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BİRİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ
 
Malûmdur ki, islâm hukukuna dair arapça yazılmış muhtasar ve mufassal binlerce eser vardır. Fakat bu hukuka dair bütün aksamını ihüva etmek
üzere türkçe yazılmış kitaplar yok gibidir.
Vakıa bazı arapça fıkıh kitaplarının türkçe tercümeleri vardır. Fakat bunlar binnisbe pek muhtasar şeylerdir ve muntazam bir tertibe tâbi
değildirler. Mecelle-i Ahkâmı Adliye, islâm hukukunun yalnız muamelâta ait bir kısmı ahkâmını muhtevi bulunmuş, bunun üzerine muhtasar ve
mufassal olmak üzere birkaç türkce şerh de yazılmıştır. Fakat bu kıymetli eserler de —arz olunduğu üzere-yalnız bir kısım muamelâta ait mesaili
muhtev' olup islâm hukukunun sair kısımlarile alâkadar bulunmamıştır.
İslâm hukukunun birer şubesi olan ibadetlere, vakıflara, vasiyetlere, mirasa, cihada, kısas ve hududa müteallik ahkâma dair de türkçe müstakil
eserler yazılmıştır. Lâkin bunlar da jalnız bu muayyen, mahdut mevzulara aittir.
İslâm hukukunu türkçe bir lisan ile kısmen ihtiva eden kıymetli eserlerden bir takımı da fetva kitaplarıdır. Fakat bunlar da hâdiselere göre vakit
vakit verilmiş şer'i cevaplardan müteşekkil olup islâm hukukunun her kısmım tam bir tertip dahilinde muhtevî bulunmamaktadır.
Maamafih bütün bu türkçe eserler, Hanefî fıkhına ait olup bunlar ile sair mezahibi fıkhîyyemiz hakkında malûmat verilmesi iltizam edilmemiştir.
Şeyhül'islâm Hayri Efendi merhum, meşihatı zamanında islâm hukukunun münakehata, müfarekata, muamelâta, ukubata dair ve Hanefî
mezhebine ait aksamım bîr mecellei külliyye halinde cami bir eser meydanar getirilmesine lüzum görmüştü. Fetva Emanetinde de Mecelle sarihi Ali
Haydar Efendi merhum bulunuyordu. Âcizleri de mülga Fetvahane-i Alide heyeti telifiyye âzasından bulunuyordum. Bu eseri vücu-de getirmek
vazifesi, Meşihat Dairesinde bir heyeti ilmiyyeye havale edildi, âzasından bulunduğum bu heyet, kendisine tahsis edilen dairede bir müddet
çalışarak bilhassa münakehat ve müfarekata ait birçok fık-hî mesailin arapça nakillerini topladı. Hindiye fetvası esas ittihaz edilmişti. Bunların
tercüme edilmesini de Ali Haydar Efendi ile âei'/leri deruhte etmiştik. Münakehatın bir kısmına dair bin altı yüz madde kadar tercüme ettim,
Haydar Efendi merhum da birçok tercümeler yaptı. Fakat Hayri Bey Efendi Meşihatten infisal etti, heyetimizin mesaisi de, derhal akim kaldı.
Yalnız Ali Haydar Efendinin tercüme etmiş olduğu nafaka ahkâmı tebyiz edilerek tab' ve neşredildi.
Muahharan Hukuk timini Yayma Kurumu, âcizlerile bazı zevata islâm hukukuna ait bir kısım ıstılahları bir lügatçe halinde yazdırdı. İslâm
hukukuna dair aynca «Kamus» unvanile bahislerden müteşekkil bir eser yazmamızı da teklif etti. Acizleri hisseme düşen «Ceza ahkâmı»nı bir iki
sene çalışmak suretile ihzar ederek Kuruma gönderdim. Fakat islâm hukukunun sair ahkâmı galiba yazılmadığından Kurumun da bu teşebbüsü bir
neticeye iktiran etmedi.
Teşebbüs edilen hayırlı bir işin noksan kalmasına gönlüm razı olmadığından aczime bakmaksum böyle bir kamusu —noksan bir hâlde de olsa—•
vücude getirmek azminde bulundum, senelerce çalıştım, bu sırada islâm fıkhıma ibadetlere ait olankısmını «Büyük İslâm İlm-i Hali» unvanile yedi
yüz küsur s ahi f eden ibaret olmak üzere aynca neşre muvaffak oldum, tslâm hukukunun yazmakta bulunduğum diğer aksamını da inayet-i Hak'la
altı cilt olmak üzere başkaca yazıp bitirdim. Bu suretle işbu «Hukuku Islâmiyye ve Istılah atı Fıkhiyye» adındaki eser vücude  gelmiş oldu.
İstanbul Üniversitesi Rektörü muhterem Ordinaryüs Profesör Sıd-dık Sami Onar, böyle bir eserin tedvini hususunda mütevali teşviklerini ibzal
buyurmuşlardır. İstanbul Hukuk Fakültesi muhterem Dekanı Profesör Doktor Hüseyin Nail Kübalı, ve Hukuk Fakültesi. Dekanı bulundukları
sırada eserin tab'i imkânını temin etmiş olan muhterem Ordinaryüs Profesör Doktor Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, ve Fakülte muhterem heyeti
tedrisiyesi de bu eserin mühmel kalmaması hususunda pek kıymetli lûtuflannı diriğ etmediler. O sayede eserin tab'ına başlanılmış oldu. Bu
muhterem, yüksek hey'eti ilmiyyeye samîmi teşekkürlerimi arzetmep bir borç bilirim. Eserin bütün ciltlerinin tab'mı ikmale muvaffakiyeti de atıfeti

Öâhiyyeden beklerim.
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ÖNSÖZ

 
"Hukuki tslâmiyye ve bulanan fıkhiyye" unvanı ile yazmış olduğum eser-i âcizi 1949 tarihinde İstanbul Hukuk Fakültesi tarafından altı cilt olmak
üzere tab ve.neşr edilmişti. Bilâhare 1955 tarihinde birinci cildi yine Fakülte tarafından tekrar tab ettirilmişti.
Birçok zevad ise bu .tslâm Hukukuna ait mufassalca eserin tekrar tamamen tab edilmesini arzu etmekte bulunduklarından oğlum Selim Bilmen'in
gayretleriyle tekrardan "sekiz cilt" olmak üzere yeniden rab'ına mübaşeret olunmuştur. Milletimizin ilmi varlığına âcizane bir hizmette bulunmak
nimetine mazhar olmak ümidiyle bu eserimizin tekrar tab edilmesi iltizam edilmiştir.
Hak Tealâ Hazretlerinden muvaffakiyetler niyaz eylerini.
Em.Diyanet İşleri Reisi ÖMER NASliHI BİLMEN

Ömer Nasuhı BİLMEN
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(Hukuki İslâmiyye ve Istilahatı Fikhiyye Kamusu) unvanile yazılan bu eser, İslâm Hukukunun başlıca bütün aksamını ihtiva etmektedir. Bu
kısımlar, en ziyade Hanefî mezhebi üzerine müdevven mesail ve ahkâmı muhtevidir. Çünkü İslâm muhitinde asırlardan beri tatbik sahasında
bulunan mezahibi fıkhiye arasında Hanefî mezhebine ait olan hukukî meseleler, hükümler daha büyük bir vüs'at ve inkişafı haiz ve İslâm âleminin
daha çok yerlerinde carî bulunmuştur.
Maahaza bu mesail ve ahkâmı müteakip sair mezahibe ait hukukî meselelerin ,hükümlerin mühim bir kısmı da « () işaretile kavisler içinde
yazılmış, bu suretle hukukî meslekler arasındaki ittifak ve ihtilâf noktalan gösterilmiş, bunların  arasında mukayeseler yapılabilmesi gayesi  takip
edilmiştir.
Bü eserde mündemiç fıkhı meselelerin istinat ettiği şer'î deliller, ciltler vü-cude getirecek kadar büyük bir vüs'ati haiz, «İlm-i Hılâf» da ve mufassal
fıkıh kitaplarında yazılı olduğundan bunlardan bahsedilmem İştir. Yalnız mesailin esbabı mucibesi mesabesinde olan ve hikmeti teşrüyesini teşkil
edip «İlesli Fıkhiy-ye» ve «Menati Hüküm» adını alan birkisım aklî, içtihadî delillere, mülâhazalara işaretle iktifa olunmuştur.
Biz, bu usulü iltizam etmekle müçtehidini kiramın nazar noktalarını göstermiş, fikr-i hukukînin inkişafına ve muhtelif hukukî meslekler arasmda



mukayeseler yapılması imkânını temine hizmet etmiş bulunmaktayız.
Bu eserin pek cemiyetli olan muhteviyatı için en muteber fıkıh kitapları me'haz teşkil etmektedir. Bazı meselelerin me'hazleri yanı başlarında
gösteril miş ise de kısmı âzaminin me'hazleri hemen yanıbaşında gösterilmemiştir. Çünkü bu meselelerden bir çokları için müttehit, müteaddit,
hukuk erbabınca malûm me'hazler mevcut olduğundan her meselenin altında me'hazlerini göstermek zait ve külfetli olacaktır. Bu cihetle her
kısmın nihayetinde başlıca me'hazlerin gösterilmesile iktifa olunmuştur.
Bu eserde yazılan meseleler, kolayca zapt ve ihata edilebilmek maksadilc muhtelif serlevhalar altında tertip ve tasnife tâbi tutulmuş, bu hususta en
ziyade «Kitabi Bedayüssanayi fi Tertibişşerayi» urvanlı muazzam eserden istifade olunmuştur.
Bu kamusta «Mecellei Ahkâmı Adliye» deki bütün mesail, münderiç bulunmuş, hukuka ait bir çok ıstüahati fıkfciyye, madde madde yazılmış,
haklarında îâzımgclen izahat verilmiş, bunlardan bir çoklarının lûgavî mânâları da yazılarak aralarındaki münasebetlere işaret olunmuştur.
İslâm hukukunun ne gibi esaslara istinat ettiğini gösteren ve hukuka müteallik: kanunların, nizamların ilmî bir surette anlaşılmasına yardım edip
hukuk fikrinin inkişafım temine hadim bulunan «usulü fıkıh» İlmine dair de biraz malûmat verilerek bu da eser için bir methal olarak tertip
edilmiştir.
İslâm hukukunun esaslain-Jan olup hukukî kabiliyetin artmasına ve tatbikatın kolaylamasına hizmet eden, Mecellece de kabul edilmiş bulunan (99)
kaidei fıkhiyede bu methal kısmında yazılmış ve bunlar kâfi derecede izah edilmiştir.
İslâm hukukçularını teşkil eden ve kudreti ilmiyelerine göre muhtelif taba-kata ayrılmış bulunan büyük müttehitlerin, f akınların teracimi ahvaline
dair de muhtasarca malûmat verilerek bununla da methal kısmına bir «TabakatÜlfuka» faslı ilâve edilmiştir.
Bütün bunlar ile eserin heyeti umumiyesL bir methal ile müteaddit kitaplardan müteşekkil, altı cildi havi buJunmuş olmaktadır. Eserin sonuna
bütün mündericatma dair hecâ harfleri tertibile bir cetvel de ilâve edilecektir.
Şunu da arz edeyim ki, bizim bu eserde (Hukuki İslâmiyye) den maksadımız, muamelâta —yâni; ukubata, münakehata, müfarekata vesair medenî,
iktisadî muamelelere-müteallik ahkâmı şer'iyenin heyeti mecmuasıdır.
İslâm uleması, hukuk yerine fıkıh, ilmi hukuk yerine ilmi fıkıh tâbirlerini ihtiyar etmişlerdir. Maahaza aralarında fark vardır. Şöyle ki: Hukuk ve
ilmi hukuk ile nâs arasında carî muamelâta müteallik bir ilim kast olunur. Fıkıh veya ilmi fıkıh ise hem bu muamelâta, hem de dinî vezaif ve
vecaibe, —başka tâbir ile ahkâmı ibadâte müteallik bir ilimdir. Bu cihetle ilmi fıkhın sahası daha geniş bulunmaktadır.
Nâçiz kalemimle tedvinine muvaffak olduğum bu eserin hukuk namına bir hizmet sayılabilmesi şerefine nailiyetimi feyyazı kerim olan Haktealâ

Hazretlerinden niyaz eylerim. 
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USULÜ FIKHA'DAİR ISTILAHLAR

 
1 - (Istılah) : Lügatte ittifak manasınadır. İlim lisanında «Muayyen bir cemaatin, bir meslek erbabının bir lâfzı mânâyı lûgavîsinden çıkararak başka
bir mânâda müttefikan istimal etmeleri» demektir. Meselâ: «İlim» lâfza, lügatte mutlaka bilmek manasınadır. Sonra: «Bir mevzua dair bir takım
müdevven mesail ve kavaidin heyeti mecmuası» mânâsında kullanılmıştır. Binaenaleyh bu ikinci mânâ, bir ıstılahı mahsustan  ibaret bulunmuştur.
Bir lâfzın lûgavî mânâsiyle ıstılahı mânâsı arasında ya münasebet bulunur veya bulunmaz. Münasebet bulunursa bu ıstılahı tâbire «menkul» denir,
bulunmazsa «mürtecel»  adı verilir.
Maahâzâ bir kaç manâda müstamel olup bilâhare ilk manâlarında istimali metruk bulunan, lâfızlara da «menkul» denir. Bu halde nâkil, ya seri şerif
olur, ya örfü âm olur veya Örfü hâs olur. Birincisine (menkulü şer'î) denir. Nitekim. «salât» lâfzı lügatte dua mânâsına iken bilâhare şer'i şerif
tarafından duayı cami olan «erkanı malûme ve ef ali mahsuse) mânâsına nakledilmiştir. İkincisine: (menkulü örfü) denir. Nitekim «dabbe» lâfzı,
esasen yeryüzünde yürüyen her zî-hayata itlak olunurken bilâhare âmme tarafından dört ayaklı zîhayat mahlûka-ta itlak olunmuştur. Üçüncüsüne
de: (menkulü ıstılahı) denir. İşte fukahanın, üdebanın, vesair ulûm ve fünun veya sanayi erbabının kullandıkları bir takım tâbirler, bu menkulü
ıstılahı cümlesindendir.
2 - (Hak): Bu tâbir, birçok mânâları ifade eder ve muhtelif itibarlar ile müteaddit şeylere ıtlak olunur. Bunların bir kısmı, şunlardır:
«Hak; esasen mutabakat ve muvafakat demek olup bir şeyi muktezayi hik-yan şey demektir. Allah Tealâ Hazretlerinin vücudu sabit, rübubiyyeti
mütehak-kık olduğu cihetle esmai celîlesinden biri de «Hak»tır.
«Hak; esasen mutabakat ve muvafakat dernek olup bir şeyi muktezayi hikmete göre icat eden zata ve muktezayi hikmete göre yaradı İm iş olan
herhangi bir şeye ıtlak olunur. Bu cihetle Allah Tealâ'ya «Hak» denildiği gibi Allah Te-alâ"mn her fiiline de «Hak» denilir.
«Hak; İslâm, Kur'an, vahyi  ilahî, hikmet, nusret, saadet, te'yit, emri azîm, garezi sahih mânâlarında müstameldir.
«Hak; sübut, tevafuk, tahakkuku vücut demektir. Ezhan il ayan, enfüs ile âfak, ilm ile malûm arasındaki muvafakat ve mutabakat ile ifade olunur.
Ekva-le, akaide, edyan ve mezahibe vasf olup sıdk ve sayap makamında kullanılır. Şu kadar ki, ezhanın ayana, diğer tâbir ile hükmün vakıa, itikadın
harice, tevafukuna «sıdk» denildiği hâlde ayanın ezhana, vakan hükme, haricin = nefsülem-rin itikada mutabakatına da «Hak» denilmekte ve sıdk
tâbiri, bilhassa akvalde şayi bulunmaktadır. Hak itikat, sadık = doğru söz denilmesi gibi.
«Hak; hikmet muktezasına göre vukubulan hüküm mânâsına gelir. «Bu karar haktır» denilmesi.gibi.
«Hak; hal ve fasl edilmiş, hükmü verilmiş olan herhangi bir işe denir. «Emri Hak» denilir ki, kazaya iktiran etmiş hâdise demektir.
«Hak; adalet mânâsma gelir. «Hak yerini buldu» denilmesi gibi. Bu cihetle adalet sahiplerine «ehli hak» denir. Bu mânâda «hakkaniyet» tâbiri de
müstameldir.
«Hak; vacip ve lâzım olmak mânâsına gelir. «Şöyle yapılması bir haktır» denilir ki, bir vecibedir demek olur.
«Hak; bir şeyi sabit, vacip kılmak mânasına gelir. «Filân dâvasını hak etti» denilmesi gibi.
«Hak; mal ve mülke itlak olunur. «Şu filânın hakkıdır»  denilmesi gibi. «Hak; bir kimseye nâfi, ondan zararı dâfi olan şey mânâsına gelir.
«Hak; bir akarın merafıkma, meselâ; bir hanenin tevabimden olup ondan ayrılamayacak olan şeye itlak olunur. Hakkı tarik, hakkı mesil gibi.
«Hak; bir kimseye muhtes olan mânevi bir kudrettir ki, bununla tasarruf salâhiyetini veya malikiyet vasfını haiz olur. Başka bir tâbir ile Hak; bir
iktidarı seridir ki, insanlar bununla bazı. şeyleri icra ve mütaîebeye salahivettar olurlar. Cem'i: Hukuktur. Bu haklardan bahseden ilme de «İlmi
hukuk» denilir.



«Hak maddesinden alınmış bîr takım tâbirler de vardır ki, başlıcalân aşağıda gösterilmiştir.:
3- Tahkik: Bir şeyin hakikatine muttali olup yakinen idrak eylemek demektir. «Şu meseleyi tahkik ettim» denilmesi gibi.
4- Tahakkuk: Bir şeyin sıhhatinin tebeyyün etmesi, mahiyetinin olduğu gibi anlaşılması demektir. «Şu haber tahakkuk etti» denilmesi gibi.
5- Muhik: Metin, rasin, sabit olan şey demektir. «Muhik söz, dâvayı muhikka» denilmesi gibi.
6- (Hakikat) : Bir şeyin zatı, mahiyeti demektir. Kat'iyyen ve manen sabit olan ve mahallinde müstakir bulunan şeye de itlak olunur. Istılahta:
esasen vaz'edilmiş olduğu mânâda istimal olunup başka bir mânâya nakledilmemiş bulunan söz demektir. Mukabili mecazdır. Meselâ: «salât» lâfzı
lügat bakımından dua mânâsında hakikattir, namaz mânâsında mecazdır. Bilâkis vaz'ı şer'î bakımından bu lâfız, dua mânâsında mecaz, namaz
mânâsında hakikattir.
7- (İhkakı hak) : Bir şeyin hak olduğunu deliiierile ispat veya bir şeyin hak olduğuna hükmetmek demektir. İhkakı hak, ya edilie ve âyâtm izhar
edil-mesile veya ahkâmı şer'iyenin ikmali suietile tecelli eder.
8-  (İstihkak) : Bir hakkın talep edilmesi ve bir şeyin bir şahsa ait bir hak olduğunun zuhuru mânâsına gelir.
İstihkak, İki kısmıdır. Biri, «istihkakı mubtil» dir ki, mülkü bilkülliye iptal eder. Bir şahsın hürriyete nailiyeti gibi ki, onun üzerinde başkalarının
maliki-yet hakkını mübtil bulunur. Diğeri, «istihkakı nâkil» dir ki, bir mülkü bir şahıstan diğer bir şahsa nakleder. Alım satım muamelesi
neticesindeki istihkak gibi.
9  -(Fıkıh) : Lügatte bilmek, anlamak, bir şeyi iz'an ile, fetanetle şuurlu bir halde idrak etmek, bir şeyin künhüne vâkıf olmak, kapalı bir şeyin
hakikî -tine nazarı infaz edebilmek, kendisine hüküm taallûk eden hafî bir mânâya muttali olmak gibi mânâları ifade eder.
Istılahta fıkıh; «insanın amel cihetile lehine ve aleyhine olan şer'î hükümleri bir meleke halinde bilmesi» demektir. Diğer bir tarife göre fıkıh:
«amelivata, yâni: ibadât, ukubat ve muamelâta müteallik şer'î hükümleri mufassal delil-lerile bilmek» den ibarettir.
Bu iki tarif, binnetice müttehittir. Demek ki, fıkıh, ameliyata müteallik ahkâmı şeı'yeyi edillei tafsiliyesile bilip kavramaktır. O halde bu ahkâmı
böylece bilmeğe; (İfekahet) ve bu ahkâmı böylece bilen zata da: (fakih) de-nir. Cemk'fu-kahadır. Fıkıh ilmini tahsil etmeğe de (tefekkuh) denilir.
Bu halde ilmi fıkıhda :«ameliyata müteallik şer'î hükümleri mufassal delil-lerile bildiren bir ilim» den ibaret olmuş olur. Maahaza ilmi fıkıh:
«ibadâta, muamelât ve ııkubata müteallik şer'î mesailin heyeti mecmuası» diye de tarif olunabilir.
İmamı Âzam Hazretleri fıkhı: «Marifetünnefsi maîehn ve ma aleyha = insanın lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir» diye tarif etmiştir. Bu
tarife nazaran fıkha itikadiyat ve ahlâk mesaili de dahil bulunmaktadır. Şu kadar var ki, bu mesail, gide gide pek ziyade tevessü ve inkişaf etmiş,
mevzuları başka başka bulunmuş olmakla fıkhın tarifine«min cihetil amel = amel cihetüe» kaydı ilâve edilerek fıkhın daire i şümulünden itikadat
ile ahlâkiyat hariç bırakılmıştır. Binaenaleyh bugün ilmi fıkıh, ilmi kelâm ile ilmi ahlâk birer müstakil ilim halinde bulunmaktadır.
10 -(Seri' = Şeriat) : Esasen seri", şir'a, meşrea kelimeleri, insanı bir ırmağa, bir su kaynağına götüren yol manasınadır. Bilâhare «ahkâmı diniye»
ye ıtlak olunmuştur. Çünkü dinî hükümler de insanları içtimaî ve manevî hayatın mâbihilkıyarm olan bir feyiz ve itilâya yetiştirecek ilâhî bir tariktir.
«Şer'i lâfzı, izhar ve beyan mânâlarım da ifade eder, şeriat vaz'etmek mânâsında da müstameldir. Maahaza şeriat tâbirine müradif olarak da istimal
olunur.                                                                              ;
«Şeriat, lisanı dinde: «Cenabı Hakkın kulları için vaz'etmiş olduğu dinî, dünyevî ahkâmm heyeti mecmuasıdır.» Bu itibarla şeriat; din ile müradif
olup ıem «ahkâmı asliye» denilen itikadiyatı, hem de «ahkâmı fer'iyei ameliye» denilen ibadet, ahlâk ve muamelâtı ihtiva eder.
Maamafih «şeriat»     tâbirinin yalnız ahkâmı fer'iyeye itlakı daha şâyidir.
'em'i: şeraî'dir. Velhâsıl: şeriat, umumî mânâsına nazaran: «Bir peygamberi zî-
şan tarafından tebliğ edilmiş olan kanunu ilâhî» demektir. Bu kanunun asıl vazıı
olan Cenabı Hakka; CŞarii Mübîn) denir. Bu kanunu insanlara tebliğ etmiş olan
peygambere  de  (Şârî) unvanı verilir.
Bu halde (ahkâmı şer'iye) denilince bundan kanunu ilâhî hükümleri mânâsını anlamak lâzımdır ve bununla asıl Kur'ana, hadise, icmaa sarahaten
müstenit olan hükümler kasdedilmiş olur. İslâm müçtehitlerinin kıyas ve içtihat lari-kile istinbat ettikleri hükümler ise (ahkâmı fıkhiye), (mesaili
fer'iyei ameliye) namile yad olunur. Şu kadar var ki bunlara da şer'î esaslara istinat ettikleri ci-tctle ahkâmı şer'iye ıtlak olunmaktadır.
Demek ki, ahkâmı fıkhiye ,mesaili fıkhiye, esasen fiiruata ait, içtihada müs-tenid hükümlerden, meselelerden ibaret ise de bu tâbirler, hem nass ve
icmaa müstenit şer'î ahkâm ve mesaile, hem de içtihat ve kıyasa müstenit hükümlere, meselelere şâmil, umumî bir unvan olarak istimal 
edilmektedir.
11  -(Usul) : Aslın cem'idİr. Asıl,  maddî veya manevî olan temel, esas, istinatgah demektir. Racih, delil, kaide mânâlarında da müstameldir.
12  -(ilmi usulü fıkıh) : Fıkhî bilgilerin esası, istinatgahı olan bir ilimdir ki, şer'î hükümlerin mufassal, muayyen delilleri ve hikmetleri bu sayede
bilinir ve bu dinî hükümler, bu muayyen, müşahhas deliller vasıtasile istinbat ve ispat olunur. Buna bir: «Hikmeti teşriiye ilmi» de denilmiştir.
13  -(Kaide) : Bir kat'î ve külli hükümdür ki, bir çok cüz'iyyat kendisine muntabık olur. Cem'i: kavaittir. Meselâ «Kelâmda aslolan mânâyı
hakikattir» sözü, bir kaidei külliyedir. Biz birçok sözleri bu kaideye tatbik ederek onların hakikî mânâlarına göre hükmederiz.
14  -(jMes'ete) : Bir külli kaziyedir ki, kendisine bir takım cüz'iyyat muntabık olur. Meselâ: «Şartlarını cami olan bir vakıf lüzum ifade eder»
denilse bu: «şeraitini cami olan her vakıf lüzum ifade eder» tarzunda bir mesele olur ki, bu, bir kaziyyei külliyedir. Buna tatbikan Zeyd'in, Amr'in
vesairenin şartlan dairesinde yapacakları vakfın da lüzum ifade edeceği anlaşılmış olur. «Bey'i caizdir, icare meşrudur, hibe mendûbdur» gibi
sözler de böyle kaziyyei külliye mahiyetinde birer meseledir.
15  -(Delil) : Bir şeydir ki, kendisine sahih bir nazar sayesinde bir mat-lûbi haberîye vukuf mümkün olur. Meselâ: emanetleri sahiplerine iade ötmek
dînen lâzım mıdır?. Suali, bir matlûbi harebîyi hâvidi âyeti kerimesi de bu hususta bir delildir. Bu delile güzelce bakınca emanetlerin sahiplerine
iadeleri lüzumuna muttali oluruz. Delilin cem'i: edilledir. Deliller, edillei şer'iye ve edillei akliye kısımarına ayrılır. Edillei erbea, kitap ile
sünnetten ve icmaı ümmet ile kıyası fukahadan ibarettir.
16  -(İstidlal) : Delile nazar etmektir. Eserden müessire veya bilâkis müessirden esere zihnin intikaline de istidlal denir. Güneşin yer yüzündeki
ziyasından güneşin doğmuş olduğunu anlamak gibi.
17  -(Hüccet) : Kat'î olsun olmasın mutlaka delil manasınadır. Senetlere, vesikalara, mahkemelerden verilen bir kısım ilâmlara da «hüccet» denilir.
18 -(Burhan) : Kat'î olan delil demektir. Mukaddimatı yakiniyeden müteşekkil, şartlarım cami olan bir kiyasî mantıkîdir ki, netice hakkında ilmi



yaJun ifade eder.
19  -(Beyyine) : Delil, şahit, bir dâvayı ispat için ibraz edilen hüccet, vesika manasınadır. Adaletli kimseîe^n şahadetlerine «beyyinei âdile» denilir.
20-(Emare) : Alâmet, nişan, eser demektir. Mukaddimelerinden biri veya her ikisi zannî olan kıyastır ki, netice hakkında bir zannî bilgi ifade eder.
21  -(Kitab) : Lügatte mektup, yani yazılmış şey demektir. Fukahaca: «bir lakım baplardan, fasıllardan müteşekkil ,'fıkhî meseleleri muhtevi
yazıların heyeti mecmuasıdır.» Usuliyyûna göre de kitab, «Kur'ani mübindir ki, Hâtemülen-biya  Efendimiz Hazretlerine tarafı İlahîden Cibrili
Emin vasıtasile vahyü inzal buyurulmuş olan ve mânâ ile nazmı celilden ibaret bulunan âyatı Kur'aniyyenin heyeti mecmuasıdır.»
22  -(Sünnet) : Lügatte âdet, tarikat demektir. Fıkıhta: «Resulü Ekrem (sallâltehü aleyhi vesellem) efendimiz tarafından farz ve vacip olmaksızın
bazan terk edilmek üzere iltizam buyurulmuş olan herhangi bir fiil. ye harekettir. Bu fiil ve hareket, ibadet kabilinden ise «Sünneti Huda», Resulü
efheme mahsus adeti seniye kabilinden ise «Sünneti Huda», Resulü efheme mahsus adeti seniye kabilinden ise «Sünneti zevait» adını alır.
Usul i sulanınca sünnet ise Nebiyyi Zîsan Hazretlerinden sudur eden sözler ile kasdi fiillerden ve takrirlerden herhangi biridir.
Resulü Ekrem'in mübarek sözlerine «Sünneti kavliye». fiillerine «Sünneti filiye» yapıldığını gördüğü bir şeye karşı sükût edip red ve inkâr
buyurmamas: da bir «Sünneti takririye» dir ki, o şeyin cevazına delâlet eder. Sünnetin cenfi: sünen'dir.                                                                    
23  -(İcma) : Lügatte ittifak, kasd, manasınadır. Istalahta: «Bir asırda bulunan İslâm müçtehitlerinin bir hükmü şer'i üzerine ittifak etmeleridir. Buna
«îcmai ümmet» denir. Bir hükmi aklî üzerine ittifaka ve bilinmesi yalnız sarih nakle müstenit olan şeyler hakkındaki ittifaka icma adı verilmez.
Âlemin hudu-suna, kıyametin vukuuna ait ittifaklar gibi. Avamı nasm bir şey hakkındaki ittifakları da icma sayılmaz.
24  -(Kıyası fukaha) : Bîr şeyde sabit olan hükmün mislini o hükmün illeti i çt ih adi ye sin i haiz olduğu cihetle-diğer bir şeydede bir rey ve içtihat
neticesi olarak izhar etmektir.
Meselâ: Buğdayın ribevî mallardan olduğu nas ile sabittir. Bir miktar buğday, o miktardan fazla bir buğday iie satılamaz. Bu, asıldır. Bunun
içtihaden illeti ise keyliyct ile cinsiyettir. Bu illet ise pirinçte, darıda da vardır. Bu da fer idir. Binaenaleyh buğdaya kıyas ile pirincin de, darının da
ribevi mallardan olduğuna rey ile hükmedilir ki bu. bir kıyas meselesidir.
Kıyasta asla «Makısüri aleyh», fer a da «makis»   denir.
Kıyası fukaha. cüz'îden cüziye istidlal tariki olduğundan mantıktaki temsil kabilinden sayılabilir.        
25  -(İlleti kıyas)  : Hükmü şer'îsi nas ile  sabit olan bir şeyin müştcmil olduğu vasıflardan olup bu hükmü şer'îyc içtihaden sebep ve alâmet telâkki
edilen  şeydir.
Meselâ: Bir küe arpa yine bir kile arpa mukabilinde veresiye olarak satılamaz. Bu bir ribadır, haramdır. Bu haram hükmünün İlleti içtihadiyesi,
arpadaki cinsiyet ile keyliyet vasıflandır. Artık buna kıyasen bir kile darının da bir kile dan mukabilinde veresiye olarak satılmasının hürmetine
kail oluruz. Çünkü arpa hakkındaki hükme illet olan cinsiyet ve keyliyet vasfı, darıda da mevcuttur. İşte bunlar bu iliete müşterek olduklarından
aynı hükme tâbi bulunurlar. Bu halde arpa asıi, darı da feri olmuş olur.
«Alelıtlak» «İllet» lügatte tağyir edici şsy manasınadır. Fukahaca illet: «Bİc hükmün sübutu ilk evvel kendisine m'sbet ve izafe olunan şeydir.
Meselâ: Akdi beyi', müşteri için mülkiyetin sübutuna illettir.
26  -(İçtihat) : Fer'iyyata, yani ibadet ve muamelata müteallik bir hükmü şer'îyi delilinden istinbat = çekip çıkarmak için tam takati sarfetmektir. Bu
gibi fer't hükümleri delillerinden istinbat eden zata da  «müçtehit» denir.   Ahkâmı asliyede, yani: itikat meselelerinde içtihat carî değildir. Onlar
kat'iyyattandır.
27  -(îstihsan) : Usuliyyun ıstilahinca: «Kıyası hafi demektir ki, bu kıyasın illetine, tarikine müçtehitlerin fehimlerı çabukça nüfuz etmeyip bu
hususta ziyade tetkike, tâmika muhtaç olurlar. Fıkıh ıstilahmca ise istihsali, kıyası ce-lîye mukabil ve muarız olan herhangi bir debidir ki, kıyası
hafiden elâmdır. Meselâ:  fıkıhta, bazı hükümler, kıyası celiye muhalif görüldüğü halde hadis veya icma gibi bir delil ile- sabit olur da «bu hüküm,
istihsanen sabittir» denilir.
28  -(îsüshab) : Mazide sabit olan bir şeyin —tebeddül ettiği   bilinmemekle-hâlen de sabit, baki olduğuna kail olmaktan İbarettir. Meselâ: On sene
evvel hayatta olduğunu bildiğimiz bir kimsenin vefatı hakkında bir bilgi bulunmayınca bugün de berhayat olduğuna kail oluruz ki, bu bir istishap
meselesidir.
29  -(İstidlal biademilmedarik) : Varlığına delil bulunmayan herhangi bir şeyi nefy ve inkâr etmektir ki, doğru bir istidlal tarzı değildir. Çünkü
delilin yokluğundan medlulün yokluğu lâzım gelmez.
30  -(Taklit) : Başkasının ef al ve harekâtına ittiba etmektir.  Istılahata taklit «Bir zata ittibam vücudu için bir delil olmadığı halde mücerret muhik
olduğuna itikat ile intisap ve ittiba etmekten ibarettir. Meselâ: Muayyen bir müç-tehide ittibam vticubu için bir delil yoktur. Fakat efradı ümmet,
içtihada bihakkın muvaffak olan ulemayı islâmiyeden herhangi birine içtihadında muhik görerek tâbi olabilir ki, bu, bir meşru taklitten ibarettir.
31  -(Örf) : Akılların şahadetile iştihar edip tab'an kabul edilen herhangi müstahsen şeydir. Her tarafta carî, vazu gayri muayyen olursa «örfü âm»,
bir mahalle mahsus, bir taifai muayyeneye ait bulunursa «Örfü hâs» adını alır.
32  -(Âdet) : Nefislerde raüstakir, selim tabiatle-rce makbul olan müteker-rir umurdan ibarettir, örf ile müteradif gibidir. Âdete «teamül» de denir.
33  -(Hikmet) : Faide, maslahat, garez, illeti gaiye .eşyanın hakikatlerini olduğu gibi bilmek ve muktezasına göre harckeı etmek mânâlarında
müstameldir. Cem'i:  hikemdj-.
Bir mesele hakkındaki hükmü şer'î iie istihdaf edilen maddi, mânevi faidc, maslahatı âmme, menafü İçtimaiye o hükmün hikemi şeriyesindendir.
Bunlara «hikmeti teşriiye» denir.
34  -(Maslahat) : Bir işin salâhına, hayriyetine, bâis ve saik olan şeydir. Dinî vi dünyevi kısımlara ve saireye ayrılır. Mukabili «mrfsedet»dir.
35  -(Maslahatı diniyje) : Zihnî hurafelerden, bâtıl fikirlerden tecrit etmek, fikri tenmiye. nefsi tezkiye, ahlâkı tehzip \'z terbiye ederek ruhu güzel
itikatlar ile, güzel ameller ile tezyin ve tekmil eylemektir. Bu gayelere hadim olan her şeyde maslahatı diniyye mündemiçtir.
36  -(Maslahatı dünyeviyye) : Dünyevî işlerin İntizamını temine hadim, 1 bir takım muzir şeylerin meydana gelmesine mâni, içtimaî hayatın refah
ve saadetine vesile olan herhangi bir  şeydir.
37 -(Maslahatı zaruriye) : Nefsi, dini, aklı, nesü, ve malı siyanete hadim herhangi   bir şeydir.
Meselâ: Münakehat, nesli vikaye, cihat da dini himaye maslahatına mebnî meşru bulunmuştur. Müskiratın "hürmeti de aklı. malı. şerefi muhafaza
gibi maslahatlara müstenit   bulunmuştur.



38  -(Maslahatı hâcibe) : Nâsm zaruret derecesine baliğ olmayan ihtiyaç-larile ilgili oian herhangi bir maslahattır ki, bunun fıkdanı halinde
cemiyetin hayatında müzayaka, meşakkat yüz gösterir.  Müzarea, selem,  istisna, beyibilvefa gibi muamelelerin meşruiyeti bu  kabil maslahatlara
dayanmaktadır.
39-(Maslahatı tahsiniye) : Bir zaruret veya hacetten dolayı değil, mücerret evlfı olanı ihtiyar, insanın kadrini ilâ kabilinden olan maslahattır. Bazı
haşaratın ve tab"i insanînin nefret edeceği habaisten sayılan şeylsrin haram obuası, bu maslahata müstenittir.
40  -(Maslahatı mürsele) : Şer'i şerif tarafından itibar edildiği de, itibar edilmeyip iptal ve ilga edildiği de bilinmsyen, meskûtün anh bırakılmış
olan maslahattır kî. bazı hususlarda bir delil olarak kabul edilir. Sirksı gibi bir cürümle müttehem olan bir kimsenin cürmünü ikrar etmesi için hapis
veya darp ile sıkıştırılması gibi. İmam Mâlik Hazretleri, bu maslahatı mürsele  ile ame-1 etmiştir.
41  -(Maslahatı mutebere) : Bir hükmü vaz ve ispat hususunda şer'i şerifin itibar ettiği illet ve maslahattır.Kumann, müskiratın memnüiyeti  bu
masla hatla ilgilidir.
42  -(Maslahatı merdûde) : Şefi şerifin iptal va ilga ettiği maslahattır. Meselâ: riba ve müskirat nassen haramdır. Artık para kazanmak
maslahatına mebni bunları irtikâp etmek asîâ tecviz edilemez. Böyle bir maslahat, merduttur, bunun zararı kârından ziyadedir.
43 - (Mantuk) : Bir lâfzm nutuk mahallinde, söz sahasında üzerine delâlet ettiği şeydir. Meselâ: «Şu kitabı satın aldım» denilse bu lâfzın mantuku
o kitabın satın alınmış olmasıdır.
44  -(Mefhum) : Bir lâfzın nutuk mahallinde olmaksızın üzerine delâlel ettiği şeydir. Meselâ: Bir kimse: «Şu kitabımı sattım» dese bu söz o kitapta
ma-likiyel hakkının o kimseden zevaline delâlet eder ki, bu bir mefhumdur.
Mefhumlar, mefhumu mutabakat ile mefhumu muhalefet kısımlarına ayrılır
45  -(Mefhumu mutabakat) : Bir ibarede meskûtün anh olan şeyin mantuk olan şeye ispat veya nefi  itibarile muvafık olmasrdır ki, buna delâleti
nas fehvayı hitap, lahni hitap dahi denir. Meselâ:  «Anana babana öf detme» mantı; kuna,   «onlara darp ve şetm etme» meskûtün anhi tamamen   
mutabıktır. Bir menhiyyün anh olduğu gibi diğeri de menhiyyün anhlir.
46  -(Mefhumu muhalefet) : Bir ibarede meskûtün anh olan şeyin mantuk ve mezkûr olan şeye ispat ve nefyİ itibariyle hükmen muhalif olmasıdır
k? buna «delili hitap»,  «tahsisüşşey bizzikr» de  denilir. Mefhumu lâkap ve sairs adiie —aşağıda yazıldığı üzere-sekiz kısma ayrılır.
47  -(Mefhumu lâkap) : Bir    ismi cinsinin veya ismi şahsînin hükmüni bunların mütenavil olmadığı şeylerden, kimselerden nefi demektir. Meselâ:
«Bı mal, erkeklere veya Zeyd'e helâldir»  denilse bu  malın kadınlara ve Zeyd'dei başkasına helâl olup olmaması meskûtün anh bulunmuş olur.
48  -(Mefhumu sıfat) : Bir vasf ile tahsis ve takyit edilen bir şey hakkın daki hükmün o vasf iie muttasif ve mukayyei olmayan şeylerden
nefyedilmesidir
Meselâ:   «Baliğ ve âkil insanlar beyi ve seraya ehildir.» denüse bulûğ vı akı! vasfını haiz olmayan insanların, beyi ve seraya ehil olmadıkları
anlaşılır.
49  -(MeÜıumi şart)  : Bir şarta talik eüilen bir hükmü, o şartın bulun maması halinde nefyetmek demektir. «Bu kitabı gelirse filân zata ver»
denilme si gibi.
50 -(Mefhumu gaye) : Bir gaye ile, bir had ile mukayyed ve muallâk olaj bir hükmü o gayenin mâbadinde mefkut"telâkki etmektir. Meselâ: Güneş
gurul edinceye kadar orç tutunuz»  denilse  orucun vücubu   güneşin  gaybubetine  ka dar devam eder, ondan sonraya şâmil olmaz, denilmiş olur. Ve
bir mal bir kim seve bir ay müddetle ariyet veriimiş olsa bu ariyet hükmü, o aydan sonra çere /an etmez. Bu mefhuma «mantukı işaret» denilir ve
bunun ulema arasında mut tefekun aleyh bir mefhum olduğuna kail olanlar da vardır.
51   -(Mefhumi isüsna)  : Müstesnaya verilen hükmün başkalarına şâm olmadığına delâletten ibarettir. Meselâ: «Lâ fadıle illâ Zeyd  -   Zeyd'den
başk fazıl yoktur» denilse fazıl vasfı Zeyd'den başkasından nefi ile yalnız Zeyde ^ pat edilmiş olur.
52  -{Mefhumı İnnema) : İnnema =   ancak edatı ile beyan olunan şey hakkındaki hükmü mâadasından nefiy ed[vermektir. Meselâ: «innemelâmalü
bin-niyat -=   ameller ancak niyetlere göredir»   denilince amellerin hükmü, herhalde niyete bağlı olduğu ve niyetsiz bir amelin hükümsüz,
kıymetsiz bulunduğu anlatılmış olur.
53  -(Mefhumu adet) : Bir adede tahsis edilen hükmün başka adetlerden müntefi olduğuna delâletten ibarettir. Meselâ:  «Kadınların adetleri için üç
kuru' = hayız veya tuhur» diye bir adet tahsis edilmiş, olduğundan adetin iki kuru ile tamam olmayacağı ve adet için dört kuru da icap etmiyeceği
müntehim olmuştur.
5i -(Mefhumu hasr) : j5ir hükmün yalnız bir şeye veya bir şahsa kasr ve tahsisine delâletten ibarettir. Meselâ:  «Elfâzılü Zeydiin   =   fâzıl
Zeyd'dir» denilse fazl vasfı yalnız Zeyd'e tahsis edilmiş olur. Mefhumlar ile istidlal caiz olup olmadığına dair İleride malûmat verilecektir.
55  -(Tahriç) : Lügatte çıkarmak manasınadır. Istalahta: «Müçtehitlerin istinat ettikleri nâslara, kaidelere, asıllara tatbİkan şer'î hükümleri istihraç
etmektir. Şöyle ki: Bir mezhebi fıkhîye tâbi olup o mezhep imamının istinat ettiği nâslara ve ilel ve esbaba muttali olarak o mezhepte tasrih
edilmemiş olan. herhangi bir meselenin hükmünü o mezhep dairesinde istihraç ve tâyin eden zata «muhafriç, sahibi tahriç» denildiği gibi bu
istihraca da «tahriç» denilir.
56  -(Lâfzı hâs) : Bir mânâya münferiden —başlı başına-vaz'olunan lâfızdır. Zeyd, Amr, insan, erkek, kadın lâfızları gibi.
57  -(Lâfzı âm) : Gayri mahsur, yâni: Sayısız müsemmalan İhata eden ve aynı cinsten birçok fertlere birden delâlet eyleyen lâfızdır. Kavm, cemaat,
rical, nisa' lâfızları gibi.
58  -(Lâfzı müşterek) : İki veya daha ziyade mânâya -birinden diğerine nakil suretile olmaksızın -başka başka vazedilmiş lâfızdır. «Ayrı» lâfzı
gibi ki, hem göz, hem de altın, mahiyet gibi mânâlara mevzudur.
59  -{Lâfzı mutlak) : Şümulsüz, tayinsiz olarak cinsinde şayi olan lâfızdır ki, hâssın efradındandır. Meselâ:   «üç gün» denilse bundan îâalettayin
üç gün kasdedilmiş olur. «Bir kitap okudum» denilse bundan kitap cinsinden Îâalettayin bir kitap okunduğu ifade edilmiş bulunur ki, bunlar, birer
mutlak lâfızdır.
60  -(Lâfzı mukayyet) : Bir kayıd ile, bir veçhile şüyudan, cinsinin her ferdine şümulden çıkmış olan lâfızdır. Meselâ:  «muttasıl üç gün, fıkıhtan
bir kitap» denilse bunlar, birer mukayyet İâfız bulunmuş olur.
61  -(Müştereki manevî) : Müteaddit mânâları müştemil olan bir mânâyı külliye bir vaz' ile mevzu olan lâfızdır. «Hayvan, ağaç» lâfızları gibi ki,
her zâ-hayata, her çeşit ağaca şâmildir.



62 - (Müevvel): Delâlet ettiği müteaddit mânâlardan, vecihlerden bazıları e 11 zonnî ile, reyi galip ile tereccüh eden müşterek lâfızdır. Meselâ:
Kur1 lâfzı, hayz Us tuhr beyninde müşterektir. Bundan tuhr veya hayz mânâsı tercih edilirse bu, bir müevvel lâfz olmuş olur.
63 - (Lâfzı menkul) : Mevzuu lehinin gayri bir mânâda bir münasebet ve
alâkaya mebni istimali galip olup bilâ karine anlaşılan lâfızdır. Istılah kelimesine müracaat!..
64 - (Mürteccl) : Mevzuu lehinin gayrisinde bir alâka bulunmaksızın sahih bir istimal ile müstamel olan lâfızdır. Meselâ: «Süreyya» lâfzı,
muayyen bir yıldızın adı olup herhangi bir şahsa ad olarak istimal edilir. Bunların arasında ise bir alâka yoktur.
65 -  (Cemi miine&ker) :    Gayri mahsur çokluğa bir vaz' ile bilâ şümul
mevzu olan lâfızdır ki, üç ve üçten ziyadeye deJâİet eder. Rical, nisa lâfızları gibi.
66 -  (Zahir) : Mücerret ibaresi işitilmekte mânâsı bilinen, yani: Söyleyenin maksadı, düşünülmeye muhtaç olmadan anlaşılan sözdür. Meselâ:
«alış veriş halâldır» sözü zahirdir,
67  -(Nas) : Söyleyenin cihetinden ileri gelen bir sebeple mânâsı, zahirden daha açık olan lâfızdır. Meselâ: ilmin şeref ve faziletini bildirmek
isteyen bir zat, «Bilenler ile bilmeyenler müsavi olurlar mı?» dese bu söz, bilmek ile bilmemek arasındaki farkı ifade hususunda nas olmuş olur.
Te'vile ihtimali olmayan söze, delile de nas denir.
68  -(Müfesser) : Beyanı tefsir veya beyanı takrir sebebile mânâsı nas' dan daha vazıh olan sözdür ki, nesihten başka bir şeye ihtimali bulunmaz.
Meselâ:  «Seni azat ettim» sözü bir nasdir. «Seni nkkiyyetten azat edip hürriyete kavuşturdum» sözü de müfesserdir.
69  -(Muhkem) : Müiesserden daha kuvvetli olan sözdür ki, nesha da ihtimal yoktur. Meselâ: «Bir kimseye kayın validesi ebediyen haramdır,
cihad kıyamete kadar devam edecektir» sözleri, birer muhkemdir ki, bunlarda nesih carî oîamaz.
70  -(Halı) : Sigasmdan dolayı değil, bir arızadan dolayı mânâsı kapalı kalan lâfızdır. Meselâ «Sânk» lâfzı tarrar ile nebbaşe nazaran hafidir.
Yankesici, kefen soyucu da hırsızdır. Fakat bunlar, başka birer isim%i]e yad olundukları için sarık = hırsız tâbirinin bunlara ıtlakı hafî
bulunmuştur.
71  -(Miişkıl) : Mânâsı, kendisinden ne murad edildiği, teemmülsüz bilinemeyecek derecede kapalı olan lâfızdır ki, bu kapalı olmak, ya
mânâsındaki incelikten, derinlikten veya kendisindeki bir istiarei bediiyeden ileri gelmiş bulunur.
Meselâ: Gusulde «tetahhur» ile memuruz. Bu tetahhur. ağzın içine de şâmil midir?. Bunda işkâl vardır. Teemmül neticesinde anlaşılıyor ki ağzın
içine de şâmildir.
KezaUk: «Gümüşten şişe bardaklar» tâbirinde bir işkâl vardır. Bir bardak, şişeden olunca artık nasıl gümüşten olabilir?. Düşünce neticesinde
anlıyoruz ki. bunda bediî bir istiare var, bununla bardağın gümüş kadar beyaz, sırça kadar da şeffaf olduğuna işaret   edilmiş oluyor.
72  -(Mücmel) : Mânâsı anlatılamayacak derecede kapalı olup anlaşılması ancak söyleyen tarafından bir beyan ilâvesine mütevakkıf bulunan
lâfızdır. İstimali az olduğu cihetle garaipten sayılan lâfızlar ve müteaddit mânâlara vazedilmiş olan  lâfızlar ve  kendisile söyleyenin ne kasdettiği
anlaşılmayan lâfızlar, bu kabildendir.
Meselâ, hırsı çok, sabrı az kimse mânâsına olan «helû'» lâfzı, garaipten olmakla mücmeldir. Rİba lâfzı da bu cümledendir.
73  -(Müteşabih) : Efradı ümmet için kendisile ne murad edildiğini anlamak ümidi munkati olan  lâfızdır. Bazı mübarek     sûrelerin evvellerindeki
Elif Lâm Mim, Tâhâ gibi hurufı mukattaa  «Yedullâh, Vechullah» gibi tâbirler  bu cümledendir.
74  -(Mecaz)  :  Aralarındaki bir münasebet ve alâkadan dolayı vaz'edil-miş olduğu mânâdan başka bir mânâda müstamel olan lâfızdır. Meselâ:
Vasiyet lâfzının irs, hibe, sadaka mânâsında istimali mecazdır. Rakabenin bütün beden mânâsında kullanılması da bu kabildendir. Mukabili
hakikattir.
75  -(Sarih) : Hakikat  olsun  mecaz olsun kendisinden ne kasd edildiği apâşikâr anlaşılan lâfızdır. «Şu malı sattım, şu eve ayak basmam» sözleri
gibi.
76  -(Kinaye) : Hakikat olsun mecaz olsun kendisile ne kasdedildiği kapalı olan lâfızdır. İstimali mehcur, metruk olan hakikatler birer kinaye
olduğu gibi daha mütearef olmayan mecazlar da birer kinayedir.
Meselâ: Bir kimse, «zevcesine: Benden tesettür et, git ailene iltihak et» dese bu sözleri, niyetine göre talâktan kinaye olur. «Sen bainsin» sözü de
böyledir.
77  -(Delâlet) : Söylenilen bir sözün -nasıl bir mânâya mevzu olduğuna muttali olanlarca -münfehim olmasıdır. Delâlet lâfzı, alâmet ve bir
şeyin varlığına veya yokluğuna nişane mânâsında da kullanılır.
73 -(Delâleti mutabikiyye) : Bir lâfzın vaz olunduğu mânânın tamamına olan delâletidir. İnsan lâfzının tam  mahiyeti olan hayvanı nâttka delâleti
gibi.
79  -(Delâleti tazammuniyye) : Bir lâfzın vazolunduğu mânânın bir cüz' üne delâletidir. İnsan lâfzının yalnız hayvana, yalnız natıka delâleti gibi,
80  -(Delâleti îltizamiyye) : Bir lâfzın vazolunduğu mânânın lâzımına delâletidir. İnsan lâfzırun, ilim ile kitabete kabiliyetli bulunmaya delâleti
gibi ki, bu kabiliyet, insanın mânâsının tamamı veya cüz'ü değil, belki mahiyetinin lâzımıdır.
81  -(Dâl bilibare) : Delâleti mutabıkiyye veya tazammuniyye ile veya ü-tizamiyye ile sevk edildiği mânâya ibaresile delâlet eden lâfızdır.
Meselâ: «Zakât. müslümanlann fakirlerine verilir, hiç bir zengine verilemez» ibaresi, zekâtın yalriız müslüman fakirlere verileceğine delâleti
mutabikiy-ye ile delâlet eder, zengin olan Zeyd'e, Amr*e verilemeyeceğine de delâleti tazammuniyye ile delâlet eder, zekât hususunda fakirler ile
zenginler    arasmde fark bulunduğuna da delâleti iltizamiyye ile delâlet eder.
82  -(Dâl bil'İşare): Üç nev'i delâletten biriyle sevk edildiği mânânın gayrisine, yani: söylenince maksudu aslî olmayan bir mânâya delâlet eden
lâfızdır
Meselâ: «AllahÜ Tealâ, bey'i halâl, ribayı haram kılmıştır» ibaresi, bey ile riba arasında fark bulunduğunu beyan İçin sevk olunmuştur, bundan asıl
murad budur. O halde bu ibare, bey' ile riba arasında fark bulunduğuna delâlet mutabıkiyye İle delâlet ettiği gibi bey'in halâl, ribamn haram
olduğuna da yine delâleti mutabıkiyye ile bil'İşare delâlet etmiş olur.
Bir malın Zeyd'e verilmesini veya verilmemesini isteyen bir kimseye karşı: «Bu malı hiç bir şahsa vermem» sözü de bu malm Zeyd'e de
verilmeyeceğine delâleti tazammuniyye ile bü'İşare delâlet eder.
«Evlâdın nafakaları mevludün leh üzerinedir» ibarasi de çocukların neseb lerinin babalarından sabit olacağına delâleti İltizamiyye ile bil'İşare



delâlet eder Çünkü babanın mevludün leh olması, nesebin kendisinden sübutunu müstslzim dir.
83  -(Dâl bitiİ£lâle) : Asıl vaz'olunduğu mânânın lâzımına —aralarındaki müşterek ve lûgaten münfehim bir illet vasitasile-delâlet eden lâfızdır.
Meselâ: «Anana babana öf deme» sözü, ebeveyne karşı «öf» diye şea met = usanç göstermenin memnuiyetine ibaresile delâlet ettiği gibi döğmenin
söğmenin memnuiyetine de delâleti lûgaviyesile delâlet eder. Çünkü öf demekti: eza vardır. Bu eza, bu öf demenin memnuiyeti için rey ve kıyas
yolüe değil, bel ki lügatin delâletib. bir illettir. Bu illet, döğmede, söğmede de ziyadesile mevcut tur. Binaenaleyh bu müşterek illet dolayisiyle Öf
demek memnu olduğu gibi döğ-mek de, sövmek de memnudur.
84 - (DâI btî'iktiza) : Şer'an muhtacün ileyh olan bir lâzime delâlet eder lâfızdır. Başka bir tâbir ise: «vaz'olunduğu mânâdan mukaddem isbatma
şer'ar lüzum ve ihtiyaç mevcut olan bir medlule delâlet eden ibaredir.
Meselâ: Bir kimse bir şahsa hitaben: «Köleni şu kadar kuruşa benim na mıma azad et» deyip o şahıs da azad etse köle, o kadar kuruş mukabilinde c
kimse namına azad edilmiş olur. Çünkü bu söz ile köleni şu kadar kuruşa ba na sat, sonra onu benim namıma azad et, denilmiş olur. «Köleni azad
et» emri bir muktszîdir. Kölenin satılması da muktezadir. Bu mukteza olmadıkça öylt bir emrin mânâsı hükümsüz kalır. Artık öyle bir emrin sıhhati
için evvelce bi muktezanın vücuduna lüzum ve ihtiyaç vardır. Binaenaleyh o emir, bu mukte zaya biliktiza delâlet etmekte bulunmuştur.
85 -(Beyan) : Lügatte izhar manasınadır. İlâm ve tebyin mânâsında yukubulan şeyden murad ne olduğu söz ile veya fiil ile açığa çıkarmaktır
müstameldir. Istılahta: «Söz olsun iş olsun yukubulan şeyden murad ne olduğu nu o şey ile ilgisi, münasebeti bulunan bir
Meselâ: «Namazınızı ikame ediniz» emrini Resulü Ekrem Hazretleri kendi fiilleriyle, yani kıldıkları namazlar ile beyan, etmiş ve bu hususta:
Namazı benim nasıl kıldığımı gördüğünüz gibi kılınız» diye emir buyurmuştur.
Beyan, beş nevidir.
86  -(Beyanı takrir) : Bir sözü mecaz ve husus ihtimalini kesecek bir şey ile te'kit etmektir. Meselâ: «Kanatlarile uçan kuşlar da sizin gibi birer
ümmettir» sözündeki «kanatlarile uçan» vasfı, bir te'kittir ki, bu kuşlardan mecazî bir mânâ kasdedilmediğini gösterir.
87  -(Beyanı tefsir) : Kendisinde hafâ bulunan bir §eyi izah etmektir. Şöyle ki: Kendilerine hafâ bulunup mücmel, müşkil, hafî gibi kısımlara
ayrılan sözler, bu beyanı tefsir sayesinde tebeyyün etmiş olur.
Meselâ: «Zekâtınızı veriniz» mealindeki bir emir, mücmeldir, miktarı muayyen değildir. Resulü Ekrem Efendimizin: «Mallarınızın, kırkta birini
zekât olarak getirip veriniz.» mealindeki bir emirleri ise zekâtın miktarını tâyin ettiğinden bu hususta bir beyanı tefsirdir.
88  -(Beyani tağyir) : Sözün evvelinin mucebinİ, bundan murad ne olduğunu diğer bir lâfız ile izhar ederek değiştirmektir. Tahsis, istisna, sıfat,
gaye, bedel denilen şeyler, birer beyanı tağyir demektir.
Meselâ: «Bey' halâl riba haramdır» ibaresindeki ilk cümle, yani: «bey' ha-lâldir» cümlesi, riba suretile yapılan bir bey* muamelesine de şâmildir:
«Riba haramdır» cümlesi İse bu şümulü tağyir ederek bey'in halâliyetini riba yolile olmayan bey' muamelelerine tahsis kılmıştır.
Kezalik: «Şu paranın beş yüzü müstesna olmak üzere hepsi Zeyd'e aittir» sözünde de istisna, bir beyanı tağyirdir, «şu paranın hepsi Zeyd'e aittir»
ibaresinin mucebini değiştirmiştir.
89  -(Beyanı zaruret) : Bir şeyi lâfzen tavziha mevzu olmayan bir şey ile bir nevi izah etmektir. Bu beyanın bir kısmı mantuk hükmündedir, bir
kısmı da vakti hacetteki sükûttan ibarettir.
Meselâ: «Yalnız validesile babası bulunan bir müteveffanın terekesinin üçte biri validesinindir» denilse bu terekenin mütebakisi de babasınındır,
denilmiş olur. Vakıa bu son söz, meskûtün anhtir. Fakat siyakı kelâm itibarile örfea mantuk hükmünde bir beyanı zaruretten ibarettir.
Kezalik: Bir bikri baliğayı babası bir şahsa tezviç edeceğini söylediği halde o sükût etse bu sükût, tezvice muvafakattan ibaret olur. Vâkıâ bu sükût,
tavzihe mevzuu bir şey değildir. Fakat söze hacet bulunduğu halde vukubulduğun-dan bir beyanı zaruret sayılır.
90  -(Beyanı tebdil) : Fer'î hükümlerden olan ve te*bidi gösterir bir kayd ile mukayyed bulunmayan bir hükmü şer'min hilâfına ondan müteahhir bir
delili serinin delâlet etmesidir ki, buna «nesh» de denir. Bu halde muahhar olan delili şer'îye «nâsih», bununla kaldırılan hükmü ger'îye de
«mensüh» denilir. Meselâ: evvelce ebeveyne vasiyet yapılması farz idi, bilâhare bu faiziyet, bir delili şer'î ile nesh edilmiştir.
91  -(Tahsis) : Âro olan bir sözü mütenavil olduğu ferdlerden bazılarına —hakikaten veya hükmen muttasıl olan müstakil bir kelâm ile-hasretmektir
ki, bu beyanı tağyir kabilindendir.
Meselâ: Namaz, her müslümana farzdır, baliğ olmayan müslümanlara farz değildir. Denilse bu farziyyet, yâlnız baliğ olan müslümanlara
hasredilmiş olur.
92  -(istisna) : Bir kısım şeylerin hükmüne duhulden bazı şeyleri «Hlâ» gibi bir edat ile hariç bırakmaktır. Bu hariç bırakılan şeylere «müstesna»,
öbür kısım şeylere de «müstesnaminh» denir.
Meselâ: Küllü insanın mükelleftin ülelmecanine vessagair = mecnunlardan, çocuklardan başka her insan mükelleftir» denilse «küllü insan» sözü
müstesnaminh, «elmecanine vessegair» sözü de müstesna olmuş olur.
İstisna da beyanı tağyir kabilinden olup «istisnai muttasıl, istisnai munka-ti» kısımlarına ayrılır.
93  -(İstisnai muttasıl) : Bir istisnadır ki, müstesna olan şeyler, müstesnaminh olan şeyler ile cinsçe müttehit bulunur. «Küllü hibetin caizün illâ
hibe-telkasirîn  - her hibe caizdir, kasırların hibeleri müstesna» ibaresinde olduğu gibi.
94 -(İstisnai munkati) :  Bir istisnadır ki, müstesna olan şeyler, müstesnaminh olan şeyler ile cİnsen müttehit bulunmaz. Başka bir tâbir ile «sadrı
kelâm, ondan istisna edilen şeylere mütenavil bulunmuş olmaz.»
«Küllü hibetin caizün illel gasp = her hibe caizdir, gasp müstesna» ibaresinde olduğu gibi ki, müstesnaminh olan hibe, müstesna olan gasba esasen
şâmil değildir.
95  -(Talik) : Bir cümlenin mazmununun husulünü, diğer bîr cümlenin mazmununun husulüne edatı şart ile rapt etmektir.
Meselâ: Bir kimse, kölesine: «Filân işi görürsen azad ol» dese azad olmanın husulünü o işin görülmesine bağlamış olur. O iş görülünce azad
keyfiyeti husule gelir. Buna: «şartı taliki» de denir.
96  -(Takyid) : Bir tasarrufu, bir akdin aslını edatı şart olmaksızın bir şarta, bir kayde raptetmektir. Takyid edilen şeye: «meşrut, mukayyed bişşart».
o kayde de «şart» denir. Bu şart «üzere veya şartile» lâfızlarüe ifade olunur. «Bu mali şu şeyi rehin vermek üzere sattım» denilmesi gibi.
97  -(Hadis) : Lügatte söz, haber, sonradan vücude gelen şey manasınadır. Istılahta: Resulü Ekrem (sallâîlahü aleyhi vesellem) Efendimizin
buyurmuş olduğu herhangi mübarek bir sözdür. Sünneti nebeviyye mânâsında da müstameldir. Bir çok nevileri vardır. Cem'i: ehâdistir.



98  -(Muhaddfa) : Hadis İlminin bir çok usul ve füruunu bilen zattır.
99  -(Şeyfıülhadis) : Hadis ilminde üstazı kâmil olan, kendisinden hadîs rivayet olunan zattır. Buna «imam» da denir.
100 -(Hâfıziilhadîs) : İlmi hadîsin bir çok usul ve füruunu hıfz eden ve bir kavle göre yüz bin hadîsi senellerüe beraber ezberlemiş olan zattır.
101  -(Hâkimülhadis.) : Rivayet edilmiş olan bütün hadîsleri metinlerile, senetlerile, râvîlerinin tarihlerile, cerh ve tâdillerile hıfz ve ihata eden
zattır. Zan olunduğuna göre hâkim, yalnız İmamı Buharîdİr. Çünkü «Buharînİn bilmediği bir hadis, hadis değildir» sözü, ulema arasında şâyidir.
102  -(Muharrici hadis) : Bir hadisi isnatsız olarak nakledan zattır.
103 -(Senet) : Lügatte mutemet, istinatgah manasınadır. Istılahta: bir hadîsi rivayet eden zatların heyeti mecmuasıdır. Bir hadîsin râvîierinin
isimlerini zikrederek rivayet etmeğe de «isnat» denir.
İki senedi, yani: iki tariki, iki silsilei rüvati bulunan bir hadîsin bu iki senedinden hangisinin ricali daha az ise o, «senedi âlî», diğeri de «senedi
nazil» adını alır. Meselâ: Bir hadîsi şerifin bir senedindeki râvîler, Resulü Ekreme kadar üç, diğer senedindeki râvîler de dört zat olsa birinci senet,
âlî olur. Ve onunla yapılan İsnada da «isnadı âlî» denir. Diğeri de senedi nazil ve isnadı nazil olmuş olur.
Senedi âlinin ricali, sikattan olunca kıymeti büyük ve müreccah olur. Çünkü râvîlerûı adedi azalmca sehiv ve nisyart ihtimali de azalır, hadisin
kuvveti artar. Bu cihetle muhaddisler. âlî senetleri araştırmış, buna pek büyük ehemmiyet vermişlerdir. İmam Mâlik ve İmamı Buharı gibi tabiîn
devrinde yaşamış zatların rivayet ettikleri hadislerin senetleri, onlardan sonraki muhaddislerin rivayet ettikleri hadislerin senetlerinden daha âlî
olduğundan kıymetleri de o nisbet-te büyük bulunmuştur.
104  -(Rivayet) : Bir sözü veya bir hâdiseyi nakletmektir. «Filân şöyle dedi» veya «demiş», «şöyle bir vak'a oldu» veya «olmuş» tâbirleri birer
rivayettir.
Rivayet edene «râvî». «nâkil» denir. Râvinin cem'i: rüvattır. İlmi hadîs ıstılahmca: Bir hadisi şerifi senedatını zikrederek nakl eden zattır.
105  -(Haber) : Hangi bir zattan rivayet olunan sözdür. İlmi hadîs ıstılar hınca haber, sünnet ve hadîs tabirlerine müradiftir. Buna «eser» de denir.
Bazı zevata göre haber; Resulü Ekrem'den başka zatlardan, meselâ: sahabei kiramdan rivayet edüen sözdür. Eser kelimesi de sahabînin veya selefin
sözü maka mında kullanılmıştır.
106 -(Haberi ahad) : Bir zatın veya iki üç gibi mahdut zatların yine bir zattan veya iki üç gibi mahdut zatlardan naklettiği haberdir.
Böyle ahad tarikile Resulü Ekrem'den rivayet edilen bir habere de (hadisi ahad) denir. Nebiyi efhamdan bir zatın rivayet ettiği bir hadîsi şerifi o
zattan bir cemaatin nakletmesi de haberi ahad kabilindendir.
Tevatür şartiarını cami olmayan bir habere de «haberi ahad» denilmiştir. Bu itibarla haberi meşhur da esasen haberi ahad kabiiindendir.
Haberi ahadin ravîleri pek mahdut olduğundan onun muhberün anhe ittisalinde hem sureten hem de manen şüphe bulunur.
107  -(Haberi meşhur) : Bidayeten ikiden ziyade, fakat mahdut zevat tarafından rivayet edilmiş iken bilâhare ikinci ve üçüncü asırlarda şöhret
bulup yalan >ere ittifakları mutasavver olmayan bir cemaat tarafından naklolunan haberdir. Buna «haberi müstefiz» de denir.
Bu suretle nakil edüCgelen bir hadisi şerife: (Hadisi meşhur) denilir ki, Resulü Ekrem'e ittisaİinde ilk ravilerin mahdudiyetine mebni sureten bir
şüphe var ise de bilâhare iştihar edip ümmet tarafından telâkki bilkakul edilmesine mebni
manen şüphe yoktur.
108 -(Haberi mütevatir) : Yalan söylemek üzere ittifaklarını âdete nazaran akim tecviz etmediği bir cemaatin verdiği haberdir. Böyle mütevatir
surette rivayet olunan bir hadisi şerifin Resulü Ekrem'e ittisalinde, yani onun mübarek sözü olduğunda ne sureten ve ne de manen şüphe bulunmaz.
Buna (hadisi mütevatir) unvanı verilir.
Meselâ: Kuranıkerimin bir kelâmı ilâhî olmak üzere Resulü Ekrem tarafından ümmetine tebliğ edildiği böyle mütevatir surette nakil
olunagelmiştir. Zekâtın miktarım beyan eden = mallarınızın kırkta birini zekât olarak getirip veriniz) hadisi şerifi de mütevatiren menkuldür.
109  -(An'aate) : Lügatte eski âdet, menkulât,  ağızdan ağıza nakledilen söz demektir. Istılahta: «Bir haberin veya bir hadisi şerifin an fülânin an fü-
lân...»  diye nakledilmişidir.
110 -(Hadisi sahih) : Adi ve tammüzzapt zatlar tarafından saz. ve mual-. lel olmayan muttasıl bir senet ile naklolunan hadîstir. Sahih liaynihi, sahih
li-gayrihi kısımlarına ayrılır. Şöyle ki: Râvilerinin adi ve zaptında hiç bir kusur bulunmazsa «liaynihî» olur. Râvilerinin adaletinde, zaptında bir
nevi kusur görülmekle beraber başka tarikler ile de rivayet edilmiş veya bagka sahih bir hadis ile teyit edilmiş ise «ligayrihî sahih» olur.
111  -(Hadisi basen) : Hadisi sahih ile hadisi garip arasında bir mertebeyi haiz olan hadistir ki, râviier arasında kizb ile müttehem kimse bulunmaz
ve emsali diğer tariklerdm de rivayet edilmekle kendisi şâz sayılamaz.
Bazı muhaddisler bir kısım hadisleri başka başka noktalardan bakarak «hadisi haseni sahih» diye yâd ederler. 
Hasen olan ehadisi şerife de İizatihî hasen ve ligayrihî hasen kısımlarına ayrılır. Şöyle ki: Râvisinin yalnız zaptında bir nevi kusur görülüp başka
kusur bulunmazsa «lizatihi hasen» olur. Ravinin adaletinde, zaptında ve senedinin ittisalinde bir nevi noksan bulunursa veya esasen hadisi zaİf iken
zafı rivayet tariklerinin çokluğile müncebir olursa «ligayrihî hasen» sayılır.
112 -(Hadisi garip) ; Zühri va katada gibi rivayet ettikleri hadisler bir çok zevat tarafından toplanan meşhur eimmeden birinden yalnız bir kişinin
rivayet ettiği hadistir. Böyle meşhur imamlardan nihayet iki veya üç kişinin rivayet ettiği hadise de «hadisi aziz» denilir.
113 -(Hadisi zaif) : Hadisi sahihteki şartlan haiz olmayan, meselâ; râvüe-ri arasında kizb ile veya adaletsizlikle veya kesreti galet ile veya bid'at ve
cehalet ile maruf bir kimse bulunan veya şüzuz'dan, nekâretten salim bulunmayan hadistir. Muallâk, mürsel, mu'dal, munkatİ,   müdelles, 
muallel,   şaz, münker, metruk olan hadisler bu kabildendir.
114 -(Hadisi muallâk) : Bir muhaddisin baş taraftaki râvilerden bir ikisini, yani: kendi şeyhini ve şeyhinin şeyhini terk İle onlardan sonraki
râviden işitmiş gibi bir tarzda rivayet ettiği hadistir.
Meselâ bir zat bir hadisi İmamı Mâlikten, o da Nâfi'den işitmiş olduğu halde o hadisi «Nafi dedi ki» diye rivayet etse bu bir hadisi muallâk olur.
115   -(Hadisi mürsel) : Tabiînden, yani: sahabei kirama mülâki olmuş zatlardan birinin şahabı ismini zikr etmeksizin Resuli Ekreone ref ve isnat
ettiği hadistir.
Meselâ Haseni Basrî bir hadisi şerifi İmam Ali'den işitmiş olduğu halde onu zikr etmeksizin: ü\ J^-j Ja = Resuli Ekrem şöyle buyurdu» diye
rivayette bulunsa bu, bir hadisi mürsel olmuş olur. Böyle merviyyün anlı ile râvi arasındaki vasıtayı terk etmeğe «irsal» denir.
116  -(Hadisi mu'dal) : Sahabei kirama varıncaya kadar râvilerden iki veya daha ziyade vasıta zikredilmeyip iskat edilmiş olan hadistir. Bu da



usuliyyu-na göre «mürseUdir.
117  -(Hadisi numkatı) : Tebei tabiin tarafından vasıtaları terk ile Resulü Ekrem'e ref edilen hadistir. Meselâ: Böyle bir zatın tabiîyi ve sahabîyi
zifc-retmeksizin:     «Resulüllah,  şallâllahü aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur» diye naklettiği bir hadis, munkatıdır.
Usuliyyuna  göre   hadisi munkatı da mürsel demektir.
118  -(Hadisi müdelles) : Râvilerinden birinin İsmi, eimmei hadisin hazıklarından başkası muttali olmayacak surette an'aneden  iskat edilerek o
vasıta mevcut değilmiş gibi bir tarzda rivayet edilen hadistir. Bu suretle rivayete «tedlis» denir ki, mekruhtur, mezmumdur. Bunu yapana da
«müdellis»  denir.
119  -(Hadîsi muallel) ; Hakkında kadhi mucip ofacak  ayıplardan,  salim görülmekle beraber hakikatte  sıhhatine dokunabilecek gizli   bir illet, bir 
sebebi kadih bulunan hadistir. Böyle bir hadisin illetini bulan  muhaddise de  «mu-allil» denir.
120  -(Hadîsi şaz) : Makbul olan bir râvinin  kendisinden daha makbul bir  ruvinin rivayetine   muhalif   surette rivayet ettiği  hadistir.  Bu   hâld-i 
daha makbul râvinin rivayet etmiş olduğu hadise «mahfuz»  denilir.
121  -(Hadisi metruk) : Sikadan hiç birinin rivayetine muhalif olmamakla beraber kizb ile, fisi ile, gaflet ile veya kesreti galt ile müttehem olan bir
râ-viden nakil  olunan hadistir.
122  -(Hadisi münker) : Zaif bîr râvinin rivayetine muhalif olarak ondan daha zaif bir râvinin rivayet ettiği hadistir. Zaif bir râvinin münferiden
rivayet ettiği hadise ds «münker» denir. Bu hâlde sikanın rivayetine- «maruf» denilir.
123  -(Hadisi merfu) : Resulü Ekrem Efendimize tasrihan veya hükmen müntehi olan hadistir. Meselâ: «Resulâllah şöyle buyurdu», «Nebîyyi
zişandan şöyle işittim» diye rivayet edilen hadisler tasrihan Resulü Ekrem'e    dayanan birer merfu hadistir. «Biz Resulûllah zamanında
şöyle.yapardık», «şöyle yapmak sünnettir» tarzında rivayet edilen haberler de hükmen merfu' birer hadistir.
124  -(Hadisi muttasıl) : Bütün râvileri sırasile zikredilmek üzere nakledilen hadistir.
125  -(Hadisi müsned) : Zahiren muttasıl bir sened ile ve nihayet sahabei kiramdan bir zat vasıtasile Resuli Ekrem'e ref ve isnad olunan hadistir.
Hadis kitaplarından bazılarına «müsned» adı verilmiştir.  Cem'i: Mesanid-dir. İmarru Âzamin ve İmamı Ahmed ibni Hanbel'in. müsnedleri vardır.
126  -(Hadisi mevkuf) : Sahabei kiramdan birinin kavline veya fi'line veya takririne ait olan bir haberdir ki, bütün  râvileri zikredilerek
naklolunmuş bulunur.
127  -(Hadisi maktu) : Tebei tabiinden birinin kavline veya filine ait olmak üzere kendilerine bir süsilei rivayetle müntehi olan haberdir.
128  -(Hadisi muanan) : Senedinin bir veya birkaç yerinde «an» veya «enne» tâbiri kullanılan, meselâ: «Haddesena şubetü an Halidin an ebi Kılâ-
bete..» diye rivayet edilen hadistir. Buna «an'ane tarikile rivayet de denir. Böyle bir rivayette bulunan zata da «muanin» denilir.
129 -(Hadisi miidreç) : Metnine veya senedine hariçten bir şey derç ve ithal edilmiş olan hadistir ki, «müdrecülmetn» ve «müdrecül isnat» 
kısımlarına ayrılır.
130  -(Hadisi muztarip) : Birbirine metin   veya  sened  itibarile muhalif olmak üzere iki suretle rivayet edilen hadistir ki, ya  metninde veya
isnadında takdim, tehir, veya ziyade ve noksan yapmakla veya râvisinin yerine başka râ-v; veya metninin  yerine başka metin  ikame etmekle
vücude  gelir.
131   -(Hadisi masahhaf) : Metninde veya senedinde sureti hattiyesi bozulmamak üzere yalnız bir harfinin  veya müteaddit  harflerinin noktası 
 tağyir edilmiş olan hadistir.
132  -(Hadisi mubarref) : Metninde veya senedinde yazı  şekil ve sureti bozulmamakla beraber bir harfinin  veya müteaddit harflerinin hareketi  
tağyir ve  bu sebeple başka bir kelimeye  kalbedilmiş olan hadistir.
133  -(-Hadisi müphem) : Râv.sinİn zikredilen adı veya künyesi veya lâkabı veya sıfatı veya san'atı veya nesebi sikat arasında meçhu! bulunan
hadistir. Böyle bir hadis, râvisinin mâruf ismi zikre d ilme dikçe  kabul olunmaz.
134  - (Hadisi mevzu) : Resuli Ekrem Hazretleri namına hilafı  hakikat olarak vazedilmiş hadistir. Diğer bir tâbir ile bir kimse tarafından herhangi
bir maksatla tertip edilerek nebiyyi zîşan  tarafından beyan   buyurulmuş gibi gösterilen   hadistir.  Buna «hadisi muhtelak»   da denir.   Buna  cüret
etmek, .büyük bir  günahtır.
135  -(Efali şer'iyye)  : Vücutları birer hükmü  şer'ıye mütevakkıf bulunan fililerdir. Namaz. oruç. bey", icare, hibe  fiilleri gibi ki, bunlar, şeraiti
şer' ıyyesî  dairesinde birer fili  şer'î bulunmuş olurlar.
136  -(Efali hissiye) : Vücutları için yalnız his ve müşahede kâfi olan fiillerdir. Sirkat, katil, zina gibi ki, bunların tahakkuku için şefi şeriften bir
takım kavaid telâkkisine  hacet yoktur.
137  -(Hükm) : Lügatte karar vermek, bir şeyi diğsr bir şeye ispat veya nefi suretîle isnat etmektir. Meselâ:  «Bu kitap Zeyd'indir» denilse kitap.
Zeyd'e ispat yolile isnat edilmiş olur. Bilâkis «Bu kitap Zeyd'in değildir» denilse nef-yen isnat edilmiş bulunur. Bir şey üzerine terettüp eden esere
de hükm denilir. Cem'i  ahkâmdır.
Şer'i hükümler: itikada müteallik olursa (ahkâmı asliye), ibadete, muamelâta ait bulunursa (ahkâmı fer'iyye) adını alır ve «mükelleflerin fiillerine
iktiza, yâni: talep veya tahyir ve\a vazı yoiilc taallûk eden hitabı ilâhînin eseridir» diye tarif olunur.
138 -  (Hâkim) :  B;r şeye   ispaten  veya nefyen hükmeden, karar veren zattır.
Ahkâmı şer'iyyede asıl hâkim olan, Allahü Tealâ Hazretleridir. Akıl da bazı şeylerin husn ve kubbuna hükmeder veya şarii mübinin hükmündeki
hik-meklere   infazı  nazarda   bulunabilir.
139  -(Mahkûmun bih) : Kendisine şarii mübinin hitabı tsallûkeden fiildir. Yani: Mükellef bir kimsenin bu hitaba mebni yapacağı şeydir.
Meselâ: Biz; namaz ile, zekât ile mükellefiz .İşte bizim fiilimiz olan bu namaz ile   zekât,  birer mahkûmun bihtir.
140  -(Mahkûmun aleyh) : Kendi filine şarii mübinin hitabı taallûk eden mükellef insandır. İnsan ise ruh iie bedenden mürekkep bir mahlûktur.
141  -(Mükellef) : Kendisine şarii hakim tarafından bir şey yapmak veya yapmamak külfeti, zahmeti ilzam edilen âkil kimsedir. Bu külfeti ilzama
da (teklif) denir.
Bİr kimseye kudreti fevkinde bir şey ile teklifte bulunmaya da (teklifi ma-lâyutak) denir..
142  -(Ehliyet) : Leh ve aleyhe olan şer'î tekliflerin teveccühüne, vücu-bünc salahiyetli bulunmaktır. Ehliyeti vücup, ehliyeti eda  kısımlarına ayrılır.
143  -(Ehliyeti vücup) : Mahkûmun aleyhin, yâni: Mükellef insanın kendi lehine ve aleyhine ait, meşru hakların vücubuna salâhiyettir



bulunmasıdır
Meselâ: İnsanlar, vâris, ve müverris olmak haklarının lüzumuna salahiyetli bulunmaktadırlar.
144  -(Ehliyeti eda) : Mahkûmun aleyhin, yâni: İnsanın kendisinden şer an muteber olacak veçhile fiillerin sUdunına salâhiyettar olmasıdır ki,  
«ehliyeti kâmile» ve «ehliyeti kasıra» kısımlarına  ayrılır.
Meselâ: Âkil, baliğ bir insan, ehliyeti kâmileyi haizdir. Kendisinden nikâh bey, icare gibi fiillerin suduruna salâhiyet; vardır. Mümeyyiz bir çocuk
veys bir matuh ise ehliyeti kasırayı haizdir. Kendisinden sudur eden fiillerin bir kıs mı sahih, muteber olur, bir kısmı olmaz.
145   -(Zimmet): însanda manevî bir vasıftır ki, insan,  lehins ve aleyhine olan şeylere ancak bununla ehl olur. Demek ki, insanlarda ehliyeti vücup
bu zimmet sayesinde husule gelir.
Zimmet, ahd, borç mânâsında da müstameldir.
146  -(KiMfeet) : İktidar, kuvvet. Bu, bir şeyi yapabilmek için bulunma sı lâzım gelen iktidardan, kabiliyetten ibarettir. Fîle mukarin olup onda
mile* sir bulunan kudrete (istitaat) ve (kudret maalfîl) denir. Bu, fiilde müessir, bı cihetle fîlin illetinden maduttur.
147  -(Kudreti mümekkine) : Bir şey yapabilmek  için. insanı mütemek kin, muktedir kılan ve alât ve esbabın selâmetinden ibaret bulunan kudretti
ki, bu, her vacibin edasının şartıdır.
148  -(Kudreti miiyessire) : Alât ve esbabın selâmetinden ibaret olup bıı şeyi suhuletle yapabilmeğe vesile olan bir kudrettir ki, bir kısım malî
vecibelerin vücubu ve zimmette devamı için şarttır. Zekâtın vücubu bu kudretin vücuduna bağlıdır.
149  -(Avana semaviyye) : İnsanın kesbi, ve irade ve ihtiyarı  olmaksızın viicude gelip ehliyeti vücubunu, ehliyeti  edasını tamamen veya kısmen
izale  eyleyen manialardan  ibarettir. Ateh, nisyan, maraz, mevt   gibi.
150  -(Avarızı müktesebe) : İnsanın kesbî, irade ve ihtiyarı ile vücude gelip ehliyetine az çok tesir eden manialardır. Cehl,  sekir, ikrah gibi.
151  -(Emr) : Kendisiîe cezm ve isti'lâ tarikile bir fi'lin yapılması istenilen sözdür. Bir fîli kafi surette ve isti'lâ tarikile isteyen zata «âmir» böylece
istenilen file «memurun bih», kendisinden böyle  bir fiil istenilen kimseye  de «memur» denilir.
152  -(jEmri mutlak) : Bir emirdir ki, kendisiîe istenilen fiil, bir muayyen vakit ile mukayyet bulunmaz. Zekât ve fitre hakkındaki emirler gibi.
Umum, tekrar »husus karinelerinden hâli olan emirler de bu kabildendir.
153 (Emri mukayyet) : Bir emirdir ki, kendisiîe istenilen fiil. bir vakii ile mukayyet bulunur, ondan sonra yapılması ya kaza sayılır veya gayri
meşru bulunur.
Meselâ: Namaz hakkındaki emir, mukayyettir. Vaktinden sonra kılınan bir namaz, kaza olur. Bir akid hakkındaki icabın muayyen mecliste kabul
edilmesine dair olan emir de mukayyettir. Ö meclisten sonraki kabul, meşru, ak-din sıhhatini müştekim olmaz.
154  -(Nehiy) : Kendisiîe cezm ve istilâ tarikile bir fiilin terk edilmesi istenilen sözdür. «Yalan söyleme», «hırsızlık etme» sözleri gibi. Bu veçhile
hitap eden zata «nâhî» denir ki, bunlardan kati ve âmirâne bir sıfatla menetmiş olur. Bu gibi terk edilmesi, kendisinden çekinilmesi istenilen bir
şeye de «men-hiyyün anh» denilir. Cenvinde: Menhiyyat, memnuat tâbirleri kullanılır.
155  -(Fevr) : Emredilen sevi ilk imkân ânında edâ etmektir. Böyle bir şeye «fevri» denir. Mukabili «terahi» dir ki: Emredilen şeyin hemen edası
lâzım gelmeyip muahharan yapılmasının da kifayet etmesidir.
156  -(Eda) : Emr ile vacip olan şeyin, yâni: Memurun bibin aynini müs-tahikkına teslim etmektir.    Meseİâ:  Muayyen vakitte kılınması
emrolunan bir namazı o vakitte kılmak bir edadır. Gaspedilmiş bir malı aynen sahibine iade
de bir edadır.
157  -(Kaza) : Emr ile vacip olan şeyin mislini müstahıkkına teslim etmektir. Meselâ: Muay\en bir vakitte tutulacak bir orucu o vakitten sonra
tutmak bîr  kazadır. Gasbediien bir malın mislini veya kıymetini sahibine teslim de' bir kazadır.
Kaza tâbiri, hüküm, takdir, mukadderi vücut sahasına ihraç mânâsında da müstameldir.
158  -(Vücup) : Bir şeyin şer'an zimmete terettüp etmesidir.
159  -(Vücubi eda) : Sebebinin vücudünden sonra muayyen zamanda biı fiili yapmanın veya bir malı ödemenin lüzumudur.
Meselâ: Mükellef bir insan için her namaz vaktinde namaz kılmak lâzımdır. Ve her mükellet, servet sahibi için her on iki ay tamamından itibaren
zekât vermek: lâzımdır ki, bunlar vücubi edadan ibarettir. Vâdesi dolmuş bir borç hakkında da  bu vücub tahakkuk eder.
160  -(Netsi vücub) : Sebebinin vücudundan sonra herhangi bir vakitte bir fili yapmanın veya bir malı edanın lüzumudur. Meselâ: Her mükellef
olan insan için namaz kılmak, zekât vermek esasen lâzımdır. İşte bu, bir nefsi vü-cubdan ibarettir ki, daha eda zamanı gelmeden de sabittir.
161  -(Fars) : Yapıİması şarii mübin tarafından emrolunduğu kat'î deli! ile sabit olao herhangi bir,vazifedir ki, farzı ayn ve farzı küaye kısımlarına
ayrılır.
162  -(Farzı ayn) : Her mükellef için yapılması farz olan vazifedir. Beş vakit namaz gibi.
163  -  (Farzı kifaye)   : Mükelleflerden bir kısmının yapmasile  diğerlerinden farziyeti sakıt olan vazifedir.  Cenaze  namazı gibi.
164  -(Vacip)   :  Şarii mübin tarafından emrolunduğu delili zannî ile sabit olan vazifedir.  Her namazda Fatihai şerifenin okunması gibi.
Vacip, vecibe tabirleri bazan farz mânâsında kullanılır. Namaz bir vecibedir, borcu ödemek bir vecibedir, denilmesi gibi.
165 -(Mesnun)  : Peygamberi Zîşan Efendimiz tarafından farz ve vacip olmaksızın bazan terkedilmek üzere bir ibadet kabilinden olarak iltizam
buyurulmuş olan herhangi fiil ve harekettir. Sünnete müracaat!.
166  -(Mendup)  : Yapılması racih, memduh olmakla beraber terki hakkında men bulunmayan ve dinde daima sülük edilmiş bir tarik olmayan
fiildir. Buna «müstehap» da denir. Nafile namaz kılmak, tetav-vuan sadaka vermek gibi.
167  -(Mubah) : Şarii mübinin nazarında yapılıp yapılmaması müsavi olan fiildir. Herhangi halâl bir taamı yiyip yememek gibi.
Bir şeyi mubah görmekle veya bîr taamın yenilmesine, bir malın alıp kaldırılmasına verilen müsaadeye de «ibahe» denilir.
168  -(Caiz)   : Yapılması sahih veya mubah olan herhangi bir ful veya akiddir. Bazan bir fiil, bir akid, sahih olduğu hâlde caiz olmaz. Meselâ:
Cuma namazı için ezan okunurken namaza koşmayan mükellef bir müslümanın yapacağı bir satış muamelesi -dünyevî ahkâm itibarile-sahihtir.
Fakat uhrevî ahkâm itibarile caiz değildir. Çünkü emri ilâhîye muhalefeti müstelzim olmakla uhrevî mesuliyete baistir.
169 - (Haram)   : Işlenilmesi şarii mübîn tarafından nehiy ve men eâildiği kat'î delil ile sabit olan herhangi bir şeydir ki, (liaynihi haram) ve
(ligayrihi haram) kısımlarına ayrılır. Şöyle ki: bizzat kendisi hürmete menşe olan bir haram, liaynihi haramdır. Müskirat gibi. Bİ2zat kendisi



hürmete menşe' olmayıp başka bir sebepten dolayı haram olan bir şey de ligayrihi haramdır. Başkasının malını izni olmaksızın yemek gibi.
170  -(Mekruh)  : Terki racih olup   işlenmesi   hakkında kat'î  bir nehiy bulunmayan fiildir ki, terki  memduh, irtikâbı mezmumdur. Böyle bir
fiilde «kerahat» bulunmuş olur ve bu kerahat, kerahati tahrimiy-ye) ile (kerahati tenzihiyye) kısımlarına ayrılır. Şöyle ki harama yakın olan bir
kerahat, kerahati tahrimiyyedir. Halâla karip olan bir kerahat de kerahati tenzihiyyedir, tenzihen mekruhtur.
171 - (Azimet) : Kulların özürlerine mebni  olmaksızın iptidaen meşru kılınan şeydir.  Sefer hâlinde  ramazanı şerif orucunun tutulması gibi.
172 -(Ruhsat) : Kulların özürlerine mebni kendilerine bir suhulet ve müsaade olmak üzere ikinci derecede meşru kılınan şeydir. Sefer hâlinde
ramazanı şerif orucunun tutulmama sı gibi.
Vukubulan ikraha mebni birisinin malım itlaf etmek de bu kabildendir ki, bu hâlde bu itlaf hakkında bir ruhsatı şer'iyye bulunmuş olur.
Bir hâdisede azimet ile ruhsat içtima edince azimet tarikini iltizam etmek, bir tekva nişanesi sayılır.
173 - (Akd) : Nikâh, hibe, vasiyet, bey' ve şira gibi bir muamelei şer'iyyeyi iki tarafın iltizam ve teahhüt etmeleriçlir ki, icap ile kabulün irtibatından
ibarettir. Böyle  bir  muameleye «mün'akit»  denir.    Bunun böyle vücude gelmesine de «in'ikad» denilir ki, «icap ile kabulün müteallâkinde eseri
zahir olacak veçhile birbirine meşru surette taallûkudur» diye tarif olunur.
Meselâ: Bir nikâh muamelesi, iki tarafın icap ve kabulile vücude gelir. İşte böyle bir icap ve kabulün birbirine müteallâkinde, meselâ: zevci-yetin
husulü hususunda eseri zahir olacak veçhile şer'an irtibat etmesi, bir inikattan ibarettir.
Akd yapanlardan birine «âkid», ikisine «âkideyn», daha ziyadesine cemi' sıgasile «âkidîn»' denir. Hakkında akd yapılan şeye de «makudün aleyh»
denilir.
174 - (İcap) : Bir akdi yapmak için ilk evvel söylenilen sözdür ki, akd ve tasarruf onunla ispat olunur. Meselâ: bir mal sahibinin müşteri ye karşı:
«Bu malımı şu kadar kuruşa sana sattım» demesi, bu icaptır ki, bununla müşteri için satın almak salâhiyeti ispat edilmiş olur.
175  -(Kabul)  : Bir tasarrufu yapmak için saniyen söylenen sözdür ki, akd onunla tamam olur. Mal sahibinin ?şu malımı sana şu kadar kurusa
sattım»  demesi üzerine müşterinin «ben de  onu o veçhile  satın aldım» veyahut yalnız «kabul ettim» demesi gibi.
176  -(Sahih)   : Şartlarını, rükünlerini, vasıflarım tamamen  cami olan herhangi bir fiildir. Bunları böyle cami olmak hâline de  «sıhhat» denir.
Meselâ: Mükellef bir kimsenin kendi malını usulü dairesinde birisine satması, bir bey'i sahih muamelesidir. Böyle şartlarım, rükünlerini cami olan
bir akde de «akdi sahih» adı verilir.
177 -(Fâsid) : Haddi zatinde meşru olduğu hâlde gayri meşru bir şeye mukareneti sebebile meşruiyetten çıkan fiildir ki, aslen caiz olduğu hâlde
vasfen caiz olmaz. Meçhul bir şeyi satmak gibi.
178  - (Bâtıl)   :  Şartlarını, rükünlerini, vasıflarını tamamen veya kısmen cami olmayan fiildir ki. aslen ve vasfen meşru olmaz. Gayri mümeyyiz
bir çocuğun bey'i, hibesi gibi.
179 -(Mevkuf)  : Bir hüküm ifade etmesi, meselâ: başkasına mülkiyeti müfit olması, başkasının izin ve icazetine muhtaç olan bir fiildir veya
akiddir. Başkasının malını fuzulî olarak satmak gibi ki, satış muamelesinin müşteriye mülk ifade etmesi,  sahibinin icazetine bağlı bulunur.
180  -(Lâzım) : Hıyarattan hâli olan bir akiddir ki, üzerine terettüp eden eserin ref'i mümkün olmaz. Meselâ: bir  kimse, muhayyer olmamak üzere
bir malını bir şahsa şeraiti dairesinde satsa bu muamele, lâzım olur, artık bunu bozmaya salâhiyeti  olamaz. Mukabili:   gayri lâzımdır ki,
kendisinde muhayyerlik bulunan akd demektir.
181  - (Nafiz)  : Başkasının hakkı taallûk etmeyen, meselâ: icaze tine mevkuf bulunmayan muameledir. Şerait ve erkânını cami olan bir akd, bir
akdi nafizdir ki, kendisinde muhayyerlik bulunup bulunmamak itibarile lâzım ve gayri lâzım kısımlarına ayrılır. Mukabili: gayri nafizdir.
182  -(Hıyar)  : Muhayyerlik demektir ki, iki âkidden birinin veya her ikisinin o akdi şu kadar gün içinde kabul veya fesih etmek üzere muhayyer
olmasıdır. Binaenaleyh o müddet içinde akd kabul edilirse lâzım olur, edilmezse   münfesih bulunur.
183  -(Şart) : Lügatte alâmeti lâzime manasınadır. Cem'i: şurut ve şeraittir. Istılahta: kendisinin üzerine tesir ve ifza = isal bulunmaksızın hükmün
vücudu tevakkuf eden şeydir. Meselâ: nikâhın sıhhatinde Şahitlerin vücudu şarttır. Şahit, nikâha müessir ve mufzî değildir, şahit bulunduğu hâlde 
nikâh  akd edilmeyebilir. Fakat bir  nikâhın sahih surette akdedilmesi şahidin mevcudiyetine mütevakkıftır.
84 -(Rükün) : Bir şeyin malehilkıyamı olan şeydir. Başka bir tâbir ile bir şeyin mahiyetini teşkil ve takvim eden herhangi bir şeydir ki, bazan basit,
bazan da mürekkep olur. Meselâ: Akdi bey'in rüknü, icap ve kabuldür. Bunlar bulunmayınca bey' de bulunmaz.
Rükünler, «rüknü aslî», «rüknü zaid» kısımlarına ayrılır. Rüknü aslî; bir rükündür ki, kendisi bulunmayınca ahar bir şey veya hüküm muteber
olmaz. Meselâ: imana nazaran tasdiki kalbî bir rüknü aslîdir. Bu tasdik bulunmayınca muteber bir iman da bulunmaz.
Rüknü zaid; bir rükündür ki, kendisinin bulunmamasından bir şeyin veya bir hükmün gayri muteber olması lâzım gelmez. Nitekim imana nazaran
ikrar, bir rükündür ki, bunun bulunmamasından imanın her hâlde bulunmaması icap etmez.
185 - (Sebep)  : Lügatte bir gayeye ulaştıran yol, vasıta, urgan, bab manasınadır. Istılahta: «Bir hükme mevzu ve müessir olmadığı hâlde mücerred
bir tarik teşkil eden şeydir. Meselâ: bir hırsıza yol gösteren, onun hırsızlığına sebep olmuş olur.
186  -(Alâmet)  : Lügatte emare, nişane manasınadır.     Istılahta: kendisine bir hükmün vücudu veya vücubu taallûk  etmeyip yalnız bir hükmü
bildiren, ona delâlet eden şeydir. Meselâ: bir kimse, «hanemi ge lecek  haziran ayı iptidasından  itibaren  bir  sene müddetle kiraya verdim» dese
Haziran ayı bu kira hükmünün müddeti için bir emare olmuş olur.
187 -(Hüsün)   : Bir şeyin dünyada medhe, ukbada sevaba müte-allak olmasıdır. îbadet ve taat gibi. Bir şeyin tab'a mülâim  olmasıdır. Ferah gibi.
Ve bir şeyin bir sıfatı kemâl olmasıdır, ilim gibi.
188 -(Kubuh)   : Bir şeyin aklen ve şer'an müstehcen olup dünyada zernme, ahrette azaba veya itaba mahal olmasıdır. Küfür gibi,  hür kimseyi  
satmak gibi. Böyle bir şey, liaynihi  kabihtir. Bir de  ligayrihi kabili vardır ki, haddi zatında meşru iken bir sebepten dolayı çirkin görülen şeydir.
Nehy edilmiş olan  günlerde tutulan oruç gibi.
189  -(Bahis  - Mübahase)   : İki veya daha ziyade, kimsenin bir mesele   hakkında mütaleaya kıyam edip bir tarafın   müddeasmı ispata kıyam
etmesine karşı diğer  tarafın  itirazkârâne bir vaziyet almasıdır. Böyle bir itiraza karşı nefsülemre muvafık, hakkı izhara hadim surette verilecek
cevaba (cevabı tahkiki)  denir. Bilâkis nefsül'emre muvafık olmayıp mücerret hasmı, muterizi susturmak maksadile verilecek   cevaba da (cevabı
cedelî), sahibine de (mücadil)  denilir. Böyle mücerred hasmı iskât ve ilzam için cereyan eden münakaşa-va (cedei) denildiği gibi bu yolda irad
edilen delile de (delili iknaî), (delili ilzamı) adı verilir.



190  - (Münazara)   :  İki  şey  arasındaki nisbet hakkında, meselâ: bir şeyin caiz veya gayri caiz olması hususunda iki tarafın izharı savap için
basiretle nazarda, mütaleada bulunmasıdır.
191  -(Muaraza)  : Hasmın ikame ettiği delile taarruz etmeyip yalnız bu delilin muktezasına muhalif, nakizini müsbit diğer bir delil ikame
etmektir. Şöyle ki: iki delilden biri bir şeyin meselâ: cevazını, diğeri de ademi cevazını iktiza etse bir muaraza vücude gelmiş olur.
192  -  (Muaraza bilkalb)   :   Hasmın delilini aynen  kendi aleyhine delil olarak irat etmektir.
193   -Olüddei, rauallil)   : Bir meseleyi iltizam ederek    hakkında delil irad eden kimseye ilmi âdâb istılahınca müddei, mualtil denir. Bunu kabul
etmeyen veya hilafını iddia eden kimseye de «sail» denilir.
Bir meseleyi mücerret hikâye edip sıhhatini, ademi sıhhatini iltizam etmeyen kimseye  de «nâkil»  adı  verilir.
194  -(Mükâbere)  : Bir ilmî mesele hakkında izharı savap için değil,  beiki mücerret hasmı  ilzam ve iskât için münazarada bulunmaktır ki,  pek
mezmumdur.
195  -(Mukaddime) : Bir takım mesail ve rnebahisin güzelce anlaşılması için ilgili oldukları bir kısım mebadiden  ibarettir.  Münazara ilmi
istılahmca:   mukaddime, bir şeydir ki, delilin sıhhati,   onun üzerine tevakkuf eder.  Meselâ: bir kıyası mantıkîdeki suğradan, kübradan her biri bir
mukaddimei delildir.
196  -(Men)  : Bir delilin mukaddimelerinden birini kabul etmeyip hakkında-delil istemektir. Buna «münakaza* da denir. Bir hususta böyle yalnız
delil istemekle iktifa olunursa ona «men'i mücerret» denir. Fakat onu teyit için bir söz ilâve edilirse -.<men'i maassenet» adını alır. Bu senedi izah
için bir söz de ilâve edilirse, ona da «tenviri senet» denilir.
197  -(Mümanaa) : Bir tarafın ~  muallilin ispat ettiği şeyi diğer tarafın -saılin bilâ delil kabulden imtina etmesidir. Veya muayyen bir
mukaddimeyi men' etmektir.
198  -(Münakaza)  : Bir delilin mukaddimelerini teşrih ve tâyin et-nıeksizin nefsi delilin butlanını diğer bir delil ile ispat etmektir. Bu veçhile
itiraza münazara -âdâb ilmi ıstılahmca «nakz» da denir.
Meselâ: Bir maddede müddeinin delili carî olduğu hâlde hüküm ta-hallüf ettiği veya müddeinin delili, hususi bir fesadı, meselâ: devr ve teselsülü
veya iki nakizin içtimaını müstelzinı bulunduğu beyan olunarak müddeinin delili iptal edilse bu, bir münakaza olmuş olur. Bu hâlde mü-nakızın
irad ettiği delile «şahid» denilir.
199  -(Fesadı vaz') : Bir illet üzerine   muktezasımn nakizi terettüp etmektir. Meselâ: bir şey hakkında hürmeti muktezi gibi görülen bir illet
üzerine o şeyin hilli terettüp etse bu, bir fesadı vaz'dan ibaret olmuş olur.
200  -(Fesadı itibar) : iddia edilen bir meselenin kıyasa mahal olması, hilâfına mevcut bir nasdan dolayı memnu bulunmaktır.
201  -(Deveran) : Bir şeyin diğer bir şeye vücuden ve ademen mukterin olmasıdır. Meselâ: Akıl ve bulûğ mevcut olunca mükellefiyet de mevcut,
bunlar mâdum olunca mükellefiyet de mâdum olur.
202 -(Fark) : Asılda bulunup illiyette medhali olan bir vasfın fer' sayılacak bir şeyde bulunmamasını beyandan, ibarettir. Bu hâlde o asıl, bu fer1
için makisün aleyh olamaz.
203  -(Kavi bimucebilille) : Hükümde ihtilâf baki olmakla beraber müddeinin irad ve ilzam ettiği şeyi iltizamdan ibarettir. «îrad edilen delil, haddi
zâtında doğrudur, fakat bu delil, müddeayı ispata kâfi değildir, iddia edilen hüküm bununla sabit olmaz.»  denilmesi gibi.
204  -(Tercih)   : Vasfen birbirine mümasil olan iki delilden birinin diğerine fazl ve rüçhanını ispat etmektir. Böyle mütemasü delillerden birini

diğerine tercihe muktedir olan zatlara da «ashabı tercih» denilir. 
[4]

 
Usulü Fıkh Îlmînîn Mahiyetî
 
205 - Usulü fıkıh ilmi, şer'î hükümleri edillei tafsiliyesinden, yâni: muayyen, müşahhas delillerinden istinbata vesile olan bir ilimdir. Başka bir tarif
ile «şer'î hükümleri şer'î deliller ile ispat haysiyetile bu hükümler ile bu delillerden bahseden bir ilimdir.
Meselâ: bey' helâldir. Bey'in bu helâl olması, bir hükmü serîdir. Bu hükmü şer'î ise bir delili şer'î olan âyeti celilesinden istinbat olunmaktadır. İşte
bize bu gibi istinbat yollarım vuzuh ile bildirecek olan,  usulü fıkıh denilen  yüksek bir  ilimden ibarettir.
206 - Fıkıh, ibadata, muamelâta, ukubata ait bütün §er'î meseleleri ihtiva eden, islâm hukukunu vücude getiren malûmatın heyeti mecmuasıdır.
Bunun mübtena aleyhi, istinatgahı, yegâne kaynağı da edillei erbaa denilen kitabullah ile sünneti nebeviyeden ve icmaı Ümmet ile kıyası
fukahadan ibarettir. îşte bu dört esas, fıkhın usulünü teşkil etmektedir.
Maamafih ilmi usul, tefsir, hadis, fıkıh, belagat, lisaniyat, ilmi âdâb gibi birçok İlimler ile de alâkadardır, bu ilimlerden de istimdat eder, bu cihetle
gayet geni§ mevzuları dairei tetkikine alır.
207 - Hükmü  şer'î, bizim   gibi kulların   fullerine müteallik olup şarii mübinin hitabile sabit olan farziyet, vücub, nedb, ibaha, hıll, kera-hat,
hürmet, sıhhat, fesat, butlan gibi şeylerden herhangi biridir.
Meselâ: mükellef bir insanın yaptığı bir ibadetin farz veya vacib veya sünnet olduğuna ve akd eylediği bir muamelenin sahih, nafiz veya fâsid,
gayri nafiz bulunduğuna ancak şarii hakimin o husustaki beyanile muttali oluruz.
208 - Delili şer'î, kendisine sahih surette nazar edilmesi, bilinmesi, matlûp olan bir hükme insanı kavuşturan nazmı kurânîden veya sünneti
nebeviyeden veya icma' ile kıyastan herhangi biridir. Meselâ; kadınlardan size halâl olanlar ile evleniniz..)  nazmı şerifi, bir şer'î delildir. Buna
nazar edince izdivacın meşru, halâl bir muamelede olduğunu anlamış, oluruz.
209 - Kitap ile, yâni: Kur'anı mübîn ile sünneti nebeviyyenin ihtiva ettiği delillere «edillei semiyye» denir ki, bunlar, şarii mübinden sü-butları ve
birer hükmü şer'iye delâletleri itibarile şöylece dört kısımdır. Bu cihetle matlubu ispat bakımından kuvvetleri de mütefavittir.
(1) : Sübutu da, delâleti de kat'îdir. Bütün âyatı kur'aniyenin sü-butu kat'îdir. Çünkü en muazzam, mükemmel bir tevatür ile Resulü Ekrem'den
kelâmı  ilâhî olmak  üzere menkuldür.   Bunlardan müfesser ve muhkem denilen âyetlerin ise  sübutları kat'î olduğu gibi delâletleri de katidir.
(2) : Sübutu kat'î, delâleti zannîdir. Müevvel denilen âyetler ile te-vatüren menkul olup elfazı müevvel bulunan hadisler gibi ki, bunların sübutları
tevatür  ile olduğu cihetle kat'îdir.   Fakat lâfızları müteaddit mânâlara şâmil olduğundan bunlardan hangi birine delâletleri  zannîdir.



(3) : Sübutu zannî, delâleti kat'îdir. Haberi  âhad kabilinden olup elfazı, müfesser veya muhkem olan ahadisi şerife gibi.

(4) : Sübutu da delaleti de zannîdir.  Haberi ahaddan  olup elfazı müteaddit mânâlar arasında müşterek oîan ahadisi şerife gibi. 
[5]

 
Usulü Fıkhın Mevzuu Ve Gayesi
 
210  -: Usulü fıkh ilminin mevzuu, şer'î hükümleri ispata vasıta olmaları itibarile şer'î delillerdir. Bu ilimde bütün edillei şer'iyenin ahvâlinden
bahsolunur. Kitabullah ile sünnetin ve icma' ile kıyasın, hususî ve müşterek vasıflarından bahsetmek bu ilme aittir. Şöyle ki: Kur'anı Mübînin
nazmı celîlüe ahadisi şerifenin elfazı mübarekesi; hass, âmm, müşterek, müevvel, hakikat, mecaz gibi kısımlara ayrılır. Kezalik: ahadisi şerife;
mütevatir, meşhur, haberi ahad kısımlarına münkasim olur ve bunlar; emirleri, nehiyleri ihtiva eder. İşte bütün bunların  ahvâlinden bahsetmek bu
usul ilminin salâhiyeti cümle sindendir.
Meselâ: Başkasının muhterem, mütekavvim bir malını haksız yere elinden almak bir gasptır, asla caiz değildir. Çünkü bir âyeti kerimede 
buyurulmuştur. Bu nazmı celîl ise bir delili şer' îdir, bir hücceti kur'aniyedir, bununla başkasının malını haksız yere yemek nehy ediliyor. Bu nehy
ise hürmeti, memnuiyeti icap eder. İşte usulü fıkh, bu gibi delillerden —böyle hürmeti veya sair bir hükmü şer'îyi müstelzim olması itibarile-
bahsederek bunları mevzuu' dahilinde bulundurur.
211 - : Usulü fıkhın gayesine gelince: bu pek  mühimdir. Bu bir hikmeti islâmiye ilmidir. Ahkâmı şer'iyenin hikmeti  teşriiyesini gösterir, bunların
anlaşılmasına yardım eder, insanın dünyevî ve uhrevî saadetine vesile olur.
Usulü fıkıh ilmi, kur'am kerim'in nazmı lâtifine, ahadisi şerifenin mübarek elfazma hadimdir. Bu sayede şer'i delillerin mahiyetleri mün-keşif olur,
bunlardan şer'î hükümlerin nasıl istinbat olunduğu tebarüz eder. Bu sayede muhterem müçtehitlerimizin nasıl çalışmış oldukları anlaşılır, ne gibi
delillere istinat ettikleri, aralarında münazara kaidelerinin ne veçhile cereyan etmiş olduğu görülür. İslâm hukukunun yüksek mahiyeti ve ne kadar
yüksek, muntazam esaslara müstenit bulunduğu tecellî eder.
Yine bu İlim sayesinde lâfızların, ibarelerin havas ve mezayası anlaşılır, bunlar İle İstihdaf edilen maksatlar taayyün eder, sözlerin inceliklerine,
şer'î ve bediî vasıflarına   ıttıla' mümkün olur.
212 -: Usulü fıkıh ilminin ihtiva ettiği usul ve kavait, yalnız şer'î delillere,  hükümlere münhasır değildir. Bunlar, bütün muhaverata, ka-vanine, 
desatjre kabili  tatbik olduğundan bu sayede  insanlarda hukuk fikri inkişaf eder, hukuk bilgisi ilmî bir mahiyet kazanır, kanunları, nizamnameleri
tanzim hususunda bu feyizli ilimden'pek çok istifade edilir.
213  -: Son zamanlarda garp âlimleri; tarihlerde, kanunlarda, tec-rübî  ilimlerde ve sairede tatbik edilmek üzere   (metodoloji   -  mantıki tatbikî)
denilen mecmuai usulü tedvin ederek ilim sahasında bir muntazam tedkik ve tenkit tariki vücude getirmişlerdir. İslâm   âlimleri  ise bundan bin iki
yüz şu kadar sene  evvel «usulü fıkh>;  ilmini tedvin etmişlerdir ki, bu güzide İlim, lisaniyata, rivayata, elfaz ve ibarâtın havas ve  mezayasına,
delillerin derece! kuvvet ve za'fma ve saireye  dair  en mükemmel menahiç ve kavaidi cami bulunmaktadır. <-Usulü hadis»  ilmi de bu hususta

ayrıca zikre şayandır. Artık bu usul ilminden hiç bir hukuk müntesibi müstağni olamaz. 
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Usulü Fıkhın Tarihçesi
 
214-: Şer'î hükümlerin ilk mübelliği Resulü Ekrem (sallâllahü aleyhi vesellem) efendimizdir. Mazhar olduğu vehy ve ilham sayesinde dinî
hükümleri ashabı kiramma tebliğ etmiş, kudsî hayatının dünyadaki son günlerine yakın âyeti kerimesi nazil olarak şeriati
islâmiyenin mertebei kemale erdiği kendisine tarafı  ilâhîden  tebşir bu-yurulmuştu.
Resulü Ekrem Hazretleri vahyi ilâhiye mazhar, bu cihetle dini İsla-mm bir şarii, bir muazzam naşiri olduğundan bütün dinî hükümlere, delillere
şüphe yok ki, muttâü idi. Onun ulvî huzurundan feyz alan ashabı güzîn dahi şer'î deüllerin, hükümlerin ledüniyyatına muttali, bu hususta yüksek
bir lisan melekesini hâiz idiler. Eshabı kirama mülâki olup «tabiin.» unvanını alan bir çok âlî zevat da zamanı saadete yakın bir asırda dünyaya
gelmiş, eshabı güzinden ders almış, Arap lisanının dekayiki-ne güzelce vâkıf bulunmuş oldukları cihetle onlar da şer'i şerifin delillerine,
hükümlerine pek mükemmel aşina bulunuyorlardı. Binaenaleyh bunların bu feyizli zamanlarında fıkh ve usulü fıkh, bir ilim şeklinde bir takım
kavait ve nazariyat ile mesailden müteşekkil müdeyyen bir hâlde değildi.
215  - ; Tabiînin son zamanlarına doğru islâm muhiti pek ziyade genişlenmeye başlamış, muhtelif ırklara mensup bir çok kavimler, islâmiyet
şerefini ihraz etmiş idi. Bunlar, Kur'am mübinin havas ve meza-yasma muttali olmak ihtiyacında idiler.  Çünkü bu sayede dinî hükümlere bihakkın
vâkıf olabileceklerdi,  içtimaî hâdiseler günden güne artıyor, muhtelif cereyanlar' yüz gösteriyor, bir çok meseleler hâl ve izaha muhtaç
bulunuyordu.
işte bu ilcaat neticesinde islâm ulemasının harikulade mesaisi tecelli etmeğe başlamış, bir çok ilimler tedvin edilmiş, en başta olmak üzere hadis,
fıkh, usulü fıkh ilimleri müdevven bir. hâle gelmiştir.
216 -: Fukaha ve müçtehidîn namını alan ve yüksek  zekâîarile. bilgilerile birer harikai kemalât unvanına bihakkın lâyık olan bir kısım islâm
âlimlerinin dinî ilimler sahasında gösterdikleri     muvaffakiyetler her türlü tasavvurların fevkindedir.
Ahkâmı fıkhiyeyi kitaplara, kitapları bablara, babları fasıllara taksim ederek bunları tilmizlerine takrir ile zapt ettiren ilk zat, imamı Âzam, Ebû
Hanîfe (rahmetullahı aleyh) hazretleridir. Bu cihetle fıkhı mesaili ilim hâlinde ilk tedvin eden büyük üstad, imamı Âzam ile onun pek kıymetli,
dirayetli tilmizleridir.
Usulü fıkh ilminin bir kısım kaidelerini, menahicini, mesailini ilk tesis eden zat da imamı Âzamin en yüksek tilmizi olan İmamı Ebû Yûsuf
Hazretleridir. Şu kadar var ki bu ilme dair bir kitap telif etmemiştir. Bu ilme dair ilk kitap yazmak gerefi imamı Şafiî (rahmetullahi aleyh)  
hazretlerine aittir.
217 -: Mua.hharan usulü fıkha dair pek büyük mufassal mücelle-dat vücuda getirilmiştir. Bu eserlerin bir kısmında en ziyade ilmi kelâm meseleleri
üzerinde tatbikat yapılmış, aklî istidlal cihetine fazla temayül gösterilmiştir.  Şafiî  âlimleri bu tarzı daha ziyade iltizam ettikleri için bu kısma
(Mütekellimîn ve Şafiiye mesleği)  veya (Usulü Şafüye) denilmiştir.



Usul kitaplarının diğer bir kısmında ise daha ziyade fıkhî meseleler hakkında usul kaidelerinin tatbikatına ehemmiyet verilmiş, bu kaideler en
ziyade nüketi fıkhiye üzerine bina kılınmıştır, Hanefî fukahası da bu kısmı daha ziyade iltizam ettiğinden bu tarza da (fukaha ve Ha-nefiyye
mesleği)   veya  (Usulü Hanefiyye)  adı verilmiştir.
Daha sonra bazı âlimler de bu iki tarzı cem ederek o veçhile usule dair kitaplar telif etmişlerdir.
Usulü Hanefiyye, Usulü Şafiiyyeye nazaran daha müşküldür. Fakat hukuku islâmiyenin mükemmel surette anlaşılmasına daha elverişlidir.
218  -: Fukaha mesleği üzerine yazılan usul kitaplarının en meşhurları şunlardır :
(1)   :  (Kitabülusul)  : Hassaf adile mâruf olan Ahmed ibni Ebi Bekir Elrazînin eseridir.
(2)   :  (Esrarı Debusî)   : Kadı Ubeydullah Ebu Zeyd Debûsînin eseridir.
(3)   :  (Usulü pezdevi)   : Maveraünnehîr ulemasından imam Fahrül-islâm Aliyyi Pezdevînin eseridir.
(4)   :  (Usul Ebil Yüsr)   : Fahrülislâm Ebül Yüsr Pezdevînin eseridir.
(5)   :   (Usulü Serehsî)   :  imam Şemsüddin Muhammedi Serehsînin eseridir.
(6)   :  (Mizanülusul)   :  Ebubekir Alâeddini Semerkandînin eseridir.
(7)   :  (Menar)   : imam Hâfızüddin Abdullahi Nesefînin eseridir.
219  -: Mütekellimîn mesleği üzerine yazılan usul kitaplarının en me§hurları da gunlardır:
(1)   ;  (Umd)   :  Mutezile imamlarından Abdülcebbarın eseridir.
(2)   :   (Mutemed)   :   Umd'ün şerhidir. Müellifi yine Mutezile imamlarından Ebül Hüseyni Basrîdir.
(3)   :   (Burhan)   : Iraamülhareraeyn Ebül Mealinin eseridir.
(4)   :  (Müstesfa)   :  îmam Mühammed Gazalinin eseridir.
(5)   :  (Mahsul)   : Fahrüddin Mühammed Razî'nin eseridir.
(6)   : (İhkâmulahkâin)   : Seyfüddin Aliyyi Amidî'nin eseridir.
220 -: Funaka mesleği ile mütekellimîn mesleğini cem eden usul kitaplarının en meşhurları da şunlardır:
(1)   :   (Bediünnizam,.)   :    İbnüssaatî  denilen İmam Muzafferüddin Ahmedi Bağdadî'nin eseridir.
(2)   :  (Tenkih)   :     Buharaü Sadrüşşerianın eseridir.    Bunun  şerhi «Tavzih» dir. Bunun haşiyesi de Taftazanînin eseri olan  «Telvih» tir.
(3)   :   (Tahrir)   :     iskenderiyeli   îmam Kemalüddin Ibni Hümamın eseridir.
(4)   :   (Minhacülvusul ilâ  ümilusul) Beyzavî'nin eseridir.
Kazı Nasırüddin Abdullah
(5)   : (Füsuîül bedaî)  : Şemsüddin Ahmed Fenarî'nin eseridir.
(6)   : (Müntehelvusul. Muhtasan münteha)  : Bu iki eser Cemalüd-din ibni Hacib'in eseridir.
(7)   : (Mirkat ve şerhi Mir'at)   : Mühammed Molla Hüsrev'in eseridir.

Bu zatların teracimi ahvâli için (Tabakatül Fukaha)  kısmına müracaat!. 
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BİRİNCİ   KISIM

KÎTABA   VE KÎTAB  İLE SÜNNET ARASINDA   MÜŞTEREK BAZI
MEBHASLERE AİTTİR.

 
İÇİNDEKİLER : Kitabın hakikî ve hususî vasıfları. Kitab ile sünnet arasında müşterek mebhaslar: Has lâfızların mahiyeti ve hükümleri. Emirlerin
mahiyeti ve muktezası. Emir ile vacip olan şeylerin hü kümleri. Memurun bihin hüsn sıfatile ittisafı. Emredilen şeyin liaynihi veya ligayrihi hasen
olması. Takat fevkinde bir şey ile teklif vâki olup olmadığı. Memurda vücudu icap eden kudret. Nehylerin mahiyeti ve muktezası. Mutlak ile
mukayyedin mahiyetleri ve hükümleri, Ânı lâfızların mahiyeti, nevileri ve hükümleri. Müşterek, müevvel. zahir, nass, müfesser ve muhkem
lâfızların mahiyetleri ve hükümleri. Hafi, müşkil. mücmel ve müteşabih lâfızların mahiyetleri, nevileri ve hükümleri. Hakikat ile mecazın, sarih ile
kinayenin mahiyetleri. Dal bilibare, dal bili-şare, dal biddelâle ve dal biliktizanın mahiyetleri ve hükümleri. Mefhumu muvafakat ile mefhumu
muhalefetin mahiyetleri. Fâsid istidlaller Beyanın nevileri. Nesh ve istisna bahisleri. Talike dair bâzı hükümler Bir kısım  hurufu maaniye dair

malûmat. 
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Kitabın  Hakikati  Ve  Hususî Vasıfları   :
 
221 -: Kitabdan maksat, -usulü fıkha göre -Kur'anı azîmüş-şandır. Bu, bir mübarek kitabı ilâhîdiı. Bunun Kuran, Furkan, Hakim, Tenzil gibi daha
başka adları da vardır. Bu kitabî mübîn. tarafı ilâhîden Cibrili Emin vasıtasile yirmi üç sene içinde Hâtemül'enbiya Hazreti Muhammed Mustafa
(sallâllahü aleyhi vesellem) Efendimize âyet âyet. sûre sûre inzal buyur ulmuş tur ki, mukaddes nazmı da, mânâsı da ilahîdir, vahyi subhanîye
müstenittir. Bu cihetle Kur'ana «vahyi metlüv.^ denilir..
222  -: Kur'anı mübîn, yüz on dört sûreden ve bir itibar ile (6616) âyetten müteşekkildir.  Bu kitabı celîlin vahye  müstenit, mû'ciz,  fevkalâde bir
surette mütevatir olmak gibi hususî vasıfları olduğu gibi sünneti nebeviye ile vesair elfaz  ve ibarat ile  müşterek vasıfları, mebhasleri de vardır.
Bunlar, ilmi  usul itibarile birer tedkik mevzuu teşkil etmektedir.
223  -: Kur'anı Kerîm, yalan üzere ittifakları aklen tecviz olunmayan pek azîm bir cemaat tarafından zamanımıza kadar tevatüren nak-
lediiegelmiştir. Bütün sûreleri, âyetleri, kelimeleri Resulü Ekrem'den bir vahyi ilâhî olmak üzere tevatüren sabittir,  menkuldür. Bu kitabı ilâhînin
hiç bir âyeti zayi olmamış, hiç bir kelimesi  tebdil ve tahrife uğramamıştır.  Nebiydi zîşan'dan  telâkki olunduğu veçhile  tevatüren nakledilmiştir.
Bunun heyeti umumiyesi, her asırda yüz binlerce zevatın hafızalarını tezyin etmekte bulunmuştur. Bu mümtaz vasıf, bütün semavî kitaplar arasında
yalnız Kur'anı Kerim'e  mahsustur. Binaenaleyh Kur' amazîmin herhangi bir âyetini inkâr, imana münafîdir.
224  -: Kur'anı   mübînin bütün âyetleri  Resulüekremin talim ve işareti veçhile tamamen yazılmış, hıfz edilmişti. Hazreti Ebu Bekr'in hilâfeti



zamanında hepsi bir araya cem edilerek bir mushaf hâline konulmuştur. Hazreti Osman'ın hilâfeti  zamanında da bu  mushaf nüshaları teksir
edilerek büyük şehirlere   birer nüsha gönderilmiştir ki, bunlara (Mesahifi Osmaniye)   adı verilmiştir.
Eshabı kiramdan Abdullah ibni Mes'ud, Ubeyyibni Ka'b gibi zatların kendileri için yazmış oldukları mushaflar da var idi. Bunlar ile Mesahifi
Osmaniye arasında bir fark olmayıp yalnız sûrelerin tertibinde bazı başkalıklar mevcut idi. Bunlarda nihayet birkaç kelimeden fazla bulunuyordu ki,
bunlar, her ne kadar esasa muhalif değilse de tevatüren 3abit olmadığı cihetle «şaz» nâmım almış, Kur'anıkerîm hükmünü haiz bulunmamıştır.
Bunlara «kıraeti şazze» adı verilmiştir.
225 -: Kur'anıkerime mensup şaz kıraetler, meşhur ve gayri meşhur kısımlarına ayrılır.    Gayri meşhur kıraetler, bütün imamlarca muteber
değildir. Bunlar ile hiçbir hükmü şer'î sabit olmaz. Meşhur şazlar ise, imamı Malik ile îmamı Şafiîye göre yine hiç bir hükmü şer'îde muteber
değilse de Hanefî eimm^sine göre yalnız ibadet ve muamelât hususunda muteberdir. Bunlar, Kur'andan olmasalar da ahadisi şerife cümlesinden
bulunmuş olurlar. Bu cihetle kendilerile zannî'meselelerde amel olunabilir.
Meselâ: Keffareti yemini bildiren âyeti kerime. Mesahifi Osmani-yede:(rbl cır -L*») diye  mutlaktır.   İbni Mes'ud Hazretlerinin mushafında ise:
diye mukayyed yakılmış tır. Bu mütetabiat kelimesi meşhurdur. Binaenaleyh Eimmei Hanefîye, bunu nazara alarak kefareti yemin orucunun
muttasıl üç gün tutulmasına kail olmuşlardır. Demek ki, bu meşhur şaz kıraet ile mutlak olan bir âyeti kerimeyi ibadet hususunda takyit
eylemişlerdir.
Kezalik : Ramazanı şerif orucunun kazasına ait olan âyeti celîle, Mesahifi Osmaniyede: (\>\CU^.;.u»)diye mutlak yazılmıştır. Übeyy ibni Kâ'bin
mushafmda ise:(oL> fc* _^ yu ^ ;a-ı) diye mukayyet yazılmıştır. Fakat bu mütetabiat kıraeti meşhur değildir, haberi ahad kabilindendir.
Binaenaleyh bununla bütün eimmeye göre amel edilemeyeceğinden kazaya kalmış ramazanı şerif orucunda ittisal şart değildir. Bunlar, müteferrik
günlerde de tutulabilir.
226 -Kitabı ilâhînin rükünleri, nazm ile mânâdan ibarettir. Bunun mu'ciz nazmı da, mânâsı da vahyi ilâhîye müstenittir, lâhûtî bir hüviyeti haizdir.
Kur'anı mübînîn hakayiki, ancak bu nazmı mübîn vasıta-sile bihakkin mütecellî olur, bir çok dinî hükümler, ancak bu nazmı lâtif vasıtasile istinbat
olunabilir. Binaenaleyh bunların yerine hiç bir lâfız kaim olamaz, bunlardan başka hiç bir ibare Kur'an hükmünü ihraz edemez.
îşte bu kitabı muazzam, edillei şer'iyyenin birincisini teşkil etmekte ve bînihaye ahkâmın en feyizli bir menbaı bulunmaktadır.
227 -: Kur'anı mübînin emirleri, nehiyleri, haberleri ihtiva eden âyâtı celîlesi, itikada, ibadâta, hukuka dair bir çok hükümleri camidir. Ahlâka,
nesayihe, geçmiş ümmetlerin en ibret verici tarihlerine, kâinatın garip, bediî teşekkülâtma dair bir çok hakayiki de müştemildir. Bunların

hepsinden nihayetsiz hükümler, hakikatler istinbat olunabilmek-tedir. 
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kîtab île  sünnet arasında müşterek mebhasler   :
 
228 -: Biz, dinî hükümleri Kur'anıkerimin mukaddes nazmından ve sünnetlerin mübarek lâfızlarından, ibarelerinden anlamak ihtiyacındayız. Bu
cihetle lâfızlar hakkındaki bir takım lisan kanunlarını, bilgilerini nazara almaya mecburuz. Bu lisan kanunlarına, ilimlerine vukuf sayesinde yalnız
Kur'anı mübîn ile süneni nebeviyyenin değil, her türlü yazıların, konuşmaların, düsturların, nizamnamelerin hükümlerine, inceliklerine de ilmî bir
tarzda muttali olmuş oluruz. Binaenaleyh dört kısma ayrılan bu lisan kanunlarını sırasile ve kısaca izah edeceğiz. ŞÖy-le ki:
(1) : Lâfızlar, mânâya vaz'ları itibariyle has, âm, müşterek ve mü-evvel kısımlarına ayrılır ve bunlardan  her biri hususî b'ir hükme tâbi olur.
(2) : Lâfızlar, vazolundukları  mânâya vazıh  bir tarzda delâletleri itibarile zahir, nas, müfesser, muhkem kısımlarına ayrılırlar. Kapalı bir tarzda
delâletleri itibarile de hafi, müşkil, mücmel, müteşabih kısımlarına münkasimdirler.
(3) : Lâfızlar, vazolundukları mânâda veya bir münasebetle başka bir mânâda açık veya kapalı bir hâlde istimalleri itibarile de hakikat, mecaz, sarih,
kinaye kısımlarına ayrılır.
(4) :   Lâfızlar, ne  gibi mânâlara  delâletleri ve hangi maksatlarla söylenilmiş olduklarına işitenlerin vukufları itibarile de dâl bilibare, dal bü'işare,
dal biddelâle,  dal biüktiza kısımlarına ayrılır.

Bütün bu kısımlar, sırasile izah olunacaktır. 
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Has Lafızların Mahiyeti Ve Hükümleri :
 
229  -: Has : Has, kendisinde efrat mülâhazası olmaksızın tek bir mânâya vazedilmiş olan herhangi bir lâfızdır.
Has denilen lâfız, ya bir isimdir: ibrahim, Yusuf, Halide, Âtike, güneş, ay gibi. Veya bir nevidir: Erkek,, kadın, hurma ağacı, zeytin ağacı gibi.
Veya bir cinstir: İnsan, deve, ağaç gibi.
230  -: Bir, iki beş, on, yüz, bin gibi esmai aded, (b), (fi), (min) gibi edat denilen hurufu meanî ve emirler, nehiyler,  mutlak ve mukayyet lâfızlar
dahi hastan sayılır.
Vakıa kadın, insan, iki, yüz gibi lâfızların bir takım fertlere şümulü vardır. Fakat bu fertler, bir nevi veya bir cins altında toplanmışlardır.
Aralarında bir vahdeti nev'iyye veya bir vahdeti cinsiyye vardır. -Bu bakımdan hepsi de hasdır.
Vakıa has, alelinfirad bir mânaya mevzudur. Fakat bu birlik, hakikaten vahdetle hükmen vahdetten eamdir. Meselâ: bir lâfzında hakikaten vahdet
vardır. İki, üç lâfızlarında da hükmen vahdet vardır. Binaenaleyh bunların hepsi de birer lâfzı hasdır.
231  -: Hassın hükmü, delâlet ettiği mânâyı kat'î surette ifade etmektir.  Meselâ: «Ben bir kitap aldım»  denilse alman kitabın bir tane olduğu kat'î
surette ifade edilmiş olur.
Kezalik: «Bize tbrahim Efendi geldi» denilse ibrahim adında malûm bir^zatm geldiği ifade edilmiş olur. Bunun başka bir kimseye ihtimâli olmaz.
Ancak bazan haricî arızalardan, karinelerden dolayı has, hakikî mânâsına delâlet etmekte kat'iyyet ifade etmez. Şecaatli bir şahsa: «Sen arslansm»

denilmesi gibi ki, burada bir lâfzı hâs olan arslandan malûm yırtıcı hayvan kasdedümiş olmaz. Bununla mecazî bir mânâ kas-dedilmiş olur. 
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Emirlerin  Mahiyeti Ve Muktezası ;
 
232 - : Emir, bir lâfızdır ki, onun vasıtasile başkasından bir işin yapılması isü'lâ tarikile  cezmen istenilir.   (Namaz kıl),  (borcunu  ver), (insaniyete
hizmet et)  ibarelerindeki kıl, ver, et, lâfızları gibi.
Âmir, yâni emreden, kendisini memurdan, yâni emrettiği kimseden yüksek görerek ondan bir işin yapılmasını kat'î surette istemiş olur. Bu istenilen
şey, «memurun bin» den ibarettir.
233  -: Âmir, memurdan ya hakikaten veya kendi nazarında yüksek bulunur. Böyle olmayıp da, bir kimse kendisine müsavi gördüğü bir şahıstan
emir sigasile bir şey isterse, meselâ: «Filâna şöyle bir kitap al ver» derse buna tavsiye denir. Kendisinden yüksek bulunan bir zattan bir şey isterse
ona da dua, niyaz, istirham denilir.
Meselâ: Bizim Cenabıhak'ka yalvararak: «Yarabbi bizi affet, bize dünyevî ve uhrevî saadet ver» diye yaptığımız hitaplarımız, —hâşâ-emir değil,
birer duadan, tazarru'dan ibarettir.
234 -: Emrin muktezası vücûbdur. Yâni: şarii mübîn., bize bir şey ile emrederse o şeyi yapmak bizim için bir farz olmuş olur. Meselâ: Al-lahütealâ
Hazretleri, bize diye emrediyor.   Binaenaleyh bizim için  namaz kılmak,  zekât vermek  birer farize olmuş bulunuyor. Resulü Ekrem  de: ye 
enırediy°r- Bi~ naenaleyh Peygamber Efendimizin kıldığı veçhile namaz kılmak ve mallarımızın kırkta birini zekât olarak fukaraya vermek bizim
için birer vecibe bulunmuş oluyor.
235  -: Şarii hâkim tarafından evvelce nehyedilmiş olan bir şeyin muahharan yapılması hakkında bir emir sâdır olsa bu emrin  muktezası da vücub
olur.
Meselâ: Sarhoş olanlar hakkında: Sarhoş olduğunuz hâlde namaza yaklaşmayınız) diye bir nehyi ilâhî vardır. Bunlar, bu hâlin zevalinden sonra
yine namaz kılmakla memurdurlar ve bu bapdaki emir,  vücub içindir.
Kezalik: Bir müslümanı veya bir zimmîyi Öldürmekten müslüman-lar ne h yedi I mislerdir. Fakat böyle bir şahsın riddeti veya yolkesiciliği
takdirinde katledilmesi için de şarii mübinin bir emri vardır. îşte bu emir de nehiyden sonra olmakla beraber vücub ifade etmektedir.
236 -: Nehiyden sonra vukubulan emrin vücub için olmadığına bir karine bulunursa bu emir, ibahe için olmuş olur.
Meselâ: Hac vecibesini ifâ eden bir müslim, ihramda iken kara hayvanlarım avlamaktan memnudur. İhramdan çıktıktan sonra ise av &v-laması,:
(Ipvk^i ^aui lji)âyeti celîlesile emrolunmuştur. îşte bu emir, iba-ha içindir. Çünkü av ile iştigâl esasen mubah bir şeydir. Bu iştigâl, sırf insanların
menfaatleri İçin dünyevî bir harekettir, yoksa bir emri teab-büdî değildir. Size deniz hayvanlarını avlamak halâl kılınmıştır) âyeti celîlesi de saydın
sırf halâl bir şey olduğunu ifade ediyor, yoksa her hâlde yapılması lâzım bir şey olduğunu ifade etmiyor. Artık bu gibi karinelerle anlaşılıyor ki, av
hakkındaki emir, vücub için değil, ibahe içindir. Böyle bir delil, bir karine bulunmadığı takdirde ise ba'delhazr, yâni: nehy ve men'den sonra vaki
olan emrin de vücub ifade edeceği şüphesizdir.
237  -: Mutlak olan, yâni: karineye mukarin bulunmayan bir emir sigası, tekrarı iktiza etmez. Memurun bih bir kere yapılmakla emre imtisal
edilmiş ve memurun vazifesi nihayet bulmuş olur. Meselâ: bir zata su vermesine emrolunan kimse, o zata bir defa  su vermekle bu emri yerine
getirmiş olur, artık ona tekrar su vermekle mükellef bulunmuş olmaz.
Kezalik: Bir kadını kocaya vermeğe memur olan kimse, onu bir defa kocaya verse vazifesi nihayet bulur. Artık onu dul kalınca tekrar kocaya
veremez.
Kezalik: Bir kadını boşamaya vekil olan kimse bu babdaki emre binaen kadım boşasa, tecdidi nikâhtan sonra tekrar boşayamaz..
(imam Şafiîye göre emri mutlak, tekrar ve ummu iktiza etmezse de bunlara ihtimâli bulunur.)
238  -: İfası emrolunan ibadetlerin tekerrürü, haklarındaki emirlerin tekrarı iktiza ettiğinden dolayı değildir. Belki o ibadetlere mahsus sebeplerin
tekerrürüne mebnîdir ve şariin o babdaki sair beyanatına müstenittir.
Meselâ: Namazların tekerrürü, namazı ikame ediniz) emrinden  dolayı  değildir. Belki sebepleri o] an  vakitlerin tekerrüründen ve Resulûllahm
bunları o vakitlerde daima kılmış bulunmasından dolayıdır.
Kezalik: cünüp olunca temizlenmeğe çalışınız) âyeti kerimesindeki «fattahherû» emri, bizzat tekrarı muktezi değildir. Belki bir vasıf ile, yâni:
cünüblük hâlinin sübutile mukayyet olduğundan dolayı guslün tekerrürünü iktiza etmektedir. Çünkü: «her cünüb olduğunuzda yıkanınız» mealinde
emredilmiş, binaenaleyh cünüblük hâli tekerrür ettikçe taharetin vücubü de tekerrür etmekte bulunmuştur.
239  -: Memurünbihin edası, ya muayyen bir vakit ile mukayyet olur veya mukayyet olmayıp mutlak bulunur.
Vakti mukayyeti, öyle bir vakittir ki, onun çıkması o vakte mahsus olan bir vecibenin eda sıfatını izale eder.
Meselâ: her günde beş vakit namaz kılmakla memuruz. Bu namazlardan her birinin muayyen bir vakti vardır. O namaz bu vakit içinde kılınmazsa
eda sıfatını kaybeder, kaza nâmını alır. Binaenaleyh namazların vakitleri, birer mukayyet vakittir. Ramazanı şerif orucunun vakti de böyledir.
Vakti mutlaka gelince: bu öyle bir vakittir ki, bunun fevt olması, o vakitte yapılacak bir ibadetin, bir teslim muamelesinin eda sıfatını izale
etmez.                                .
Meselâ: lâakal nisap miktarı bir mal üzerinden bir sene geçince zekâtını vermek lâzımgelir. îşte bu zekât hakkındaki vakit, bir vakti mut-laktır.
Hemen sene nihayetinde verilmesi eda oîaeağı gibi bir müddet sonra verilmesi de yine eda olmuş olur, kaza sayılmaz.
240 -: Mutlak emrin, mutlak olan  vaktinde yapılması, bu emre hemen imtisal edilmesi, mendub ise de, her hâlde lâzım değildir.
Meselâ: Zekâtın senesi içinde veya senesv hitamında hemen verilmesi mendubdur. Fakat, her hâlde vacib değildir, bir müddet sonra da verilebilir
ve yine eda olmuş olur.
Emri mutlak, böyle fevri iktiza etmezse de bir karineye mukarin olunca fevrî, yâni: derhal yapılması icap eder.
Meselâ: Bir efendi, hizmetçisine: «Bana bir bardak su ver» diye emretse bu emir, her ne kadar mutlak ise de hâl ve makam karinesile mukayyettir.
Hizmetçi suyu bir müddet tehir ederse bu emre imtisal etmemiş sayılır.
241  -: Emirlere ve memurunbihlere mahsus mukayyet vakitler üç türlüdür.
(1) : Vakti müvessa'dır. Buna «zarf» da denir. Namaz vakitleri gibi ki, kendisinde eda olunacak memurünbihe maa ziyade kâfidir ve kendisinde ayni
cinsten bir ibadet daha yapılabilir. Meselâ: Öğle namazı vaktinde öğle namazı kılınır, yine vaktin bir kısmı kalır, başka bir namaz kılınmasına da
müsait bulunur.



Bu nevi vakitler, nefsi vücubun sebebidir. Şöyle ki: Böyle bir vaktin tamamı, o vakitte eda edilecek namazın zarfıdır. Bu vaktin bunda kılınacak,
farz namaza takaddüm eden ilk cüz'ü de bu namazın farziyetine sebeptir.
Bu gibi vakitler, ibadetler için bir miyar değildir. Yâni: yalnız o ibadetlere müsait olmakla kalmayıp ayni cinsten başka ibadetlere de müsaittir. Bu
veçhile böyle zarf oîan vakitlerin hükmü kendilerinde eda edilecek ibadetlere niyet ederken o ibadetleri tayin etmektir.
Meselâ: öğle namazı kılınacak ise onu niyette tâyin etmek, bugünkü öğle namazını kılmaya -niyet ettim, demek lâzımdır. Çünkü böyîe zarf olan bir
vakit mazruf olan namazdan geniş olduğundan bunda nafile veya kaza namazı da kılınabileceğinden bu tâyine hacet vardır.
(2) :-Vakti maziktir. Buna «mîyar» da denilir ki, ancak bir memurun bihin edasına müsait olur. Ramazanı şerif orucunun vakti gibi ki, bir ramazan
gününde yalnız bir oruç  tutulabilir. Fazla tutulamaz.
«Bu nevi vakitlerde bunlarda eda olunacak memurun bihin vücubu-na birer sebeptir. Ramazanı şerif orucuna, ramazanı şerif ayının sebep olması
gibi. Çünkü bir mükellefe orucun farz olması, bu vakte yetişmesi sebebiledir.»
Bu miyar nevinde niyeti tayine lüzum yoktur. Meselâ: ramazan gününde mutlak oruca niyet edilmesi kâfidir. Ramazan orucu diye tâyine hacet
yoktur. Zira bu vakit, başka oruca müsait değildir. Hattâ bir mükellef, ramazan gününde nafileye bile niyet etse yine farz olan ramazan orucunu
tutmuş olur. Vaktin miyar olması bunu muktezidir.
(3) - : Vakti meşkuktür. Buna «müşkil» de denir. Bu bir vakittir ki, bir bakımdan müvessa, diğer bir bakımdan da miyara benzer. Hac vakti gibi ki,
bir sene ancak bir hacce müsait olduğu cihetle miyara müşabihtir. Fakat bir senenin yalnız bazı aylarında hac erkânı yapılıp tamamında
yapılmadığı cihetle de müvessea müşabih bulunur.
Hattâ İmam Muhammed'e göre hac, müvessean farzdır. Ömrün herhangi bir senesinde yapılabilir. îlk iktidar senesinde yapılması icap etmez. Şu
kadar var ki, muktedir olduğu hâlde ilk sene hac etmeyen kimse, bilâhare hac etmeden vefat ederse asim olur.
îmam Ebu Yusuf'a göre ise hac, muzayyakan farz olur. Yâni: ilk iktidar senesinde edası icap eder. Şu kadar var ki, ondan sonraki senelerden
birinde yapılınca yine eda sayılır.
İşte hac vakti, bu ihtilâf bakımından müşkildir. Bir cihetten namaz vakitlerine, bir cihetten de oruç vaktine müşabih görülmüştür.
Vakit, hacrin şartıdır. Beytullah ise haccın sebebidir. Bu sebep tekerrür etmediği için hac farîzesi de tekerrür etmez.
«Bu nevi vakitlerin hükmü, memurun bihin, meselâ: haccın her hangi bir senei hayatiyede yapılsa sahih ve eda olmasıdır ve yapılmadan vefat

vukuunda da mükellefin günahkâr olmuş bulunmasıdır. 
[12]

 
Emik İle Vacip Olan Şeylerin Hükümleri :
 
242 -: Şarii mübînin emrettiği bir şey, vacip olunca bunu yerine getirmek = müstehikkma teslim etmek ya eda veya kaza suretile olur. Şöyle ki:
emredilen bir şeyin aynini yerine getirmek edadır, mislini yerine getirmek de kazadır. Mamafih eda ile kazadan her biri, aşağıda yazılı olduğu
veçhile üçer kısma ayrılır:
(1) : Edayı kâmildir. Bu, vacip --farz olan şeyin aynini bütün meşru olan evsafile, şeraitile yerine getirmek suretile olan edadır. Farz bir namazı
bütün âdabına riayetle vakit içinde kılmak gibi.
Bir kimseden gasbedilen bir malı olduğu gibi mağsubün minhe iade etmek de böyledir.
«Bu nev'in hükmü şudur ki: mükellef, bu nevi eda ile vacibi tamamen ifa etmiş, onun uhdesinden çıkmış olur.
(2) : Edayı kasırdır. Bu. vacib olan şeyin aynini meşru vasıflarından  bazıları noksan olmak Ü2ere yerine getirmek suretile   olan edadır. Farz bir
namazı cemaatsiz kılmak veya tâdili   erkânına  riayet etmeksizin kılmak gibi.
Gasbedilen bir köleyi bir cinayet işledikten, meselâ: birinin bir malım itlaf ettikten sonra mağsubün minhe iade etmek de bu kabildendir. «Bu
nev'in hükmü de mükellefin vacibi   yerine getirmiş   olmasıdır. Meselâ: mükellef, bu namaz ile farizeî salâtı eda etmiş, borcundan kurtulmuş
olur.  
Keza: köle de mağsubün minhe verilir de elinde iken ölürse gasıba bir şey lâzım gelmez. Çünkü bu hâlde vacibin ayni müstehikkine verilmiş
olacağı cihetle bu. bir eda olmuş olur. Fakat bu ayn bazı noksanile verildiği için bu edada bir kusur vardır. Binaenaleyh gasp meselesinde mahsubun
minh, istirdat ettiği kölesini yaptığı cinayetten dolayı meo niyün aleyhe def ederse kıymetini gasıptan alabilir. Çünkü bu takdirde eda vasfı
kalmamış olur. Bu cinayet, gasıbm elinde iken vuku bulduğundan mahsubun, mağsubün minhe edası, gayri mümkün bir hâîe gelmiş sayılır.
(3) : Kazaya şebih edadır. Bu da bir bakımdan kaza gibi görülen bir   edadır.  Meselâ: bir kimse,  bir   kadını   başkasının bir   malını   mehr tesmiye
ederek tezeVvüc etse de sonra hu malı satın alarak o kadına teslim eylese bu, haddi zâtında tesmiye edilen mehrin aynini teslim olduğundan eda
olmuş olur. Fakat o mal hakkındaki sebebi mülkün tebeddülü, o malın tebeddülü mesabesinde olduğundan bu bakımdan da sanki kadına bunun
aynini değil, mislini vermiş olur.
Binaenaleyh bu cihetle bu eda, kazaya  benzer.
«Bu nev'in hükmü, bu eda ile zimmetin vücubdan beri olmasıdır.. ŞÖyle ki: misâlimizde mehr tesmiye edilen mâli zevç, eda etse zevce bunu
kabule mecbur olur. Çünkü bunu vermek bir edadır. Fakat zevç, bu mala bir sebeple mâlik olduktan sonra bunu başkasına da verebilir. Meselâ: bu
mal bir köle olsa bunu azad edebilir. Zira sebebi mülkün tebeddülüne binaen bu mal sanki tesmiye edilen şeyin ayni değil de mislidir. Bu hâlde
zevç, bunu değil, bunun kıymetini zevceye verir.
(1) : Misli mâkul ile kazadır. Bu da iki   nevidir.  Biri kâmil  olan bir misli mâkul ile kazadır. Gasbedilen bir miktar buğdayın yerine yine o miktar
başka buğday vermek gibi. Çünkü her iki buğday da biribi-rinin kamilen mislidir.
Diğeri, kasır olan bir misli mâkul ile kazadır. Misliyyattan olan bir mağsubün misli çarşı pazarda kalmamış olmakla onun kıymetini vermek gibi.
Bir şeyi misli kâmil ile kaza, tazmin, mümkün oldukça misli kasır ile kaza caiz olmaz. Meğer ki, hak sahibi razı olsun.
Bir farz namazı namaz ile, bir orucu da oruç İle kazada, mâkûl olan misli kâmil ile kazadır. Hukukullahtan olan bir vacibe misli kasır ile kaza carî
değildir.
(2) : Gayri mâkul bir misi ile kazadır. Amden öldürülen bir insanın nefsini veya cerh edilen bir uzvunu mal ile tazmin bu kabildendir. Çünkü nefs 



veya uzuv ile mal arasında aklın anlayabileceği bir   misliyyet yoktur. Binaenaleyh bunları mal ile  kaza etmek, eda değil,  mâkul  bir misi ile kaza
da değil, belki gayri mâkul bir misi ile kazadır.
Böyle gayri mâkul bir misi ile kaza, kıyas ile sabit olamaz. Belki ya nas ile veya delâleti nas ile sabit olur. Meselâ: hata yolile katilden dolayı diyet
nâmile bir mal verilmesi nassı kur'a-nîsi He lâzım gelmektedir. Amden vuku bulup da herhangi bir sebeple, meselâ: varislerden birinin af file,
failinden kısas sakıt olan bir katilden dolayı da bu nassın delâletine binaen diyet lâzımgelir. Zira hata hâlinde diyet lâzımgelince bunun amd hâlinde
de lâzımgelmesi evleviyette kalır.
 (3) : Edaya şebih kazadır. Bu da bir bakımdan eda gibi görülen bir kazadır. Bir kadını başkasının gayri muayyen bir cariyesi mukabilinde tezevvüç
etmek gibi ki, bu takdirde orta hâili bir cariye veya onun kıymetini vermek lâzım gelir. Bu kıymeti vermek ise edaya benzer bir kazadır. Çünkü
cariye mübhem olduğundan onun vasfı tayin edilmedikçe edası kabil olmaz. Vasfının tâyini ise kıymetinin tâyinile kabildir. Bu cihetle kıymet
asıldır. Bunu ödemek edaya müşabihtir. Binaenaleyh zevç muhayyerdir. Dilerse cinsi malûm olduğuna nazaran mutavassıt bir cariye verir ve dilerse

vasfı meçhul olduğuna nazaran Öyle bir cariyenin kıymetini verir. Zevce de hangisi verilse kabule  mecbur olur. 
[13]

 
Memurun Bîhin Hüsn Sıfatile Ittisafı :
 
243 - : Emredilen şeylerin hüsn üe ittisafı meselesi, esasen ilmi kelâma aittir.  Fakat  bundan usulü fıkıhta   da bahsedilmektedir ve bu hüsn ve kubh
meselesi, cebr ve kader meselesile alâkadardır. Biz burada bundan kısaca bahsedeceğiz.
244  - : Esasen hüsn ve  kubh   = güzellik, çirkinlik dört mânâya gelir. Şöyle ki:
(1)  : Hüsn; bir sıfatı kemâl, kubh da bir sıfatı noksan manasınadır. Meselâ: bilgi hasendir. Bilgisizlik de kabihtir.
(2) : Hüsn; garaza uygun olmak, kubh da garaza aykırı olmaktır. Bu mânâca adalet-i hasendir. Zulüm de kabihtir.
(3)  :   Hüsn; tab'a mülayim olmak, kubh  da tab'a münâfi bulunmaktır. Bu bakımdan tatlı bir hasendir. Acı bir şey de kabihtir.
Bu üç mânâca hüsn ve kubh: aklîdir, yâni: bunların güzelliğini, çirkinliğini akıl anlayabilir. Velev ki, şarii mübîn tarafından bu bapta bir emir ve
nehiy varid olmamış olsun. Bunda ihtilâf yoktur.
(4) : Hüsn; dünyada medhe, ahirette sevaba vesile olmaktır. Kubh da bilâkis dünyada zerame, ahirette ikaba sebebiyet vermektir. Bu mânaca
ibadetlerden her biri hasendir. Masiyetlerden her biri de kabihtir.
Bu mânâca olan bir hüsnü kubhun aklî mi. yoksa şer'î mi olduğunda ihtilâf vardır. Nitekim aşağıda bildirilecektir.
245  -  :   Şarii mübîn tarafından emredilen =   memurun bih olan her şey hasendir; nehiy edilen =  menhiyyün anh olan her şey kabihtir.
Acaba bir memurun bih, haddi zâtında hasen olduğu için mi emredilmiştir?. Yoksa emrolunduğundan dolayı mı hüsnü sıfatını ihraz etmiştir?. Bu
hususta başlıca üç. mezhep vardır.
(1) : Eşaire mezhebidir. Bunlara göre, hüsn, emrin mucebidir. Yâni : emir, memurun binin hüsnünü icap eder. Memurun bih, şarii mübîn tarafından
emredildiği için güzellik sıfatım ihraz etmiş, bu emri yerine ffetiren kimse hakkında sevaba vesile olmuştur. Yoksa o, haddi zâtında güzel
olduğundan dolayı emredilmiş değildir. Biz, şariin emirleri-. böyle telâkki ederiz, memurun bibin haddi zâtında güzel olup olmadığını
kestiremeyiz, o bizce meçhuldür.
Meselâ: Nikâh ile sifah, mütesavi fullerdir. Şer'i şerif, nikâhın meşruiyetini, şifahin da gayri meşruiyetini emretmiş olmasaydı biz bunların arasında
hüsn ve kubh bakımından olan farkı tâyin edemezdik.
Binaenaleyh bir şeyin güzel veya çirkin, yâni: sevabı veya azabı müstelzinı olduğuna hükmeden, şer'i şeriftir. Akl ise bu husustaki, şariin hitabını,
hükmünü anlamak için bir âlettir, bir vasıtadır.
Akıl bir şeyin hüsn ve kubhuna hükmedemiyeceği cihetledir ki, fetret zamanında yaşamış olanlar, îmandan zahil bulunmuş olmalarından dolayı
muazzep olmayacaklardır. Nitekim: âyeti kerimesi bunu nâtıktır. Eşairenin bu mezhebine Hanefî âlimlerinden bâzı zatlar da kail olmuşlardır.
(2) : Mutezile mezhebidir.  Bunlara göre  hüsn,  emrin medlulüdür, muktezasıdır. Me'murünbih, haddi zâtında güzel olduğu içindir ki, onunla
emrolunmustur. Bunun bu güzelliğine  hükmeden ise akıldır. Bu güzellik şer'i şerifin beyanatı olmasa da akıl ile anlaşılabilir. Şu kadar var ki, şer'i
şerif, memurun bihin bazısında akla gizli, kapalı kalan güzelliği açığa vurur, onu keşfeder, beyan buyurur.
Meselâ: Allahü Tealâ'ya iman haddi zatında hasendir. Bujıun hüsnünü şer'i şerif beyan etmese de akü idrâk edebilir. Binaenaleyh fetret çağlarında
yaşayanlar da ma'rifetüllâh ile mükellef bulunmuşlardır. Namaz kılmanın, zekât vermenin güzelliği de böyledir. Şarii hâkimin hita-batı bulunmasa
bile insan bu gibi güzel amelleri takdir edebilir.
(3) : Cumhuru Hanefiyenin mezhebidir. Bunlara göre de hüsn, emrin medlulüdür, muktezasıdır. Memurun bih, hasen olduğu içindir ki, şarii hâkim
tarafından emrolunmuştur.     Şarii mübîn, hakîm olduğundan' haddi zâtında güzel olmayan bir şey ile emretmez. Şu kadar var ki, bu babda hâkim
olan akıl değil, şer'i şeriftir. Çünkü hasen olan bir şeyden dolayı Allahütealâ'nm ukbada mükâfat    vereceğine akıl hükm edemez, Allahütealâ
üzerine bir şey vacip değildir. Belki bu hususta hâkim olan, Şer'işeriftir, Cenabihakkm güzel  ameller mukabilinde   kendi  fazlile mükâfat
vereceğini haber vermiştir.     Binaenaleyh şariihakîm,   emretmese 1(ü insanlarda ahkâmı şer'iye  ile mükellef olmazlardı.    Bundan yalnız
Haktealâya iman müstesnadır.    Fetret  devirlerinde   yaşayanlar da  bu imanın hüsnünü  anlayabilecekleri cihetle bununla mükellef bulunurlar.
Çünkü akü, büsbütün muattal değildir.
«Evet., akıl, bir çok şeylerin hüsnünü kesbe, tefekküre, mukaddimeleri tertibe muhtaç olmaksızın bilir. Faydalı olan doğru bir sözün güzelliği gibi.
Bâzı şeylerin hüsnünü de bir tefekkür neticesinde anlar. Bir mazlumu bir zâlimden kurtarmak için iltizam edilen bir yalan sözün
güzelliği gibi.
Vakıa akıl, şer'işerifin bir kısım hükümlerindeki güzelliği ancak şerişerifin vürudünden sonra kavrayabilir. Fakat Allahütealâ'nm varlığını, birliğini
tasdik gibi bir akidenin güzelliğini sari' tarafından işitmeden evvel de anlayabilir. Binaenaleyh ehli fetret de bu akide ile mükellef bulunur. âyeti
kerimesinde nefyedilen azapdan nıurad ise ya dünyevî bir azaptır, istisal suretiîe olan bir cezadır. Veya zamanı fetrette namaz, oruç gibi şeyler ile
teklif bulunmadığı cihetle bunlardan dolayı azaba istihkak bulunmadığını beyandır.

Emirlerin hüsnü hakkındaki bu ihtilâf, nehiylerin kubhu hakkında da bu veçhile carîdir. 
[14]



 
Emredilen Şeyîn Liaynihi Veya Ligayrihî Hasen Olması :
 
246 -: Şarii hakîm tarafından emrolunan bir şeydeki güzellik, ya îiaynihî bir hüsündür veya ligayrihi bir hüsündür.  Yâni:  memurünbih, ya kendi
zâtmdaki bir güzellikten dolayı hasendir, veya başkasında sabit bir güzellikten dolayı hasendir.
Meselâ: biz iman ile memuruz, imandaki hüsn ise bir hüsni zatîdir. Bu hüsn başkasından alınmış değildir. Binaenaleyh iman, lizatihî hasen olan bir
memurun bihtir.
Biz cihad ile de memuruz. Fakat cihad haddi zâtında insanları tâzi-be, beldeleri tahribe sebep olacağı için lizatihî güzel değildir. Belki dini
ilâya,islâm yurdunu müdafaaya vesile olduğu için güzeldir. Binaenaleyh cihad, lizatihî değil, ligayrihî hasendir.
247  -: Liaynihî hasen de iki kısımdır. Birisi ligayrihî hasene hiç benzemeyen hasendir ki, buna «hakikaten liaynihî hasen» denir. Allahü-tealâya
iman gibi. Diğeri, ligayrihî hasene benzer gibi olan liaynihî hasendir ki, buna da «hükmen liaynihî hasen» denilir. Oruç, zekât, hac gibi ki, bunlar
kendilerinde biraz zahmet veya maldan mahrumiyet bulunduğundan ligayrihî hasene  benzerlerse de  haddi   zâtında yüksek   birer ibadet oldukları
cihetle liaynihî hasendirler.
248 -: Hakikaten lizatihî hasen olan memurun bihler de iki türlüdür. Birisi;  hüsni zail,  hakkındaki teklif asla sakıt olmayan memurun bihtir.
İmanda rüknü aslî olan tasdik gibi  ki,  bunun hakkındaki teklif - asla kalkmaz. Cebir ve ikrah hâlinde de bu tasdikin kalbde mevcut bulunması icap
eder. İkraha mebnî itikadı tebdil etmek caiz olmaz.
Diğeri; teklifin sukutunu kabul edecek bir hâlde bulunan memu-rünbihtir. îmanın rüknü zaidi sayılan lisânen ikrar gibi ki, bu ikrah veya âciz
hâlinde sakıt olur. Bu ikrarın bulunmamasından dolayı mes'uü-yet teveccüh etmez.
Kezalik: namazda Allahütealâ'ya tazime ve arzı şükrana vesile olduğu için hakikaten lizatihî hasendir. Fakat ikrah veya hayiz ve nifas gibi özürlere
mebni hakkındaki teklif sakıt olur.
249  -: Ligayrihî hasen olan memurun bihler de iki türlüdür. Birisi; öyle bir memurun bihtir ki, onu yapmakla ona hüsn veren o gayirde yapılmış
olur. Cihad ve 'cenaze namazı gibi. Bunları ifâ edince bunların mabihilhüsnü olan îlâyi din, hakkı meyyite riayet gayesi de ifâ edilmiş olur.
Diğeri; Öyle bir memurüa bihtir ki, onu işlemekle o gayr de işlenmiş olmaz. Abdest gibi ve cuma namazına koşmak gibi ki, abdest namazın şartı
olduğu için hasendir. Fakat abdest almakla namaz vücude gelmiş olmaz. Cuma namazına koşmak da cuma namazına kavuşmaya vesile olduğu için
hasendir. Fakat mücerret bu koşmakla cuma namazına iştirak edilmiş olmaz.
250 - : Alelitlâk liaynihî hasen olan bir memurun bibin hükmü, onun ya eda ile veya vücubünü izale eden bir şeyin uruzile sakıt olmasıdır.
Meselâ: Farz bir namaz liaynihî hasendir. Edâ olunmakla zimmetten sakıt olacağı gibi cinnet veya hayiz ve nifas gibi bir arızadan dolayı da sakıt
olur.
Ugayrihî hasen olan memurun bihin hükmü de onun hüsnüne vasıta olan şeyin vücubîle vâcib, sukutile sâkit olmaktır. Meselâ: abdest ligayrihi
hasendir. Bunun hüsnüne vasıta olan namazdır. Binaenaleyh namaz vacip olunca abdest de vacip olur. Namaz vacip olmayınca abdest de vacib
olmaz.
Kezalik: bazı manialardan dolayı dini ilâhiyi neşre çalışmak vacib olmayınca cihad da vacib olmaz. Müsaleha yapmış bir düşmana karşı cihad
edilmemesi gibi.
251 -: Şarii mübîn tarafından vukubulan bir emir, liaynihî mi hasen, yoksa ligayrihî mi hasen olduğuna dair karine bulunmayan bir memurun bihin

sukuta ihtimâli olmayan hakikaten liaynihî hasen kısmından olmasını iktizâ eder.  Çünkü mutlak,  kemâline masruftur. 
[15]

 
Takat Fevkinde Btr Şey Île Teklif Vaki Olup Olmadığı :
 
252 -: Şarii miibîn; hakimdir, herkese kudreti, istitaati dahilinde olan şey ile emreder, bir kimseyi   yapamayacağı bir  şey ile mükellef tutmaz.
Meselâ: Biz İfâsına muktedir olduğumuz için namaz ile, oruç ile mükellef bulunmaktayız. Muayyen miktar servetimiz olmadığı takdirde zekât ile
mükellef olmayız.
253  -: Bir kimsenin yapmasına kadir olmadığı bir şey ile mükellef tutulmasına  «teklifi mâla yutak»  denir. Bizce böyle bir teklif vâki değildir.
Çünkü teklifin şartı, emredilen şeye memurun muktedir olmasıdır.
Vakıa bazı kere insanlara yapamayacakları bir şey ile emrolunur. Meselâ: Kur'anıkerîm'in bir mucizei kelâmiye olduğunu inkâr edenlere: haydi
bunun bir sûresinin benzerini getiriniz) diye emrolunmuştur. Fakat bu emir, bir emri teklifi değildir, belki muhataplara âcizlerini bildirmek için
yapılmış bir -emirdir ki, buna «emri tâcizî» denir.
254 -: Teklifi mâlâyutak» sayılacak emirler, üç kısma ayrılmıştır:
(1) : Teklifi mâlâyutakın en yüksek mertebesidir. Bu, haddi zâtında mümtenî olan bir şey ile tekliftir ki, ne vâki, ne de caizdir. îki zıddı, iki nakizi
cem etmek, bir şeyin mahiyetini değiştirmek gibi.
Meselâ- Bir an, hem gece, hem de gündüz olamaz. Bir kimse bir anda hem diri, hem de ölü olamaz. Dört adedi hem çift, hem de tek olamaz. Bir
şey altın olduğu hâlde mahiyetinden gikıp bakır olamaz. Bir kimse, meselâ 1360 senesinde İstanbul'da bulunduğu hâlde başka yerlere gidip beş
sene, on sene vakit geçirdikten sonra yine 1360 senesinde istanbul'a dönmüş olamaz. Bütün bunlar, haddi zâtında mümtenidir-ler. Bunlar, kudretin
taallûkuna müstait değildirler. Binaenaleyh böyle bir şey ile teklif vâki olamayacağında ittifak vardır.
(2) : Teklifi mâlâyutakın orta mertebesidir. Bu, kudreti ilâhiyeye nazaran mümkün, insanlara göre âdeten mümteni' olan bir şey ile tek liftir.
Göğe   çıkmak, bir cisim  yaratmak, bir Ölüye can vermek   gibi ki. bunlar AUahütealâ'nın kudretine göre mümkündür. Fakat insanlara gö re —
harikulade hâller müstesna olmak üzere-âdeten mümteni'dir. Bi naenaleyh böyle bir şey ile teklif vâki olabilir mi, olamaz mı diye ihti lâf  
olunmuştur.     Mâtürîdilere göre   böyle bir  teklif, hikmeti   ilâhiyeye muvafık olmadığı için ne vaki, ne de caizdir. Mu'tezilere böyle bit tekli fin
cevazına kail değildirler. Onlara göre kulları hakkında eslâhı yarat inak, yapılması âdeten mümkün olmayan şeyleri kullarına emretmemek
Allahütealâ'ya vacibdir. Böyle bir teklif ise bu vücuba münafîdir.



Mu'tezilenin bu vücub iddiası  doğru değildir.    Ehli sünnetten olan. Mâtürîdiler, bu nokta itibarile Mu'tezilerden ayrılmış bulunmaktadırlar.
Eş'arİlere göre İse böyle bir teklif vâki değilse de aklen caizdir. Çünkü Haktealâ kulları üzerinde dilediği gibi tasarruf edebilir. Böyle bir emirde
bulunması da istibad edilemez. O:   (Lâyüs'elü amma yef'al)
dir.
(3) : Teklifi Mâlâyukatın aşağı mertebesidir. Şöyle ki: Allahütealâ' bir şeyin vukubulacağım veya bulmayacağını ezelî olan ilmi ile bilir. Artık
olacağını bildiği şey, herhalde mukadder olan vakti gelince vücu-de gelir, olmayacağım bildiği şey de asla vücude gelemez,. aksi takdirde cehil
lâzım gelir. Haktealâ ise cehilden münezzehdir. Binaenaleyh Alla-hütealâ vücude gelmeyeceğini bildiği bir şeyi vücude getirmek için bir kuluna
emirde bulunsa bu, böyle bir teklifi mâlâyutak kabilinden olur. Ebu Cehile îman etmesi için emir gibi. Bu nevi teklifi mâlâyutak bilit-tifak vâkidir.
Çünkü bu neviden olan bir memurun bihi yerine getirmek haddi zâtında mümkündür. Nitekim misâlimizdeki iman haddi zâtında mümkündür. Biz
insanların kudretleri haricinde bir şey değildir. Nitekim milyonlarca insanların imanları buna şahittir. Ebu Cehil ile emsali hakkında imanın
mümteni olması ise Allahü Tealâ'mn bilmesinden dolayı değildir. Belki bunların kendi iradelerini, ihtiyarlarını, suiistimal etmelerinden dolayıdır.
Bunların ihtiyarlarını suiistimal edeceklerini Al-îahütealâ bildiği için iman etmeyeceklerini de bilmiştir. Başka bir tâbir ile bunların iman
etmemeleri bunların ademi imanını Allahütealâ'mn bildiğinden dolayı değildir, belki bunların ademi imanını Allahütealâ'mn bilmesi, bımların
ihtiyarlarını suiistimal edeceklerinden dolayıdır. Çünkü ilim malûma tâbidir, yoksa malûm ilme tâbi değildir.
Meselâ: Bir muvakkit, filân saatte küsûf vukubulacağım bilir. Şüphe yok ki, küsûfun vukuu muvakkitin bu bilmesinden nâşi değildir, belkî
muvakkitin. bu bilmesi, küsûfun vukubulacağmdan nâşidir.
Artık böyle bir teklif, haddi zâtında muhal ile teklif demek değildir. Binaenaleyh böyle bir teklif hem caiz, hem de vâkidir. Bunda da ittifak vardır.
[16]

 
Memurda Vücudu İcap Eden Kudret :
 
255 - : Bir kimsenin bir şeyi yapmakla mükellef, memur olabilmesi için o şeyi çok kere meşakkat çekmeksizin yapabilmeğe kadir olması lâzımdır.
Bu da kendisinde alât ve esbabın selâmeti mânâsmca bir kudretin bulunmasına mütevakkıftır. Bu kuvvet bulunmadıkga emir ve teklif caiz olmaz.
Aksi takdirde teklifi mâiâyutak lâzım gelir.
Memurda bulunması icap eden bu kudret, «kudreti mümekkine» ve «kudreti müyessire» nâmile iki kısmıdır.
256 - : Kudreti  mümekkine; emredilen şeyi yapmaya temkin ve iktidara sebep olacak  derecede bulunan kudrettir. Bu kudret, her vacibin şartıdır.
Kendisinde böyle bir kudret bulunmayan kimse, ne namaz gibi vâcibatı bedeniye ile, ne de zekât gibi vâcibatı maliye ile mükellef olmaz. Çünkü şart
bulunmadıkça meşrut da bulunmaz.
257 -: Kudreti müyessire;  emredilen şeyi suhuletle     yapabilmek için temkin ve iktidara  sebebiyet veren   yüksek  derecedeki  kuvvettir. Bu da
vâcibatı maliyenin şartıdır. Bu kuvvet bulunmayınca malî vâcibat zimmete teallûk etmez. Zekâtın ve öşrün vücubü = yâni farziyeti gibi.
258 -: Kudreti mümekkine ile vacib olan bir şey, bu kudretin zevalinden sonra da zimmette kalır, sakıt olmaz. Meselâ: namaz, kudreti mümekkine 
ile vacib olur, bilâhare     mükelleften  namazı     kılabilmeye mahsus olan bu kudret zail olsa bundan evvelki kazaya kalmış namazlar, yine
uhdesinde bir borç olarak kalmış olur.
Farizai hac ile sadakai fitır da böyledir. Çünkü kudreti mümekkine. bir şartı mahzdır, bunun muahharan zevalinden dolayı bununla evvelce
zimmete terettüp etmiş olan bir vecibe sakıt olmaz. Nitekim nikâh için şahitlerin vücudu bir şartı mahzdır, nikâhtan sonra şahitler vefat etseler de
nikâh bozulmuş olmaz.
259 -: Kudreti müyessire ile vacib olan bir şey, bu kudretin zevali hâlinde zimmetten sakıt olur. Bu vacibin devamı için bu kudretin devamı şarttır.
Çünkü şarii  mübîn,   bâzı vaciblerin ifasını  böyle  kolaylık verecek bir   kudretin vücudüne bağlamıştır. Bu kolaj^lık bulunmayınca bu vücub da
bulunmaz. Bu da şarii  hakimin  mükellefler hakkında bir eseri rahmeti demektir.
Meselâ nisaba, yâni: haceti asliyesinden başka en az iki yüz dirhem gümüş veya yirmi miskal altına veya bunların muadili ticaret malına mâlik
olan bir müslüman hakkında zekât farz olur. Bu zekât, müddeti içinde daha verilmeden nisab telef veya zayi olsa bu zekât vecibesi zimmetten sakıt
olur. öşür de böyledir.
Kudreti müyessirede bir nevi illiyet vasfı vardır. Bu, illet hükmün-' de bir şarttır. İlletin zevali ise malûlün zevalini iktiza eder,
Maamafih zekât gibi, öşür gibi vâcibatı maliye, telef veya ziya' hâlinde zimmetten sakıt olursa da itlaf ve istihlâk hâlinde sakıt olmaz. Zekâtın
vücubünden sonra zekâtı verilecek malı sarf ve istihlâk gibi. Çünkü bu, bir taksirdir. Taksir ise teysire sebep olamaz.
260 - : Selâmeti alât ve esbab mânâsmca olan kudret,  emredilen şeyin vücubü edasının şartıdır,  yoksa  nefsi  vücubün veya nefsi edanm şartı
değildir. Şöyle ki: biz, bir şey ile memur olunca üç nevi vücub karşısında kalmış oluruz, birincisi:   «nefsi vücub»  dür. Bu zarurîdir, bizim
ihtiyarımıza, ittilâımıza   muhtaç değildir. Biz uykuda olsak da bu   vücub tahakkuk eder. Namaz vaktinin dühulile farziyeti salâtın  tahakkuku
gibi.
ikincisi: «Vücubü eda»dır. Bu hususta bizim ihtiyarımız vardır. Uyanık bir kimse hakkında namazın son vaktinde tahakkuk eden farziyeti edası
gibi.
Üçüncüsü: «Nefsi eda» dır ki, bu da emredilen şeyi bilfiil yapmaktan ibarettir.
Meselâ: bir kimse bir ay sonra vermek üzere bugünden itibaren bir şahsa bir mal bedelinden yüz kuruş borcu bulunsa zimmetine bu borç, şimdiden
terettüp etmiş olacağı için nefsi vücub bulunmuş olur. Fakat vücubü eda bulunmuş olmaz. Çünkü müddeti bitmedikçe bunu vermeğe mecbur
değildir. İşte kudret, bu edanın şartıdır. Maamafih o kimse, daha müddet bitmeden bu borcunu verebilir. Bunu verince nefsi eda vücu-de gelmiş,
kendisi de borçtan kurtulmuş olur.
Kezalik: zad ve rahileye mâlik olan bir müslüman hakkında hac hususunda nefsi vücub bulunur. Muayyen günleri içinde vücubü edada tahakkuk
eder, haccı ifâ edince de nefsi eda vücude gelmiş, bu fariza da yerine getirilmiş olur.
Bir fakir müslüman, zad ve rahileye mâlik olmadan hac etse yine nefsi eda vücude gelir, bununla bu farize ifâ edilmiş olur, artık o müslüman
bilâhare zad ve rahiîeye mâlik olsa da uhdesine tekrar bu farizanın edası terettüp etmez. Çünkü nefsi eda için kudret şart olmadığından bu nefsi



eda, zad ve rahileye tevakkuf etmeksizin şer'an muteber olmuş olur.
261 -: Medarı teklif olan kudretten murad, evvelce de işaret edildiği üzere esbab ve alâtın selâmeti mânâsmca bir kudrettir.  Bu kudret ise
emredilen şeyi yapmadan evvel teklif zamanında mevcut olmak lâzım gelir. Emredilen şeyi yapmaya mukarin olan kudret ise: «İstitaat maalfiiU
nâmını alır ki, bu kudret, yapılan şeyin bir illeti tammesi sayılır ve  teklif zamanında mevcut olmayıp  ancak   fiil zamanında tecelli
eder.
Meselâ: Biz, bir meseleyi yazmak için esbab ve alâta mâlikiz. Elimiz, şuurumuz, kuvvetimiz yerinde, kitabete vâkıf, kaleme ve hokkaya mâlik
bulunuyoruz. Kâğıdı elimize alıp meseleyi yazmak için meydanda bir mania yok. işte bu hâl, esbab ve alâtın selâmeti mânâsma bir kudrettir. Bu bir
şeyde bilfiil müessir değildir. Çünkü fiilden mukaddem--dir. Belki bu kudret, meseleyi yazmamız hakkında vukubulacak bir emrin şartıdır. Kalemi
elimize alıp o meseleyi yazdığımız ande de bizde fiile mukarin bir kudret bulunmuş olur. Bu kudret ile o fîli meydana getirmiş bulunuyoruz. Bu
kudret, ancak fîle mukarin olarak belirdiği için evvelce mevcut değildir. Binaenaleyh bizim meseleyi yazmakla memur olmamız için şart < -n
kudret, bu değildir. Çünkü bu olsa emir ve teklif zamanında rnr- e bulunmadığı için bu emir ve teklif bir teklifi mâ-lâyutak kabilinden olmuş olur.
Belki istitaat denilen bu kudret; illet mânâsını hâiz bir kudrettir, fîle mukarrindir. Filde müessirdir. Araz kabilinden olduğu cihetle kendi kendine

kaim değil, belki fîl ile kaimdir. Bir mükellef, bu istitaat sebebile «kâsib» vasfını alır. 
[17]

 
Nehirlerin  Mahiyeti Ve Mvrtezası:
 
262  -: Nehiy; lügatte men etmek, yasak etmek demektir. Usuliy-yûna göre: bir lâfızdır ki, onunla bir şahsın bir işten çekilmesi cezmen isti'lâ
tarikilc istenilir, o şey de «menhiyyün anh» nâmını alır. < Yalan söyleme,  haram yeme, gıybet   etme»  sözlerindeki  söyleme, yeme,  etme lâfızları
gibi.
Nâhî,   yâni nehy eden,   menhîye,   yâni nehy edilen şahsa mavkian _   müsavi  olursa nehy sigası, iltimasa hami  olunur,  onun  dûnunda bulunursa
nehy sığası niyaz ve istirhama mahmul olur. Bir kulun:  «Yarab-bü. beni muazzep etme» diye dua etmesi gibi. «Şöyle yapılmamasını isterim» gibi
tâbirler de nehy sayılmaz.
263 -: Nehyin muktezası, nehyedilen fîli terkte devam etmektir ve o fîlin kabin =  çirkin olmasıdır. Yâni:  dünyada zemme,  ahrete  de ikaba sebep
bulunmasıdır.
Meselâ: «Haram yeme, yalan söyleme» denilse bununla haramdan, yalan söylemekten aleddevam menedilmiş olur ve bununla haramın, yalan
söylemenin kabih olduğu anlaşılır. Şu kadar var ki, muvakkat olduğuna delâlet eden bir karineye mukarin olan bir nehy, aleddevam terki iktiza
etmez. «Sarhoş olduğunuz zaman namaza yaklaşmayınız» buyurul ması gibi ki, namazdan men, sarhoşluk zamanına münhasır bulunmuş olur.
264  - :  Mâtürîdiyeye göre kubh, nehyin muktezasıdır. Yâni:  bir mütekaddim lâzımîdir,   yoksa mucebi değildir.     Demek ki,   menhiyyün anh,
haddi zâtında kabih olduğu içindir ki, şer'işerif onu nehy etmiştir. Yoksa şer'işerif, nehy ettiği için kabih olmuş değildir.
Meselâ: yalan söylemek, zulm etmek, haksız yere adani öldürmek fiilleri aklen kabihtirler. Bunun içindir ki, bunlar bütün milletlerce memnu,
makduh bulunmuştur. îşte şarii mübîn, hakim olduğu için bu çirkin şeyleri nehy ve men etmiş, bu husustaki memnuiyeti akliyeyi te'-yit
buyurmuştur.
Bâzı şeyler de vardır ki, onların zatlarmdaki kubh, gizlidir, herkes onların kubhma infazı nazar edemez. Şarii hâkîm, onları nehy etmekle
kıbhlarmı izhar buyurmuştur.
265 - : Eşaireye göre kubh, nehyin  mucebidir,    menhiyyün  anh şer'işerif tarafından nehy edildiği için kabili olmuştur. Yoksa kabih olduğu için
nehy edilmiş değildir.
Bu babdaki ihtilâf, —emir bahsinde de beyan olunduğu üze-n-hüsn ve kubhün aklî olup olmaması meselesinden ileri gelmiştir.
266  -: Nehyedilen şeyler, kubh itibarile  «liaynihî kabih»,  «ligay-rihî kabih» nevilerine ayrılır. Liaynihî kabih de «liaynihî vasfen kabih» ve
«liaynihî va'zan kabih» kısımlarına ayrılmıştır.    Ligayrihî kabih de «ligayrihî vasfen kabih»,  «ligayrihî mücaviren kabih» kısımlarına mün-
kasimdir.
267 -: Kabih liaynihî; aynî, yâni:   kendi zati kabih  olup kııbhu başkasından  münbais bulunmayan menhiyün   anhtir ki,  iki kısma   ayrılır.
Birisi: liaynihî vasfen kabihtir ki, kubhu akl ile malûm olup va-zıı lûgât tarafından kubhuna delâlet eden bir tâbir ile ifade edilmiş bulunan
menhiyün anhtir. Yalan, zulüm mefhumları gibi ki vazı, aklen kubhu malûm olan hakikate muhalif söz için «kizb -yalan» tâbirim ve başkasının
hakkına tecâvüz etmekten ibaret olan çirkin bir fiile de «zulüm» tâbirini vaz etmiştir. Sonra şarii mübîn de bunların çirkinliğini bunları nehy etmek
suretile beyan buyurmuştur. Dinsizlik, küf ram nimet de böyledir.
Diğeri: üaynihî şer'an kabihtir ki, bir akde mahal olmaya kabiliyet li bulunmamasından veya bâzı şartların fikdanmdan dolayı şariimübîn tarafından
nehy edilmiş ve bu suretle çirkinliği haber verilmiş olan şeydir, Hür inşam satmak gibi.
Mebiin şer'an mütevakkim mal olması lâzımdır. Hür insan ise şer'an mütevakkim bir mal değildir, bunun satılması, memlûklere ve sair mallara
kıyasen tecviz edilmemiştir, bunun hakkındaki bir satış muamelesi şer'an çirkindir. Binaenaleyh bu, bey'a mahal olamaz.
Bu iki kısmın hükmü, hem aslen, hem de vasfen meşru olmamaktır, yâni: butlandır. Meselâ:   zulüm,  daima bâtıldır,  daima gayri meşrudur.
Hür insanı satmak da her zaman bâtıldır, hiç bir vakit caiz görülemez.
268 -: Kabih ligayrihî; kendi zâtına nazaran kabih olmayıp başka bir şey İle alâkasından dolayı kabih olan menhiyün anhtir ki, bu da iki kısımdır.
Bir kısmı, ligayrihî vasfen kabihtir ki, bu kubhun menşei olan o gayr, o başka şey, menhiyün anhin vasfı olup ondan ayrılması kabil bu-, lunmaz.
Şer'an memnu olan günlerde oruç tutmak ve gayri meşru mu-karenette bulunmak gibi. Şöyle ki: oruç, haddi zâtında haseri iken mücerret memnu
günlere müsadif olduğu takdirde kabih olmuş olur. Çünkü «eyyamı menhiyye» denilen ramazan bayramının ilk gününde ve kur ban bayramının
dört gününde ehli îman için bir ziyafetullah vardır, müminlerin bu ziyafete icabetleri lâzımdır. Bugünlerde oruç tutan bir mümin ise bu ziyafetten
kaçınmış olur. îşte bu kaçınma, o günlerde tutu-( lacak oruçların infikâkı kabil olmayan bir vasfıdır, işte bu irâz vasfından dolayı o oruçlar, kabihtir.
Mukarenet fiili de haddi zâtında kabih değildir. Menkûhada olduğu gibi. Fakat zina suretile olan gayri meşru mukarenet, nesebin ziyama, âlemin
intizamını bozmaya, başkalarının hukukunu ihlâle sebeptir. Bunlar ise zinanın birer sabit vasfı bulunmaktadır. Binaenaleyh zina vasfen kabih
bulunmuştur.



Bu kısmın hükmü de liaynihî kabih  gibi butlandan ibarettir.
Diğer kısmı, ligayrihî mücaviren kabihtir ki, bunda menşei kubh olan o gayr, menhiyyün anhin muttasıl vasfı olmayıp yalnız mücaviri mukarini
bulunmuş olur. Cuma namazı için ezan okunurken yapılan alış veriş gibi. Bu vakitte satış muamelesi nehy edilmiştir. Satış ise haddi zâtında kabih
değildir. Belki o vakte mukarin olan bir satış muamelesi kabihtir. Çünkü o vakitteki bir bey'e ve şir'a muamelesi,  cuma namazı iqin emredilen sa'ye
münafidir. Bu sa'yi ihlâle sebeptir. İşte bu ihlâl -ebebiyîe o vakitteki satış muamelesi nehy edilmiştir. Bu ihlâl, bu sa'yi tprk hâli ise cuma ezanı
okunduğu zamanda yapılacak bir bey1 ve şira-Va mücavirdir. Fakat ona muttasıl bir vasıf değildir, ondan ayrılabilir. Meselâ: insan hem cuma
namazına koşar, hem de koşarken alış veriş yapabilir veya hem cuma namazına koşmaz, hem de alış veriş yapmaz. îşte böyle bir sebepten dolayı
nehy edilen bir şey de ligayrihî mücavi-ren menhiyün anh bulunmuş olur.
Zevceye âdeti esnasında takarrüpte de bu kabildendir. O esnadaki ezadan, tab'in nefretine sebep olacak bir hâlden dolayıdır ki, o takar-rüp
menhiyyün anh bulunmuştur. O eza ise bu menhiyyün anhin bir vasfı değil, bir mücavirMir.
Bu ikinci kısım, liaynihî kabih hükmünde değildir. Bu kısımda ba-zan fesat bulunsa da butlan mevzuubahs olamaz. Bunda kerahat ve manevî
mesuliyet bulunursa da yapılan bu muamele üzerine yine bir hüküm terettüp eder. Meselâ: cuma ezam okunurken, yapılan bir beyi muamelesi yine
sahih olur. Ve kendisine âdeti hâlinde tekarrüp edilen bir zevceden doğacak çocuğun nesebi yine sabit olur ve bu tekarrüp ile kadının mehri teekküt
edip tamamı lâzım gelir. Böyle bir tekarrüple zevci evvel için  tahlili şeride husule gelmiş bulunur.
289 -: Nehiyler, ya ef'ali hissiye veya ef'ali şer'iye hakkında vu-kubulur. Ef'ali hissiye; vücudu mahsus olan ve şer'işerifte hakikaten matlûp bir
hükme mevzu teşkil etmeyen fiillerdir. Katil, zina fiilleri gibi.
Ef'ali şer'iye; şer'an tahakkuku bir takım şartlara bağlı olan vo matlûp bir hükme mevzu teşkil eden fiillerdir. Nikâh, beyi,  icare gibi.
Gerek ef'ali hissiye ve gerek ef'ali şer'iye hakkındaki nehiyleo, menhiyyün anhin ya liaynihî veya ligayrihî kabih olduğuna delâlet eden bir karineye
mukarin olur veyahut mukarin olmaz. Mukarin olmayanlara «nehyi mutlak», mukarin olanlara da «nehyi mukarin» denilir.
270 -: Ef'ali hissiye hakkındaki nehyi mutlak, menhiyyün anhitı liaynihî kubhını iktiza eder, nehyi mukarin de menhiyyün anhin ligayrihî kubhını
iktiza eder.
Meselâ: «Kimseyi haksız yere öldürmeyiniz» tarzındaki bir nehiy, ef'ali hissiyeden olan katil fiilinden men'i muktezîdir. Bu nehiy, bir karineye
mukarin değildir. Binaenaleyh bu katil liaynihî kabihtir. Çünk'i nehy mutlak, kubhın  kemâlini muktezîdir.
Zevceye âdeti esnasında mukarenet edilmemesi hakkındaki nehiy ise «eza» karinesine mukarin olduğu cihetle liaynihî değil, ligayrihî kubhi iktiza
etmektedir.
271 -: Ef ali şer'iye hakkındaki nehyi mutlak, menhiyyün anten vasfen ligayrihî kubhini iktiza eder. Bu hâlde menhiyyün anh aslen sahih olup
vasfen  fasit bulunur.
Meselâ: Mütekavvim bir malı mütekavvim olmayan bir mal mukabilinde satmak şer'an memnudur. Bu husustaki nehy, ef'ali şer'iye-den olan beyi
muamelesi hakkındadır ve mutlaktır. Binaenaleyh böyle bir bey, vasfen fasittir, hakkında beyi fasit hükmü cereyan eder.
Ef'ali şer'iyye hakkındaki nehyi mukarin ise karinenin ifade ettiği şeyi iktiza eder, karineye tâbi olur. Şöyle ki: karine menhiyyün an-hin liaynihî
kubhını iktiza ederse menhiyyün anh, liaynihî kabih hükmünde olup bâtıl bulunur. Henüz anasının karnında bulunan yavruyu satmak gibi. Çünkü
bu cenin, henüz bir mütekavvim mal değildir, şer'i şerif ise mütekavvim mal olmayan şeyin bey'ini bâtıl kılmıştır. O hâlde böyle bir yavrunun
satılmaması hakkındaki nehiy de butlanı iktiza eder.
Bilâkis karine, menhiyyün anhin ligayrihî kubhına delâlet ederse bakılır: Eğer bu kubha menşe' olan başka şey, menhiyyün anhe muttasıl bir vasıf
ise menhiyyün anhin fesadını iktiza eder. Şartı fasit ile yapılan beyi gibi ki, bu şart bey'in bir vasfı lâzımı olduğundan buna mukarin olan bir satış
hakkındaki nehiy, o satışın şer'an fasit olmasını muktezi olur. Fakat o başka şey, menhiyyün anhe yalnız mücavir ise menhiyyün anhin kerahatinİ
iktiza eder. Mağsup yerde kılman namaz gibi ki, o  yer bu namazın bir vasfı değildir, belki buna mücavir bulunmuştur.
272 -: imamı Şâfiîye göre ef'ali şer'iyye hakkındaki mutlak ne-hiylerde ef'ali hissiyedeki mutlak nehiyler gibi menhiyyün anhin liaynihî kubhunu
iktiza eder. O hâlde menhiyyün anh, fasit değil, bâtıl olmuş olur. Çünkü nehyi mutlak, kemâle masruftur. Binaenaleyh kubhun kemâlini muktezi
olur. Ve kabih olan bir şey bir masiyettir, artık onda sıhhat ve meşruiyet bulunamaz.
Buna cevaben deniliyor ki: şer'î fiiller hakkındaki mutlak nehiy, butlanı iktiza etseydi menhiyyün anhin mensuh, gayri kabili icra bulunmuş olması
lâzım gelirdi. Eğer nehiy edilen şeyin yapılması ve üzerine bir hüküm terettüp etmesi kabil olmasaydı nehye lüzum kalmazdı. Âmâyı görmekten
men etmek gibi olurdu. Bir şey, mütesavverülvücut olmalıdır ki, ondan nehiy, abes olmasın ve bu nehye imtisal edip etmeyenin itaat ve isyanı
tahakkuk edebilsin.
Masiyet cihetine gelince bu, menhiyyün anhin vasfına nazarandır. Sıhhat ve meşruiyet ise menhiyyün anhin aslı itibariledir. Böyle cihetler başka
başka olduğundan masiyet ile meşruiyet, içtima etmiş olamaz.
Velhâsıl: Şâfiîler, ibadetlerde olduğu gibi muamelâtta da kubhun derecatım nazara almıyorlar. Onlara göre ibadetlerde olduğu gibi muamelâtta da
bâtıl ile fasit birdir. Hanefîlere göre ise yalnız ibadetlerde bâtıl ile fasit bir hükümdedir. Muamelâtta ise bunlar ayrı ayrı şeylerdir. Bâtıl, aslen ve
vasfen meşru olmayan şeydir. Fasit ise aslen meşru olup yalnız haricî vasıfları itibarile meşru bulunmayan şeydir. Bu cihetle hükümleri de başka
başkadır.
273 - : Bir şey ile  emir, o şeyin zıddının    hürmetini müstelzim olur. Eğer o zıddın vücudu, emir ile maksut olanı fevt ederse.
Meselâ: iman ile emir, küfrün hürmetini müstelzimdir. Çünkü küfür, imanı müfevvittir. Böyle tefvit bulunmazsa memurun bihin zıddı, mekruh
olmuş olur.
Bilâkis bir şeyden nehiy, o şeyin zıddının yüçubünü müstelzim olur. Eğer o zıddın ademi, nehiy ile maksut olanı tefvit eder ise.
Meselâ: küfürden nehiy, imanın vücubünü müstelzimdir. Zira iman bulunmazsa maksudun binnehy olan terki küfür bulunmamış olur. Böyle
müfevvit olmazsa menhiyün anhin zıddı, bazan bir sünneti müekkede mahiyetinde bulunur.

imam Şafiîye ve imam Gazalîye göre muayyen bir şey ile emir, zıd-dından nehiy değildir. Ve onu aklen iktiza etmez. 
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Mutlak İle Mukayyedin Mahîyetlert Ve Hükümleri   :
 



274 - : Mutlak; bir has lâfızdır kî, delâlet ettiği efrattan lâalet-tâyin birini ifade eder, bu efradın hepsine şayi olursa da ihata veçhile şâmil olmaz.
Meselâ: insan lâfzı mutlaktır, bir çok ırklara, memleketlere mensup fertlere delâleti vardır. Fakat bir kimse; «Ben bugün bir insan ?le görüştüm»
dese lâalettâyin bir insan ile görüşmüş olduğunu söylemiş olur. Yoksa muayyen bir ırka veya memlekete mensup bir insan ile görüşmüş olduğunu
söylemiş olmaz.
275 -: M;ukayyet; bir has lâfızdır ki, delâlet ettiği efrattan herhangi birine şayi olmayıp bunlardan    muayyen birini veya bir nevini ifade eder.
Meselâ; beyaz insan, siyah at, mümin köle tâbirleri birer mukayyet lâfızdır.
Binaenaleyh bir kimse, «ben bugün bir beyaz insan gördüm» dese beyaz ırka mensup insanlardan birini görmüş olduğunu söylemiş, bununla o
insanın siyahı olmadığını ifade etmiş olur.
276 -: Mutlak itlakı üzere, mukayyet de takyidi üzere cari olur. Bir zaruret bulunmadıkça bunlardan biri diğerine hamlolunmaz. İşte mutlak ile
mukayyedin hükümleri budur. Meselâ: bir kimse: «Bana. bir at al» diye bir şahsa vekâlet verse o şahıs, bu vekâlete mebni herhangi bir atı alabilir.
O kimse, «Benim maksudum Arap atı idi veya Acem atı idi» diye bunu kabulden kaçmamaz. Çünkü at lâfzı, mutlaktır, bu ıtîakı üzere carîdir. Fakat
«Bana bir Arap atı al» demiş olsa o şahıs bir Acem atı alamaz. Zira Arap atı sözü, mukayyettir, bu kay-de riayet lâzımdır.
İşte kitap ve sünnetteki mutlak ve mukayyet lâfızlar hakkında da, bu esas, carîdir.
Meselâ: Keffareti yeminden dolayı «Rakabe» azad edilmesi emro-lunmuştur. Rakabe ise mutlaktır. Mümin olan memlûke de, gayri mümin olan
memlûke de delâleti vardır. Binaenaleyh yemininde hanis olan bir müslüman, herhangi bir Rakabeyi azad etse keffaretini yerine getirmiş olur.
Amma hataen katilden dolayı «Rakabei mümine»yi azad etmek ile emir olunmuştur. Rakabei mümine ise mukayyettir, rakabei gayri mümineye
şâmil değildir. Binaenaleyh hataen katilden dolayı mümin olmayan rakabeyi azad etmek kifayet etmez.
277 -: Bir mesele hakkında biri mutlak, diğeri mukayyet olmak üzere iki delil bulunsa bunlardan hangisile amel edilir?. Mutlak mukayyetle
hamledilirse itlakın hükmü iptal edilmiş olur, hamledilinezse iki delil arasında bir münafat vücude  gelmiş bulunur.
O hâlde bakılır: eğer mutlak ile mukayyetten biri diğerine hami için bir ıztırar ve mecburiyet görülmezse, yâni: her birinden anlaşılan mânâ, maksat,
başka bulunursa mutlak itlakı üzere, mukayyet de takyidi üzere carî olur. Fakat bir ıztırar, bir mecburiyet görülürse, yâni: mutlaktan anlaşılan mânâ
ile mukayyetten anlaşılan mânâ müttehit bulunursa o zaman mutlak, mukayyede hamlolumır.
Meselâ: Kefareti yeminden dolayı rakabet azat etmekle memuruz. Keffareti katilden dolayı da bir mümin rakabe azat etmekle mükellefiz. Burada
hâdiseler başka başkadır. Binaenaleyh mutlakı mukayyede hami lâzım gelmez, yâni: kefareti yeminden dolayı da azad etmekle memur olduğumuz
rakabenin mümin olması icap etmez. Bu, Hanefî'ye göredir.
«Şafiîlere  geünce   :  onlara göre burada  mutlak, mukayyede hami olunur. Çünkü  buradaki iki hüküm, kefaret  olmakta müttehittir.  Mücerret
kefarette iştirak ise bu iki hükümden birinin diğerine ilhakım iktiza eder. Mutlak olan hüküm, sakittir. Mukayyet olan hüküm ise na-tıktır, yâni:
rakabenin vasfım mübeyyindir. Natık ise, sakite müreccahtır. Binaenaleyh mercuh olan mutlak, racih olan mukayyede hami olunur.
Buna cevaben demliyor ki: mücerret kefaret isminde ittihat, bu kefaretlerin mahiyetlerinde ittihadı müstelzim olmadığından hükümlerinde de
ittihadı müstelzim olmaz.
Fakat keffareti yeminde rakabe azat etmeğe kadir olmayanlar için: âyeti kerimesiîe mutlak üç gün oruç tutması emrolun-m ustur, îbni Mes'ud
Hazretlerinin meşhur olan kıraetinde iseid, gidiye bu üç gün muttasıl olmakla mukayyet bulunmuştur. Hâdise ise müttehittir. Bir orucun müteferrik
üç günde tutulması hakkındaki bir emir ise muttasıl üç günde tutulması hakkındaki emre müna-fidir, münakızdır. Binaenaleyh burada bu
münafattan ihtiraz için mutlakı mukayyede hami için bir zaruret vardır.
278 -: îtlak ile takyit, bir hükmün nefsinde değil, sebebinde veya illetinde veya şartında bulunsa biri diğerine hamledilmez, her birile ayrıca amel
olunur.
Meselâ: sadaki fıtırın vücubü hakkında iki hadisi şerif vardır. Biri emridir ki, mutlaktır. Diğeri: emridir ki, müslîm olmakla mukayyettir.
Binaenaleyh burada mutlak, mukayyede hamlolunmaz. Hem müslim olan köle için, hem de gayri müsüm olan köle için efendisinin sadakai fıtri
vermesi lâzımdır. Çünkü sadakai fıtrin sebebi vücubü, rakabei nüfustur. Bu rakabe, müslim olup olmamakla mukayyet değildir. İkinci hadisdeki
«minelmüslimîn» kaydı ise bu sebebe ait bulunmuştur. Bu ise mutlakın mukayyede hamlini istilzam etmez. Her iki köle için de sadakai fıtır
vermekte bir münafat yoktur.
Şafiîler ise bu hususta da  natık, sakitten evlâdır.» diye mutlakı mukayyede hamletmektedirler. Itlak ile takyidin hükümde olmasile sebepte veya
şartta olması arasında fark görmüyorlar.

Buna karşı deniliyor ki: nâtık ile sakit arasında tearuz bulunmalıdır ki, natıkiyet ciheti tercih edilsin. Burada ise böyle bir tearuz yoktur. 
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Âm Lafızların Mahiyeti, Nevileri Ve Hükümleri :
 
279 -  :  Âm, bir lâfızdır ki, gayrı mahsur müsemmeyatın hepsine birden şâmil oîur, hepsini birden ihata eder. Binaenaleyh Zeyd, Ânır gibi âlemler,
ebeveyn, imameyn gibi tesniye sigaları, müsemmalan mahsur olduğundan âm değildirler.
280 - : Elfazzı âmme, iki nevidir. Birisi: sigası da, mânâsı da âm olan lâfızlardır. Bu nev'e «mecmuullâfzı velmânâ» denir. Errical, ennisa gibi
muarref cemi kelimeleri bu kabildendir.
Kezalik:hadisi şerifindeki  «eleimme»  ve hadisi şerifindeki «elenbiya» lâfızları birer lâfzı ânıdır.
Böyle errical elenbiya, essemavât gibi muarref cemiler, birer lâfzı âmdir. Çünkü bunların ne kadar recül, nebî, sema olduğu bu sığalara nazaran
mahdut, mahsur değildir. Velevki bunların mahdut oldukları haricî bir delil ile sabit bulunsun.
İkinci nev'i, yalnız mânâları âm olan lâfızlardır. Bu nev'e «müfredül-âfz, müstağrakülmanâ» denilir. Kavm, reht. Men, mâ, mehma, keyf, ey-yühum
gibi tâbirler bu cümledendir.  (Hurufu maanî bahsine müracaat!) «Elbeyi», «elmal» gibi lâm ile muarref olan kelimeler de elfazı umumdandır.
Muzaf olan ismi cinsler de âmdir. âyeti kerimesindeki «emr» lâfzı gibi ki «külli emrihî» demektir,
Nefi ve nehiy siyakında bulunan nekireler de âmdır.  âyeti celîlesindeki «şey» gibi.
281 - : Âmmın hükmü, efradı hakkında kat'iyyüssübut olmasıdır. Yâni: âm bir lâfzın hükmü, delâlet ettiği fertlerin hepsi hakkında birden sabit olur.
Diğer bir tâbir ile âm, bunların hepsine birden şâmil bulunur.



Meselâ: bir kimse, kölesine «her ne zaman filân işi yapar isen azad ol» dese köle o işi herhangi bir zaman yapsa azad olur. Çünkü «her ne zaman»
tâbiri âmdır.
Kezalik: nazmı gerifindeki «elmal», «elbenun» tâbirleri birer lâfzı âmdır. Bununla her malın ve her ibnin dünya hayatının ziyneti olduğu beyan
buyurulmuştur.
282  -: Elfazı âmme bazan tahsis olunur. Şöyle ki: kitab kitab ile, sünnet sünnet ile tahsis olunduğu gibi kitab ile sünnet, sünnet ile de kitabı tahsis
olunabilir. âyeti celîlesi kitab ile sünnetin tahsis olunacağına bir delildir. Çünkü sünnet de şeyler cümlesinden olduğu cihetle kitab  onu da
mübeyyin bulunur.  Sünnet ile kitabın tahsis edilebileceğine delil de; Resulü Ekrem'in bütün dinî beyanatının vahy ve ühama müstenit bulunmuş
olmasıdır. Elverir ki, o sünnet, tevatür veya şöhret tarikile sabit olsun ve nüzul ile vürud zamanları mu-karin bulunsun.
Meselâ: âyeti kelimesindeki umum, rub'u dinarın dûnundaki bir malı sirkatten dolayı kat'ı yed lâzımgelmeyeceği-ne dair olan bir hadisi şerif ile
tahsis edilmiştir.
282  -: Âm, iptidaî emirde bir delîîi kat'î ile tahsis edilebilirse de, delili zannî ile tahsis edilemez. Yâni: bir âmmın hükmünden tenavül ettiği
fertlerden bazıları bir delili kat'î ile ihraç edilebilirse de haberi vâ-hid gibi, kıyas gibi bir delili zannî ile bidayeten ihraç edilemez. Çünkü âm
kuvvetlidir, kat'iyüssübuttur, zaif olan bir delil ile takyidi muvafık değildir. Meselâ: muharip olan müşriklerin kâf fesini öldürmek hakkında bir emri
ilâhî vardır. Bu emir umumîdir. Fakat bu umumiyet, müste'minîe-rin öldürülmemesi hakkındaki diğer bir emri kat'î ile tahsis edilmiştir.
Artık böyle muhasses bir âm, bilâhare bir delili zannî ile de tahsis edilebilir. Nitekim muharib olan müşrikleri öldürmek emri, müste'min-ler
hakkındaki bir emri kat'î ile tahsis edildiğinden bu katil emri, bunların ihtiyarlarım, koca kadınlarını, gocuklarını öldürmemek hakkındaki haberi
ahad kabilinden olan bir hadisi şerif ile de tahsis edilmiştir. Çünkü âm, bidayeten bir kat'î delîl ile tahsis edilmiş olunca şümul kuvvetini kaybetmiş
olacağından bilâhare zannî bir delîl ile de tahsise mahal bulunmuş olur.
283 -: Şafiîyeye göre âm, istiğrak ve şümul ifade ederse de bu ifadesi, kat'î olmayıp zannîdir. Binaenaleyh âmmın  hükmünü bir  zannî delîl ile
bidayeten tahsis de caizdir.
Hanefiyeye göre tahsis, bir tağyirdir, kavi olan âmmın hükmünü zaif olan bir delîl tağyir edemez. Şafiîiere göre ise, tahsis, tağyir değil, bir tefsirdir.
Şunu da ilâve edelim ki, âm olan lâfızlar, yalmz üçe kadar tahsis edilebilir, ondan fazla edilemez. Çünkü cem'in akalli üçtür. Ancak müf-reti marife
mesabesinde olan «ennisa» gibi menfî ma'rifelerin münteha-yi tahsisi birdir. Binaenaleyh:  ben kadınlarla evlenmeyeceğim» cümlesinde böyle bir
tahsis carî olabilir.
284 -: Âm kat'iyyet ifade ettiği gibi has da kat'iyyet ifade eder. Bir hâdise hakkında biri âm, diğeri hâs olmak üzere    zahiren birbirine muarız
görülen iki delîü kat'î bulunursa bakılır: Eğer bu iki delilin, aralarım tevcih kabil olsa tevcih edilir, her birile âmel edilmiş olur. Tevcih mümkün
değilse bir mahlas aranır. Şöyle ki:
(1) : İki delilden biri nüzul veya —hadisi şerif olduğuna nazaran-vürud itibarile diğerine mukarin olursa, yâni: ikisi de bir, zamanda nüzul veya
vürud etmiş ise hâs, âmmı muhassıs olur. âyeti kerimesinde olduğu gibi ki bunda bey'in halâl olduğu umumî oir halde beyan buyurulmuş iken riba
suretile olan bey'in hürmeti de beyan buyurulmuş, bu veçhile bey'in hillindeki umumiyet, bir lâfzı hâs olan riba ile tahsis edilmiştir.
(2) : Hâs olan delîl, âm olan delilden muahhar olursa hâs, şâmil olduğu miktar nisbetinde âmnun hükmünü nesheder. Meselâ: âm olan bir âyeti
kerimeye nazaran kocası vefat eden bir kadının —gebe olsun olmasın-dört ay on gün iddet beklemesi lâzımdır. Bundan evvel başka bir kocaya
varamaz. Bu âyeti celîleden sonra nazil olan diğer bir âyeti kerimeye nazaran da gebe olan bir kadının iddeti hamlini vaz etmekle nihayet bulur,
velev ki kocasının vefatından itibaren bir kaç ay geçmiş ol-
masın.
İşte hâs olan ve tarihi nüzulü muahhar bulunan bu ikinci âyet, min vechin âm olan evvelki âyetin hükmünü gebe olan kadınlar hakkında nesh
etmiştir.
(imamı Şafiîye göre âm, zannî olduğundan kat'î olan  hâs ile  her hâlde tahsis olunur. Gerek tarihleri malûm olsun ve gerek olmasın.)
(3) :  Âm olan delîl, hâs olan delilden muahhar olursa hassın hükmünü nesh  etmiş, ortadan kaldırmış olur.    Meselâ: bir aralık  Medinei
Münevvere'ye gelip hasta bulunan bir kabile efradı hakkında tedavi için Medinei Tahire haricinde bulunan sadaka develerinin sütlerinden ve 
sidiklerinden istifade etmeleri emrolunmuştu. Bilâhare; hadisi şerifile sidiğinden kaçınılması emrolundu. İşte bu ikinci emir, âm ve muahhar
olduğundan hâs ve mukaddem bulunan birinci  emri nesh etmiştir. Binaenaleyh tedavi için de olsa bevlin içilmesi mubah olamaz,
(4) : Âm  ile hâssın nüzul veya vürud tarihleri meçhul bulunursa mukarenete hamlolunur. Bu hâlde her ikisile de amel kabil ise amel olunur. Kabil
değilse tercih bilâ müreccih lâzım gelmemek için esbabı tercih aranır. Hangisi müreccah görülürse  onunla amel olunur.    Meselâ: bunlardan biri
bir şeyin Miline, diğeri de hürmetine delâlet etse hürmete delâlet eden tercih olunur.   .Şarii hâkimin muharremate olan itinası mübahata olan
itinasından ziyadedir. İhtiyatta bunu muktezîdir.
(5) : Âm olan bir delîl; kitab ile, sünnet ile tahsis edileceği gibi ba-zan akl ile, veya örf ve âdet ile de tahsis edilir. Meselâ: nazmı   celîlindeki   
umumdan zatuüah aklen kat'î surette  müstesnadır.
Çünkü AUahütealâ mahlûk olamaz ve bir zat kendisini yaratamaz. O zatın kendisinden mukaddem olması lâzımgelir ki, bu aklen muhaldir,
Binaenaleyh bu âyeti kerimedeki «külli şey'in» tâbiri zatı bâriye şâmil değildir.
Keza: bir kimse, «ben baş yemem» diye yemin etse serçe gibi bir kuşun başım yemekle hanis olmaz. Çünkü böyle âm olarak söylenilen bir baştan
Örf ve âdete göre yiyilmesi mut ad olan koyun başı gibi başlar kasdedilir. Bunun kuş başına şümulü yoktur.
Âm, bazan da efradının bir vasıf itibarile noksan veya ziyade olması sebebile tahsis olunur. Meselâ: bir kimse, «benim her memlûküm azad olsun»
dese bu sözü mükâtebine şâmil olmaz. Çünkü mükâtebde-memlûkiyet vasfı noksandır, o rakabeten memlûk ise de yeden memlûk değildir, kazancı
kendisine aittir.
Kezalik: bir kimse, fâkihe -meyva yememeğe 3'emin etse üzüm yemekle hânis olmaz. Zira üzümde fâkihe olmak vasfından başka gıda olmak vasfı
da vardır.
285 -: Âmlar, bir bakımdan da üç kısma ayrılır: Birincisi: umumî üzere kalıp kendisinde tahsis carî olmayan anılardır. âyetlerinde olduğu gibi.
ikincisi: kendilerinden husus murad olunan anılardır. Meselâ: nazmı çelîlindeki nâsdan murad mükellef olan insanlardır.
Üçüncüsü: Tahsis olunmuş bulunan anılardır. nazmı celîlinde olduğu gibi ki, bundan ıztırar haleti tahsis edilmiştir. O hâlde meyteden hayatı 



kurtaracak  kadar yiyilmesi haram değildir.
286  -: Tahsis edilen bir âm mütebaki efradı hakkında yine hakikat olarak kalır.
287 - : Resulüekrem Efendimizden sahabei  kiramın hikâye etmiş oldukları bir fiil, umuma delâlet etmez. Meselâ: Peygamberimiz Aîeyhisselâm
Kabe'de namaz kıldı) denilmiş olsa bu namaz, farz ve nafile  namazlara şâmil   olmaz.  Çünkü ispat siyakında bulunan bir nekire, taammüm etmez.
Fakat zahiren umuma .delâlet eden bir lâfız ile hikâye edilen bir fiil, umum ifade eder. Resulüekrem gareri satmaktan   nehy buyurdu)   gibi ki,   her
beyi garere, yâni: denizdeki balığı, havadaki  kuşu satmak gibi şeylere şâmildir, bunların satılmalarının menhiyyün anh  olduğunu müfittir.
288  -: Bir âm lâfza mukarin olan istisna, şart, sıfat gibi şeyler, o âmmı tahsis etmiş sayılmaz. "Meselâ: «cuma gününden başka her gün meşgulüm»

denilse her gün tâbiri; yine gayri muhassas bir âm sayılır. Cumanın maadasına olduğu gibi şâmil olur. 
[20]

 
Müşterek Ve Müevvel Lâfızların Mahiyetleri Ve Hükümleri :
 
289  -: Lâfzı müşterek, müteaddit mânalara başka başka vazedilmiş olan lâfızdır. Meselâ: «ayn» lâfzı, hem göz mânâsına hem de güneg, altın, diz
kapağı, su kaynağı gibi mânâlara vazedilmiştir.
Kezalik: «Cariye» lâfzı, hem memlûk olan kadın mânâsına hem de sefine mânâsına mevzudur. «Müşteri» lâfzı da hem satın alıcı mânâsına hem de
bir yıldıza isim olmak üzere vazolunmuştur.
290 -: Müşterek bir lâfzın hükmü, müteaddit mânâlarından hangisinin kasdedildiği anlaşılıncaya kadar  tevakkuftur. Mânâlarından biri bir teemmül
ve tetkik neticesinde tereccüh edince bu mâna kabul edilir, diğer mânâları artık nazara alınmaz.
Meselâ: âyeti kerimesindeki «kuru» lâfzı müşterektir. Müfredi olan «kur'» lâfzı, hem hayz, hem de, tuhr mânâsına mevzudur. Fakat hanefîler, bir
tetkik neticesinde bunun hayz mânâsına olmasını, Şafiîler de tuhr mânâsına olmasını tercih etmişlerdir. Tercih edilen mânâ «müevvel» olmuş olur.
Maamafih Şafiîlerce umumî müşterek caizdir. Yâni: onlara göre, bir müşterek lâfzın bir söyleyişte müteaddit mânâları birden kasdedile-bilir.
Fakat Hanefîlerce böyle bir şey, bazan bir lâfz ile iki muarız mânânın birden kasdedilmesini müstelzim olacağı cihetle caiz görülmemiştir.
Meselâ: «cevn» lâfzı, hem siyah, hem de beyaz mânâsına gelir. Binaenaleyh «filân şey cevndir» denilse bunun hem siyah, hem de beyaz olduğu
nasıl kasdedilmiş olabilir?.
291 -: Müevvele gelince: bu da müteaddit mânâlarından biri, bir delili zannî -ile veya reyi galip ile diğer mânâlarına tercih edilen lâfızdır.
Meselâ: «nikâh» lâfzı, hem akdi izdivaç mânâsına, hem de mukare-neti cinsiye mânâsma mevzudur. nazmı şerifinde-ki «tenkihe» lâfzı, vati -
mukarenet mânâsına hamledilmiş olduğu cihetle bu  mânâsında müevvel bulunmaktadır.
Kezalik: «bain» lâfzı; hem hissi ayrılığı hem de nikâh rabıtasından ayrıhğa mevzudur. Bir kimsenin refikasına karşı talâk müzakeresi esnasında
«enti bâinün» = sen hainsin» demesi, talâka hamlolunur. Bu hâlde bain lâfzı nikâh rabıtasından ayrılık .mânâsında müevvel bulunmuş olur.
292  -: Müevvel lâfzın hükmü, medlûlile amelin vücubudur. Maamafih böyle bir lâfzın racih görülen mânâsına hamledilmesi, hata ihtimâlinden
hali olamaz. Bu cihetledir ki, şer'î bir  hususta müevvel olan bir mânâyı inkâr eden, tekfir  edilemez.
Meselâ: müzakerei talâk esnasında söylenen «sen bainsin» sözü talâka hamledilerek o veçhile hüküm lâzım gelir. Fakat bu söz ile mücerret hissî
ayrılık kasdedilmiş olması da muhtemeldir. Buna binaen de, zevcin böyle bir kasitte bulunmuş olduğuna ait iddiası, diyaneten tasdik edilir. nazmı

şerifindeki nikâh ile mukarenet mânâsı mu-rad olduğunu inkâr da küfrü müstelzim olmaz. 
[21]

 
Zâhîr, Nas Lâfızların Mahiyetleri Ve Hükümleri :
 
293 - : Zahir, mücerret sigasını işitmekle mânâsı anlaşılan, ken-disile ne kasdedildiği tefekküre muhtaç olmaksızın malûm olan lâfızdır. Meselâ: 
nazmı şerifi, bey'in halâl   olmasını ifade hususunda zahirdir.
294 -: Zahirin hükmü, yakinen malûm olan mânâsiyle ameün vü-cubüdür. Vakıa zahir bir lâfız, mânâya vaz'ı bakımından has ve âm olabilir. Bu
cihetle te'vile, tahsise ihtimali vardır. Fakat mücerret bu ihtimâl, zahirin yakinen bilinen mânâsile amelin vücubüne mâni değildir.
295  -: Nas'sa gelince: bu da; alelitlâk söz mânâsında istimal edildiği gibi nazmı kur'ana ve lâfzı hadise de nas denilir. Usulcülere göre nas: 
mütekellim cihetinden ileri gelen bir sebeple, meselâ: ne gibi bir maksada mebni söylenmiş olması karinesile zahirden ziyade açık vazıh olan sözdür
ki, âm olacağı gibi hâs da olabilir.
Meselâ: nazmı celili, Allahütealâ'nın birliğini, şerikten münezzeh olduğunu beyan hususunda bir nas'dır. Çünkü bu nazmı celil, Hâhktealâ'nın
vahdaniyetini beyan için nazil olmuştur.
296  -: Nas'sm hükmü, sığasından kat'ı surette anlaşılan şey ile amelin vücubudur.   Te'vile, tahsise, nesha ihtimâli  vardır.  Fakat  mücerret "bir
ihtimal, açık olan ve katiyen malûm bulunan mânâsiyle amelin vücubüne bir mania teşkil etme2. Meselâ.- âyeti celilesi, bey ile riba arasında fark
bulunduğunu beyan hususunda nas'dır. Çünkü bu âyeti kerimenin makabli bir karinedir ki, bu âyeticeli-le, bey ile riba arasında mümaselet
bulunmadığını beyan, bey ile ribayı bir sayanları red için nazil olmuştur. Binaenaleyh ribadan kaçınmanın vücubü de açıkça anlaşılmış, tahakkuk

etmiştir. 
[22]

 
Müfesser İle Muhkemin Mahiyetleri Ve Hükümleri :
 
297 - : Müfesser, kendisine lâhik olan beyanı takrir veya beyanı tefsir sebebile nasdan  daha vazıh olan lâfızdır ki, te'vile, tahsise ihtimâli
bulunmaz.
Meselâ: nazmı celilindeki melâike, «küllühüm ecmaun» lâfızlarının lühukile müfesser olmuştur. Artık «acaba bütün melekler secde ettiler mi, ettiler
ise birlikte mi. yoksa müteferrik surette mi secde ettiler ?>, diye bir suale mahal kalmamıştır.
Kezalik:  nazmı celilindeki  salât, hadisi şerifile, zekât ds «avli nebevî-sile müfesser bulunmuştur.



298  -: Müfesserin hükmü, kendisile amel ve itikadın vücubudur. Müfesserin   yalnız  nesha  ihtimali vardır, mânâsı  her  veçhile vazıhtır, bunda
te'vil ve tahsis ihtimali olmadığından ifade ettiği mânânın katiyetine itikat vaciptir.
Meselâ: nazmı celilindeki melâikenin tahsisine ihtimâl kalmamıştır. Çünkü «küllühüm>: kavli şerifi buna mânidir.
Kezalik: nazmı şerifindeki tairden murat, herhangi bir kuştur. Bundan bir mecaz olarak hızlı yürür herhangi bir mahlûk murat olması ihtimâli
yoktur. Çünkü bu ihtimâl iki kanadile uçar»  vasfile   bertaraf edilmiştir.
299  -: Muhkeme gelince; bu da: nesha ihtimâlden hali olduğu cihetle müfesserden daha  kuvvetli olan lâfızdır.  Meselâ:    cennet ehlinin cennette
müebbet kalacaklarını tebşir eden:  nazmı celili, muhkemdir. Çünkü bunların cennette muhallediyeti   «ebeda» kay-dile te'kit edilmiş  bu hulutl ile
uzun bir müddet murat edilmiş  olması ihtimâli kalmamıştır.
300 - : Muhkemler, iki nevidir.    Birisi:     liaynihi muhkemdir ki,
onun nesha ihtimâli   olmadığı ilk nüzul veya vürut tarihinden itibaren taayyün etmiştir.
Meselâ: cihat kıyamete kadar vakit vakit vuku bulacaktır) hadisi şerifi muhkemdir, cihadın kıyamete kadar devam edeceğini nâtıktır. Bunda esasen
nesha ihtimâl yoktur. Binaenaleyh liaynihi muhkem bulunmuştur.
Aİlahütealâ'nın olup olacağını  haber verdiği şeylerde r.esh ihtimâli ve hakikate muhalefet şaibesi olamayacağından onlar da  bu bakımdan liaynihi
muhkemdirler. Sıfatı iîâhiyeyi nâtık olan'âyetler de  bu cümledendir.  Bütün bunlar mahalli keiâm itibarile muhkem sayılırlar: âyetleri gibi.
Diğeri: ligayrihi muhkemdir ki, nesha ihtimâli vahyin inkıtaile veya Resulüekrem'in ahirete irtihaliie munkati olmuş bulunur. Namaz, zekât, oruç
gibi farizeler hakkındaki emirler bu cümledendir.
301 -: Muhkemin hükmü, kendisile amelin vücubü, hakikatine itikadın lüzumu, tearuz vukuunda zahire, nassa, müfessere, tefevvukudur. Şöyle ki:
zahir, nas, müfesser ve muhkem sayılan deliller arasında bir tearuz görülürse, bunlardan binnisbe kuvvetli olanlar, diğerlerine tercih edilir, yâni: nas
zahire, müfesser nassa, muhkem de müfessere tercih olunup diğeri istidlalden sakıt olur.
Meselâ: herhangi bir hâdise hakkında âdil kimselerin şahadetleri kabul edileceği hususunda: âyeti kerimesi nas-dır. Bir bakımdan müfesserdir.
Adalet vasfının zikredilmesi, âdil kimselerin şahadetleri kabul edileceğini izah ve tefsir mesabesindedir. Halbuki, afif, muhsen kimselere zina isnat
eden kimselerin şahadetleri kabul edilemez. Velev ki, bilâhare tevbe ederek adalet vasfını ihraz etsinler. Zira: onların şahadetlerini ebediyen kabul
etmeyiniz) emri ilâhisi, bu hususta muhkemdir. Binaenaleyh evvelki nassa müreccah olup onu takyit etmiştir. Şu kadar var ki, nas kabilinden olan
bir haberi vahit ile zahir kabilinden olan bir âyeti kerime arasında tearuz görülse bu nas, o zahire tercih edilemez. Çünkü haberi vahit ile
katiyyüssübut olan âyet arasında müsavat yoktur.
Meselâ: nazmı kur'anisi, kocasından ayrılmış kadının kendi kendine evlenebileceği hakkında zahirdir. = nikâh ancak veli ile yapılabilir) hadisi şerifi
ise nikâhın sıhhati için velinin rizası şart olduğu hususunda nasdır. Fakat âyeti kerime, nıüte-vatir olduğundan ona haberi ahad kabilinden olan

mezkûr hadisi şerif muarız olamaz. 
[23]

 
Hafî Ve Müşkil Lâfızların Mahiyetleri Ve Hükümleri :
 
302 -: Hafi, sigası itibariyle mânâsı zahir olduğu hâlde ânz olan bir sebep ile raütekellimin maksadına delâlet hususunda kapalı olan lâfızdır.
Meselâ: sârik lâfzı, sigası bakımından zahirdir. Fakat bu tâbir, başka isimler ile yâd olunan tarrare, nebbaşe şâmil midir, değil midir, işte bu hususta
—ad değişmesi sebebile-kapalıdır, bunlara delâlette zahir değildir.
303 -: Hafinin hükmü, hakkiyetine itikat etmekle beraber delâletinin kapalı olduğu hususta imâli fikirde bulunmaktır.
Meselâ: sirkat hakkındaki emrin ve hükmün hakikatine itikat ederiz. Sonra bunun tarrar denilen yan kesiciye ve nebbaş denilen kefen so-yucuya
şâmil olup olmadığım düşünürüz. Yankesicilikte daha mâhirâne bir sirkat olduğu anlaşılır. Çünkü sahibinin gözü önünde malım çalmak, elbette
gıyabinde çalmaktan daha maharetli bir hırsızlıktır. Binaenaleyh sârik hakkındaki hükmün tarrara şâmil olduğuna kail oluruz. Fa* kat ölmüş bir
kimsenin kabrinden kefenini almaktaki maharet binnisbe azdır, müdafaasız bir yerden bir malı aşırmak daha kolaydır. Bu cihetle sârik hakkındaki
hükmün kefen soyucuya şâmil olduğuna kail olamayız.
304  -: Müşkile gelince: Bu da; ya mânâsmdaki gumuzdan veya lâfzmdaki bir istiarei bediadan dolayı maksada delâleti ziyade kapalı bulunan
lâfızdır.
Meselâ: Haktealâ bizlere:  cünüp olursamz temizlenmeğe çalışınız) diye emretmiştir. sığası, mübalâğa ifade eder. O hâlde acaba biz gusül ederken
ağzımızın içerisini de yıkamakla mükellef miyiz. İşte bu emir, bu hususta müşkildir, kapalıdır.
Kezalik: cennet kâselerinin, kadehlerinin gümüşten, sırçadan olduğu: nazmı kerimile beyan olunmuştur. Bir sırça ne itibar ile gümüşten olabilir?.
İşte bunda da bir işkâl vardır.
305  -: Müşkilin hükmü, hakkiyetine itikat etmekten ve murad an-laşılmcaya  kadar imali fikirde bulunarak lâfzın mahalli sahihine tâyine
çalışmaktan ibarettir.
Meselâ: Yukarıda yazdığımız birinci misalde imali fikir edince gu-muz bertaraf oluyor. Ağzm içini zahiri bedenden sayarak gusulde yıkanmasını
vacib görüyoruz. Bu suretle o emirdeki mübalâğa için bir sahih mahmil bulunmuş oluyor. Ağıza alman su ile orucun bozulmaması, ağız içinin zahiri
bedenden olduğunu bize göstermiş oluyor.
İkinci misâlde de bir düşünce neticesinde bir istiarei bediiyenin varlığına intikâl ediyor, cennet kâselerinin şeffaflıkla sırça gibi, beyazlıkta da

gümüşler gibi olduğu anlaşılmış oluyor. 
[24]

 
Mücmel İle Müteşabthin Mahiyetleri, Nevileri Ve Hükümleri :
 
306  -: Mücmel; bir lâfızdır ki, hakkında beyan varid olmadıkça mânâsım anlamaya yol bulunmaz. Bu cihetle müşkilden  daha müphem bulunur.
Meselâ: salât, zekât, riba lâfızları mânâyı şer'îleri itibarile birer mücmel lâfızlardır ki, şarii mübin tarafından haklarında birer beyan vaki olmamış
olsa idi, bunlar ile ne irade buyurulmuş olduğuna muttali olamazdık.



307 -: Mücmelin üç nevi vardır. Birincisi: garabetinden, az istimal edildiğinden dolayı mânâsı herkesçe anlaşılmayan herhangi bir lâfızdır.
«Helû'» lâfzı gibi. Bu, sabrı az, hırsı çok    olan kimse demektir. Kur'anı Mübinde: buyurulmuştur. Sonra  diye beyan buyurulmuştur. Binaenaleyh
helû' lâfzı mücmel iken bu beyan ile müfesser olmuştur.
İkincisi: Lügatçe mânâsı malûm ise de lisanı şeriatteki mânâsı müphem bulunan herhangi bir lâfızdır. Zekât ve riba lâfızları gibi. Bunların şer'î
mânâları şarii mübin tarafından beyan ohınmasaydı bizce anlaşılması kabil olamazdı.
Üçüncüsü: Lügatçe mânâları müteaddit olup matlûp olan mânâsının tâyini, bir beyan vuku bulmadıkça kabil bulunmayan herhangi bir lâfızdır.
Ayn, kuru gibi müşterek lâfızlar bu kabildendir.
308 -: Mücmelin hükmü; hakikatine itikat ve hakkında beyan vu-. kuuna kadar tevakkuf etmek, beyan kâfi olmadığı takdirde de muradın
anlaşılması için taharri ve teemmülde bulunmaktır.
Bir mücmel hakkındaki beyan, ondan maksadın ne olduğunu anlatmaya tamamen kâfi bulunursa tefsir olmuş olur. Maksadı zannî surette ifade
ederse te'vil sayılır. Zannî surette de" ifade edemezse mücmel, müşkil olmuş olur.
Meselâ: (Namazınızı ikame, zekâtınızı ita ediniz) mealindeki âyeti celilede mücmel olan salât -namaz: (Namazı benim nasıl kıldığımı gördüğünüz
gibi kılınız) mealindeki hadisi şerif ile, zekât da (Mallarınızın kırkta birini getirip veriniz) mealindeki hadisi nebevi ile izah buyurulmuştur ki,
bunlar namaz ile zekâttan murat ne olduğunu tamamiyle göstermiştir.
Ribayı beyan hususundaki: hadisi şerifi ise kâfi derecede bir beyan değildir. Çünkü ribanın câri olduğu şeyleri tamamen cami bulunmamıştır. Bu
cihetle ribanın daha nerelerde cari olduğuna dair müçtehitleree  içtihada   lüzum görülmüştür. Riba mebhasine müracaat!.
309  -:  Müteşabihe gelince, bu da: kendisinden murad ne olduğunu bilmek ümidi ümmet hakkında munkati olmuş olan lâfızdır. Müteşa-bih
müphemiyetindeki ehemmiyeti itibariyle muhkeme  mütekabildir, birinin mânâsı ne kadar vazıh ise diğerinin de o nisbette müphemdir.
310  -: Müteşabihin nevileri ikidir. Birisi: kendisinden lügat itibariyle hiç bir şey anlaşılmayan lâfızlardır. Bâzı sûrelerin evvelindeki harfler gibi.
Diğeri de lûgavî mânâsını iradeye aklın müsait olmadığı bâzı tâbirlerdir.âyeti kerimesindeki yed -el lâfzı gibi.
311  -: Müteşabihin hükmü, hakkiyetine itikat ve mânâsının kat'î surette   tâyinini ilmi ilâhiye havaleden ibarettir. Selefi   salihîn bu gibi
müteşabihleri te'vilden kaçınmışlardır,  eşlem olan yol da budur. Halef ise görülen lüzuma meî-mî   müteşabihatı şer'i şerife muhalif olmayacak bir
tarzda tc'vil etmiş, meselâ: Haktealâ'ya, isnat edilen yedden murad,. «kudreti ilâhiyedir» demişlerdir.   Böyle bir te'vil, yanlış zehablara meydan
vermemek maksadına müstenit olduğundan zamanın icaplarına muvafıktır.

Velhâsıl: müteşabihatm nüzulü veya vürudü, bir hikmete müstenit, bir iptilâ ve imtihan mahiyetim haiz, beşerin aczini müş'ir bulunmuştur. 
[25]

 
Hakikat İle Mecazın Mahiyetler* Ve Hükümleri :
 
312 -: Hakikat, vaz ve tahsis edildiği mânâda istimal edilen lâfızdır. Meselâ: «Salât» lâfzı, lügatte dua manasınadır. Binaenaleyh bu lâfız, dua
mânâsında istimal edilince lügat bakımından hakikat olur.
Menkul ve mürtecel ve müşterek kelimelerde tahsis edildikleri mânâlarda birer hakikattir.
Meselâ: salât lâfzı, şeriat lisanında bildiğimiz ibadet, ef'ali mahsusa mânâsına nakledilmiştir. Binaenaleyh salât lâfzının ef'ali mahsusa mânâsında
istimali şeriat bakımından hakikattir. Halbuki bu lâfzın dua mânâsında istimali şeriat bakımından mecaz olduğu gibi ef'ali mahsusa mânâsında
istimali de lügat itibarile mecazdır.
313 -: Hakikatin hükmü, vaz olunduğu mânânın sübutüdür, nefy edilmemesidir. Ve karineden müstağni olduğu cihetle mecaza müreccah
olmasıdır.
Meselâ: bir kimse bir şahsa hitaben «Bu hanemi sana sattım» dese. bununla bey mânâsı sabit olur. Bir karine bulunmadıkça ben bu sattım lâfzile
icare mânâsını kasdettim diyemez.
Kezalik: bir kimse bir şahsın babası olunca: «Bu, bunun babasıdır» denir. Bu, bunun babası değildir, denilemez. Fakat bir kimsenin dedesi
hakkında: bu, bunun babasıdır, denilebileceği gibi babası değildir de de-
314 - : Mecaza gelince, bu da: bir alâka, bir münasebet dolayısiyle vaz olunduğu mânânın gayrisinde müstamel olan lâfızdır ki, hakikî mapasını
kasdetmeğe bir karinei mania bulunur. Bir şahsa arslan denilmesi gibi- Bununla onun şeci bir kimse olduğu kasdedilir.
315 - : Mecazda müstamel olan mânâ ile esasen mevzu olduğu mânâ arasındaki münasebet ve alâkaya usuliyyun, «ittisal» adını verirler. ^jftkaların
nevileri çoktur. Belagat ilminde yazılmıştır. Usuicüîerce muteber olan başlıca alâkalar şunlardır. Müşabehet, kevni sabık, kevni lâ-hik veya evi,
istidat, hulul, cüziyet, sebebiyet, şartiyet, meşrutiyet. Meselâ: yüzü nurlu bir zata «ay, güneş veya mehlika» denilmesi bir müşabehet alâkasıdır.
«Yetimlere mallarını veriniz» emrinde reşid olanlara «yetim» denilmesi, kevni sabık itibarile mecazdır. Evvelce yetim iken el-yevm reşid olanlara
mallarını veriniz, meâlindedir. «Üzümü sıktım» yerinde «şarabı sıktım» denilmesi de kevni Iâhik itibarile bir mecazdır. Çünkü sıkılan üzüm, ileride
şarap hâline gelecektir.
Rükûa salât veya salata rükû denilmesi de cüz'iyet ve külliyet alâ-kasiledir.âyeti kerimesinde namaza iman denilmesi de namazın sıhhati için
imanın şart olmasına mebnidir.
316 -: Alâkası müşabehetten ibaret olan bir mecaza istiare denir. Şecaatli şahsa arslan denilmesi gibi. Alâkası müşabehetten başka olan bir mecaza
da mecazı mürsel adı verilir. Usuliyyun, istiareye ittisali manevî, mecazı mürsele de ittisali sûrî adını vermiştirler.
Meselâ: havale lâfzı vekâlet mânâsında kullanılırsa bu, bir istiare olur. Bunların arasında bir manevî ittisal bulunmuş olur. Çünkü havalenin
mânâsı, bir borcu bir zimmetten diğer bir zimmete nakildir. Vekâletin mânâsı da bir şahsm hâiz olduğu velayeti tasarrufu başkasına nakletmektir.
Bu iki mânâ arasında ise bir müşabehet, manevî bir ittisal vardır.
Hibenin sadaka, sadakanın hibe mânâsında istimali de bu kabildendir.
317 -: Mecazı lûgavî mevcut olduğu gibi mecazı şer'î de mevcutr tur. Yâni: muteber bir alâka bulununca mecaz, lügatte câri olduğu gibi Şer'iyatta
da cari olur. Nitekim hibe veya bey'in nikâh mânâsında isticali bu kabildendir. Çünkü hibe veya beyi. mülki rakabeye mevzudur. Nikâh da mülki
mutaya mevzudur. Mülki rekabe ise mülki mutaya sebeptir. Binaenaleyh sebebe mevzu olan lâfız söylenmiş, bununla müseb-bep kasd olunmuş
olur. Nitekim bazan da müsebbep zikr olunup onunla sebep kasd olunur. Bu hususta lüzuma, asliyet ve feriyete bakılır, iki şey öen her biri min



vechin asıl, min vechin fer' olursa bunlardan birini zikr, diğernii kasd caiz olur. Asliyet yalnız bir tarafta bulunursa bunu zikr, fer'i kasd caiz olur,
fakat fer'i zikr, aslı kasd caiz olmaz,
Meselâ: ıtk. lâfzile talâk vaki olur. Zira ıtk, sebebi mahzdır, asıldır. Talâk ise böyle bir sebep değildir, asıl sayılamaz. Binaenaleyh talâk lâfzile ıtk
vaki olamaz.
Kezalik: bey* lâfzile hurri icare caizdir. Fakat aksi caiz değildir.
«(Şafiîlere göre talâk lâfzile bir istiare olarak ıtk vâki olur. Ha-nefîler ise bu istiarenin sıhhatine kail değildirler.)
Şunu da ilâve edelim ki, mecazen mânâsı, melzumdan lâzıma intikâlden ibarettir. Bu lüzumdan maksat da iki şey arasında bir münasebet
bulunmasıdır, yoksa ademi infikâk mânâsına bir lüzum değildir. Meselâ: biz arslanı zikreder, bunun lâzımı olan şecaat vasfını kasdedersek, bu, bir
mecaz olmuş olur.
318 -: Mecaz, hakikatin halefidir. Asıl olan hakikattir. Hakikati irade esasen mümkün iken bir arızadan dolayı mümteni olmalıdır ki, mecaza
gidilebilsin, ve illâ gidilemez.
Mecazın hakikate halef olması, imamı Azama göre tekellüm itiba-riledir, imameyne göre ise hüküm cihetiledir. Yâni: îmamı Âzam'a göre hakikati
irade kaidei lisaniye itibarile sahih, mümkün iken lianzm muhal olmalıdır. îmameyne göre ise hakikati irade hükmen, nefsülemr itibarile sahih,
mümkün olmalıdır, mücerret lâfız itibarile mümkün olması kâfi değildir. Bu esas üzerine, şu gibi meseleler, teferrü eder.
Bîr kimse, kendisinden yaşlı bulunan kölesi hakkında: «Bu benim oğlumdur» dese köle, îmamı Âzam'a göre azat olur. Çünkü bu benim oğlumdur
sözü lisan kaidesi bakımından sahihtir. Fakat yaşlı bir kimse, genç bir kimsenin oğlu olamayacağından bu sözün hakikî mânâsını ira-, de muhaldir.
Binaenaleyh bununla kölenin hür olması sebebiyet alâka-sile mecazen irade edilmiş olur. Çünkü oğlu olmak, hürriyete sebeptir. Hâsılı: imamı
Âzam'a göre hakikat ile mecaz, lâfzın vasfıdır. O hâlde asalet ile halefiyet de lâfız itibariledir.
îmameyne göre ise bu söz ile köle azat olamaz. Çünkü bu sözün aslında imkân yoktur, yaşlı bir kimse, genç bir kimsenin oğlu olamaz ki, hükm
sahih olsun. Binaenaleyh bunda halefiyet de cari olamaz ki, bununla kölenin azat edilmesi mecazen kasd edilmiş olsun; bu söz, kölenin hürriyetini
ifade edebilsin.
Bu hususta muhtar olan İmamı Âzam'ın kavlidir. Müşarünileyh diyor ki: tasarrufı lâfzı, hükmün sıhhatine tevafuk etmez. Nitekim istisnada da
böyledir. Meselâ: bir kimse zevcesine sen bin kere boşsun, dokuz yüz doksan dokuzu müstesna»dese bir talâk vaki olur. Halbuki haddi zatında bin
talâk mevcut değildir. Böyle iken yine bu istisna sahih olmuştur.
319 -: Hakikat, müteazzir yâni: aklen gayri mümkün veya şer'an veya âdeten mehcur olursa mecaza gidilir ve illâ gidilemez.
Meselâ: bir kimse, bir meyva ağacından yemeyeceğine yemin etse, bununla o ağacın meyvasmdan yememeğe yemin etmiş olur. Zira bu ağacın
kendisini yemek aklen müteazzirdir. Binaenaleyh mahalli zikr, hâli irade kabilinden bir mecaz olmuş olur. Hattâ o ağacın kendisinden bitte-kellüf
yese yemininden hanis olmaz. Çünkü o yeminden böyle bir mânâ maksut değildir. Şayet böyle bir yemin, meyvasız bir ağaç hakkında yapılmış
olsa onun semenine masruf olur.
Kezalik: «filân zatı husumete tevkil ettim» sözü, muhakemede bulunmaya, cevap vermeğe tevkil mânâsına bir mecazdır. Çünkü husumetin hakikî
mânâsı şer'an mehcurdur. Muhasame hususu -münazeada bulunmayınız) fermam ilâhîsile memnu bulunmaktadır.
Kezalik: «Filânın evine ayak basmam» diye yemin edilse bununla onun evine mutlak girmekten imtina mânâsı kasdedilmiş olur. Çünkü bunun
hakikî mânâsı, yâni: haneye mücerret ayak basma hâlini kasd etmek âdeten mehcurdur, gayri maksuttur. Binaenaleyh böyle bir yeminden sonra o
haneye mücerret dışarıdan ayak basmakla yemin bozulmuş olmaz. Belki içerisine girmek lâzımdır ki, yemin bozulmuş, yemin eden de hanis olmuş
olsun.
320 -: Hakikat ile mecazın her ikisi de müstamel olsa hakikat tercih olunur. Hakikat, mehcur olmamakla beraber mecaz, mütearef bulunsa îmamı
Âzam'a göre yine hakikat muteber olur. îmameyne göre îse, mecaz, evlâ olur. Bu ihtilâf üzerine şu gibi meseleler teferrü eder.
Bir kimse, «et yemem» diye yemin etse de sonra yeyilmesi haram olan.bir eti yese îmamı Âzam'a göre yemininde hanis olur. îmameyne göre ise
hanis olmaz. Çünkü teamüle nazaran bu yemin ile yiyilecek bir et maksuttur. Bu, bir mecazdır, bununla mutlak zikr edilip mukayyed kasd
edilmiştir.
321 - : Hüküm,  mümteni olan yerlerde hakikat ile mecazın ikisi birden müteazzir olur. O hâlde söz mühmel kalır. Meselâ: bir kimse, nesebi maruf
ve kendisinden yaşiı bulunan zevcesi .hakkında:  «Bu benim kızimdır» dese bununla ne hakikat kasd edilebilir, ne de mecaz. Çünkü «adının nesebi
maruf veya kendisi yaşlı bulunması, bu sözün hakikî mânâsını kasde mânidir. Bu kadının kocasına şer'an halâl olması da bunun Mecazî mânâsını
kasde münafîdir.
Kadın, meçhulünnesep ve sinnen genç olduğu takdirde de kocasi-°in böyle bir ikrarı, kendisinin tasdikine iktiran etmedikçe yine hükümsüzdür,
muteber değildir.
322 -: Bir lâfızda mânâyi hakikî ile mânâyi mecazî içtima edemez. yâni: bir kimsenin söylediği bir söz ile hem hakiki hem de mecazî mânâsını
kasdetmesi caiz gÖrüleme-3.
Meselâ: bir kimse: «Ben bugün bir arslan gördüm» dese bununla hem mâruf hayvanı, hem de şecaatli bir insanı kasdetmiş olmasına hük-medilemez.
Nitekim âyeti kelimesindeki lemsden murat, mecazen mücameattir. Mânâyi hakikisi de el ile tutmaktır. Binaenaleyh bu lems ile hem mücameat
hem de el üe tutmak mânâları içtima
edemez.
323 -: Umumî mecaz, yukarıdaki esastan müstesnadır. Şöyle ki: bazan mânâyi mecazî, âm olup mânâyi hakikiyi de ihtiva eder. Buna «umumî
mecaz» denir. Bu hâlde'mânâyi mecazî ile mânâyi hakikî içtima etmiş sayılmaz. Belki mânâyi hakikî, mânâyi mecazîden cüzü bulunmuş olur.
Meselâ: bir kimse, «filânın evine ayağımı basmam» diye yemin etse bunun mânâyı hakikisi: o eve çıplak ayak ile ayak basmamaktır. Mânâyi
mecazisi ise o eve her ne suretle olursa olsun girmemektir. Binaenaleyh oraya çıplak ayağile girse veya ayakkabı ile girse yahut rakip olarak girse
yemininde hanis olur ve bu takdirde-hakikat ile mecaz arası cem edilmiş sayılmaz.
«Filânın evine girmem» sözündeki ev ile de mutlaka ikametgâh kas-dedilir. Mülk ile kiralanmış hane olması arasında fark yoktur. Bazan «gün» lâf
zile de mutlak vakit kasdedilir. Bütün bunlar, umumî mecaz kabilindendir.
324 -: Mecazın sıhhatinin şartı, mânâyi hakikinin maksut olmadığını gösterir bir karinei manianın bulunmasıdır. Bu karine, ya hissen olur. Meselâ:



«Şu hurma ağacından yemem» denilse bu ağaçtan yemenin maksut olmadığına ağacın yeyilmez bir şey olması, hissen bir karine bulunur. Veya
aklen olur. Meselâ: emrinde mânâ yi hakikî murat değildir. Belki bu, mutlaka ikdardan, yani, «şeytanı vesvese likasına muktedir kılmaktan
mecazdır. Çünkü hakîm olan Allahü-tealâ bunun zahirini, yâni:  şeytanın   sesiie insanları   yerinden oynatıp tahrik ve tahvif etmesini murat
buyurmaz, tşte bu, aklen bir karinedir. Veya âdeten olur.   Meselâ: bir kimse, hanesinden çıkmaya hazırlanmış olan zevcesine:  «Eğer evden çıkar
isen boş ol» dese bununla filhal çıkması kasdedilmiş olur. Çünkü bu sözle örfen filhal çıkmaktan men kasdedilir.
Tevkil bilhusume ile  reddi cevap kasdedildiğine karine de şer'îdir.
Zira şer'an husumet, menhîdir.
325 -: Mecaza daî ve saik olan şeyler ise muhteliftir: Tazim, tahkir, tergip, tenfir, ziyade beyan, bediî muhassenata riayet, lâfzın uzubetini temin
gibi şeyler, bu cümledendir. Hanfekık yerinde dahiye lâfzını kullanmak, uzubeti lâfz maksadına mebnidir. Cinsî mukarenetin «lems» ile beyan

buyurulması da muhaveratta edebe, nezaheti beyana riayet lüzumunu telkin hikmetine mebnidir. 
[26]

 
Sarih Île Kinayenin Mahiyetleki Ve Hükümleri  :
 
326  -: Sarih, kendisinden,    kasdedilen mânâ, çokça istimalinden dolayı tamamile zahir olan lâfızdır. Böyle sarih bir lâfız, hakikat olacağı gibi
mecaz da olabilir. Meselâ: bey, icare, hibe, vakıf sözleri sarihtir. Bunlardan hangi biri söylense onunla ne kasd edildiği karineye muhtaç olmaksızın
anlaşılır. Bunlar, birer hakikati ger'iyye  olarak istimal olunur.
Kezalik: «Şu buğdaydan yemem» veya «Şu tencereden yemem» gibi sözler de sarihin mecaz kısmmdandır. Çünkü bunlardan maksat, şu buğdayın
unundan yemem, şu tencerede pişen yemekten yemem demektir. Bu lâfızların bu maksatları ifâde etmeleri ise, kesreti istimalden nâ-şi pek zahir
bulunmuştur.
327  -: Sarihin hükmü, mucebinin niyete mütevakkıf olmaksızın, kazaen sübutüdür. Meselâ: bir kimse, kölesine:  «Seni i'tak ettim» dedi mi, köle
hemen azat olur. Bununla başka bir mânâ kasdettiği hakkındaki iddiası, diyaneten kabul edilirse de, kazaen kabul edilemez. Çünkü i'tak lâfzı,
memlûkü azat etmek hususunda vazıhtır, sarihtir. Eğer bunun bu sarahatine göre hükmedilmezse hiç bir sözün hükmü kalmaz.
Velhâsıl: sarih bir lâfz, âdeta kendi mânâsı makamına kaim olur, hükmü şer'î bu lâfza teallûk eder, bunun hakkında söyleyenin niyetine kazaen
bakılmaz, bunun muhtemel olduğu sair bir mânâ da nazara alınmaz, sarih mukabilinde delâlete de itibar olunmaz.
328  -: Kinayeye gelince, bu da: kendisinden maksut olan mâna, istimalinin azlığı cihetile kapak olan lâfızdır. Meselâ: «bâin»    kelimesi, talâk
hususunda kinaî bir lâfızdır.
Kinayeler, uauüyuna göre birer hakikat olabileceği gibi birer mecaz da olabilir. Şöyle ki: mehcur olan hakikatler, kinayattan olduğu gibi daha
mütearef bir hâle gelmemiş olan mecazlar da kinayeden mâdut-tur.
Belagat ilmine nazaran kinayeler, hakikât ile mecazdan başkadır. Ona göre kinaye, lâzımı zikr, melzumu irade etmekten ibarettir. Meselâ: «Filânın
kapısı açıktır» sö'2Ü, 0 zatın hanedan, misafirperver olduğundan kinayedir. Çünkü kapının açık bulunması, hanedanlık için bir lâzi-
medir.                              ,
329 -: Kinayenin hükmü, kendisile amelin vücubü, bir niyetin veya delâleti halin mevcudiyetine    mütevakkıf olmaktır ve şüpheler ile münderî,
sakıt olacak bir şeyin kinaî bir lâfız ile sabit olmamasıdır.
Meselâ: bir kimse, zevcesine talâk niyetile veya müzakerei talâk esnasında «sen hâinsin» dese bu söz, nikâh vasıtasüe olan vuslattan ifti-raki ifade
eder bir kinaye olacağından bununla talâk vaki olur. Fakat böyle bir niyet ve delâlet bulunmayınca talâk vaki olmaz. Bunun başka mânâlara da
ihtimali bulunduğundan öyle şüphe ile talâk tahakkuk edemez. Bu gibi vuslatı kat ve izale eden kinaî lâfızlar ile Hanefiyeye göre talâkı bain vaki
.olur. Çünkü bu sözler, sarih talâktan kinaye değil, talâk yolile hâsıl olan firkat ve beynûnetten kinayedir. Bu cihetle bunlar ile kat'î surette ayrılık
vukua gelir. Fakat Şafiîlere göre bunlar ile talâkı ric'î vukua gelir. Zira bunlar, talâktan kinayedir. Sarih talâkın hükmü ne ise bunların hükmü de
odur.
Kezalik: şüphe  ile  sakıt olan bir hüküm, kinaî bir lâfız ile sabit olamaz.
Meselâ: Muvakea, tekarrüp lâfızları zinadan kinaye olarak kullanılır. Muhsen bir kimseye zina isnat edilmesi, haddi kazfi mucip olur, muvakea
veya tekarrüp isnat edilmesi, yâni: filân filân ile muvakeada bulunmuştur» veya «filân filâna tekarrüp etmiştir» denilmesi ise haddi kazfi müstelzim
olmaz. Çünkü bu kinaî bir lâfızdır, zinadan başka mâ naya da delâlet ettiği için şüphe tevlidinden hali değildir. Hudut ise şüphe ile münderî olur.
Tariz kabilinden olan sözler de kinaye mesabesindedir. Binaenaleyh bir kimseye tariz için: «Ben zani değilim» diyen kimse hakkında haddi kazf

lâzım gelmez. 
[27]

 
Dal Btl'îbake, Bil'işare, Bîddelâte Ve Bil'îktîzanın Mahiyetleri Ve Hükümler :
 
330 -: Dal bilibare, mütekellim tarafından sevk olunduğu mânâya ibaresüe ve üç nevi delâletten birüe, yâni: ya delâleti mutabikiye ile veya delâleti
tazammuniye ile veya delâleti iltizamiye ile delâlet eden sözdür.
Meselâ: «İnsan mükellef bir mahluktur» denilse insan lâfzı, ibaresile ve delâleti mutabikiye ile zîhayat, melekei nutka mâlik bir mahlûka delâlet
etmiş olur. Çünkü insanın vaz olunduğu mânânın tamamı bundan ibarettir. İnsan lâfzının yalnız zîhayata ve yalnız melekei nutkiye sahibine delâleti
ise bir delâleti tazammüniyedir. Zira insanın mahiyeti bunları tazammun eder, bunlar insanın -mahiyetinden birer cüzüdür. İnsan lâfzının ilme,
san'ata, kitabete kabiliyetli bir mahlûka delâleti ise bir delâleti iltizamı yedir. Zira insan için bu kabiliyetle ittisaf bir lâzimei fıtrattir.
Bu esasa bir meselei hukukiye tatbik edelim, şöyle ki: farz edelim bir efendinin Bekir, Beşir, Amr adında üç kölesi var. Bekir, efendisine müracaatla
«Arkadaşım Beşiri azat et» demekle efendisi: «Benim her kölem azat olsun» dese bu söz. Beşirin azat olmasını ibaresile ve delâleti tazammuniye
ile ifade etmiş olur. Çünkü bu söz asıl Beşir'in azat edilmesi hakkında sevk edilmiştir. Maahaza Bekir ile Âmr da bu sözün işa-retile azat edilmiş
olurlar. Zira bu sözde bir umumiyet vardır, her edatı umumunu haizdir.
331  -: Dal bilibarenin hükmü; medlulünü kat'î surette ifade etmektir. Bunun medlulünde bir kat'iyet vardır, zanni bir delîl, meselâ: kıyas buna



muarız olamaz. Bunun hükmünü zannî bir delîl çürütemez. Ve bunun hakkında elfazı umumiyeden olunca umumiyet sabit ve tahsis
ihtimali carî olur. nazmı celilinde olduğu gibi. (284) üncü meseleye müracaat!.
332  -: Dal bilişare, mütekellimce maksudu aslî olmayan, mâsika leh bulunmayan bir mânâya üç nevi delâletten binle delâlet eden sözdür.
Meselâ: dal bilibarede yazdığımız köle meselesinde mütekellimin şevki kelâmda asıl maksadı, yalnız azat edilmesi istenilen kölenin azat olmasıdır.
Fakat «Her kölem azat olsun» diye vukubulan sözü, umuma delâlet eden her edatını hâvi olduğundan onun sair köleleri de bu sözün bil'işare
delâleti tazammuniyesile azat olmuş olur.
Kezalik: nazmı celili zevce nafakasının zevç üzerine lâzımgeleceğini bilibare delâletile ifade ettiği gibi nesebin baba tarafından sübutünü de
bilişare delâleti iltizamiye ile müfit bulunmaktadır. Çünkü bu nazmı mübin, asıl nesebi beyan için sevk edilmemiştir. Belki nafakayı zevcin
tahammül edeceğini beyan için sevk edilmiştir. Fakat zevç için «mevlûdün leh» denilmekle bu ihtisas ifade eden tâbir, nesebin zevce mahsus
olduğunu, ondan sabit bulunduğunu bitarikillüzum ifade etmiş bulunmaktadır.
333  -: Dal bilişare de medlulünü kat'î surette ifade eder. Buna delili zannî muarız olamaz ve kendisi için bazan umumiyet sabit olduğundan
hakkında tahsis carî olabilir. Meselâ: çocuğun nesebi, mevlûdü leh için sabit olunca onun malinin de mevlûdün leh için sabit olması, bilişare
anlaşılmış gibi olur. Fakat bundan çocuğun memlûkesi müstesnadır", bu mevlûdün leh olan babası için bir mülk olarak sabit olamaz. Mevlûdün
lehin, bu memlûkeyi istifraş etmesi caiz değildir, işte bu cihet o umumdan tahsis edilmig bulunmaktadır.
334 -: Dal bilibare ile dal bilişare arasında tearuz görülse dal bilibare tercih olunur.  Çünkü şevki kelâmdan asıl maksat olan, dal bili-baredir.
Meselâ: hadisi şerifi, kadınların ayda on beş gün hayiz göreceklerine işaretile delâlet etmektedir. Çünkü şatrı denir, onların hayatlarının yarısı
demektir. Onların böyle bir müddet namaz kılmaksızm, oruç tutmaksızın evlerinde oturup durmaları, bu müddetlerinin hayiz ile geçeceğini
gösterir. Binaenaleyh îma-mı Şafiî Hazretleri bu hadise nazaran hayzin on beş gün devam edeceğine kail olmuştur. Halbuki diğer bir hadisi şerifte
buyurulmuştur. Bu hadisi şerif, hayzin ekserisinin on gün olacağına ibaresile delâlet ediyor. Binaenaleyh bu, bilişare delâlet eden evvelki hadise
tercih olunur. îşte Hanefîye de bu ikinci hadise temessük etmekte bulunmuştur.
335 -: Dal biddelâleye gelince, bu da: mevzuunun aynine veya cüzüne değil, mevzuunun mânâyi mutabikisinin lâzımına lûgaten anlaşman illeti
hükmü ile delâlet eden lâfızdır. Meselâ: âyeti kerimesi, ana baba hakkında demenin memnuiyetine bilibare delâlet ettiği gibi onlara darp ve şetmin
memnuiyetini de ayni illeti hükümden dolayı delâletile ifade etmektedir. Çünkü öf demek, haramdır. Bu hürmetin illeti, menatı hükmü ise ezadır,
izhari şeamettir. Öf demek ebeveyn hakkında bir ezadır, onların kalplerini rencide etmeğe sebeptir. Bu illet ise darp ve şetmde maaziyadetin 
mevcuttur.. Bu illet, lûgaten   münfehim olan bir şeydir. Herkes rey ve içtihada muhtaç olmaksızın bilir ki, öf demek bir ezadır. Binaenaleyh bu
âyeti kerimenin ibaresinden öf deme1 nin hürmeti anlaşılınca ayni illete mebni bunun delâletinden de darp ve şetmin hürmeti anlaşılmış, sabit olmuş
olur.
336  - : Dal bîldelâlenin hükmüne gelince, bu da medlulünde kat'i-yet ifade eder, Racih olan kavil budur. Bunun zan ifade edeceği hakkındaki kavil
ise mercuhtur. Maamafih delâleti nas, dal bilişareden za-iftir. Aralarında tearuz görülürse dal bilişare tercih olunur. Zira dal bilişare, asıl lâfzın
mânâsile sabit olur, delâleti nas ile sabit olan mânâ ise,. mânânın mânâsıdır, lâfızdan değil, mânâdan münfehimdir.
Meselâ: bir mümini hataen Öldüren kimse hakkında keffaret lâzım gelir: âyeti kerimesi bunu natıktır. O hâlde bir mümini âmden öldüren kimse
hakkında da kefaret lâzım gelir mi? Bu âyeti kerime, delâleti nas suretile bu kefaretin lüzumu na delâlet eder. İşte îmamı Şafiî bucihetle âmden
katilden dolayı da kefaretin lâzım geleceğine kail olmuştur.
Fakat Hanefîyece âmden katilden dolayı .kefaret lâzım gelmez. Çünkü âveti kerimesi bu kefaretin ademi lüzumuna dal biî'işare tarikile beyan
ediyor. Çünkü bu katlin uhrevî cezası, cehennem azabıdır. Bu, bu hususta tam bir cezadır. Artık kefarete mahal yoktur. Bu ikinci âyeti kerime ise
buna dal bilişare suretile delâlet ettiğinden delâleti nas kabilinden olan evvelki âyeti edilenin delâletine tercih olunur.
337 -: Delâleti nas da kıyasa racihtir. Çünkü delâleti nasda illeti hüküm, menatı hüküm, rey ve içtihada mütevakkıf olmayıp lûgaten münfehint
olduğu için bu, rey ve içtihada müstenit olan kıyastan kuvvetlidir. Kıyas ile sabit olmayan hudut ve kefarat gibi şeyler, nassın bu kabil delâletile de
sabit olur. Binaenaleyh dal biddelâleyi kıyası celî kabilinden saymak doğru olamaz. Maamafih buna kail olanlar da vardır.
338 - : Dal biddelâle, İmamı Şafiîye göre kıyası celî kabilindendir. Çünkü bunda da asıl ile fer'i arası bir illet sebebile cem edilmiş ve bu suretle fer',
asle ilhak olunmuş olur. Meselâ: ebeveyne öf demenin hür-metindeki illet, ezâ*dır. Bu illet, darp ve şetmde de maaziyadetin mevcuttur.
Binaenaleyh darp ve şetm, hürmet hususunda öf demeğe ilhak edilmiştir.
Buna karşı Hanefiye tarafından deniliyor ki, delâleti nas ile kıyesi celî arasında fark vardır. Bunları bir saymak şu beş veçhile doğru değildir.
(1) : Delâleti nasda mensus, bazı kere fer'den cüz olur. Yâni: mânâyı mutabıkı, mânâyı lâziminin cüzü bulunur. Kıyaslarda ise fer', daima
mensustan cüz olur. Diğer bir tâbir ile fer', asıldan büyük, kuvvetli değil, ondan küçük ve zayıf bulunur.
Meselâ: bir kimseden yüz kuruş isteyen bir şahsa o kimse: «Ben sana bir kuruş vermem» dese delâleti nas yoliîe ona yüz kuruşu da ver-, meyeceğini
söylemiş olur. «Bir kuruş vermem» sözü asıldır ve fer', olan «yüz kuruş vermem» mefhumundan- küçüktür. Kıyasta ise asıl, daima fer'den büyük ve
kuvvetli olur.
(2) : Delâleti nas, kıyastan evvel sabittir. Bütün insanlar arasında otedenberi delâleti nas cari ve malûmdur. Halbuki kıyas bir içtihat neticesi olup
şeriatlerde zahir olmuştur.
(3) : Delâleti nasdaki illet,  menatı hüküm, lûgaten münfehimdir, bunu herkes anlayabilir.   Kıyasta ise menatı hüküm, ancak içtihat ile "ir takım
şer'î mukaddimeler ile anlaşılabilir.
(4) : Delâleti nasda fer* asıldan yâ âlâdır veya ona müsavidir, Ki- ise fer', asıldan ednadır. Meselâ: ebeveyne Öf demek memnu olun-
Ve şetm de delâleti nas ile memnu bulunmuş olur.    Fer' olan darp ve §etm ise asi olan Öf demekten âlâdır, onun fevkindedir.
Kezalik: bir cinayeti irtikâp eden şahıs için «bu cinayetinden dolayi bir köle azat edeceksin» diye şarii mübin tarafından emredilmiş olsa bu cinayeti
irtikâp edecek sair kimseler hakkında da bu cezanın lüzumu delâleti nas ile sabit olur. Burada ise asi İle fer'i, yâni: o şahsın asi olan cinayeti ile sair
kimselerin fer' olan aynı mahiyetteki cinayetleri biri birine müsavidir. Kıyasta ise fer', daima asıldan aşağı bulunur.
(5) : Delâleti nas ile sabit olan mânâ, yâni: illet, tahsis edilemez. Meselâ öf demenin memnuiyeti, eza illetinden dolayıdır. Bu eza tahsis edilerek
bazı hususlarda ezanın haram olmaktan çıkarılması caiz olamaz. Bunda ittifak vardır. Fakat bu caiz olmamanın neden ileri geldiğinde ihtilâf
olunmuştur.



Bazı zatlara göre, tahsis, umumî lâfızlarda caridir. Delâleti nas ise mânâ ile sabittir. Lâfız kabilinden değildir ki, kendisinde tahsis carî olsun.
Buna itiraz edilerek deniliyor ki: umumiyet, lâfızlara münhasır değildir, mânâlarda da mevcut olabilir. Bolluk, ucuzluk gibi sözlerdeki umumiyet,
mânâlarında caridir. Tahsis ise umumun fer'idir. Bu cihetle mânâda da tahsis cari olabilir.
Bu muteriz zatlara göre delâleti nas ile sabit olan illette tahsisin ademi cereyanı. Bu umumiyet bakımından değildir. Belki nassm mânâsı, bir kere
hükme illet olarak sabit olunca artık o mânânın bazı hâllerde illet olmaması mümkün olamaz. îşte bu itibar ile mezkûr illette tahsis kabil değildir.
239 -: Dal biliktiza: bir lâfızdır ki, vaz olunduğu mânânın şer'an muteber olması için bu mânâdan mukaddem isbatma şer'an lüzum ve ihtiyaç
görülen bir medlule delâlet eder. Şayet böyle.bir lâzımı mütekad-dim bulunmazsa o lâfzın aklen muteber bir mânâsı bulunsa da şer'an muteber bir
mânâsı bulunamaz, bir muteber hüküm ifade edemez. Meselâ: bir kimse zevcesine «sen-benden mutallakasm/dese bu sosun şer'an muteber olması
için onu boşamış olması iktiza eder. Âdeta «ben seni tat-lik etmişimdir, bu cihetle sen mutallakasm» denilmiş olur.
İşte «sen benden mutallakasm» sözünün «seni tatük etmişimdir» sözüne delâleti bitarikiliktizadır. «Seni tatlik etmişimdir» sözü bir lâzımı
mütekaddimdir. Eğer bu mukaddem lâzım bulunmasaydı «sen benden mutallakasm» sözü, hilafı vaki olacağından şer'an muteber olmamak lâzım
gelirdi.
340 -: Dal biliktizada umumiyet yoktur. Bu, Hanefîyeye göre bi-lâ umum sabit olur. Meselâ: yukarıdaki misâlde «sen benden mutallaka sm» sözile
bir talâk vaki olur. Çünkü bunun muktezası: «Ben seni tatlik ettim, sen talâk ile muttasif oldun» sözüdür. Bunda ise umum yoktur. Binaenaleyh
zevç, «sen mutallakasm sözile üç talâka   niyet etmiş olsa da yine bir talâk vaki olmuş olur. îktizaî bir mânâ, tashihi kelâm için bizzarure sabit olur.
Zaruret ise mânâyı iktizamın tahtında bulunan efraddan yalnız birinin bulunmasile bertaraf olur. Artık sözü tashih için o efradın hepsini ispata
hacet bulunmaz.
341 -: Dal biliktizada umumiyet bulunmadığından dolayıdır ki, yeminlerde biliktiza sabit olacak mekân, zaman, fail, meful, sıfat, hâl, sebep gibi
şeyleri tahsis caiz değildir. Meselâ: bir kimse «ben evden gitmeyeceğim» diye yemin ettikten sonra her ne zaman çıkıp hangi bir yere gitse hanis
olur. Çünkü mukteza olan zaman ve gidilecek yer bulunmuş olur. Artık benim maksadım filân gün filân yere gitmek idi diye bu yeminin muktezası
olan zamam, mekânı tahsis edemez.
Kezalik: «filân şey yapılırsa şöyle olsun» diye yemin eden kimse, o şeyin herhangi kimse tarafından yapılmasile hanis olur. Maksadım filân şahsın
yapması idi diye faili tahsis edemez. Zira bu yeminde lâalet-tayin bir fail, bitarikil iktiza sabittir, bunda umumiyet yoktur ki, böyle tahsis caiz olsun.
Kezalik: bir kimse, bir şahsa: «Köleni benim tarafımdan şu kadar meblâğ mukabilinde azat et» dese bu söz, bey'i iktiza eder. Bu beyi, bitarikil
iktiza sabit olduğundan bunda hıyari rüyet, hıyari ayıp ve sair hiyarat sabit olmaz. Çünkü bu bey'i, bizzarure sabit olur. Yalnız bu bey'i ile zaruret
mündefi olur. Burada hiyaratı ispat için bir zaruret yoktur. Bu hiyarat, sukuta muhtemel olan şartlar kabilindendir. Bunlar, bizzarure sabit olan beyi
zımnında tahakkuk edemez.

Dal biliktiza ile istidlal, istidlâlatı sahihedendir. Yalnız İmam Züfer buna muhaliftir. 
[28]

 
Mefhumu Muvafakat İle Mefhumu Muhalefetin Mahiyetler! :
 
343 -: Bir lâfzın nutuk mahallinde olmaksızın kendisine delâlet ettiği şeye «delâleti mefhum» denir ki, mefhumu muvafakat ile mefhumu
muhalefet kısımlarına ayrılır.
Mefhumu muvafakat, meskûtün anh olan şeyin mantuk olan şeye hükümde ispat ve nefiy itibariyle muvafık olmasıdır. Meselâ: «Zeyide ilminden
dolayı hürmet etmeli» denilse bu söz, Zeydin gayrisine de ilminden dolayı hürmet edilmesini mefhumu muvafakat suretile ifade etmiş olur.
Mefhumu muhalefet, meskûtün anhin mantuk olan şeye hükmünde muhalif bulunmasıdır. Meselâ: «Ulemaya hürmet lâzımdır» denilse bundan
cühelaya hürmetin ademi lüzumu münfehim olur.
343 - : Mefhumu muhalefet, muhaverelerde, muharebelerde, rivayetlerde,   musanniflerin sözlerinde muteberdir.     Meselâ:   bir kimse bir şahsa
«bana bir fıkıh kitabı al» dese o şahıs bir hadis kitabı alamaz. Fakat mefhumu muhalefet, şer'î hükümleri istinbat hususunda da bir delil teşkil eder
mi, kendisile istidlal sahih midir? Bu hususta Hanefiyye ile Şafiiyye arasında ihtilâf vardır. Hanefîlere göre mefhumu muhalefet, sahih bir istidlal
tariki değildir. Bir şeyi zikr ile tahsis etmek, maadasına münafî olmaz. Isbat nefiye ve nefi isbata vaz olunmamıştır. Bunlardan biri diğerine delâlet
etmez. Mantukun hükmünün hilâfini meskûtün anhde isbat için başka bir delil bulunmalıdır.
Şafiîlere göre ise mefhumu muhalefet de dal bilibare, dal bilişare, dal biddelâle ve dal biliktiza gibi hükme medar olan sahih istidlaller
cümlesindendir. Ve illâ tahsis bizzikirde fâide bulunmaz.
344 -: Mefhumu muhalefetin sahih bir istidlal tariki olduğuna kail olan zatlar, bunu bu şartlar ile takyit etmektedirler. Aksi takdirde hükme medar
olamaz.
(1) : Mantukun zikrinde bunun hükmünü meskûtün  anhten nefiy etmekten başka bir fâide zahir olmamalıdır. Zahir olursa mefhumu muhalefet, bir
delîl teşkil etmez.
Meselâ: Zimmîlerin mallarına tecavüz etmemelidir» denilse müslü-manların mallarına tecavüzün cevazı anlaşılamaz. Belki bununla zimmîlerin
hukukuna fazla riayetin lüzumuna işaret faidesi belirmiş olur.
(2) : Mantukun zikri âdeta, masruf, yâni:  mutad bir şeyi beyan kabilinden ibaret bulunmamalıdır. Ve  illâ mefhumu muhalefet bir delîl olamaz.
Meselâ: «Hicir ve terbiyenizde bulunan üvey kızlarınızı almayınız» denilse bununla hicir ve terbiyede bulunmayan üvey kızları almanın cevazı
ifade edilmiş olmaz. Belki bu hicir ve terbiye kaydi mutad ahvâle mebni irad edilmiş olur. Çünkü bu kızlar, ekseri üvey babalarının nez-dinde
bulunurlar.
(3) : Meskûtün anh, hüküm itibarile mantuktan evlâ veya ona mü-savî bulunmamalıdır. Aksi takdirde mefhumu muhalefet muteber olmaz.
«Ebeveyninize öf demeyin» denilmesi gibi ki bu, darp ve şetmin cevazını göstermez. Çünkü meskûtün anh olan darp ve şetm, eza hükmü
bakımından öf demekten daha ziyadedir.
(4) :  Mantukun zikri muhatapça meçhul olmasından  dolayı olmamalıdır. Ve illâ mefhumu muhalefet bir delîl olamaz. Meselâ: Hanbelî
fukahasmın   fazileti  muhatapça     meçhul  olduğu  cihetle   ona hitaben: «Hanbelî fukahası fazıl zatlardır»  denilse Hanefî veya Şafiî fukahası-nın



ademi faziletine telmih edilmiş olmaz.
(5) : Mantukun zikri, bir suale veya hâdiseye cevap olarak vuku-bulmuş olmamalıdır. Ve illâ mefhumu muhalefet, muteber olmaz. Bunlar
Şafiîlerce de böyledir.
Meselâ: saime kabilinden olan develerden zekât lâzım gelip gelmi-yeceğini sual eden kimseye «saime olan develerden zekât lâzım gelir- denilse bu
söz, saime olan koyunlardan vesair hayvanlardan zekât lâzım gelmeyeceğine delâlet etmez.
345 - : Mefhumu muhalefet, şu sekiz kısma ayrılır: Mefhumu lâkap, mefhumu sıfat,  mefhumu şart, mefhumu gayet, mefhumu  istisna kip,
mefhumu sıfat, mefhumu şart, mefhumu gayet, mefhumu istisna, mefhumu innema, mefhumu adet, mefhumu   hasr, bunlar için istılahat kısmındaki

43-53 üncü meselelere müracaat!. 
[29]
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Fâstd İstidlaller :
 
346 - : Mefhumu muhalefet ile istidlal, Hanefiyece vücuhü fâside-den olduğu gibi nazımda mukarenetin hükümde müsavatı icap edeceğine kail
olmak da Hanefîlerce vücuhü fasidedendir.     Bu müsavata kail olan şafiîler diyorlar ki:
Meselâ: «Cae Zeydün ve Amr - Zeyd ve Amr geldi» denilse Amr, nazmen Zeyde mukarin bulunmuş olur. O hâlde Zeydin gelmesi hakkındaki
hükme Amr da dahil bulunur.
Kezalik: âyeti kerimesindeki zekât, salât üzerine atfedilmiş, aralarında nazmen mukarenet bulunmuştur. Namaz ile baliğ ve baliğe olanlar mükellef
oldukları gibi zekât ile de bunlar mükelleftirler. Çocuklar ise namaz ile mükellef olmadıklarından zekât ile de mükellef olmazlar. Çünkü matufun
aleyhin hükmü, arasındaki muka-reneti kelâmiyeden dolayı mâtufda da carîdir.
Buna cevaben deniliyor ki: matuf, bir cümlei müstakille olmadığı takdirde kendisinden tam bir mânâ münfehim olabilmek için hükümde matufun
aleyhe müsavi olmasına ihtiyaç vardır. Fakat matuf, müstakil bir cümle olursa bu müsavatı her hâlde müfit olmaz. Âyeti celîle ile muhatap olanlar,
baliğ ve baliğe olanlardır. Çocukların zekât ile mükel lef olmamaları ise bununla değil, başka delil ile sabittir. Bir hitabın muayyen bir zümreye
tevcih edilmesi, o hitabın artık başka bir zümreye tevcih edilmeyeceğine delâlet etmez. Böyle bir şey haricî bir delilden anlaşılır.
347 - : Âmmi sebebine tahsis dahi Hanefîlerce vücuhi  fasideden-dir. Bir lâfzı âmı sebebi nüzul veya vürudüne hasrederek maadasından hükmünü
nefy etmek doğru değildir.  Meselâ:  sirkat   hakkındaki âyeti kerime, Safvan adında bir zatın ridasının çalınması üzerine nazil olmuştur. Bunun
hükmü, yalnız Safvanın ridasım çalmış olana mahsus değildir, belki bütün sarikler hakkında caridir.
Hâsılı: âm olan bir delil, has olan sebebine münhasır değildir, belki o sebepte müşterek olan bütün fertlere şâmildir.
348 - : Mâlikîler ile Şafiîler ise âmin sebebine tahsis edileceğine kail olmuşlardır. Bunlara göre eğer âm.   sebebine  tahsis edilmezse bu âmmin
hükmünden bazı efradını içtihat ile tahsis caiz olduğu gibi o efrattan biri olan bu sebebi de  içtihat ile tahsis caiz olmak lâzım gelir. Artık ânımın
hükmü o sebepde cari olmaz. O hâlde bu sebebin beyanı zait olur, bunun bir kıymeti kalmaz.
Kezalik: Eğer âm sebebine muhtes bulunmayıp sair ferdlere de şâmil olsa cevap, suale mutabık olmamış olur. Halbuki cevabın suale mutabakatı
lâzımdır.
Buna Hanefîlerce şöyle cevap verilmektedir: âmmin tahsis kabul etmeyen bazı efradı vardır. Sebebi nüzul veya vürudu da o kabilden olabilir.
Tahsis ihtimali, herhalde tahsis vukuunu iktiza etmez. Sonra ceva bın suale mutabakatı lüzumu, herhalde cevabın suale müsavî olmasını icap etmez,
cevap bazı fâideler mülâhazasile sualden daha şümullü olabilir. Elverir ki, sailin istediğini yerine getirsin, ona istediği malûmatı versin. îşte bu
hâlde sual ile cevap arasında mutabakat husule gelmiş olur. Nitekim:  suali cehline Hazreti Musa'nın verdiği cevap, bu kabildendir. Hazreti Musa,
Cenabıhakkın manevî huzurunda fazla mükâlemede bulunmak şerefine nailiyet için uzunca cevap vermeği İhtiyar etrtüştir.
349 - : Âmrai mütekelümin garazına tahsis dahi Hanefîlerce vücu-hü fâsidedendir. Şafiîler ise buna kaildirler. Onlara göre bir âmmin irad
edilmesindeki garaz, mütekellimin sözünde musarrah gibidir. O hâlde su-reten âm görülen bir lâfız, manen elfazı 'hassadan"" olmuş olur, o garaza
münhasır bulunur. Meselâ: (^    J jljVljl)    âyeti kerimesindeki ibrar-dan muradı ilâhî, eshabı kiramdır. Binaenaleyh bu âyetteki cennetle mü-
beşşeriyet hükmü, yalnız eshabı kirama    mahsustur, sair ebrara şâmil değildir. Hanefîler buna cevaben diyorlar ki: âmmi mütekellimin garazına
tahsis,  âmmin muktezasım  iptale  müeddî olur.  O hâlde  mentukun hükmünü bırakıp meskûtün  anhin hükmile amel etmeği iktiza eder ki bu,
kavaidi lisaniycye muhaliftir. Binaenaleyh âyeti kerime, mutlaka eb-rar olanlarırrnaili naim olacaklarını mübeşşirdir, eshabı kiram da ebrar-dan
olduklarından bu mübeşşeriyyet, onlara da, sair ebrara da şâmildir.
350 - : Mutlakı kıyasa muvafakat şartile olsun.olmasın mukayye-de hami dahi Hanefîlerce vücuhü fâsidedendir. Şafiîlerden bazılarına göre mutlak,
herhalde mukayyede hami olunur. Zira kayıt, şart mecrasında carîdir. Kıyas bu hamli icap etsin etmesin müsavidir. Bazı zatlara göre de mutlak
kıyasa muvafakat şartile  mukayyede hami olunur. Yâni: mukayyetten maksat ne ise mutlaktan maksat da o olmuş olur.
Meselâ: Keffareti yemin ile keffareti ziharda,, alelıtlak, yâni: mümin olsun olmasın bir rakabe azat edilmesi Hanefiyece kâfidir. Çünkü bunların
hakkında rakabe, mutlak olarak zikredilmiştir. Keffareti katilde ise rakabenin mümin olması lâzımdır. Zira bunun hakkındaki rakabe, mümin
olmakla mukayyettir.
Binaenaleyh keffareti yemin ile keffareti zihar hakkındaki mutlak rakabeyi kefareti katildeki mukayyet rakabeye hami etmek Hanefîlerce icap
etmez, Şafiîîerce icap eder.
Şafülere göre madem ki, hepsi keffarettir, artık katilde kifayet etmeyen gayri mümin>rakabe, keffareti yemin ve ziharda da kifayet etmez.
Şafiîlerin bu tarzı istidâli ise Hanefîlerce saih değildir. Bir cürm için kâfi bir ceza olmayan bir şey, diğer bir cürm için kâfi bir ceza olabilir, îsimde
iştirak, hükümde müsavatı müstelzim olmaz. Böyle bir hami, hükmü şer'îyi iptaldir ve nas mukabilinde kıyas tarikine gitmektir. Halbuki kıyasın

şartı, nas'sm bulunmamasıdır. (Mutlak ve mukayyet mebhasine de müracaat.) 
[1]

 
Beyanın Nevileri :
 
351 -: Beyan, lügatte ilâm izhar, tebyin demektir. îlmi usulde: bir sözden veya filden maksat ne olduğunu o söze, o fi'le müteallik bir söz veya fî'l ile
izhar ve i'lam etmekten ibarettir.- Beyan, bir nevi delildir, muradı müsbittir ve berveçhiâti beş nev'e münkasimdir:
(1) : Beyanı takrir: bir sözü mecaza veya hususa hami etmeği kat' edecek bir şey ile te'kit demektir. Şöyle ki: bir sözün mecaza ihtimâli bir şey ile
kesilip atılırsa o sözün bir hakikat olduğu tezahür eder. Ve bir sözün hususa ihtimâli bir şey ile kesilip bertaraf edilirse o sözün âm olduğu taayyün
eyler.
Meselâ: -iki kanadile uçar bir kuş yoktur ki) kavli şerifindeki tairden murad, hakikaten kuştur. Çünkü «bicenahayhi» kelâmı, bir beyanı takrirdir,
bu tair ile hakikaten uçan herhangi bir kuş murad edildiğini ilâm etmektedir.
KezaKk: inazmı şerifindeki elmelâike de bir lâfzı âmdır. Bu, umumî üzere caridir. Çünkü «küllühüm» kavli bunu göstermektedir. Artık
elmelâiketü lâfzı âmminin tahsise ihtimâli kalmamıştır. «Ecmeun» kelimesi de bir tefsir mahiyetindedir, meleklerin birlikte secde ettiklerini
belirtmektedir.



(2)   : Beyanı tefsir; mücmel, müşterek, müşkil, hafî gibi kendisin-
den ne kasdedildiği kapalı bulunan bir sözü diğer bir söz veya iş ile izhar etmelçtir.
Meselâ: emri ilâhisindeki salât, bir mücmel lâfızdır. Acaba bununla muradı ilâhî nedir? İşte Resulüekrem, sallâllahü aleyhi vesel-lem efendimiz,
bunu kendi fiülerile izah etmiş ve= benim nasıl namaz kıldığımı gördüğünüz gibi namaz kılınız) diye buyurmuştur. Binaenaleyh Resulüekrem'in bu
fiilleri bir beyanı tefsir mahiyetinde bulunmuştur.
Kezalik: = hırsız erkek ile hırsız kadı-nm ellerini kesiniz.) âyeti kerimesi mücmeldir. Çalınan mal ne kadar olacaktır ve hırsızın eli neresinden
kesilecektir?. Bunlar beyana muhtaçtır. Nebiyyi Efham Efendimiz ise «on dirhemden az miktardan dolayı el kesilmez» buyurmuş ve Safvan'ın
ridasım çalanın elini tam bileğinden kestirmiştir, işte Resulüllahm bu kavlile bu fiili bu hususta bîr beyanı tefsir bulunmuştur.
(3) : Beyanı tağyir; sadrı kelâmın, yâni: ilk sözün, asıl söylenmesi istenilen şeyin mucebini ona bitişik diğer bir söz ile tağyir ederek müte-kellimin
asıl muradını izhar eylemekten ibarettir. Tahsis, istisna, şart, sıfat, gayet ve bedel denilen şeyler bütün beyanı tağyir kabiİmdendir. Bu tâbirler için
ıstılahat kısmına müracaat!.
Meselâ: âyeti kelimesindeki kavli şerifi, tahsis kabilinden bir beyanı tağyirdir. Çünkü sadrı kelâmı, yâni:kavli şerifini tahsis etmiştir. Bu kavli şerif,
herhangi bey' in helâl olduğunu gösterir,"kavli şerifi ise bu umumiyeti tahr sis etmiş, riba kabilinden olan bey'i sair beyüerden ayırmış, onun helâl
olmadığını bildirmiş, muradı ilâhiyi izhar etmiştir.
Kezalik: «nefislerine mağlûp olan gafil kimselerden başka bütün insanlar, Haktealâ'ya ibadette bulunurlar» cümlesinde «bütün insanlar» sözü
âmdir. «Nefislerine mağlûp olanlardan başka» sözü de bir istisna olup o âm olan sözü takyit etmiştir. Binaenaleyh bu da bir beyanı tağyirdir.
Kezalik: bir kimse refikasına: «Filân yere gidersen benden boş oU dese bu sözü bir cümlei şartiyedir. «Benden boş ol» sözü mutlaktır, bununla
hemen talâk vaki olur. «Filân yere gidersen» sözü ise şarttır, bu mutiakı takyit ve tağyir etmiş, boş olmanın filân yere gitmekle meşrut olduğunu
göstermiştir. Binaenaleyh bu da bir beyanı tağyirdir.
Kezalik: «Bu akarın gailesini fukahadan olan fakirlere vakf ettim» sözünde fukahadan sıfatı da bir beyanı tağyirdir. Bu akarın gailesini fakirlere
vakf ettim sözünü takyit ve tağyir  ederek vakfın fukahadan olmak vasfını haiz olan fakirlere aidiyetini bildirmiştir.
Kezalik: «Şu fakirlere bu ayın nihayetine kadar yardım et» denilse «bu ayın nihayetine kadar» sözü, bir gaye olarak şu fakirlere yardım et sözünü
takyit ve tağyir etmiş olur. Binaenaleyh bu da bir beyanı tağyirdir.
Kezalik:  âyeti kerimesinde sadrı kelâm, yâni: kavli şerifi, her insana haceın far-ziyetini müfittir. kavli kerimi ise bir bedeli ba'z olup bu sadrı kelâmı
tağyir etmiş, BeytuUahı ziyarete gidebilmek, kudretine mâlik olanlara Haccın farz olduğunu ifade ederek muradı ilâhînin neden ibaret
bulunduğunu izhar eylemiştir. Binaenaleyh bu da bir-beyanı tağyirdir.
«Beyanı tağyir, daima tağyir ettiği söze muttasıl olur, ondan ayrılmaz. Diğer bir tâğbir ile beyanı tağyir, vakti hitaptan sonraya kalmaz. Çünkü
beyanı tağyir ile tağyir ettiği söz, bir kelâmdır, birbirine muttasıl olmaları lâzımdır. Beyam takrir ile beyanı tefsir ise her ne kadar hacet vaktinden
teehhür etmezse de hitap vaktinden teehhür edebilir. Meselâ: bir söz, evvelâ mücmel olarak söylenir, sonra da o söz kendisile âmel edileceği zaman
tefsir edilerek kendisinden murad ve maksat ne olduğu izah edilir.
(4) : Beyanı zaruret; izaha muhtaç olan bir şeyi lisan bakımından esasen izaha mevzu olmayan bir şey ile bir nevi tavzih demektir ki, aşağıdaki
nevilere ayrılır:
(a)  :  Mantuk   hükmünde olan bir meskûtün anh, beyanı zaruret kabilindendir.
Meselâ: âyeti kerimesinde çocuğu olmayan bir müteveffanın terekesine yalnız anasile babası tevarüs etse anasına terekesinin üçte biri verilir,
buyurulmuştur, babasının hissesi ise meskûtün anhtir. Fakat bu meskûtün anh, mantuk hükmündedir. Çünkü başka varis yok, valdesinin sehmi
üçte bir, o hâlde üçte ikisinin de babasına aidiyeti bizzarure anlaşılmış olur. Nitekim iki şerikten biri diğerine: «Şu kazandığımız malın yarısı senin
olsun» dese diğer yarısı da benim olsun demiş gibi olur.
(b)   : Sözü ihtisar etmek zaruretile sabit olan bir beyan da beyanı zaruret demektir. Meselâ: bir kimse  dese benim yüz bir dirhem borcum vardır»
demiş olur. Çünkü birinci dirhem sözü ihtisar maksadile hazfedilmiş, matuf olan ikinci dirhem ise bunu nıübeyyin bulunmuştur.
(c) : Hacet zamanında sükût dahi beyanı zaruret kabilindendir. Meselâ: Resuîüekrem'in bir şeyi görüp de sükût buyurmuş olması, o şeyin
meşruiyetini ifade eder. Bu sükût, bir izah tarzı değildir, fakat böyle söze hacet zamanında vukuu bir nevi izah demektir ki, o şeyin meşruiyetini
gösterir.
Kezalik: babası tarafından kocaya verilen bir bikri baliğenin sükût etmesi, buna rıza demektir. Çünkü razı olmasaydı sükût etmemesi lâzım
gelirdi.
Kezalik: kendisine yemin tevcih edilen şahsın bu yemininden nükûl
etmesi, müddea bihi itiraf sayılır.
Kezalik: bir akardaki şefiin şüfa talebinde bulunmayıp   sükût etmesi, bir beyanı zaruret olup şüfa hakkını iskat ettiğini ifade eder.
(5) : Beyanı tebdil; bu nesh demektir. Şöyle ki nesh, lügatte izale, tahvil, tebdil manasınadır. Tebdil ise bir şeyi kaldırıp yerine başka bir §ey
koymaktan ibarettir. Usuliyyuna göre nesh ise: bir hükmü şer'ınin hilâfına ondan müteahhır olan bir delili şer'înin delâlet etmesidir. Bu mü-teahhır

olan delile «nâsih» o ref edilen hükme de «mensuh» denir. Nitekim bunlar aşağıda izah edilecektir. 
[2]

 
Nesha Dair Malumat  :
 
352 -: Nesh, aklen ve naklen caiz ve haddi zâtında vakîdir. Şöyle ki: Allahütealâ Hazretleri kulları hakkında dilediği gibi tasarruf edebilir, kullarını
bir zaman bir hükme, diğer bir zaman da başka bir hükme tâbi tutabilir, buna kimsenin itiraza hakkı yoktur. Maahaza Allahütealâ hakimdir,
rahimdir, kullarının faideleri için bazı hükümlerini tebdil buyurmasına ne mâni vardır? Zamanların, mizaçların ihtilâfile ilâçlar ihtilâf edeceği gibi
vakitlerin ihtilâfı ile insanların maslahatları değişebilir, îşte bundan dolayı bazı hükümlerde tebdilât vukuu, aklen caiz ve hikmete muvafıktır.
Nesh, naklen de caiz ve sabittir. Nitekim evvelki peygamberlere ait şeriatler bilâhare nesh edilmiştir. Ezcümle Hazreti Âdem'in zamanında kız
kardeşle evlenmek caiz iken bilâhare diğer şeriatlerde bu baptaki cevaz nesh edilmiştir.
Kezalik: Hazreti Yâkup zamanında iki kız kardeşi nikâhta cem etmek  caiz iken, bu şeriati islâmiyede mensuh bulunmuştur.



353 -: Ebu Müslim, şerayii saüfede nesh vukuuna kail değildir. Ona göre bu şeriatler zaten muvakkat idi, artık onlar Öyle muvakkat olunca muahhar
bir şeriate nasih denilemez. Fakat cumhuru ulema, evvelki şeriatlerin sarahaten muvakkat olduğunu teslim etmemektedirler. Bu şeriatler mutlak
olduğu hâlde bilâhare nesh edilmiştir.
354 - : îsevîler, neshi kabul ettikleri hâlde Museviler, kabul etmemektedirler. Bunların iddialarına nazaran eğer nesh vâki olsa bundan dolayı beda,
yâni: şariî mübinin —hâşâ-cehli lâzım gelir, evvelki hükmünden bilâhare zuhur eden ve kendisince evvelce malûm bulunmayan bir maslahattan
dolayı vazgeçmiş olur. Bu ise Şairiî Alîm hakkında mutasavver değildir. Görülüyor ki, Museviler, neshin mahiyetini hakkile anlamış
bulunmuyorlar.
Nesh, haddi zâtında Haktealâ'ya nazaran bir hükmün nihayet bulduğunu beyandan ibarettir. O hüküm zaten ilmi ilâhîde muvakkat bulunmuştur,
zamanı gelince mükelleflere ilâm edilmiş oluyor, mükelleflere nazaran bir ref ve tebdilden ibaret olan nesh, Şariî Mübine nazaran muvakkat bir
zamanın nihayet bulduğunu beyandan başka değildir, artık bundan dolayı nedşn beda, cehil lâzım gelsin?.
355 - : Neshin mahalli, yâni: kendisinde nesh carî olabilecek şey, kendisine tevkıt ve tebit lâhık olmayan bir hükmü şer'iî fer'îden ibaret tir.  Bu
hâlde maziye, hâle, istikbale ait bir haberde  nesh carî  olmaz. Çünkü böyle bir nesh, yâ kizbi veya cehli müstelzim olur.
Kezalik: itikada müteallik şer'î hükümlerde nesh câri değildir. Zira bunlar, zaman ile değişmez, birer sabit hakikattir. Meselâ: sıfatı ilâhiye
kadimdir, bunlarda nesh mutasavver değildir. Ve iman bir vecibedir, bunda da nesh câri olamaz.
Kezalik: hissî veya aklî olan hükümlerde nesh tasavvur olunamaz. Çünkü bunların mahiyetleri zaman ile tebeddül etmez. Meselâ: «Ateş yakıcıdır.
Bir malûl, illetinden mukaddem mevcut olamaz.» hükümlerinde nesh câri değildir.
Kezalik: buyurulmuştur. Cihad hakkındaki hüküm, kıyamete kadar devam ile tevkit edilmiştir. Artık bunda da nesh câri olamaz.
Tevkıt veya te'bit, hükmün değil de mahkûmun bihin kaydi bulunursa onda nesh cereyan edip etmeyeceğinde ihtilâf olunmuştur. Cumhura göre
bunda nesh câri olabiür. ebediyen oruç tutunuz) denilmesi gibi.
356 -: Neshin şartı, nasihin ya kitap veya sünnet olmasıdır ve nasih olan şer'î delilin mensuh olan hükmü şer'îden müterahî  -muahhar bulunmasıdır.
Şöyle ki: kıyas ile, icma ile bir şer'î hüküm nesh edilemez. Çünkü nesh, yalnız Resuîüekrem'in hayatında vâki olabilirdi, onun hayatında ise nesh,
kıyas ile veya icma ile değil, ancak kendisinin beyanatüe malûm olabilirdi. Bir de kıyaa, bir delili zannîdir, nass ile sabit bir hükmü nesh edemez.
îcma ise zamanı nebevide câri  olamazdı, dinî hususlarda bizzat kendisine müracaat edilirdi, kendisinin beyanatı hilâfına bir icma vukuu tasavvur
olunamazdı. îcma, Resulüekrem'in reyinin dûnün-dedir. Resulüllâhm münferiden beyanatı kâfidir. Îcma, hayatı nebevide bir hüccet olamazdı.
Zamanı Nebeviden sonra ise nesh câri olamaz ki, icma ile vâki olabilsin.
Velhâsıl: kıyas ile icma, ne nasih ve ne de mensuh olamaz. Kıyas, haddi zâtında muzhir olduğundan hakikatte nasih ve mensuh, makısün aleyh olan
nas olmak lâzım gelir. Bu cihetledir ki, «mensuh bir hükümden istihraç olunan bir kıyas bilittifak mensuhtur» denilir. Zira asıl mensuh olunca
fer'in hükmü kalmaz.
Maamafih icma ile nesh vukuuna kail olanlar da vardır. Fakat bir hükmün mensuhiyeti hakkında icma vukuu bilittifak caizdir. Bu men-suhiyet,
başka bir şer'î delile müstenit bulunur, icma ise bu delilin mevcudiyeti hakkında münakit olmuş olur.
357  -; Kitap kitap ile, sünnet sünnet ile ve sünnet kitap ile, kitapta mütevatir veya meşhur sünnet ile nesh edilmiş  olabilir.    Haberi ahad
kabilinden olan bir sünnet ile ne kitap, ne de mütevatir veya meşhur bir sünnet nesh edilemez, belki kendisi gibi bir haberi vahid nesh edilebilir.
Meselâ: âyeti celilesile ebeveyne, akrabaya marazı mevt zamanında vasiyette bulunulması farz kılınmıştı. Sonra bu hüküm:  âyeti kerimesile nesh
edilmiştir.
Kezalik: Resulüekrem, sallâllâhü aleyhi vesellem efendimiz, evvelce kabirleri ziyaretten men buyurmuşlardı. Sonra bumı: hadisi gerifile nesh
buyurmuşlardır.
Kezalik : Resulüekrem Efendimiz,  Medineimünevvere'ye hicret buyurduklarından sonra bir müddet beyti mukaddese müteveccihen namaz
kılmışlardı. Bu, bir sünneti fiiliye idi. Sonra bu sünnet:  (âyeti celilesile nesh olunmuştur.
Kezalik: Fahriâlem Efendimize dokuz zevceden maadası helâl olmayacağı: âyeti kerimesile beyan buyurulmuştu. Bilâhare Resulüekrem'e dilediği
kadar zevce edinmenin mubah buyurul-duğu Resulüliâhtan rivayet olunmuştur. Hattâ Hazreti Âişe'nin; dediği mervîdir. Bu hâlde kitap ile sabit
olan bir memnuiyet hükmü, sünnet ile nesh edilmiş olur.
358 -: Yukarıda yazılan dört kısım nesh, Hanefîlere göredir. Şafiî-ler, son iki kısma kail değildirler. Onlara göre kitap ile sünnet nesh edilirse hakkı
risalette ta'nı mucip olur. Sünnet ile kitap nesh olunursa zayıf ile kavinin tebdili lâzım gelir. Cevaben deniliyor ki: bâtıl bir ta'na itibar yoktur.
Sünnet dahi vahyi ilâhî olmakla kavidir.
Sahihi Müslim şerhi de denildiği veçhile nesh, madem ki, bir hükmün hitamı müddetini beyandan ibarettir, o hâlde kitapta mezkûr bir hükmün
hitamı müddetini Resulüekrem dahi beyan edebilir. O, zaten ahkâmı ilâhiyeyi mübeyyin olarak ba's buyurulmuştur. Maahaza sünnet ile kitabın nesh
edilmesinde Resulüekrem'in menzilesini i'lâ ve sünnete tazim vardır. Şu kadar var ki sünnet ile nesh, kitabın yalnız hükmünde câri olur, nazmında
câri olamaz. Sünnet ile kitabın nazmını tebdil ve izale caiz değildir. Bilâkis Resulüllâhm lisanile beyan buyurul-muş bir hükmü şer'înin müddetini
Allahtelâ'nm kitabile beyan buyurması da mümkindir. Çünkü kitabın nazmı da münzeî olduğundan bununla sünnet üzerine ziyade câri olabilir.
360 -: Kitabullahta vukubulan neshler şu dört kısma ayrılmıştır:
(1)  : Hem tilâveti, hem de hükmü mensuh olan âyetler. Nitekim kü-tübi saüfenin neshi bu kabildendir. Bunlar, ya hafızalardan silinmek veya
âlimlerin ölmeleri suretüe nesh edilmiştir.  Hattâ  rivayete göre Ah-zab sûrei celîlesinin âyetleri Bakara sûrei celîlesine müsavi iken bilâha-ra
bazılarının hükmile beraber tilâvetleri de nesh olunmuştur. Fakat bu nesh,   Resulullahın zamanı hayatına mahsustur,  ahirete irtihallerinden sonra
artık böyle bir nesh asla caiz değildir. Hiçbir âyeti kerime hakkında nisyan ve terki tilâvetle mehcuriyet tasavvur olunamaz.
- Kur'anı şüphesiz biz indirdik, onu muhafaza da şüphe yok ki, biz edeceğiz.)  âyeti kerimesi bunu natıktır.
(2) : Tilâveti mensuh olmayıp yalnız hükmü mensuh olan âyetler. Nitekim zaniyelerin lisan ile iza ve hanelerinde haps edilmeleri hakkındaki âyeti
çenenin hükmü nesh edilip tilâveti baki kalmıştır. Bu tilâvetin de ayrıca hükümleri vardır. Bunun teberrüken okunması bununla namazın cevazı,
bununla sabık hükmün bilinmesi ve ümmet hakkında bir nimeti ilâhiye olarak kolaylık gösterildiğini ilâm bu cümledendir.
(3)  : Hükmü baki kalıp yalnız tilâveti nesh edilen âyetler. Hazreti Ömer'den rivayet edildiğine nazaran:
-ihtiyar erkek ve kadın zinada bulunurlarsa ikisini de Haktealâ tarafından bir azap olarak recm ediniz.) kavli şerifi, bir âyeti celile iken badehu



hükmü ipka edilip tilâveti nesh olunmuştur. Bunların, haklarında ise recm hükmü bakidir. Maamafih Ebu Abdillah ibni Zafer adındaki  tefsirinde
bunun mensuh bir âyet    olduğunu inkâr  etmiştir. Çünkü haberi vahid ile bir şeyin Kur'andan olduğu ispat edilemez.
Kezalik  : îbni Mes'ud (radıyallâhü anh)m mushafmda olan  âyeti kelimesindeki «mütetabiat» kavli şerifi gibi ki, bunun nazmı mensuh ise de
hükmü bakîdir. Keffareti yeminden dolayı tutulacak üç günlük oruçta tetabi, tevali lâzımdır.
Yalnız tilâvetin mensuhiyetindeki hikmet, ümmeti merhumenin emri ilâhiye ne derecelerde imtisal gösterdiğini izhardan vesaireden ibarettir.
Çünkü tilâvet olunan bir nas bulunmadığı hâlde onun mücerret rivayet edilen hükmüne imtisal edilmesi, ümmeti merhumenin hakka ibadet ve taat
hususundaki mükemmeliyetini, yüksek diyanetini ibraz eder. (4): Asıl hükmü baki olduğu hâlde bir vasfı mensuh olan âyetlerdir. Meselâ: aşura
orucunun farziyeti nesh edildiği «hâlde cevazı mendup olarak kalmıştır. İşte bunda asıl hüküm ki oruçtur, o nesh edilmeyip onun vasfı olan
farâyyet nesh edilmiştir.
Kezalik: nas üzerine ziyade bu kabildendir. Çünkü bu ziyade Hane-fîlerce nesh sayılır. Meselâ: keffareti yemin için mutlaka rakabe azat etmenin
kifayet edeceği nas ile sabittir. İmdi bu rakabe, mümin olmakla takyit edilirse ziyade alennas kabilinden olarak bir nesh mahiyetinde bulunur.
Nitekim Şafiîler bu takyide kail bulunmuşlardır. Maahaza Şafiî-lerce bu takyid, bu ziyade alennas, bir nesh değil, bir tahsistir.
361 -: Nasih, mensuhtan ya daha hafif veya mensuha müsavi veya mensuhtan daha meşakkatli olur. Meselâ: bir zaman ramazan şerif gecelerinde
uyuduktan sonra yiyip içmek, zevceye tekarrüp etmek memnu idi. Sonra bunlar fecre kadar mubah oldu. İşte burada nasih, mensuhtan ehaftır.
Kezalik: bir zaman Mescidi aksaya doğru namaz kılınırdı, sonra Kâbei Muazzama'ya doğru kılınması emr olundu. Bunda da nasih, mensuha
müsavidir.
Bidayeti islâmda oruç ile mükellef olanlar, oruç tutmak^ile fidye vermek beyninde muhayyer idiler. Sonra oruç tutmaya muktedir olanlar için
herhalde oruç tutmaları farz oldu. Bunda da nasih, mensuhtan daha meşakkatlidir.
«Şafiîlere göre nasih, mensuhtan eşed olamaz. biz herhangi bir âyeti nesh eder veya unutturur isek ondan hayırlısını veya onun gibisini getiririz.)
âyeti kerimesi, buna delildir.
Buna cevaben deniliyor ki   : hayriyyet başka,   eşeddiyet başkadır.
Bir şey daha meşakkatli olduğu hâlde daha hayırlı, daha faydalı olabilir. Nitekim: amellerin en faziletlisi, en şiddetlisi, en güç olanıdır.)  
buyurulmuştur.
362 -: Bir hükmün nasih veya mensuh olduğu, ya Resulüekrem'in beyanile veya sahabei kiramın tensısüe veya iki müteariz delilin nüzul veya vürud
tarihlerile veya hakkında bir icma vukuile malûm olur.
Meselâ: Kabirleri ziyaret hakkındaki memnuiyetin nesh edildiği, Resulüekrem'in kabirleri ziyaretten sizi men-etmiş idim, badema ziyaret ediniz.
Çünkü o, ölümü hatırlatır.) kavli şç-rifile bilinmiştir.
Kezalik : bidayeti islâmda nutfenin gelmesinden toplayı yıkanılıp yı-kanılmaması hususunda bir ruhsat vardı. Sonra bu ruhsat nesh olunup -şehvetle
gelen bir nutfeden dolayı yıkanmak -bir âyeti celile ile farz olmuştur. İşte sahabei kiramdan Übeyyibni Kâ'bın nutfenin gelmesinden dolayı
yıkanmak müs-lümanlığın başlangıcında bir ruhsat idi, sonra yıkanılmasile emr olunmuştur.)  kavli, bu nasihiyyeti ifade etmektedir.
Kezalik : Şeddadin rivayetine göre hacamat yapamn ve yaptıranın oruçları bozulur. îbni Abbas'ın rivayetine göre ise Resulü Ekrem Efendimiz
oruçlu olduğu hâlde kan aldırmıştır. Şeddadin rivayetinde istinat ettiği hadis, fetih senesinde varid olmuştur. İbni Abbas'ın şahid olduğu sünneti
filiyye ise Haccetülveda senesindedir. Binaenaleyh muahhar olan bu sünneti filiyye ile mukaddem bulunan hadisin nesh edildiği anlaşılmaktadır.
Kezalik : dördüncü defa olarak şarap içenin katli hakkındaki bir hükmün, bir emrin mensuh olduğu icmaın delâletile bilinmiştir. Yâni bu hükmün
hilafı hakkında muahhar bir hükmü şer'î bulunduğuna icma, şehadet etmektedir.
363  -: Bir âyetin, bir hükmün nasih veya mensuh olduğunu tayin hususunda rey ve içtihat ile hareket olunamaz. Bu ancak sahih bir nakl ile, bir
tarih ile bilinir. Bir kısım müfessirler, müellifler, nasih ile mensuhun adedini pek çok göstermiş, bunlara dair müteaddit kitaplar yazmışlardır. Fakat
Fahri Razî gibi müdekkik müfessirler, âlimler, hakikaten nasih ile mensuh olan âyetleri tayine muvaffak olmuş, bunların Öyle zan edildiği kadar
çok olmadığını ispat etmişlerdir.
İmam Süyutînin «İtkan» uıda yazdığına göre bunların adedi nihayet yirmi veya yirmi birden ibarettir. Aralarını telif kabil, beyinlerinde bir muaraza

gayri zahir olan bir kısım âyetleri, hükümleri nasihiyetle, men-suhiyetle yad etmek, sathî düşüncelerden ileri gelmiş bulunmaktadır. 
[3]

 
İstisnalara Dair Mâilümat :
 
364 -: Bazı şeyleri diğer bazı şeylerin hükmüne duhulden hariç bırakmak mânâsına olan istisna, —ıstılahat kısmında yazılmış olduğu üzere-
istisnai muttasıl ve istisnai munfasıl kısımlarına ayrılır. İstisnai muttasıl ile müstesna olan şeyler, müstesna minh ile cinsen müttehit olur. İstisnayı
munkati ile müstesna bulunan şeyler de müstesna minh ile cinsen müttehit bulunmaz. (91, 92, 93) üncü meselelere müracaat!.
istisnai muttasıl, Hanefîlerce «ba'dessünya baki hakkında tekellümden, yâni: müstesnadan maadası hakkında hüküm vermekten ibarettir,
müstesnanın hükmü ise rneskûtün anh kalmış olur.
Meselâ: Herkesin bey1 ve şirası caizdir, kasırların bey' ve şirası ise müstesna» denilse kasırların, bey' ve şirası müstesna, sözü** bir istisnai muttasıl
olup bu müstesna hakkında bir hüküm verilmemiş, yalnız kasırlardan başka kimselerin bey' ve şırasının cevazı hakkında hüküm verilmiş olur.
Fakat Şâfiîlere göre istisnai muttasıl, nefiden sonra ispat, ispattan sonra nefîdir. Meselâ: «Bana Zeyd'den başkası gelmedi» denilse Zeyd'in gelmesi
ispat, maadasının gelmesi nefy edilmiş olur. Bilâkis «Bana Zeyd' den başka herkes geldi» denilse Zeyd'in, gelmesi nefy, başkalarının gelmeleri
ispat edilmiş olur.
İstisnai muttasıl ile istisnai munkatia istisna denilmesi, bir hakikati istılahiyedir. Fakat munkatia istisna denilmesi, lügat itibarile mecazdır. Çünkü
bunda müstesna, müstesna minhe dahil değildir ki, ondan hakikaten istisna mutasavver olsun.
365 -: Müstesna, müstesna minhin lâfzile olunca ondan ekal olmalıdır, ondan daha çok veya mefhumen ona müsavi olmamalıdır. Çünkü bu
takdirde istisna, lâğv olur. İstisnadan sonra bir şey kalmalıdır ki, istisnada fayda bulunsun ve illâ istisna bâtıl olup evvelki söz, yâni müstesna minh
olduğu gibi baki kalır.
Meselâ: -«Dört veya üç dirhemi müstesna olmak üzere üç dirhem borcum vardır» denilemez. Fakat «îki dirhemi müstesna olmak üzere üç dirhem



borcum vardır» denilebilir, bununla bir dirhem borç itiraf edilmiş olur.
Yalnız İmam Ebu Yûsüf'e göre müstesna, bakiden ekal olmalıdır. Buna göre üçten bir istisna edilebilirse de iki istisna edilemez. Çünkü bu iki, baki
kalan birden ziyadedir.
Arapça olarak : (Enti talikun selâsen illâisneyni -sen üç talâk boşsun iki talâk müstesna) denilse bir talâk olur. Fakat {Abidi ahrarün illâ Abidi =
kölelerim azattırlar kölelerim müstesna) denilse istisna lâğv olup bütün köleleri azat olmuş olur.
Kezalik: (îmaî keza illâ memlükâti = cariyelerim şöyle olsun mem-lûkelerim müstesna) denilince de hüküm böyledir. Çünkü memlükâti sözü imaî
sözüne mefhumen müsavidir.
Kezalik : (Aliyye selâsetün illâ selâsetün illâsneyni = üzerime üç vardır üç müstesna, iki müstesna) denilse dört dirhem itiraf edilmiş olur. Çünkü
birinci müstesna minh alâ hâlihi kalmış olur. Ona müsavi olan (illâ selâsetün) müstesnasından iki istisna edilmekle bir de ondan kalmış olur ki,
mecmuu dörttür.
366 -: İstisna, birbirine atf edilmiş cümlelerden sonra gelince bu istisna, son cümleye masruf olur. Çünkü buna sarfı mütehakkaktır, diğerlerine sarfı
muhtemeldir. Halbuki diğerlerindeki hüküm,  müstakillen müteyakkandır. Artık ihtimâl ile bu müteyakkan izale edilemez. İmamı Şafiîye göre ise
bu istisna, bütün cümlelere masruf olur. Zira harfi cem ile, yani vavı âtife ile cemi, cemi lâfizle cemi hükmündedir. Attık istisnanın makabli cemi
sigasile olunca istisna hepsine münsarif olacağı gibi harfi cem ile olunca da münsarif olur.
Meselâ: âyeti celilesindeki istisna, Hanefî-lere göre yalnız son cümle olan ne münsariftir. Binaenaleyh muhsanalara kazf edenler, taip olunca fâsik
olmaktan kurtulurlar. Fakat bunun ile şahadetlerinin kabul edilmesi lâzım gelmez. Çünkü bu istisna, cümlesine de münsarif değildir, onun hükmü
olduğu gibi   kalmıştır.

İmamı Şâfiîye göre ise bu istisna, o cümleye de münsarif olduğundan ba'dettevbe  şahadetleri kabul edilebilir. 
[4]

 
Ta'ltklere Daîr Malûmat :
 
367-: Usuliyyunca şart  denilen talik, yâni:   bir cümlenin maz mununun husulünü  diğer bir cümlenin mazmununun husulüne rapt etmek, meselâ: 
bir kölenin azat olmasını şöyle bir harekette bulunmasına bağlamak, Hanefîyyeye göre ilk evvel iliyyeti  men eder, buna hükmün memnuiyeti de
bizzarure lâzım gelir. Şafiîyeye göre ise talik, doğrudan  doğruya hükmü men eder. Şöyle ki:   Eğer talik  bulunmasaydı hüküm filhal sabit olurdu.
Meselâ: bir kimse kölesine: «Sen filân yere gidersen azat ol» dese «Sfen filân yere gidersen» sözü bir şarttır.  «Azat ol»  sözü de bir cezadır. Bu iki
cümleden ikincisinin husulü birincisinin husulüne  muallâk bulunmuştur. Bu cümlei şartiyedeki «azat ol» sözü, ıtk hâdisesi için bir illettir. İşte bu
cümledeki şart;  Hanefîyyeye göre bu illetin tesirini men etmiştir. Bu şart tahakkuk etmedikçe   «azat ol» sözü bir illet olarak ıtk hâdisesini vücude
getiremez.
Şâfiîyeye göre ise bu şart, doğrudan doğruya ıtk hâdisesini men etmiştir. Yoksa «azat ol» sözünün illiyetini men etmiş değildir. Bu ihtilâfın
semeresi aşağıdaki meselelerden tebarüz eder.
368 - : Hanefîyeye göre bir illetin zamanı vücudile şartın zamanı vücudu birdir. Şart vücut bulmadıkça illet, mevcut olamaz. Meselâ: «Filân yere
gidersen azat ol» misâlimizde filân yere gidilmedikçe «azat ol» sözü bir illet olarak mün'akit olmuş olmaz. Ne vakit ö yere gidilirse o zaman «azat
ol» sözü, bir illet olarak ıtk hâdisesini vücude getirir.
Şâfiîyeye göre ise illetin zamanı şartın vücude gelmesi zamanı değil, telâffuz olunması zamanıdır. Binaenaleyh «Filân yere gidersen azat ol» denildi
mi «Sen azat ol» sözü, hemen bir illet olarak münakit olmu§ olur, yalnız tesiri şartın vücude gelmesi zamanında husule gelir.
Bu ihtilâfın semeresi şudur: talâk, ıtk gibi bir tasarrufu şer'îyi müstakbel bir mülke talik etmek Hanefîyece caiz, Şafiîyece caiz değildir. Çünkü bir
tasarrufu şer'înin sıhhati için illetin inikadı zamanında mülkün, yâni: o tasarrufun taallûk edeceği mahallin mevcudiyeti bilittifak şarttır.
Binaenaleyh bir kimse, meselâ: «filân kadını alırsam boş olsun» veya «Filânın §u kölesini satın alırsam azat olsun» dese o kadını veya o köleyi
alınca Hanefîyeye göre talâk ve ıtk hâdiseleri vücude gelir. Şâfiîyeye göre ise vücude gelmez. Zira Hanefîyeye göre bu talikteki «boş olsun», «azat
olsun» sözleri mezkûr şartların vücude gelmeleri ânında birer illet olarak münakit olur. Şartların vücude gelmelerile mülk, yâni: kadının nikâhına,
kölenin rakabesine malikiyet hâsıl olmuş ve illetler bu mülkiyet zamanına müsadif bulunmuş olacağından artık bu illetler müessir olurlar.
Şâfiîyeye göre ise bu illetler, daha mülkiyet hâsıl olmadan, söylenildikleri anda münakit olmuş, bu inikat zamanında ise henüz mülkiyet
bulunmamış olduğundan bu illetler, tesirsiz katmış olurlar.
369 - : Yukarıdaki ihtilâfın mebnası da şudur:
Şarta muallâk olan şey, Hanefîyece ika'dır. Meselâ: talâk, ıtk hâdiselerini vücude getirmektir. Şafiîlerce ise vukudur. Meselâ: bizzat talâk ve ıtk
hâdiseleridir.
Hanefîyeye göre muallâk bişşart, ika1 olunca muallâk olduğu şartın vücudünden evvel mevcudiyeti mutasavver olamaz. Binaenaleyh muallâk
bişşart şartın vücudünden evvel bir illet olarak münakit olamaz. Şafiîle-re göre ise muallâk bişşart, vuku olduğundan şartın vücudünden evvel lâfzın
bir illet olarak inikadına bir mâni yoktur.
Buna cevaben deniliyor ki, bir kimse meselâ: kölesini azat etmeyeceğine yemin etmiş olduğu hâlde bilâhare onun azat olmasını bir şarta talik etse
mücerret bu talik ile hanis olmaz. Eğer «azat ol» sözü, şartın vücudünden evvel bir illet olarak münakit olsa idi o kimse bu sözü söylemekle hanis
olmak lâzım gelirdi. Halbuki hanis olmayacağında ittifak vardır.
Sonra: bir cümlei şartiyedeki ceza, kendi başına bir hüküm ifade etmez. Hüküm, şart ile cezanın heyeti mecmuası arasındadır. Meselâ: «Şöy le
yaparsan azat ol» cümlei şartiyesinde yalnız «azat ol» sözünün bir hükmü yoktur ki bu talik, o hükmü men etsin. Bütün ehli lisan ile man-
tıkıyyunun bu bapta ittifakları vardır.
370 -: Bir şart, diğer bir şart üzerine atıfsız olarak dahil olsa muahhar olan şart takdim edilir, ceza, ister muahhar olsun ister olmasın müsavidir.
Binaenaleyh «Filân eve gidersem, filân ile konuşursam kölem azat olsun» denilse bakılır: eğer evvelâ konuşulur, sonra da o eve gidilirse-ıtk vâki
olur. Fakat evvelâ o eve gidilir, sonra da konuşulursa, ıtk vaki olmaz. Çünkü burada şartı mukaddem, ceza ile beraber şartı muahharın cezası
bulunmuştur. Artık bu muahhar şart, vücude gelmedikçe o ceza vücude gelemez.
Kezalik : «Sen hürsün filân yere gidersen, filân ile konuşursan» denildiği takdirde de evvelâ konuşmak, sonra da o yere gitmek vukubul-madıkça



ıtk tahakkuk etmez. Demek ki son şart, yeminin inikadının şartıdır. Mukaddem olan şart da bu yeminin inhilâlinin şartıdır. Artık mukaddem olan
şart, evvelce vuku bulunca yeminin daha inikadından evvel vukubulmuş olacağından muteber olmayıp bununla ceza, tahakkuk etmez.
371  - : Bir şart diğer bir şart üzerine atf edilse, meselâ: «Filân yere gidersem ve filân ile konuşursam kölem azat olsun» denilse îmam Muhammed'e
göre  bu iki şart birlikte vukua gelmedikçe ceza olan ıtk tahakkuk etmez. Çünkü bu iki şart, bir şart mesabesindedir.
372 -: Bir şart, birbiri üzerine atf edilmiş olan cümleleri takip etse bunların hepsine munsarif olup hepsinin şartı bulunmuş olur. Bu şart, bu
cümlelerden evvel zikredilse yine bunların hepsine munsarif bulunur,
Meselâ: bir kimse «Kölem azat olsun ve üzerime hac farz olsun eğer filân ile görüşür isem» yiyip de badehu onunla görüşse hem kölesi azat olur,
hem de hac etmesi lâzım gelir.
373  -: Biri biri üzerine atf edilen cümleler, iki şart arasında bulunacak olsa ortadaki cümlei müteatıfe, birinci cümleye  zam edilir. Son cümle de 
son şarta merbut bulunur. Tâ ki  bu son şart  mülga bulunmuş olmasın.
Meselâ : «Filân işim görülürse kölem azat olsun ve üzerime hac lâzım gelsin ve şu kadar gün oruç tutayım filân kimse gelirse» denilse kölenin azat
olmasile haccın lüzumu o işin görülmesine, orucun tutulması da filân kimsenin gelmesine merbut bulunmuş olur.
374  - : Biribiri üzerine matuf cümlelerden yalnız birisi, bir şart üzerine takdim edilmiş olup diğer cümlelerden sonra başka bir şart zikredilecek
olsa yalnız birinci cümle birinci şarta muallâk olup diğer cümleler de son şarta merbut bulunmuş olur. Meselâ:  «Üzerime hac farz olsun filân
kimse gelirse ve kölem azat olsun ve şu kadar gün rızayı hak için oruç tutayım filân işim görülürse» denilse yalnız haccm lüzumu filân kimsenin
gelmesine muallâk olur. Diğer iki cümle de son şarta merbut olup onun cezasını teşkil eder.
375 - : Meşiyyeti bizce zahir olmayan bir zatın meşiyyetini zikr etmek, meselâ: inşallah veya inşaelmelek» demek, imam Ebu  Yûsuf'e göre sözün
hükmünü iptal eder. îmam Muhammed'e göre ise bu, sözün hükmü için bir talik olmuş olur. İmamı Âzam'm kavli de böyledir.
Binaenaleyh «Allahütealâ dilerse kölem azat olsun» denilse bununla köle azat olmaz. Çünkü bu, İmam Ebu Yûsuf e göre sözün hükmünü
muptıldır. İmam Muhammed'e göre ise kölenin azat edilmesi, Allahtealâ' nın meşiyetine rapt edilmiştir. Biz isek bu meşiyete muttali' olamayız ki,
bu itkin vukuuna hükm edebilelim.
Arapça olarak «in şaallâhü abdi hurrun = Allah dilerse kölem azattır» denilse bununla İmam Ebu Yûsüf'e göre ıtk vaki olmaz. Çünkü bu meşiyeti
zikr» «abdi hürrün = kölem azattır» sözünün hükmünü iptal etmiştir. İmam Muhammed'e göre ise ıtk vaki olur. Zira «inşaallân» sözü bir taliktir.
Fakat «abdi hürrün» sözünün evvelinde fai cezaiye bulunmadığından bu söz, o talike merbut değildir. Bu söz. şarta mukarin bulunmamış

olacağından bununla filhal ıtk vücude gelir. 
[5]

 
Maanî Harflertle Zarflara Dair Malûmat :
 
376 -: Kelimeler, malûm olduğu üzere isim, fiil, harf kısımlarına ayrılır. Harfler de iki kısımdır. Bir kısmı, kendisine   ait hiçbir mânâsı bulunmayıp
mücerred kelimeleri teşkil eden harflerdir ki, bunlara «hu-rufi mebanî» denir. Diğer bir kısmı da zamana ve müstakillen bir mânâya delâlet etmeyip
ancak bir başka kelime ile beraber bulunduğu takdirde bir mânâ ifade eden "harflerdir ki, bunlara da «hurufı maanî», «edat» denilir. Hurufı âtıfa,
hurufı carre, hurufı istisnaîye gart ve istisna edatları bu cümledendir.
Hurufı nıaanî, birçok hukukî hükümlerin istinbat edilnıesile ilgili bulundukları cihetle kendilerine dair biraz malûmat verilecektir.
Bir de «zuruf» denilen bazı kelimeler vardır ki, bunların da hukuk bakımından incelenmeleri pek lüzumlu bulunmaktadır. Binaenaleyh bunlara dair
de biraz izahat "verilecektir.
377 - :   (Hurufı âtıfe)   : her lisanda bir takım atf harfleri vardır. Bunlar, bir kelimeyi veya bir cümleyi  diğer bir kelime veya bir cümle üzerine atf
ve rapt ederler. Bunlardan ewe İkisine «matufun aleyh», bu harflerden sonrakisine de «matuf» denir.
İslâm hukukunun menbaı olan Arap lisanında atf harfleri: (vav, fe, sümme, hattâ, ev, imma, em, lâ, bel, lâkin) harflerinden ibaret olmak üzere
ondur. Bunlara dair sırasile malûmat verilip bazı meseleler tefri1  edilecektir.
(1) (v = vav) : Mutlak cem içindir, yâni; iki şeyi bir hükümde, bir hususta cem eder. Fakat onların tertibine, muahhar ve mukaddemine delâlet
etmez.
""Meselâ: (Cae Zeydün ve Amrün -Zeyd ve Amr geldi) denilse gelmek fiilinde Zeyd ile Âmr cem edilmiş olur. Fakat hangisinin evvel veya sonra
geldiği bundan anlaşılmaz.
«Mâtûfün aleyh ile mâtûf birer cümle olursa vav. bunları sübutta cem eder: (Karne Zeydün ve kaade Amrün -Zeyd kalktı ve Âmr oturdu) denilmesi
gibi ki vav, bu iki cümleyi kıyam ve kuud hâdiselerinin sü-butünde cem etmiştir.
Matufun aleyh cümle, matuf müfret olursa vav, bunları ayni hükümde cem eder: (Karne Zeydün ve Amrün -Zeyd ve Amr kalktı) denilmesi gibi
vav, bunları kıyam hükmünde cem etmiş, teşrik eylemiştir.
Bilâkis matufun aleyh müfred, matuf müteaddit olursa vav, bunları-zatta cem ve teşrik eder: (Karne ve kaade Zeydün = Zeyd kalktı ve oturdu)
denilmesi gibi ki vav, kıyam ve kuud fiillerini Zeydin zatında cem. etmiştir.
«Bâzı ulemanın beyanına göre vav, İmamı Âzam'a göre tertibe, İmameyne göre ise, mukarenete delâlet eder. Binaenaleyh bir kimse, medhu-Iün
biha olmayan —yâni: kendisile, henüz zifaf ve halveti sahiha bulunmayan-zevcesine: (in dahaltiddare fe enti talikün ve talıkün ve talı-kün -haneye
girersen sen boşsun ve boşsun ve boşsun) deyip kadın da haneye girecek olsa, İmamı Âzam'a göre yalnız bir talâk vaki olur, ikinci ve üçüncü talâka
mahal kalmaz. Çünkü birinci talâk ile zevciyet zail olur, ondan sonraki talâklar mahalline masruf olmayacağından lâğv bulunur. İmameyne göre ise
bu söz ile üç talâk vaki olur. Çünkü vav harfi, tertibe delâlet etmeksizin bu üç talâk arasında bir mukarenet vücude getirmiştir.
Fakat deniliyor ki, bu ihtilâf, vavın tertibe delâlet edip etmediğinden değil, başka bir sebeptendir. Şöyle ki: İmamı Âzam'a göre bir talâkın vukuu
eczanın, yâni: tatliklerin aletteakup olmasından dolayıdır. İmameyne göre ise üç talâkın vukuu, bu talâkların vukuu zamanile şartın, yâni: haneye
duhulün zamanı müttehit olduğundan naşidir.
«Vav, bazan kasem için olur: (Vallahi mâ faaltü keza = vallahi ben böyle bir şey yapmadım) denilmesi gibi.
Vav, bazan da «rübbe» mânâsına gelir: (Ve ihvanin leyse beyne-hüm meveddetün = nice kardeşler vardır ki, aralarında meveddet yoktur.)
cümlesinde olduğu gibi.



Vav, evvelki sözlerle ilgili olmayan müstakil bir cümle evvelinde bulunursa «istinafiye» adını alır, yeni bir söze başlandığını gösterir.
Vav, bir cümeli itiraziye evvelinde bulununca da «itiraziye» diye yâd olunur: (Lâtekul ve iâ faidete fiibatılı illâ hakken - söyleme, batılda fayda
yoktur, hak müstesna) cümlesinde olduğu gibi.
Vav» ilk söylenilen bir sözün başında bulunursa «iptidaiyye» namını ahr. (Vellezî reâytehu ahî ^ görmüş olduğun kimse kardeşimdir.) cümlesinde
olduğu gibi.
Vav, bazan da cümlei ismiyye evvelinde hâl için istiare olunup «va-vı haliyye» adını alır: (eddi ileyye elfen ve ente hurrun -sen azat olarak bana
bin dirhem öde) denilmesi gibi ki bin ödenmedikçe hürriyet -i'tak lıâdisesi tahakkuk etmiş olmaz.
(2) -(fe  -fa): takip edatıdır. Yâni: matufun matufun aleyhten sonra bilâ mühletin vücude geldiğini gösterir, bu cihetle  cem ve tertibe delâlet etmiş
olur. Binaenaleyh:  (in dehalti hâzihîddare fe hâzihîdda-re fe enti talik = bu haneye, müteakiben de şu haneye girecek olursan sen boşsun) denilse iki
haneden yalnız birine girmekle talâk vaki olmaz. «Fâ, bazan illete dahil olur:  (Uhrucî min indi fe inneki talikun -yanımdan çık, çünkü sen
boşsun)     denilmesi  gibi ki  derhal talâk vaki olur. Burada bir şart izmar edilerek talâkın o şarta talik edilmesi, yâni: «Eğer yanımdan çıkar isen sen
boşsun» denilmiş  gibi sayılması hilafı
asıldır.
«Bir hükmün illetine dahil olan fâ'ya «fai ta'lilîye» denir: (ükrimü-ke fe inneke sadıkî = sana ikram ederim, çünkü benim dostumsun) sözünde
olduğu gibi.
Bir cümlei şartiyenin cümlei cezaiyesi veya delili cezası evvelinde bulunan faya da «fai cezaîye» denir: (în tu'dinî elfen fe ente hurrun -bana bin
dirhem Ödersen sen azatsın» cümlesinde olduğu gibi.
Üst tarafı kendisine illet olan bir cümle evvelindeki faya da «fai sebebiye» adı verilmiştir. (Vehebehu fekabile = bağışladığı için kabul etti)
denilmesi gibi.
«Fada asi olan, malûle dahil olmaktır. Fakat illet, devamlı bir şey olursa illete de dahil olur ve «talih adım alır: (Ebşir fakat etakel gav-sü = müjde
çünkü sana imdat geldi) denilmesi gibi.
îşte, artık gibi bir mânâ ifade eden faya «fai fasiha» denilir: (Hel tuzfu hayateke bülehvi felâ terahü sevaben = ömrünü boş şey ile zayi eder misin?
îşte sen onu doğru görmezsin.)  denilmesi gibi.
«Fâ, bazan mecaz olarak «vav» yerinde kullanılır: (Aliyye dirhe-mün fe dirhemün = üzerimde bir dirhem ve bir dirhem vardır) denilmesi gibi ki,
bununla iki dirhem ikrar edilmiş olur. Zira zimmetteki dirhemlerde tertip bulunamayacağı cihetle bu fâ,-atf hususundaki müşareketlerine mebni -
vav mânâsına olarak mutlak cem'i müfit olur.
(3) -(Sümrae = sonra): terahî ifade eder. Yâni: matufun aleyh ile matuf arasında mühlet bulunduğunu gösterir: (Cae Zeydün sümme Anırün ==
Zeyd geldi, sonra da Âmr) cümlesinde olduğu gibi. Bu terahî, İmamı Âzam'a göre maalhükm tekellümdedir. Çünkü sümme edatı, kelâma dahil
olduğundan eseri kelâmda da zahir olmalıdır, tma meyne göre ise bu terahî hükümdedir. Zira sümme edatını ihtiva eden bir sözün suretinde bir
ittisal vardır, atf bunu icap eder. Binaenaleyh terahî, yalnız hükümde bulunmak lâzım gelir.
Bu ihtilâfın semeresi, aşağıdaki meselelerden anlaşılır. Şöyle ki:
İmamı Âzam'a göre bir kimse, madhulün biha olmayan zevcesine: (Enti talikun sümme talikun, sümme talikun in dahaltiddare = sen boşsun, sonra
boşsun, sonra boşsun haneye girer isen) dese ilk «enti talikun» sözile bir talâk vaki olur. İkinci ve üçüncü talâklar vaki olmaz. Çünkü kadın,
medhulün biha olmadığından birinci talâk ile bainen mu-tallâka olur, ikinci ve üçüncü talâklara, mahal kalmaz. Bilâkis: (in dahaltiddare fe enti
tahkun sümme talikun sümme tahkun = haneye girer isen, sen boşsun, sonra boşsun, sonra boşsun) diyerek şartı takdim ey-lese birinci talâk şarta
muallâk olur, ikinci talâk derhal tahakkuk eder, üçüncü talâk da lâğv olur.
Şayet bir kimse, medhulün biha olan zevcesi hakkında: (enti tahkun sümme tahkun sümme talikun in dahaltiddare -Sen boşsun, sonra boşsun, sonra
boşsun haneye girer isen) dese birinci ve ikinci talâk derhal vaki olur, üçüncü talâk da kurbiyetine mebni haneye duhul şartına muallâk bulunur.
Bilâkis şartı takdim ederek: (in dahaltiddare fe enti tahkun sümme tahkun sümme tahkun) dese birinci talâk, ittisalinden dolayı şarta muallâk olur.
ikinci ve üçüncü talâk ise derhal tahakkuk eder.
«îmameyne gelince : medhulün biha hakkında şart takdim edilsin edilmesin talâklar şarta muallâk bulunur, şart vuku bulunca üçü de birden vâki
olur,- şart bulunmayınca da hiç biri vâki olmaz.
Gayri medhulün bihada ise şart takdim edilsin edilmesin talâklar, şarta muallâk bulunur. Şart vaki olunca bir talâk vaki olur. Diğer iki talâk ise
zevcenin talâka mahal olmaktan çıkmasına mebni lâğv bulunur.
«Sümme kelimesi bazan bir istiare olarak vav mânâsında kullanılır,  kavli şerifinde olduğu gibi ki, yemininden dolayı keffaret versin, sonra yemin
ettiği şeyi vücude getirsin) demektir. Meşhur bir rivayete göre ise buyurulmuştur. Bu hâlde yapılmamasına yemin edilen bir şeyin yapılması hayırlı
ise, bir vecibe ise evvelâ o şey yapılır, sonra keffaret verilir ve yapılmadan keffaret verilmez. îşte birbirine muarız gibi görülen bu iki hadisi şerifin
beynini telif ve meşhur ile ameli tercih için sümme kelimesi, vav mânâsına hami edilmiştir.
(4) -(Hattâ = kadar) : kelimesi, gaye içindir. Mâbâdinin makabline gaye olduğuna delâlet eder. Bu mâbad, makablinden cüz olsun obuasın
müsavidir. (Ekeltüssemekete hattâ re'seha = balığı başına kadar yedim)   cümlesinde olduğu gibi.
İstimalde ekser olan, hattânın mâbadi, makabline dahil olur. Diğer tâbir ile gaye mugayyaye dahil bulunur.
«Harfi atf olan hattânın mâbadi irabda makabline tâbi olur, bununla beraber gaye mânâsı sakıt olmaz. Bu hâlde matufun matufun aleyhten bir
efdal veya ehass cüz olması icap eder: (mâtennasü hattel enbiya = nâs öldü. hattâ peygamberler de.) (Kadimel hüccacü hattelmüşatü = hacılar geldi,
hattâ yayan gitmiş olanları da)     cümlelerinde olduğu
«Hattâ edatı, cümlei fiilîye ve ismîyenin evvelinde bulunup iptidaiye için olur. Gaye mânâsını da tazammun eder: (Zehebetü ehıbbaü hattâ Enisi
zahibün = bütün dostlar çıkıp gittiler; hattâ Enisim de gidicidir.) cümlesinde olduğu gibi.
«Hattâ edatı, cümlei fiilîye üzerine dahil olunca bakılır: eğer sadrı kelâmın imtidada, ahırı kelâmın da sadrı kelâma münteha olmaya ih-timali var ise
hattâ, gaye için olmuş olur: cizyeyi verinceye kadar) nazmı celilinde olduğu gibi ki, bunun evvelinde beyan buyurulan kital hâlinin imtidada, cizye
itasının da kital için münteha olmaya ihtimâli, tahammülü vardır. Binaenaleyh cizye verilinceye kadar harbin devam edeceği beyan buyurulmuştur.
Amma sadrı kelâmın imtidada, ahırı kelâmın da intihaya tahammülü, kabiliyeti bulunmayıp sadrı kelâm sebebiyete salih olursa, hattâ, «key»



mânâsım ifade eder: (Eslemtü hattâ edhulel cennete -cennete gireyim diye müslüman oldum) cümlesinde olduğu gibi.
Fakat sadrı kelâm, fî'l için sebep olmaya salih bulunmazsa hattâ, mahza atf için olur,   gayeye ve sebebiyete delâleti bulunmaz:   (İn lem. atike hattâ
etegadda indeke fe abdi hurrun = sana gelmez, senin yanında tegaddî etmezsem kölem azat olsun) cümlesinde olduğu gibi. Bu hâlde ityan ile
tegaddî bulunursa «ber» hâsıl olur, köle azat olmaz. Bunların, ikisi birlikte teazzür ederse ıtk vukua gelir. Eğer fevre, ittisale niyet edilmemiş ise bu
yemin ömrüm sonuna kadar imtidat eder. İtyan ve tegaddî bulunmaksızın vefat vuku bulunca köle azat olmuş olur.
«Yeminde vaki olan hattâ, gayeye delâlet edince bâr olmanın şartı, gayenin vücududur, tâ ki, fîlin gayeye kadar imtidadı tahakkuk etsin. Sebebiyet
için olunca da bar olmanın şartı, hattâdan sonra file sebep olmaya elverişli bir sadrı kelâmın bulunmasıdır. Atf için olduğu takdirde de bâr olmanın
şartı, matufun aleyh ile matufun vücududur. Tâ ki, teşrik tahakkuk etsin.
Binaenaleyh bir kimse:   (Abdi hurrun in lem adribke hattâ tasiha
-  kölem hür olsun, eğer seni sen bağırıncaya kadar döğmezsem)  dese hattâ, gaye için olmuş olur. O hâlde bu kimsenin döğmesi, muhatabının
bağırmasına - sayha etmesine müncer olmazsa kölesi azat olmuş olur. Çünkü gaye olan sayha vücude gelmemiştir.
Kezalik: {Abdi hurrun in lem atike hattâ tügaddiyeni = beni it'am edesin diye sana gelmezsem kölem azat olsun) dese hattâ, sebebiyet için olur. Bu
hâlde muhataba gidecek olsa yemininde bâr olur, kölesi azat olmaz. Tegaddî bulunsun bulunmasın müsavidir. Çünkü tegaddiye sebep olan ityan
bulunmuştur.
Kezalik: (Abdi hurrun in lem atike hattâ etagadda indeke •= sana gelmezsem, tâ ki senin yanında yemek yemezsem kölem azat olsun) dese hattâ,
mahza atf için olur. Bu hâlde hem ityan, hem de tegaddî bulunursa ber hâsıl olur. Ve illâ hanis olur. İtyan fî'li de, tegaddî fiiline sebep olmaya
salih değildir. Bu cihetle hattâ edatı, mücerret fâ gibi bir atf için olmuş, âdeta «in lem atike fe etegadde indeke» denilmiş olur.
(5) -(Ev -yahut): kelimesi, bir terdid edatıdır.   {îkre' eviktüb  oku, yahut yaz)  denilmesi gibi.
Ev, cümlei haberiyede ya şek veya teşkik ve ibham için bulunur. Meselâ: bir kimse, birine hitaben: (Cae Zeydün ev Amrün -Zeyd geldi yahut Âmr)
dese bunlardan birinin geldiğini, fakat hangisinin geldiğinde şek ettiğini ifade etmiş olur. Veya hangisinin geldiğini limaslaha-tin tasrih etmeyip
muhatabı teşvik için böyle demiş bulunur.
Ev edatı, cümlei inşaiyede tahyir ifade eder: (Huz hâzelkitabe ev hazihirrisalete -şu kitabı, yahut şu risaleyi al) denilmesi gibi ki. muhatap,
bunlardan birini almakta muhayyer bulunur.
«Ev kelimesi, bazan mücerret ibham ve nesafet izhar için istimal olunur: = ben yahut siz muhakkak bir hidayet veya açık bir dalâlet üzere
bulunmaktayız.) kavli şerifinde olduğu gibi ki, muhatapları insafa, tedebbüre davet için böyle beyan buyurulmuştur.  
«Ev kelimesini hâvi olan bir cümlede ihbar ve inşa ciheti bulunur. Bir kimsenin kölesile hür bir şahsa işaret ederek; (Hazâ hurrun ev hazâ -bu
hürdür veya bu) demesi gibi. Bu hâlde kölesi azat olmaz. Çünkü bunda haberiyyet ihtimâli racihtir. Fakat iki kölesine işaret ederek, (Hazâ hurrun
ev hazâ) derse inşaiyet ciheti racih olur. Bu iki köleden hangisinin azat olmasını dilediğini beyan etmesi icap eder.
Mamafih bu beyan için mahallin salâhiyeti şarttır. Binaenaleyh, böyle dedikten sonra iki kölesinden biri vefat etse veya birini satsa artık diğerinin
azat olduğu taayyün eder, «Benim maksadım vefat eden veya satılan köle idi» demesine bakılmaz. Zira onların azat olmasına salâhiyetleri
kalmamıştır.
«Yukarıdaki esasa mebni bazı meseleler teferru' eder. Ezcümle bir kimse, kölesiie beygirine işaret ederek: «Hazâ hurrun ev hazâ = bu hürdür veya
şu) dese İmamı Âzam'a göre bununla köle azad olur. Çünkü beygirin azad olmaya salâhiyeti yoktur. Bu söz, muayyenden, yâni: azad hükmünü
kabule salih olan köleden mecaz olur da onun itki teay-yün eder. Bir sözü muhtemeline hami etmek, onu ihdar etmekten evlâdır.
Fakat imameyne göre bu söz, lâğv olur. Çünkü bu iki şeyden biri, yâni: beygir hürriyete salih değildir. Halbuki her ikisinin de, yâni: mâ-tufün
aleyhin de, matufun da ayni hükme salih olması şarttır.
«Bir kimse, meselâ üç kölesi'hakkında: (Hazâ hurrun ev hazâ ve hazâ ;= bu hürdür veya bu ve bu) : diyerek üçüncüsünü vav ile atfda bulunsa
üçüncü köle, derhal azad olur ve o kimse, birinci ile ikinci kölesinden hangisinin azad olması hususunda muhayyer bulunur. Çünkü, şevki kelâm,
evvelki iki köleden birinin azad olmasını, üçüncü kölenin de buna azad olmakta teşrikini müfid bulunmuştur. Ancak İmam Züfe-re göre bunlardan
hiç biri filhal azad olmaz. Belki o kimse, muhayyerdir, ya birinci kölesini azad eder veya ikinci kölesile üçüncü kölesini azad eder. Zira üçüncü
köleyi ikinci köle üzerine vavı cem ile atf etmiştir.
«Ev edatı, bazan da ibahe için olur. (İştegil bilhadisi ev bilfıkhi -hadis ile veya fıkıh ile uğraş) denilmesi gibi. Bu hâlde hadis ile, yahut fıkıh  ile
iştigâl istenilmiş ve her ikisinin cem'i de caiz bulunmuş olur.
«Ev kelimesi, bazan hattâ, illâ en mânâsını müfid olur. »nazmı şerifindeki ev, bir tevcihe göre hattâ manasınadır ki: «onların azapları veya
ıstıslahlan hususunda tevbeleri veya tâ-zipleri vaki oluncaya kadar sana ait bir şey yoktur.» meâlindedir.
(Leelzemenneke ev tu'tiyeni hakkı) cümlesindeki ev İse «illâ en» mânâsına olup «Senden ayrılmayacağım, meğer ki, bana hakkımı veresin»
mealinde  bulunmuştur.
«Ev edatı, bazan da «bel = belki» mânâsına gelir: nazmı şerifinde olduğu gibi ki: «Kâfirlerin yürekleri taş gibidir, belki kasvetçe taşdan daha
katıdır.» meâlindedir.
nazmı celilindeki ev de «bel» manasınadır ki: şu mealdedir: «Onların cezaları ancak öldürülmeleri, belki asılmaları..» dır.
«Ev kelimesi, bazan da bir nevi tahyir için olup «ister» lâfzile tercüme olunur: (leekulennehu kabile ev lem yakbel) cümlesinde olduğu gibi ki!
«Ona elbette söyleyeceğim, ister kabul etsin, ister kabul etmesin» meâlindedir.
«Ev edatı, lâfzen veya manen siyakı nefiyde kullanılırsa umum ifade eder, umumi selbî, başka tâbir ile selbi külliyi mucip olur. Meğer ki, hilâfına
bir karine bulunsun. Meselâ: (Mâ câenî Zeydün ev Amrun) denilse: «Bana ne Zeyd ne de Âmr geldi» denilmiş olur.
Kezalik: (în faaltü hazâ ev hazâ fealiyye savmü şehrin = şunu veya şunu yaparsam bir ay oruç tutmak borcum olsun) denilmesi gibi ki, o iki şeyden
herhangisini yapsa üzerine bir ay oruç tutmak lâzım gelir.
Vav ise evin aksinedir ki, yalnız şümulü, cem'i nefy eder, selbi kül-lî'yi icap etmez. Meselâ: (Mâ câenî Zeydün ve Amrün) denilse «Bana Zeyd ile
Amrin ikisi gelmedi» denilmiş olur. Bunlardan yalnız birisinin gelmiş olduğu selb edilmiş bulunur. Meğer ki, bir karine bulunsun, o hâlde vav
edatı da ev gibi nefyin şümulünü, her birinden hükmün selbini ifade eder: (Lâ ter tekibilkezibe ve eklerriba) cümlesinde olduğu gibi ki, bununla
yalan da, ribayı yemek de nefy edilmiş olur. Nitekim: (Mâca-enî Zeydün ve lâ Amrün) denildiği takdirde de hem Zeydün, hem de Âmr'in gelmiş



olması nefy edilmiş bulunur.
«(Vekkeltü fülânen ev fülânen filbey'i -satışa filânı veya filânı tevkil ettim) denilse vekâlet, vekilin müphemiyyetine mebni kıyasen sahih olmaz.
Fakat istihsanen sahih olur. Çünkü^vekâlette tevessü cari dir. Bundaki müphemiyyet, nizaa müeddi olmaz. Bunlardan hangisi satış, muamelesini
ifa etse sahih olur. Artık diğerinin satışa salâhiyeti kalmaz ve bu sözle -her ikisinin vekâlette içtimai meşrut bulunmuş olmaz.
Mehr tesmiyesi hususunda ev edatı kullanılarak meselâ : (Hazâ mehrüki ev hazâ -mehrin şu mal veya şu maldır) denilse İmamı Âzam'a göre mehri
misil lâzım gelir, bu veçhile mehr tesmiyesi, meçhu-liyetine mebni sahih olmaz.
(6) : (İmma): terdit edatıdır, «ya veya» diye terceme edilir: (Hazâ inınıa Zeydün ve imma Amrün -bu ya Zeyddir veya Âmr'dir) denilmesi gibi.
Bazan imma yerinde ev lâfzı kullanılır: (İmma Zeydün ev Amrün - ya Zeyd yahut Âmr'dir) cümlesinde olduğu gibi.
«İmmâ edatı, cümlei haberiyyede ya şek veya terdit için olur: (Cae imma Zeydün ve imma Amrün - ya Zeyd veya Âmr geldi) gibi.
Bazan da ibham için olur: nazmı keriminde olduğu gibi ki, Haktealâ, onlara azap etmesini veya kendilerini tövbeye nail buyuracağını lihikmetin
ibham buyurmuştur.
«Cümleİ inşaiyeye dahil olan imma kelimesi, tahyir ve ibahe ifade eder: (Teallem imma hadisen ve imma fıkhen -ya hadis veya fıkıh teali üm et),
(Kül imma teamen ve imma fâkiheten -ya team veya mey-va ye) cümlesinde olduğu gibi.
«İmma edatı, bazan tafdil, tebyin için olur:  nazmı celîlinde olduğu gibi ki:  «biz ona şükr edici veya küf-
ranı nimette bulunucu  olduğu hâlde  hidayet yolunu beyan ettik» meâ-Undedir.
(7).-(Em) : Udul ve rücu edatıdır, «yoksa» tâbirile tercüme edilir:   (ekare'te em ketebte = okudun mu, yoksa yazdın mı)   gibi.
Hemzei istifhamiyye ile  tekabülde bulunan  em,  tesviye edatı olur
da emi muttasıla ve emi muadile nâmım alır: = onları korkutmuşsun, korkutmamışsın müsavidir.)  gibi.
Bir de, emi munfasıla vardır ki, kendisine emi munkatıa da denir. Idrap makamında, yâni: bir sözden diğer bir söze geçmek hususunda kullanılır: -
kör ile görür kimse müsavi olur mu?. Yok yok zulmetler ile nur müsavi midir.) nazmı celîlinde olduğu gibi.
Emi munkatıa, haberde vaki olunca «bel» mânâsını ifade eder. Matufun aleyhin evveline hemze gelmez: (Ellezî reeytehu le Zeydün em Amrün -
gördüğün kimse mutlaka Zeyd'dir, yok belki Âmr'dir.) cümlesinde olduğu gibi.
(8) -(Lâ): nefy edatıdır. Matufun aleyhe sabit olan hükmü, matuftan selb eder: (Zeydün sahiyyün lâ gayruhu = Zeyd cömerttir, başkası deği!)
denilmesi gibi.
Lâ, harfi atf olup mabâdini makabline nefyen rapt ve i'rabda ona tâbi kılar: (Eşşerefü bil'edebi lâ binnesebi = şeref edep iledir, neseb ile değildir.)  
gibi.
«Değil diye tercüme edilen lâ ya lâi tebrie, yok diye tercüme edilen lâ ya da leyseye müşabih lâ denir. (Hazâ hakkun lâ bâtılün = bu haktır, bâtıl
değildir), (lâ mabude illallah = Allahtan başka mabut yoktur.) denilmesi gibi.
«Lâ edatı, vav ile içtima edince atf edatı vav olur, lâ da nefyi te'kit eder:  (Levseşşerefü bisserveti ve lâ birriyasetilfaniye  = şeref servet ile ve fani
riyaset ile değildir.) cümlesinde olduğu gibi.
«Lâ, nehy edatı da olur: (Lâ tekülil 'malelharam = haram malı yeme) gibi. Lâ, muzari evvelinde müsbeti menfi kılar: (Lâ ya'lemü -bilmez)  gibi.
«Mazi evvelinde bulunan lâ, duaiyye olur: (Lâzale devletühu = devleti zail olmasın)  gibi.
(9) - (Bel) : Idrap edatıdır. Makablini meskûtün anh bırakır, nefy ve isbata taarruz  etmeksizin hükmü    mâbâdine ispat eder, bu suretle yanlış bir
sözü tashih ederek mâfâtı telâfiye, tedarüke vesile olur:  (Cae Zeydün bel Amrün = Zeyd geldi, belki Âmr) denilmesi gibi.
«Bel edatının medhulü müfred olacağı gibi cümle de olur.' Müfred olunca atf edatı olarak atf işini görür: (Lâ tükrim Zeyden bel Amren -Zeyde
ikram etme, belki Ârar'e ikram et), (mâ ekreme Zeydün bel Amrün = Zeyd ikram etmedi, belki Âmr ikram etti.) denilmesi gibi.
Bu gibi cümlelerde bazan nefy, matufa teveccüh eder. Meselâ: (Mâ-cae Zeydün bel Amrün) sözü: «Zeyd gelmedi, belki Âmr geldi» mânâsına
geldiği gibi bazan da «Zeyd gelmedi, belki Âmr gelmedi» mânâsına gelir.
«Idrap, ihbariyyatta cereyan eder, inşaiyyatta cereyan etmez. Çünkü inşa, bir mânâyı bir lâfz ile icat demektir. İcat edilen bir şey ise ayni zamanda
îdam edilemez. Ve inşaiyyatta tedarük, yâni: yanlış söylenilen bir sözü tashih kabil olmaz. Binaenaleyh bir kimse, medhulün biha olan zevcesine:
(Enti tâlikun vahideten bel sinteyni -sen bir talâk boşsun, belki iki) dese üç talâk vaki olur. Zira talâk, inşadır. «Enti talikun = sen boşsun» sözünü:
«bel isneyn = belki iki» demekle ilga etmiş olamaz. Fakat: (lehu aliyye dirhemün bel dirheman -onun benim zimmetimde bir dirhem, belki iki
dirhem alacağı vardır) denilse istihsanen iki dirhem lâzım gelir, üç dirhem lâzım gelmez. Çünkü «lehu aliyye dirhemün» sözü, bir ikrardır. îkrar ise
ihbar olduğundan bunda tedarike mahal vardır.
«Kelâmı ilâhîde idrap, hikâye ve te'vil tarikile bulunur: belki onlar bir şek içinde oynayıp dururlar.) nazmı şerifinde olduğu gibi ki, onların Railerini
kat'î surette bir hikâyeden ibarettir.
(10)   - (Lâkin):  Istidrâk edatıdır. Evvelki sözden neşet eden bir tevehhürmi kaldırmak için kullanılır. Meselâ: Zeyd'in gelmediğini bildiği hâlde
Âmr'in geldiğini de tevehhüm eden bir muhataba karşı: (Cae Zey dün lâkin Amrün =, Zeyd geldi, fakat Âmr gelmedi)  denilse bu tevehhüm
kaldırılmış olur.
«Lâkin edatı, müfredi müfret üzerine atf edince nefy edatı olur. Velâ edatının hilâfına olarak matufun aleyhden nefyedilen hükmü, matufta icap ve
ispat eder.
Lâkin edatı böyle müfrede dahil olunca makabli menfi olmalıdır ki, aralarında mugayeret hâsıl, olsun: (Mâcae Zeydün lâkin Amrün -Zeyd gelmedi,
fakat Âmr geldi)  denilmesi gibi.
«Lâkin edatı, cümleyi cümle üzerine atf iğin istimal edilince de bel edatının naziri olur. Matuf ile matufun aleyhin nefyen ve isbaten ihtilâfım icap
eder. Matufun aleyh, gerek müsbet ve gerek menfî olsun. (Câe Zeydün lâkin Amrün lem yecî -Zeyd geldi, fakat Âmr gelmedi), (Mâcae Zeydün
lâkin Amrün cae -Zeyd gelmedi, fakat Âmr geldi.) gibi.
«Lâkin kelimesinin istidrâk için olması için iki şart vardır. Birisi : ittisaki kelâmdır. Yâni: sözün intizamıdır, lâkin edatının makabli tedarike
elverişli bulunmalıdır. Şöyle ki: evvelâ: sözün cüzüleri arasında manevî bir irtibat bulunmalıdır ki, atf hâsıl olabilsin. Saniyen; isbat mahallî, nefy
mahallinin gayri olmalıdır ki, aralarım cemi mümkün olsun, sözde tenakuz bulunmasın.
Meselâ: bir kimse, bir şahsa hitaben: (leke aleyye elfün karzen = senin benim üzerimde borç olarak bin kuruş alacağın vardır) demekle o şahıs: (lâ



lâkin gasbün -yok, fakat o g.usbdir) )dese bu sözler arasında esasen bir ittisak ve irtibat bulunmuş olacağından lâkin edatile vasi sahih olur. Ancak
borcun sebebi hataya hami edilerek yerine gasb ispat edilmiş olur. Böyle borcunu ikrar eden kimseyi ifadesinin bir kısmında tekzip etmek, onun
ikrarım mutlak surette, iptal etmez, tki söz arasında irtibat ve ittisaki muhafaza için (lâ = yok) edatile yalnız borcun karz sebebile olduğu nefy
edilmiş olur, yoksa asıl borç, nefy ve inkâr edilmiş olmaz.
«Lâkin edatımn bulunduğu sözde ittisak bulunmadığı takdirde lâkin kelimesinin mâbadi, müste'nef, yâni: makabline taallûku olmayan başlı başına
yeni bir söz olmuş olur. Meselâ: bir kimse, kendi izni olmaksızın evlenen bir cariyesine hitaben: (lâ ücizünnikâhe lâkin ücizühu bi-miateyni =
nikâha izin vermem, fakat nikâha iki yüz lira mehr mukabilinde İcazet veririm) dese (lâkin ucizühu..) sözü, bir müste'nef kelâm olmuş olur. Çünkü
o kimse, nikâha icazetini esasından nefy etmiş bulunmaktadır. Artık iki yüz ile isbatında mânâ yoktur. Belki iki yüz lira mehr ile akd edilecek bir
başka nikâha icazet vermiş olur.
378 -: (Hurufı carre) : Arapçada yirmi kadar harf vardır ki, bunlardan her biri, medhûlünü lâfzen veya manen cer eder, yâni: esire okutur,
mâkablindeki fî'lin veya şibhi fî'lin mânâsını dahil olduğu isme veya isim ile müevvel diğer bir kelimeye çekip bağlar. Bunların hukukî hükümler
bakımından başlıcaları: (be, ala, min, an, ilâ, fi, lâm) harfleridir. Bunlara dair sırasile biraz malûmat vereceğiz.
(1) -(be - bâ): ilsak edatıdır, makablini medhûlüne rapt eder. Meselâ: bir kimse hadimine: (lâtahruc illâ biizni = iznim olmadıkça çıkma) dese
huruç fî'li, izne bağlanılmış olur. Binaenaleyh her huruç için bir izin iktiza eder. Burada huruç -çıkmak fî.li, nekiredir, nefy siyakında bulunmuştur.
Siyakı nefide bulunan nekireler ise taammÜm eder, umum ifade eyler.
«Bâ edatının daha bir çok mânâları vardır. Bir kısmı şunlardır:
Bâ, istiâne için olur: (ketebtü bilkalemi - kalem ile yazdım) gibi. îsti'taf için olur: (billahi kulne lena = Allah için bize söyleyiniz) denilmesi gibi.
Kasem için olur: (Billahi mâ faaltü keza = Vallahi öyle yapmadım) gibi. Fî mânâsında olarak zarfiyet ifade eder: (Zeydün bilbele-di = Zeyd
şehirdedir) gibi. Zaid bulunur. (Bihasbike Zeydün = Zeyd sana kâfidir) denilmesi gibi. Maa mânâsında bulunur. (Caelbeharü bin-kişafilezhari -
bahar çiçeklerin açılmasile beraber geldi) denilmesi gibi.
«İstiane için olan bâ edatı, vesaile dahil olur. Çünkü makaside ve-sail ile istiane olunur: (bı'tü hâzelkitabe bidinarin -bu kitabı bir dinara sattım)
denilmesi gibi ki kitap, mebi, ve sailden olan dinar da semen olmuş olur.
«Bâ edatı, mahalli fî'le, yâni: fî'lin mefulün binine dahil olunca filin o mahalli istiab etmesi = orayı kaplaması icap etmez. Meselâ:  -başlarınıza
mesh ediniz) nazmı şerifinde bâ harfi, mesh fiili nin mefulü olan rüuse dahil olmuştur. Binaenaleyh bu mesh fî'linin bütün başı kaplaması lâzım
gelmez.
(2) -(Ala -üzerine): kelimesi, sureten veya manen isti'lâ edatıdır: (rekibe alelferesi = at üzerine bindi), (lehu hükmün alennasi = onun nas üzerine
hükmü carîdir)  denilmesi gibi.
«Alâ kelimesi, vaz'ı şer'î itibarile vücub için Kullanılır. Meselâ: (Li-iülânin aliyye elfün = filân için üzerimde bin kuruş vardır) denilse Dor-ca hami
olunup verilmesi icap eder. Fakat buna muttasıl olarak «vedia» sözü ilâve edilirse o zaman vücub, bu vedianın hıfzına hami olunur.
«Nikâh, bey, icare gibi muavezata dahil olan alâ edatı, bâ gibi ıvez mânâsım ifade eder. Meselâ: (nekehtü hâzihü'merete alâ elfin) denilse kadının
bin kuruş veya bin lira mehr ile nikâh edildiği anlaşılır. Kezalik: (bi'tü hâzelkitabe alâ elfin) denilse (bi'tü bielfin) denilmiş gibi olur da kitabın bin
kuruş ıvez ile satıldığı ifade edilmiş olur.
«Talâk lâfzına dahil olan alâ, imameyne göre yine ıveze hami olunur, imamı Âzam'a göre ise şart için olmuş olur. Çünkü talâkın şarta tâ'liki ihtimâl
dahilindedir. Binaenaleyh bir kadın kocasına: (talliknî se-lâsen alâ elfin = beni bin kuruş üzerine üç talâk ile boşa) deyip kocası da kendisini bir
talâk ile.boşasa imameyne göre binin üçte birine ıvez olarak müstahık olur. Çünkü ıvezin eczası, rauavvezin, yâni: burada ta-îâkm eczasına inkisam
eder, İmamı Âzam'a göre ise, bir şeye müstahık olmaz. Zira şartın eczası, meşrutun cüzlerine münkasim olmaz.
«Alâ edatı, bazan da şart edatı olur. Yâni: mâbadinin makabline şart-olduğunu anlatır:( kiili^f^tı Vji jtih^L ) Alîahtealâ'ya biç bir ortak edinmemek
üzere seninle mübayeada bulunurlar.) Nazmı celilinde olduğu gibi.
(3)  - (Min): iptidaî gaye edatıdır. Burada gayeden maksat, mesafedir, bir mümted emirdir. Çünkü gaye, nihayetten ibaret olduğundan onun iptida
ve intihası olamaz:  (zehebtü mineliraki ilelhicazi = Iraktan Hicaza gittim)  denilmesi gibi ki, gitmenin Iraktan    başlayarak Hicaza kadar imtidat
ettiğini ifade eder.
Min edatı; beyan için olur. (Lifelâniri aliyye aşeretün min fiddetin = filânın zimmetimde gümüşten on dirhem alacağı vardır) cümlesinde olduğu
gibi.
Min edatı, teb'iz için de olur: (ekeltü mineteami -teamdan yedim) sözünde olduğu gibi.
Min kelimesi, bâ mânâsında müstameldir. = onu Allah'ın emrile saklarlar) kavli celîlinde olduğu gibi ki, «biemrillâhi» demektir.
Min edatı bazan da sıla, yâni: zaid olarak kullanılır: (Mâ caeni min ahadin) gibi ki:  (mâ caenî ahadün -bana bir kimse gelmedi) demektir.
(4)   -(An): Mücaveze ve teaddî edatıdır. Bazan «den» ile, bazan da «tarafından» ile tercüme olunur. Bazan da zaid olarak tercüme edilmez, bazan
da «mai zaide» ile birleşerek « amma» şeklinde zarf edatı olur. Şu misallerde olduğu gibi: (ir tehale aniddünya -dünyadan geçip gitti),   (vükkiltü
anilgayr   - başkası tarafından vekil tâyin olundum),
(mâ ağnâ anhü malühu = ona malı faide vermedi), (eciü amma karibin
= yakında gelirim.)
«An kelimesi, bazan da lâm, alâ, ba'd mânâlarında kullanılır: (Hazâ ihsanün leke an ihsnaike -bu sana ihsanından dolayı bir ihsandır), (yedumu
ismühu an elsüninnas -adı nâsın dilleri üzerinde devam eder), (reeytü garabeten an garabetin = bir garabetten sonra diğer bir garabet gördüm)
cümlelerinde olduğu gibi.
(5)  - (ilâ)   : Intihai gaye edatıdır,  mugayya  denilen makablinin gaye denilen mâba'dine kadar imtidat ettiğini gösterir ve bazan bu gayenin o
mugayyaya dahil olduğuna delâlet eder. Şöyle ki, ilâ kelimesinin bulunduğu cümlede sadrı kelâma,  yâni:   ilâ edatının üst tarafına bakılır: Eğer
sadrı kelâmın gayeye intihası, imtidadî muhtemel işe ilâ, intihayı gayeye hami olunur:   (ecceltüssemene ilâ şehrin =  bedeli bir aya kadar te'cil
ettim) denilmesi gibi ki, te'licde imtidat caridir. Bu hâlde gaye olan şehr -ay, te'cil müddetine dahil olur, artık bir ay tamam geçmedikçe semen talep
edilemez.
Eğer sadrı kelâm, intiha ve imtidada mütehammil değilse mümkün olan yerlerde ilâ edatı, bir mahzufa teallûk ederek yine intihayi gayeye hami



olunur: (bi'tü ilâ şehrin = bir aya kadar sattım) denilmesi gibi ki, bey = satış fî'linin imtidat ve intihaya ihtimâli olmadığından burada bir «müeccelen
-veresiye» kaydi takdir olunur, âdeta (bi'tü müeccelen ilâ şehrin - bir aya kadar veresiye olarak sattım) denilmiş gibi olur. Binaenaleyh bu satılan
şeyin semeni bir aydan evvel istenilemez.
Ve eğer ilâ edatının bir mahzufa teallûku mümkün olmamakla beraber sadrı kelâm, te'hire mütehammil bulunursa ilâ, sadri kelâmın tehirine hami
olunur: (Enti talıkun ilâ şehrin -sen bir aya kadar boşsun) denilmesi gibi. Bu hâlde bir ay çıkmadıkça talâk vâki olmaz. Meğer ki, bununla derhal
talâk vukuuna niyet edilmiş olsun. O takdirde talâk müneccezen = filhâl vukubulur.
Fakat imam Züfere göre bu söz ile her hâlde müneccezen talâk tahakkuk eder. Çünkü te'cil ve tevkit, mevcudiyyetin sıfatıdır. Talâk ise bir emri
vücudî değildir, artık bu sözdeki «ilâ şehrin» kaydi lâğv olmuş olur. Diğer eimmeye göre ise burada te'cil, talâkın değil, talâkı ikam, yâni: tatlikın
sıfatıdır, ika' ise bir emri vücudîdir.
«Hâ edatım havi olan cümlede sadrı kelâm, gayeye ya mütenavi] olur veya olmaz. Eğer mütenavil olursa gaye, mugayyaya dahil olur. Gaye ister
kendi kendine kaim olan şeylerden bulunsun ister bulunmasın müsavidir.
Meselâ: (Ekeltüssemekete ilâ re'siha -balığı basma kadar yedim) sözünde semekenin gaye olan re'se tenavülü vardır ve re's, bizatihi kaimdir.
Binaenaleyh bu söz, balığın basile beraber yeyilmiş olduğunu ifade eder.
Kezaîik: ellerinizi de dirseklerinize kadar yıkayınız) kavli şerifinde ellerin dirseklere tenavüli, şümuli vardır. Çünkü dirsekler de ellerden,
kollardan sayılır. Dirsekler ise bizzat kaim değildir, belki ellerden ma'duttur. Burada merafik = dirsekler, vücut itibariie değil, tekellüm itibariie bir
gayedir. O hâlde bu gaye de mugayyaya dahil, olur. Fakat bu gayenin ötesinde bir şey var ise o, mugayya hükmüne dahil olmaz, işte abdestte
dirseklerin ilerisini yıkamanın ademi vücubi, bu esasa müstenit olup bu kavli şerifteki ilâ kelimesinden münfehim bulunmuştur.
Ama sadrı kelâm, gayeye mütenavil olmaz, yâni: gaye başka bir şey bulunmuş olursa gaye, mugayyanın hükmüne dahil bulunmaz. Gaye ister
binefsihâ kaim olsun ister olmasın. Meselâ (Bi'tü hâzelbüstane ilâ hâitihî -bu bostanı dıvarına kadar sattım) sözünde büstanın hâite şümulü yoktur.
Hait ise binersin! kaim bir şeydir. Binaenaleyh bu bostanın satışına divan dahil bulunmuş olmaz.
Kezalik: orucu geceye kadar tamamlayınız) kavli şerifinde orucun gaye olan geceye §ümulü yoktur. Binaenaleyh gece oruç vaktine dahil değildir.
Bu hâlde ilâ edatı, mugayyadaki hükmün gayeye kadar imtidadını ifade etmiş olur, gayeye gelince nihayet bulur.
Velhâsıl: ilâ edatından evvel, gaye mugayyaya dahil bulunmuş ise, bu gaye, ilâ ile mugayyadan hariç kalmaz. Bilâkis gaye mugayyaya dahil
bulunmamış ise ilâ gelmekle dahil olmaz. Çünkü şek ile yakın zail olmaz.
(6) -(Fî = de): Zarfiyet edatıdır. Medlulü, makablini zamanen veya mekânen müştemil olur, bir şeyin diğer bir şeye hakikaten veya mecazen duhul
ettiğini ifade eder: (Zeydün filbeyt = Zeyd evdedir), (Ennecatü fıssıdık -kurtuluş doğruluktadır) gibi.
«Zarflar, zurufı zamaniyye ve zurufu mekâniyye nânıile iki türlüdür. Zamanı olan zarflar, meanîye, gayri mer'î ahvâle mahsustur. Me-kâni olan
zarflar ise hem meanîye, hem de zevata mahsustur.
Meselâ: (Sumtu fi ramazane_ = ramazanda oruç tuttum) sözündeki zarf, bir zarfı zamanıdır. Oruç tutmak ise gayri mer'î, meanîden mâ-dud bir
hâldir. (Zeydün filbeyt -Zeyd odadadır), (râhatülmer'i fî bey-tihî = insanın rahatı kendi hanesindedir) sözlerindeki zarflar ise birer zarfı mekânıdır.
Şu kadar var ki birincisindeki mazruf, yâni: zeyd, zattır, bir haricî mevcuttur. İkincisindeki mazruf ise meanîden olan istirahat halidir.
«Fî edatının zurufı zamaniyyede mevcud bulunmasile mahzuf bulunması, imameyne göre müsavidir, istiap iktiza etmez. Çünkü bir şeyin
muhtasarı da o şeyin tamamı hükmündedir. Binaenaleyh bir kimse: (sumtü hâzihissene) dese (sumtü fî hâzihissene) demiş gibi olur. Artık birinci
surette de bir senenin kamilen oruçla geçmiş olduğu ifade edilmiş olmaz. îmamı Âzam'a göre ise aralarında fark vardır: (Sumtü hâzi-hissenete = bu
sene oruç tuttum) sözü, senenin tamamen oruçla geçtiğini ifade eder. Çünkü zarf olan sene, mefulün bih menzilesinde bulunmuş, bu seneyi oruçla
geçirdim, denilmiş gibi olur. Mefulün bih ise hilâfına delil bulunmadıkça kendisinin tamamına fiilin teallûkunu iktiza eder. Sumtü fî hazihisseneti -
bu sene de oruç tuttum) sözü ise istiap iktiza etmez. Binaenaleyh sene içinde birgün, hattâ bir saat bile oruçla bulunmuş olan bir kimsenin böyle
demesi sahih olur,
Kezalik: bir kimse zevcesine: (Enti talikun gaden -sen yarın boşsun) dese bununla ertesi günün ilk cüz'ünde talâk vaki olur. Bununla er-
tesi günün ahirini kasd etmiş olduğunu söylese diyaneten tasdik olunursa da kazaen tasdik olunmaz. Fakat: (enti talikun filgadi = sen yarınki
günde boğsun) dese böyle bir niyette bulunmuş olduğu hakkındaki iddiası, kazaen de tasdik olunur.
Böyle bir söz söylemiş olan kimse, ertesi günün muayyen bir cüz'ü-ne niyet etmemiş bulunursa talâkın vukuu için o günün ilk cüz'ü evlâ bu-hınmuş
olur. Çünkü bu ilk cüzü, kendisini iradeye bir mâni, müzahim bulunmaksızın ilk evvel vücude gelmiş bulunur.
«Fî edatı, mekânda tancîz ifade eder. Meğer ki duhul, huruç gibi bir fîl takdir edilsin. O hâlde bu fiil, bir şart mesabesinde bulunur.
Meselâ: bir kimse, hariçte bulunan zevcesine: (Enti talikun fidda-ri = sen evde boşsun) dese derhal talâk vaki olur. Çünkü talâkın mekânlara nisbeti
müsavidir ve bir de mekân, mevcuttur. Mevcude talik ise tancizdir.
Amma bu söz ile: (Enti talikun fî duhulikiddare = sen eve girdiğinde boşsun) demek istemiş ise kadın eve dahil olmadıkça boş olmaz. Zira, burada
mukadder bulunan duhul fî'li, bir şart mesabesindedir. Nitekim sarahaten böyle söylediği veya: (Enti talikun in dahaltiddare = eve girersen sen
boşsun) denildiği surette de kabledduhul talâk vaki olmaz.
«(Enti talikun. fî meşiyyetillâh), (enti talikun f) iradetillâh), (enti talikun fî rızaillah) cümlelerinde de şartiyet mânâsı vardır. Yâni: talâkın vukuu
için Hak Tealânm meşiyyeti, iradesi, rızası şart kılınmış demektir. Bu talâk hakkında bunların, meselâ rızayı ilâhînin teallûk edip etmediği ise bizce
malûm değildir. Binaenaleyh bunların böyle söylenme-sile talâk vaki olmaz. (Enti talikun fî ilmillâhi = sen Allahın ilminde boşsun) denilmesi
suretinde ise talâk derhal vaki olur. Zira Allahtealâ' nın ilmi, her şeyi muhittir ve Hak tealânm ademi ilm ile ittisafi muhaldir. Artık talâk, mevcut
bir şarta talik edilmiş gibi olacağından hemen tahakkuk eder.
(7) -(Li); Harfi, tâlil ve tahsis edatıdır. Yâni: ya bir şeyin illetini beyan eder: (Darebtü Zeyden litte'dibi = Zeydi te'dip için doğdum) cümlesinde
olduğu gibi. Veya bir şeyin diğer bir şeye, yâni: üzerine dahil olup esire okuttuğu şeye irtibat ve münasebetini müfid olur. Şöyle ki: bu irtibat, ya
mülkiyyet itibarile olur: (Elmalü lizeydin = mal Zey-din mülküdür) gibi veya temlik itibarile olur: (Vehebtülmale li Zeydin -malı Zeyde bağışladım)
gibi. Veya istihkak itibarile olur: (Eşşerefü lilulemai -şeref ulemaya lâyıktır) gibi. Veya nisbet itibarile olur: (Hazâ ibnün li Zeydin = bu Zeyd'in
oğludur) gibi.
«Harfi cer olan lâmi meksure, bazan tarih, âkibet, zarfiyet mânâlarını mutazammin olur, bazan da zaid bulunur: (îtekeftü liaşrin bakıy-ne rain



remazane = ramazandan on gün kalarak  i'tikâf ettim),   (felilmevti yuledülinsanü = insan akıbet ölmek için doğurulur), (Sumuli rü'yetihî -hilâlin
görüldüğünde orug tutunuz), (Lâebalehu = onun babası yoktur)  cümlelerinde olduğu gibi.
«Lamı meksure, ismi müstegas evvelinde meftuh = üstün okunduğu gibi yai mütekellimden başka zamirlerin evvellerinde de meftuh okunur: (Ya
lezeydin), (leke), (lehu),   (lena) gibi.
379 -: (İstisna kelimeleri): Bir takım edatlardır ki, her biri bir şeyi diğer bir şeyden çıkarır, ona dahil bulunmadığını gösterir. Eğer bu çıkarma
olmasa bu iki şeyden birinin diğerine hakikaten veya hükmen zühulü lâzım gelir. Baghcaları illâ, gayr, sivâ, mâada, .mâhalâ, lâ seyye-ma, hâşâ,
beyd, belhe) kelimeleridir. Şöyle ki:
(1)  -(illâ)   : istisna edatıdır, istisnalar, muttasıl ve munfasıl kı-simlanna ayrılır.  Meselâ:   (Lâ aleyhi selâsü derahime illâ vahideten  = benim onda
bir dirhemi müstesna olmak üzere üç dirhem alacağım vardır)  denilse müstesna, müstesna minhin cinsinden olduğu için bir istisnai muttasıl olmuş
olur ve üç dirhemden bir dirhem istisna edildiği ci hetle iki dirhem kaldığı itiraf edilmiş bulunur.
İllâ edatı için beyan bahsine müracaat!.
(2)  - (Gayr)   : Başka mânâsına bir istisna edatıdır.  İzafetle kullanılır:   (Mâ reeytü ehaden gayre Zeydin  =  Zeyd'den başka bir kimse görmedim),
gibi. Bazan makabline sıfat olur.   (Lâilâhe gayrıhu   =   onun gayri ilâh yoktur) gibi.
«Gayr kelimesi, bazan «illâ» mânâsına hami olunur. Şöyle ki: (lifü-lânin aleyye dirhemün gayrü danikin) ibaresinde gayr, merfu' okunarak dirheme
sıfat yapılsa tam bir dirhem ikrar edilmiş olur. Fakat gayr, mansub okunsa «illâ» mânâsına olur. Bu hâlde bir dirhemin bir daniki müstesna olmak
üzere mütebakisi ikrar edilmiş olur. Birinci suret: «filânın bende danikin gayri olan bir dirhem alacağı vardır»  meâlindedir.
İkinci suret ise filânın bende bir daniki müstesna olmak üzere bir dirhem alacağı meâlindedir.
Kezalik: (lifülânin aliyye dinarün gayrü aşeretin) denilip gayr ref edilse tam bir dinar ikrar edilmiş olur. Nasb edildiği surette ise İmam
Muhammed'e göre yine bir dinar ikrar edilmiş olur. Çünkü müstesna ile müstesna minh bir cinsten olmadığı cihetle bu, bir istisnai munkati'dir.
İmameyne göre ise bu, bitarikübeyan bir istisnai nıuttasiîdir. Bununla bir dinardan on dirhem istisna edilmekle kıymetinden on dirhem noksan
olmak üzere bir dinar ikrar edilmiş olur. (Bedaiül'usul).
«Gayrin tesniyesi, cem'i yoktur. Ağyar tâbiri müvelleddir.»
(3) -(Sivâ, seva): Gayr manasınadır. (Mâ sivallahi fânin - Allah'tan başkası fânidir) gibi. Bir kimse: (Abidi ahrarün siva fülânin = filândan başka
kölelerin azaddır) dese filândan başka köleleri azad olmuş olurlar.
 (4)   - (Adâ, mâada): Başka manasınadır, dahil oldukları kelimeler mansup olur.   (Mâreeytü hakimen mâada Zeyden -Zeyd'den başka hâkim
görmedim)   gibi.
(5)   -  (Mâhalâ)   : Mâada manasınadır.     Medhulü üstün  okunur. (Elâ küllü şey'in mâ halâ Ailâhe batılün   =  biliniz ki, Allah'tan başka her şey
fânidir) gibi.
(6)  -  (Lâseyyemâ): Bahusus mânâsına olup mâbâdini makabline tercih eder ve mâbâdi muzafün ileyh olarak mecrur olur. Mâbadi mah-zuf bir
müptedanın haberi olmak üzere merfu da olabilir.  (Zeydün âli-mün lâ seyyema şairin = Zeyd âlimdir, bilhassa şairdir) gibi.
(7)   -  (Hâşâ): müstesnayı tenzih için kullanılır ve medhulü mecrur bulunur:   (Ennasü fil gafeleti hâşelevliyai  - nâs gaflettedirler, evliya ise
bundan münezzehtir)  gibi.  (Hâşâ lillâhi) maazallah! demektir.
(8)  -(Beyde): Enne lâfzına mukarin olarak lâkin mânâsında kullanılır:   (lâ  ilme lehu beyde ennehu âkilün  =  onun ilmi yoktur,   lâkin akıllıdır)
gibi. «Şu kadar var ki» diye de tercüme edilebilir.
(9)  -(Belhe): Bazan «siva, min gayr» mânâsım ifade eder. (Belhe Zeydin -Zeyd'den başka) gibi. Bir hadisi kudsîde şöyle buyurulmuş-tur:
Yâni: salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insanların hatırlarına gelmedik şeyleri ihzar ettim ki, bunlar sizin muttali
olduğunuz şeylerden bambaşkadır.
380 -: (Şart kelimden): Bunlar, bir şeyin vücudunun diğer bir şeyin vücudüne teallûk ve tevakkuf ettiğini bildiren edatlardır ki, başlıca lan:  (in, iza,
izama, îev, meta, men, mâ)  lâfızlarıdır. Şöyle ki:
(1) -(in) : Eğer, ise manasınadır, üzerine dahil olduğu fiili maziye muzari, yâni istikbâl mânâsı verilir ve üzerine dahil olduğu muzarii cezm eder:
(în caeküm binebein -size bir haber ile gelirse), (in tu'tinil-kitabe u'tike semenehu -bana kitabı verirsen sana parasını veririm) gibi.
İşte bu misâlde paranın verilmesi, kitabın verilmesine talik edilmiştir. Binaenaleyh «in>: edatı şart, «tu'tinilkitabe.- sözü bir cümlei şartiye, «u'tike
semenehu» sözü de bir cümlei cezaiyedir.
«İni şartiye, vücude gelip gelmemek arasında mütereddit bulunan şeye dahil olur, yoksa kat'iyyülvücud veya kat'iyyülintifâ olan bir şeye dahil
olmaz. Meğer ki bir nükteye mebni olsun.
Meselâ: Zeydin gelip gelmemesi melhuz olsa: (in cae Zeydün feek-rimhü = Zeyd gelirse ona ikram et) denilmesi doğru olui. Fakat Zeyd zaten
gelmiş veya vefat edip gelmesi. mümkün bulunmamış ulursa böyle denilmesi doğru olmaz.
Bu esas üzerine bazı meseleler, teferrü eder. Şöyle ki:
«Filhal mevcut bir şarta talik, tencizdir. Binaenaleyh bir kimse, zevcesine: (in câe fülânün min seferihî feenti talikun -filân seferinden gelirse benden
boşsun) diyip o kimse de gelmiş bulunsa filhâl talâk vâki olur.
Bilâkis vücudu, âdeten mümteni bir şarta talik, bâtıldır. Binaenaleyh vefat etmiş bir şahıs için: (in câe fülânün feenti talikun = filân gelirse sen
boşsun) denilse bununla talâk vaki olmaz, bu söz lâğv olmuş olur.
«Bir kimse, zevcesine: (in lem utallikki feenti talikun = seni boşa-mazsam sen boşsun) dese talâk bu zevç ile zevceden biri vefat edinceye kadar
vaki olmaz, vefattan biran evvel vaki olur. Çünkü şartın, yâni: ademi tatiikin vukuuna teyakkun o vakitte husule gelir. Bu hâlde zevce, medhulün
biha olup vefat eden 2evc bulunsa ona varis olur. Çünkü mu' tedde olacağından iddeti içinde zevciyet hükmü kısmen bakidir. Amma zevce bulunsa
zevç, varis olamaz. Zira firkati kendisi ihtiyar etmiştir.
Fakat zevce medhulün biha olmayınca her ikisi de birbirine varis oîamaz. Çünkü bu hâlde iddet lâzım gelmiyeceğinden zevciyet tamamen lail olmuş
olur.
(2) -(İza): Kelimesi, Kufilere göre şart ile zarf beyninde müşterektir. Bazan yalnız zarf için olur: = kasem olsun (ka-ranlığile ortalığı kaplayacağı
zaman geceye) nazmı celilinde olduğu gibi. Bazan da yalnız şart için olur, zarfiyet mülâhaza olunmaz: (iza tu-sibke hasasetün fetecemmeli = sana



bir fakr-ü zaruret isabet ederse1 güzelce sabr et)  sözünde olduğu gibi.
İza kelimesi, basiriyyuna göre zarf için mevzudur, mücerret zarfiyet için istimal olunur, şart ve talik mânâsı mülâhaza olunmaz: (vessub-hu iza
beda -sabah belirdiği vakit) gibi. Bazan da zarf mânâsı sukut etmeksizin şart için kullanılır: (îza zehebte zehebtü = gideceğin zaman ben de giderim)
-gibi ki, mütekellim, kendisinin gitmesini muhatabının gitmesine talik etmiştir.
«iza kelimesi, imamı Âzam'a göre zarf ile şart mânâsında müşterektir. İmanıeyne göre ise mücerret zarf içindir. Binaenaleyh bir kimse zevcesine:
(iza lem utallikki feenti talikun = seni boşamadığım zaman sen boşsun) dese İmamı Âzam'a göre zevç ile zevceden biri vefat etmedikçe bununla
talâk vaki olmaz. İmameyne göre ise bu sözü müteakip talâk vaki olur. Çünkü talâk, tatlikten hali bir zamana izafe edilmiştir. Bu zaman ise bu sözü
müteakip sükût edilir edilmez tahakkuk eder.
«iza edatı, cümlei ismiye evvelinde «müfacat» edatı olup ansızın, bir de bakılır ki, diye tercüme olunur: (iza nüm yezhebun -bir de bakılır ki, onlar,
gidiyorlar)  gibi.
(iz): kelimesi de geçmiş zamana mahsus zarf edatıdır: (îz küntü müteallimen ~ müteallim olduğum zaman) gibi. Yevm, hin, vakt, âmm
kelimelerinin ahırlarına lâhik olarak: (yevmeizin, hineîzin, vakteizin âmmeizin) diye okunur ve: «o günkü gün, Öyle olduğu zaman, o vakit, o yıl)
diye tercüme edilir.
«iza edatı, tâlil ve müfacat edatı da olur: (ce'tü iz reeytüke = sem gördüğüm için geldim), (harectü iz hüve zahibün -çıktım bir de baktım ki o
gitmiş)   gibi.
(3)   -(Izamâ  = ne zaman): kelimesi de zarf için olmakla beraber şart mânâsım da daima mutazammm bulunur: (Izamâ te'tini ükrim-ke -ne zaman
bana gelirsen sana ikram ederim) gibi.
(4)  -(Lev)   : kelimesi, lügat itibarile maziye mahsus bir şart edatıdır. Medhulü fili muzari bulunursa mânâsım maziye tahvil eder:   (lev cae
Zeydün lereeytühü   - Zeyd gelse idi elbette görürdüm),   (lev yâle-mülmerü kadre hayatihi iema yuziuhu -insan hayatının kadrini bilseydi onu zayi
etmezdi)  gibi.
Fakat fukahayi kirama göre lev kelimesi, nâsm lisanında istiare olarak «in» mânâsında kullanılmaktadır. Binaenaleyh bir kimse zevcesine: (enti
talikun lev dehaltiddar) dese de kadın o haneye bu sözden evvel dahil bulunmuş olsa lügat bakımından mufallâka olması muvafık görülür. Fakat
istimal bakımından talâk vaki olmaz. Bilâkis bu sözden sonra dahil olsa lügat bakımından talâk vaki olmaz. İstimale binaen vaki olur. Çünkü bu
sözün mânâsı lügatçe: «sen haneye dahil olmuş isen boşsun» demektir, istimalde ise: «sen haneye girer isen boşsun» demekten ibarettir. Bu husus,
imam Ebu Yûsüf'ten mervîdir.
«Lev-edatı, bazan temenni mânâsını da ifade eder: (yekuîülmüc-rimune lev künna salihîn = günahkârlar derler ki: kâşki salih kişiler olsa idik) gibi.
«Levün cevabına bazan lâm dahil olup iki cümlenin birbirine irtibatını te'kit eder: = eğer yer ile gökte Allah tealâdan başka hükmü carî olan ilâhlar
bulunsa idi elbette bu yer ile gök fesada uğrardı.)   nazmı celilinde olduğu gibi.
«Levlâ kelimesi, «olmamış olsa» mânâsını ifade eder: (levlâ hidaye-tullahl İema neca ehadün -Allah tealâmn hidayeti olmamış olsa idi hiçbir kimse
kurtulamazdı.) gibi. Bu kelime, teşvik, tevbih, temenni mânalarında da istimal olunur. Nitekim: nazmi celilin-deki levla, teşvik ve tahzîz içindir.
Her zümreden bazı zatlar, ayrılıp fıkıh tahsil etmeli değil midir, mealinde olup dinî malûmat sahiplerinin yetişmesine teşviki mutazammındır.
«Levmâ kelimesi de hem «ellâ» kelimesi gibi tahzîz ve teşvik edatıdır. Hem de bazan «levlâ» mânâsında müstameldir.
(5) __ (Meta)   : Mutlak ve müphem vakt edatıdır, üç zamandan birine muhtas değildir. Ve bu kelimeden şartiyet mânâsı sakıt olmaz, daima vücut
ile adem arasında mütereddit bulunan şeylere dahil olur. Binaenaleyh bir kimse zevcesine:   (enti talikun meta lem ütallıkki  = seni ne  zaman
boşamazsam  sen boşsun)  dese bu sözü müteakip hemen talâk vaki olur. Çünkü şart, yâni: boşamaksızm geçen bir an tahakkuk etmiş bulunur.
Bir kimse zevcesine: (enti talikun meta şi'ti = sen dilediğin zaman boşsun) dese talâkı zevcesine tefviz etmiş olur. Bu talâk, mahalline ik-tisar etmez,
kadın nefsini dilediği zaman tatlik edebilir. Çünkü meta, dediğimiz veçhile müphem, gayri muayyen bir zaman edatıdır.
«Metama» kelimesi de ayni hükümdedir.
«Meta, zamandan suale mevzu istifham edatı da olur: (Meta kare' te = ne zaman okudum), (meta hû = o ne zaman) gibi.
(6)  -(Men) :  kelimesi akl sahiplerine mahsus olup «kim ki» mânâsına şart edatıdır: (men tes'a ilâ şey'in yenelhu = kim ki bir şeye çalışırsa ona nail
olur)  gibi.
«Men edatı, istifhamiyye, mevsufe, mevsıüe olarak da kullanılır: (men caeke = sana kim geldi), (faka Zeydün alâ men adahü = Zeyd kendisinden
başkalarına faik oldu), = ve onlardan kimi iman etti, kimi de kâfir oldu.) gibi.
«Men edatı, lâfzen müfred ise de manen cem olabilir.
«Men za kelimesi, «bu kim» demektir. (Men li bikeza) gibi tâbirlerde: (men yazmenü lî bikeza = filân hususu bana kim zamim olur.) gibi bir
mânâda kullanılır.
(7) __  (Ma)   : kelimesi,  «ne» mânâsında olup ekseri    zevilukulün
gayrisinde  şartiye,   istifhamı ye,   mevsufe,   nafiye,   mevsule,   masdariye ve zaide olarak kullanılır. Şöyle ki: Mai şartiye, şart ve ceza iktiza eder,
dahil olduğu muzarileri cezm eyler: Allah tealâ nâsa, rahmetinden ne açarsa onu tutacak bulunmaz)  gibi.
Mai istifhamiye, ne mânâsına olan bir suale mevzu bulunur: (mâ tekulü fî hakkıhî - onun hakkında ne dersin) gibi. Bu mânın evveline harfi cer dahil
olursa ahirinden elifi düşer:  (neden sual ederler?)   gibi.
Mai mevsufe, şey mânâsını müfid olup kendisinden sonra bir sıfat bulunur:   (bi'sema yef'alûn  = yaptıkları şey ne fena)   gibi.
Mai nafiye, medhulünü nefy eder, muzariin evvelinde bulunursa nefyi hal edatı olur:  (Mâcae = gelmedi),  (mâyeciü - gelmiyor) gibi.
Mai mevsule, o ki, o şey ki, diye tercüme olunup ismi mevsul bulunur, kendisini takip eden cümleye veya şibhi cümleye «sıla» tâbir edilir: (alimtü
matüridü = dilediğin şeyi bildim), (mâtüridü lâ yuced -o şey ki diliyorsun bulunmaz)  gibi.
Mai masdariye, dahil olduğu cümleyi masdar hükmünde kılar: gibi ki, «anetüküm» meâlindedir. «Meşakkatiniz ona güç gelmektedir» mânâsını
müfiddir.
(kallema = az kere), (innemâ ene beşerim = ben ancak insanım) gibi. Mai zaide, bazı fî'Uerm, edatların sonuna muttasıl bulunur: «Mâza, «bu ne»
manasınadır:   (mâzettegafül = bu tegafül ne?)  gibi. Bu zâ, bazan zaid olur: (mâza kare'te -ne okudun) gibi. Bazan da evveline esre bir lam dahil
olup bir şeyin illetini sual için kullanılır:  (li-ma za tezhebun = ne için gidiyorsunuz) gibi.



381- : (İstifham edatları): Bunlar, bir şey hakkında malûmat istenmeye mevzu kelimelerdir. İstifham ise bir şeyin suretinin zihinde husulünü
istemekten ibarettir. Bu edatların başlıcaları: (e, men, mâ, keyf, kem)  kelimeleridir. Şöyle ki:
(1)  -(e)  : Harfi, istifham içindir. Bu hâlde hurufi meaniden bulunmuş olur:   (ezehebe Zeydün  = Zeyd gitti mi),' (ezeyden teştümü ve hüve ehuke  
=  Zeyde söğer misin  ki, o senin kardeşindir veya Zeyde kardeşin olduğu hâlde söğer misin)  gibi.
(e, eş'arda nida edatı olarak kullanılır: yâ Patimeî yerinde «yâ Fa-tımu» denilmesi gibi. Bazan da istigase -yardıma çağırma için kullanılır: (yâ
Zeyden üamrin -ey Zeyd! Amre koş) gibi. «Yâ Zeydah liam-rin» de denilir.
(2)   -(Men),   (mâ)   edatları hakkında yukarıda şart edatları sırasında malûmat verilmiştir.
(3)   -  (Keyfe)   :  kelimesi,  vaz'ı itibarile hâlden, yâni: insanların. ellerinde bulunmayan hastalık,  sağlık, gençlik, ihtiyarlık gibi vasıflardan suale
mevzudur, istizah edatıdır. Meselâ: (keyfe ente = sen nasılsın?) sözile muhatabın sıhhat ve afiyette olup olmadığı sorulmuş olur.
«Keyf kelimesi, bir kimseye bir vasfı, bir keyfiyeti tefviz hususunda mecaz olarak kullanılır ve bu cihetle bunun üzerine bazı meseleler, tefemi
eder: şöyle ki: Bir hususta hâlden sual mülakim olursa, yâni: sözün iptidası, bazı keyfiyetler ile ilgili bulunursa keyf kelimesini istimal, muteber
olur ve illâ muteber olmayıp keyf lâğv bulunur.
Meselâ; bir kimse kölesine: (ente hurrun keyfe şi'te -sen nasıl istersen hürsün) dese köle derha! azad olur. Bu cihet, onun meşiyyetine tefviz edilmiş
olmaz.  Çünkü itkin  keyfiyeti  yoktur, bunda  anlaşılması şariin hitabına mütevakkıf bir cihet mevcut değildir. Artık asıl ıtk bulunduktan sonra
bunun hâl ve keyfiyeti kölenin dilemesine tefviz edilemez.
Kezalik: bir kimse medhulün biha olmayan zevcesine: (enti tali-kun keyfe şi'ti - sen dilediğin gibi boşsun) dese kadın derhal bir bain talâk ile boş
olur. Meşiyyetine mahal kalmaz. Çünkü bu hâlde zevciyet derhal zail olup kadın başka talâka mahal olmaktan çıkmış bulunacağı cihetle artık keyfe
ile suale mahal bulunmayarak keyfe lâğv olmuş bulunur.
Bilâkis bir kimse, medhulün biha olan zevcesine: (enti talikun keyfe şi'ti = sen dilediğin veçhile boşsun) dese kadın hemen ric'iyyen boş olur. Sonra
talâkın'keyfiyeti, yâni: ric'i veya bâin olması zevceye tefviz edilmiş olur. Çünkü böyle vasfı, keyfiyeti istemeğe, araştırmaya sıra asîm vücudünden
sonra gelir. Binaenaleyh kablelmeşiyye asıl talâk vukubulur, ve bu talâkta böyle keyfiyyet carî olduğundan bu keyfe edatı, lâğv olmamış bulunur.
Bu hâlde zevç. talâkın keyfiyetine niyyet etmemiş veya niyeti zevcenin meşiyyetine muvafık bulunmuş, meselâ: ikisi de talâkı baine niyet eylemiş
ise o veçhile talâk tekarrür eder.
Fakat niyetleri tevafuk etmezse talâk, ric'î olarak kalır. Çünkü niyetler tearuz edince ikisi de sakıt olup asıl talâk kalır ki, o da. ric'îden başkası
değildir.
Bu esas, İmamı Âzam'a göredir. İmameyne göre ise ıtak. talâk, nikâh, bey' gibi kendisine işaret edilmesi kabil olmayan, yâni: âyân kabilinden
bulunmayan şeylerde keyf kelimesi, yalnız vasf;ı değil, asla da raci olur. Artık ıtk, talâk meselelerinde rekikin veya zevcenin bu tefviz meclisinde
m.pşiyyetleri vuku bulmadıkça ne ıtk. ne de talâk vaki olmaz. Meşiyyetleri bulunursa, o zaman İmamı Âzam'm beyanatı veç-iıile ahkâm cereyan
eder.
(5) -(Kem): adatı. «ne kadar> mânâsında müphem adede mevzu bir isimdir. Binaenaleyh bir kimse zevcesine: {enti talikun kem şi'ti -sen dilediğin
kadar boşsun) dese kadın, mecliste dilemedikçe boş olmaz. Çünkü talâkta adet mevcuttur. Bu hâlde kadın kendisini mecliste bir veya iki veya üç
talâk ile tatlik edebilir. Şu kadar var ki, bu tatlik, zevcin iradesine- mutabık bulunmak lâzımdır. Kadın talâkın dilemeden meclis dağılsa artık tefviz
bâtıl olur, nefsini tatlik edemez.
<-Kem kelimesi, istifham ve teksir edatı olarak da kullanılır: (kem indeke minelkütübi = yanında kitaplardan ne kadar var?), (kem min âkilin terahü
fakiren -   nice âkiî kimseleri fakir görürsün) gibi.
382 -: (Esmai zuruf) : Bir şeyin bir zamanda veya mekânda veya diğer bir şey ile beraber veya ondan evvel veya sonra vuku bulduğunu ifade eden
kelimelerdir ki, başlıcalan:   (maa,  kabl, ba'd. ind)  lâfızlarıdır. Şöyle ki:
(1)  - (Maa): kelimesi, mukarenet ifade eder, beraber lâf zile tercüme edilir ve isme muzaf olarak istimal edilir.  (Iştereytüddevate ma-alkalemi -
hokkayı kalem ile beraber satın aldım) gibi. Bazan da izafe-siz olarak   kullanılır,  münevven  olarak   hâl  vaki olur:   (Kara'nelkitabe maan -kitabı
hep beraber okuduk)  gibi.
«Bir kimse, zevcesine medhulün biha olsun olmasın : {enti talikun vahideten maa vahidetin -sen bir talâk boşsun, bir talâk ile beraber) veya (enti
taîikun vahideten maaha vahidetün = sen kondisile beraber bir talâk bulunan bir talâk ile boşsun) dese iki talâk vaki olur. Çünkü ikinci talâk maa
edatiîe birinci talâka mukarin bulunmuş olur.
«Maa kelimesi, bazı kere mecazen «ba'd» mânâsında kullanılır: artık şüphe yok ki, çetinlikten sonra bir kolaylık vardır.)   gibi.
(2)   -(Kabl)   : kelimesi, evvel mânâsına zarfı zaman olup tekad-düm ifade eder, yâni: bir şeyin diğer bir şeyden evvel vuku bulduğunu müfid olur:
(cae Zeydün kable Amrin -Zeyd Amrden evvel geldi) gibi.
«Bir kimse, medhulün bihası olmayan zevcesine : (enti talikun vahideten kableha vahidetün -sen kendisinden evvel bir talâk bulunan bir talâk ile
boşsun) dese iki talâk tahakkuk eder. Fakat: (enti talikun vahideten kable vahidetin -sen bir talâktan evvel, bir talâk boşsun) dese bir talâk vaki olur.
Çünkü birinci misâlde kabliyyet, ikinci vahide ile kaimdir, onun sıfatıdır, ikinci talâkı birinci talâka takdim ise zevcin vüs'unde değildir.
Binaenaleyh zevcin sözünü tashih, lâğvdan siyanet için birinci talâk ile ikinci talâk filhal birden ika edilmiş sayılır. İkinci misâlde ise kabliyyet,
birinci vahide ile, sabık talâk ile kaimdir, onun vasfıdır. Artık sabık talâk vaki olmuş olunca kadının talâka mahalli-yeti kalmaz.
(3)  -(Ba'd)   : kelimesi, sonra mânâsına bir zarfı zamandır, te'hir ifade eder ve çok kere izafetle istimal olunur:   {Cae Zeydün ba'de Amrin  = 
Zeyd Amrden sonra geldi)  gibi. Bazan da izafetten kesilip zam -  ötüre üzere  mebni olarak   kullanılır:   (Min badü  =   bundan  sonra) gibi.
«Menfi olan fili mazi veya muzari sonunda bulunan badü kelimesi, henüz, daha mânâsını ifade eder: (mâkaretü badü = henüz okumadım),   (lem
yakre badü  =   daha okunmadı)  gibi.
«Bir kimse, medhulün bihası olmayan zevcesine: {enti talikun vahideten ba'de vahidetin = sen bir talâk ile boşsun bir talâktan sonra) dese iki talâk
vaki olur.   (Enti talikun vahideten ba'deha vahidetün sen kendisinden sonra bir talâk bulunan bir talâk ile boşsun) dese bir talâk tahakkuk eder.
Çünkü ba'de edatı kable kelimesinin aksinedir. Binaenaleyh ikinci misalde ba'diyyet, ikinci vahide ile kaimdir. Birinci talâk vaki olduktan sonra
artık ikinci talâka mahal kalmaz.
(4) -(İnde) : kelimesi, mekân ve zamanca kurbe, huzura delâlet eden bir zarftır-, izafetle istimal olunur: (karatülkitabe inde ahi -kitabı kardeşimin



yanında okudum), (cae ahi indessubhi -kardeşim sabahleyin = sabah olduğunda geldi) gibi.
« (tndi elfün lizeydin -yanımda Zeydin bin kuruşu vardır) sözü, hıfz edilecek bir vedianın mevcudiyetine delâlet eder. Yoksa söyleyenin zimmetinde
lâzımüleda bir borç bulunduğuna delâlet etmez. Meğer ki, bu söze «deynen = borç olarak» kaydi ilâve edilmiş, olsun.
şüphe yok ki din, nezdi ilâhîde islâmdan ibarettir) kavli şerifindeki «indallâh», «fi hükmillâh» manasınadır. Çünkü Allah tealâ mekândan,
zamandan münezzehtir.
«Bir kimse, medhulün biha olan zevcesine : (enti talikun inde külli yevmin = sen her günde boşsun) dese üç günde birerden üç talâk vaki olur.
(Enti talikun fî külli yevmin = sen her bir günde boşsun), (enti talikun maa külli yevmin -sen her gün ile beraber boşsun) denilmesi de böyledir.
(Enti talikun külle yevmin = sen bütün gün boşsun) denilip fazlaya niyet bulunmasa yalmz bir talâk vaki olur. Yalnız İmam Züfere göre bununla da

üç günde üç talâk vaki olur. 
[6]

 
İKİNCİ  KISIM

 
Süneni Nebevtyyeye Dairdir
 
İçindekiler: Sünnetlerin mahiyeti ve ehemmiyeti. Sünnetlerin başlıca, aksam ve ahkâmı. Kavilerde aranılan şartlar, vasıflar. Sünnetlerdeki istinad,
irsal, ittisal ve inkıta, Mürsel hadislerin nevileri ve hükümleri. Hadislerin ravileri, metinleri ve senedleri itibarile Devleri. Haberlerin mahiyyeti ve
nevileri, haber mahalleri, yâni: kendilerinden haber verilen hâdiseler. Bazı rivayetler ve haberler hakkındaki ta'n ve itiraz.
Sünnetlerin mahiyeti ve ehemmiyeti:
383 - : Lügatte âdet, tarikat mânâsına gelen    sünnet, ıstılahta: «Resulü Ekrem (Sallâllahü Aleyhiveselîem) Efendimizin bütün mübarek sözleri ile
bir kısım fiilleri ve bazı hâdiselere karşı sükût buyurmuş olmalarıdır» ki bunlar, ümmet hakkında birer delildir, birer dinî hüccettir. Bu cihetle
sünnetler, süneni kavliyye, süneni fî'liyye, süneni takri-riyye adile üç kısma ayrılmıştır.  Kavlî  sünnetlere «ehadisî şerife»  de denilir.
384  -: Resulüekrem Hazretlerinin bütün mübarek sözleri, fî'lleri ümmet için en güzel bir imtisal nümunesidir. Nebiyyi Zîşan'ın dinî hükümlere ait
olan bütün sözleri, birer vahyi ilâhî neticesidir. Çünkü Kur1-anıkerim'de: Resulullah havadar söylemez, onun sözü ancak kendisine tebliğ olunan bir
vahyi ilâhîdir.) buyurulmuştur. Binaenaleyh Kur'anı Mübîn,  Cibrili  Emîn vasıtasile tilâvet ve tebliğ edilmiş bir vahyi ilâhîden ibaret olduğu gibi
hadisler de peygamberimizin mübarek kalbine lâyih olan birer vahyi ilâhînin, birei ilhamı rabbaninin eseridir. Onun için dir ki, hadislere de  «vahyi
gayri metlüv» adı verilir, bunlar da vahyin «zahir» kısmından sayılır. Hazre-fci peygamberin, bizzat içtihat ve teemmül neticesi olarak beyan
buyurduğu herhangi bir hüküm de «vahyi gayri nıetlûv». vun «bâtın» kısmın teşkil eder. İçtihat bahsine müracaat!.
385  -: Resulüllahın mübarek sözleri birer sünnet olduğu gibi za ti nebevilerine mahsus, hasaisi nebeviyeden mâdut olmayan ve kasd v( ihtiyara
müstenid bulunan fî'lleri de birer sünnettir. Dinen memnu olmadiği evvelce malûm bulunmayıp ümmetten sâdır olan herhangi bir ta'ie karşı sükût
buyurmaları da o şeyin cevazına işaret olacağından o da bir sünnettir. Fakat küfür ve isyan gibi memnuiyeti dinen malûm olan bir fi'le karşı sükût
buyurmaları, onu tecvize asla delâlet etmez.
386  -: Nebiyyi Âlişan'dan kasden sâdır ve teheccüd namazı gibi kendi hasaisi senıyyelerinden gayri     mûdud olan bir fî'l,  Resulüekrem hakkında
farz veya vacip ise ümmeti hakkında da farzdır, vacibdir, Haz-reti peygamber hakkında müstehab veya mubah ise ümmeti  hakkında da,
müstehabdır veya mübahdır. Böyle sıfatlan malûm olan fî'ilerin hükümleri,  Resulüekrem   ile   ümmeti   arasında   müşterek   bulunmuş  olur.
Böyle bir filin sıfatı bilinmezse ibahaye hami olunur, bize de ittibaı caiz olur. Çünkü bu hâlde müteyakkan olan budur.
387  - : Resulüekrenrin sünnetleri, pek    mühimdir, dinî esasların pek mukaddesidir; bunlara ittiba etmek, ümmet için bir vecibedir. Ancak Nebiyyi
Zîşan Hazretlerine isnat ve izafe edilen her sünnetin, hakikaten bir sünneti nebeviyye olup olmadığını tedkik icap eder. Bu hususta büyük,
muhterem muhaddislerin,  islâm  âlimlerinin meşhud olan  çalışmaları, ilim tarihinde nâzirİ görülmemiş bir hâlde ve her türlü tasavvurların
fevkinde bulunmuştur.
Her nakl edilen sünnetin râvîleri, muhbirleri nazara alınmış, bunların ne derecede itimada lâyık olup olmadıkları tesbit edilmiş, bu hususta bir
isnad ve an'ane usulü vücude gelmiştir.
Meselâ: Sahihi Buharî'de yazılı olduğu üzere: «Ebu Nü'im, Abdullah ibni Dinar'dan, o da ibni Ömer radiyallâhü anhümadan şöyle rivayet etmiştir:
îbni Ömer, demiştir ki: Nebiyyi Ekrem Sallâllâhü aleyhi-vesellem ahundan bir hatem = bir yüzük ittihaz etmişti, nâs da altun-dan hatemler
edindiler. Nebiyyi Ekrem sallâllâhü aleyhi vesellem: «Ben altundan bir hatem edinmiştim deyip onu terk ettiler ve «Ben onu ebe-diyyen
takınmayacağım» diye buyurdular, nâs da hâtemlerini terk edi-verdiler.
İşte bu, bir senet ile, bir an'ane ile ve ahad tarikile rivayet edilmiş bir sünnettir. Hem de sünneti filiye ile sünneti kavliyeyi camidir. Nâsin
hâtemlerini parmaklarından çıkarıp terk edivermelerine karşı Resulüek-rem'in sükût buyurmaları da bir sünneti takririyye kabilinden sayılabi lir. Bu

sünneti nebeviyye, Resulüekrem'in ef aline iktida ve ittibaın lüzumunu da göstermektedir. 
[7]

 
Sünnetlerin ballıca aksamı ve ahkâmı:
 
388 -: Sünnetler, râvîlerin adetleri, kuvvetleri itibarile müteva-tir. meşhur, ahad kısımlarına ayrılmıştır. Bu kısımların kuvvetleri, hükümleri de 
bizzarure başka başka  bulunmuştur.
389 -: Mütevatir sünnetler, yalan üzerine ittifakları âdeta naza* ran aklın caiz görmediği bir cemaatin Resulüekrem'den rivayet ettikleri 
sünnetlerdir.
Meselâ:  bana yalan yere bir şeyi isnad eden, ateşten oturacağı yere hazırlansın) hadisi şerifi müte-vatirdir. Bunu Nebiyyi Zîşan'dan büyük bir
cemaat işitmiş ve bu, her asırda binlerce zevat arasında rivayet edilegelmiştir. Binaenaleyh bunun bir hadisi nebevi olduğunda şüphe edilemez.
Mütevatir olan bir sünnet, bir hadisi nebevi, hüküm itibarile kat1-iyye ifade eder, itikad hususunda da, ibadât ve muamelât hususlarında da bir
hüccet bulunur.



390  -: Tevatürde muhbirlerin, râvîlerin muayyen adetleri yoktur. Bu aded, hâdiselere göre değişir. Elverir ki, insana yakın ifade etsin, insanda kat'î
surette bir vicdanî kanaat husule getirsin. Hattâ bu muhbirlerin arasında çocukların, gayri müslimlerin bulunması da bunu kabule bir mâni teşkil
etmez.
Tevatür, bir haberdir. Bir haberden zarurî bir ilim hâsıl oldu mu, artık o kuvvetli bir delildir. Ancak bir iki kişinin haberi hiçbir vakit bir haberi
mütevatir olamaz.
Namaz rekâtlarının adetlerine, nakidler hakkındaki zekâtın kırkta bir olduğuna dair olan haberler, bütün tevatür yoliyîe bize vâsıl olmuştur.
Velhâsıl: böyle bir tevatür neticesinde rivayet edilen haberin veya mahsûs bir hâdisenin vukuu hakkında bizzarure yakinî bir ilim husule gelmiş
olur.
391 - :   Meşhur sünnetler,  bidayeten Resulüekrem   Efendimizden bir iki zat rivayet etmiş olduğu hâlde bilâhare ümmeti merhume arasında şöhret
bulup ikinci ve  üçüncü asırlarda  tevatür  derecesini bulmuş olan sünnetelrdir. Mestlerin üzerine meshin cevazı hakkındaki hadisi şerif, bu
kabildendir. ( ^Ui» Jl>Vi l-l )= amellerin hükümleri niyetlere göredir)  hadisi şerifi de bu cümledendir.
Bu gibi meşhur haberler, zan mertebesinde bulunur. Fakat ümmeti merhume arasında böyle kabul edilerek şöhret bulmuş olduğu cihetle ifade
ettikleri zan, kalbi tatmin edecek bir kuvveti haiz bulunur. Artık bunu inkâr eden, yâni: bunun bir sünneti nebeviyye olduğuna kail bulunmayan
kimse, ümmeti merhume hakkında itimatsızlık göstermiş, onları tahtie eylemiş olacağı cihetle fâsik   =  sapık sayılır.
392  -: Haberi ahad ile sabit sünnetler, bir zatın diğer bir zattan veya bir zatın bir cemaatten veya bir cemaatin bir râvîden rivayet etmiş olduğu
sünnetlerdir. Tevatür derecesinde olmayan râvîlerin, meselâ: iki üç zatm rivayet ettikleri bir sünnet de haberi ahad kabilindendir.
Böyle bir sünnetin râvîlerinde bazı şartlar aranır, râvîler, bu şartları hâiz olunca rivayet ettikleri şey, galebei zannı icap eder, yalnız iba-dât ve
muamelât hususlarında muteber olur, kendisile amel edilir. Bunu inkâr eden, tekfir, tadlil edilmez. Fakat ehliyeti haiz olan râvîleri tahtie ettiği için
bid'at ehlinden sayılır.
Bazı kimselere göre haberi vahid, ilim ifade etmediği cihetle ameli de icap etmez. Çünkü amel için ilim lâzımdır. Lâzımın intifası, melzumun da
intifasını iktiza eder. = zandan başkasına tâbi olmazlar) nazmı şerifi de zannî şeylere itibaıu müstahsen olmadığını gösterir.

Maamafih bu zanna ittibam müstahsen ohnaması, en ziyade itikadı ve cezaî şeylere nazaran olsa gerektir. 
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Kavilerde aranılan şartlar, vasıflar :
 
393  -: Kavilerde vücudu aranılan başlıca şartlar, dörttür. Bunlardan biri bulunmayınca rivayeti makbul olmaz. Şöyle ki:
(1) :  Râvide  akü şarttır.    Binaenaleyh mecnunların,  matuhların, gayri mümeyyiz çocukların rivayetleri muteber değildir.
(2) : Râvide islâmiyet şarttır. Çünkü gayri müslimlerin islâm dinine müteallik bir husus hakkında taassubdan azade bir hâlde ilgili bulunmaları,
müsteb'addir.
(3) : Râvide adalet şarttır. Yâni: râvi, diyanet ve siyretçe müstakim olup kebair denilen büyük günahlardan kaçınmalıdır. Sagayir denilen küçük
günahlara musir olmamalıdır.  Nefsin hissetine delâlet eden âdî hâllerden de uzak bulunmalıdır.
(4) : Râvide zabıt şarttır ki, bu, hakkile işitmek, mânâyı anlamak, lâfzı hıfz etmek, hıfz üzerine murakabede bulunmak ile hâsıl olur. Şöyle ki: râvi,
rivayet ettiği şeye dair hiçbir şeyi kaçırmayıp onu lâyıkile işitmiş, görmüş olmalıdır.
Kezalik: rivayet ettiği şeyin mânâsını lâyıkile anlamalı ve onu kudreti nisbetinde ezberlemeğe çalışmalıdır ve onu başkasına rivayet edeceği
zamana kadar güzelce hafızasında tutmuş bulunmalıdır.
Rivayet edilen bir hadisi şerifin yalnız lûgavî mânâsı değil, hükmü şer'îsini de bilmek, zaptın kemal mertebesidir.
394  -: Bir hadisi şerifi Resulü Ekrem'den rivayet eden zat, bihakkın fakîh, yâni: her veçhile içtihada kadir ve hadis rivayetile maruf ise rivayet
ettiği hadis, kıyasa muvafık olsun obuasın kabul olunur. Kıyas ile aralarını telif kabil ise telif edilir. Meselâ:  hadisi şerif amma, kıyas hassa delâlet
ediyorsa hass, âmmı tahsis ederek her ikisinin de, hükmüne riayet edilmiş olur. Fakat aralarında tearuz bulunup telifi kabil olmazsa böyle haberi
vahid kabilinden olan bir hadis, kıyasa tercih olunur. Hulefai Râşidîn ile Abdullah ibni Abbas, Abdullah ibni Öme Abdullah ibni Mes'ud, Abdullah
ibni Âmr ve Zeyd ibni Sabit ve Müa ibni Cebel ve Ummülmüminîn Hazreti Âişe bu kabii râvilerdendir (rad yallahü anhüm).
İmam Malikten rivayet edildiğine nazaran haberi ahad kabilinde olan bir hadis ile kıyas arasında tearuz vukuunda mutlaka kıyas, ta* dim olunur.-
395  -: Haberi ahad kabilinden olan bir hadisin râvisi, rivayeti mâruf olduğu hâlde bihakkın fekahetle muttasıf bulunmadığı takdird o hadis, kıyasa
muvafık ise kabul olunur, muvafık değilse kabul edilme: Şariin maksadına iyice infazı nazarda bulunamamış olduğuna zehab h£ sil olur.
Eshabi kiramdan Ebu Hüreyre ile Enes ibni Mâlik (radıyallâhü ar hüma) bu kabil râvîlerden sayılmıştır. Vakıa bunlar da fakın zevatta: iseler de her
vecihle içtihada muktedir bulunmamışlardır.
396  -: Bir hadisi şerifin râvisi, yalnız bir iki hadis rivayetile mâ ruf olunca bakılır:  Eğer bu zatın rivayeti birinci,  ikinci veya üçünci karinde vaki
ve kiyasa muvafık ise bu rivayeti kabul olunur. Velev ki selef arasında zahir bulunmuş olmasın. Çünkü bu üç karinde sıdk y adalet galiptir. Fakat bu
tarihten sonra vukubulacak böyle bir rivaye kabul olunmaz.
Böyle yalnız iki hadis rivayetile tanümış olan zata «meçhulürriva ye» denir. Bu hususta seleften murad, imamı Âzam zamanından İman Muhammed
İbnil Hasenin zamanına kadar olan zatlardır.
397  -: Bir râvinin naklettiği hadis, selef arasında zahir bulunmuı olunca bakılır. Eğer selef bunu kabul etmiş ise veya sükût edip hakkın da ta'n
etmemiş ise veya ihtilâf edip bunu bazıları kabul edip bazılar kabul etmemiş, fakat kıyasa uygun bulunmuş ve bunu kendisinden si kat da
nakleylemiş ise kabul olunur. Ve illâ kabul olunmaz. İki misâl:
(1) : Sahabei kiramdan Ma'kil ibni Sinan rivayet etmiştir ki: Hi lâl ibni Mürre vefat edip medhulün biha olmayan zevcesi Berda'ı teri etti, bu kadın
için mehr tesmiye edilmemiştir. Resulü Ekrem Hazretler bu kadına kabile kadınlarından emsalinin mehrleri nisbetinde bir meni ile hüküm buyurdu.
Ma'kil'in bu rivayetini ibni Mes'ud kabul etmiş, İmam Ali kabul et' memişti. Fakat bu rivayet, Hanefiyece kıyasa muvafıktır. Bu rivayet ibni Mes'ud,
Alkamî, Mesruk gibi zatlar da Ma'kildene nakl etmişlerdir Binaenaleyh  Hanefiye  bununla  amel etmiştir.
Kıyasa muvafakati şu cihetledir: Mevt, duhul gibidir. Duhul ile -zifaf ile mehr lâzım geldiği gibi mevt ile de lâzım gelir. Yâni: duhul ile nikâh



teekküt edip mehr vacip olduğu gibi ölüm ile de nikâh teekküt eder. Artık bundan dolayı ölüm ile de mehr vacip olur.
Fakat Şafiîier, bu hadisi şerifi kıyasa muhalif görerek bununla amel etmemişlerdir. Onlara göre mehr ya takdir ile veya iki tarafın terazisile veya
hâkimin kazasile veya duhul ile vacip olur. Bunlardan biri bulunmayınca mehr lâzım gelmez. Nitekim duhulden evvel talâk vukuunda da hüküm
böyledir. Binaenaleyh duhulden evvel vefat vukuunda da mehr verilmesi vacip olmaz.
(2) : Fatma Binti Kays demiştir ki: Kocam beni üç talâk ile boşadı. Resulü Ekrem Hazretleri bana nafaka ve sükna takdir buyurma-dı. Fakat Hazreti
Ömer ile sair sahabei güzin bu rivayeti .,* *ı_O > < ^JZ~ c-* v = kendi sakin olduğunuz yerde onları da iskân ediniz) emri Kur'anîsine muhalif
görüp kabul etmemişlerdir. Binaenaleyh bununla amel olunamaz. Maahaza, bu rivayet, kıyasa da muhaliftir. Çünkü üç talâk ile boşanan bir kadın
da iddet içinde bulundukça sair mu' teddeler gibidir. Binaenaleyh o da nafakaya, süknaya müstahik  olur.

Hanefiyyerün mezhebi budur. Ibni Mes'ud Hazretlerinin, ibrahim Nahaînin mezhepleri de böyledir. 
[9]

 
Sünnetlerdeki, rivayetlerdeki isnad, irsal, ittisal ve inkıta:
 
398 -: Resulü Ekrem {sallâllahü aleyhi vesellem) Efendimizden rivayet edilen bir sünneti seniye, bir hadisi şerif, ya müsned veya mürsel bulunur.
Şöyle ki. bir sünneti nebeviyye, bizlerden tâ zatı risaletpe-nahiye kadar bir râvîler silsilesile isal edilirse müsned, muttasıl nâmını alır. Bu râvîler
silsilesine senet, an'ane de denilir. Bu râvilerin sırasile adlarım zikr etmeğe de İsnad adı verilir. Sened ile isnadın cem'inde «esa-nid-- tâbiri
kullanılır. Bu isnad, islâm âleminde tâ zamanı Nebeviden beri carîdir ve   müslümanlann  pek  yüksek   hasletlerinden  maduttur.
Bilâkis bir sünneti nebeviyye, doğrudan doğruya Resulûllahtan rivayet edilip aradaki râvîlerin isimleri tamamen veya kısmen zikredil-mezse 
mürse! ve munkati nâmım alır. Meselâ:  hadisi şerifi bir müsned hadistir. Bu hadisteki râvîlerin sıra ile yazılan isimleri,   «sened»   dir. Buna. 
tarik,  vecih  de  denir. Bu râvîlerin  böyle birbirinden hadisi nakl  etmiş  olmalarını bildirmeğe  de   «isnad» denilir. Resulü Ekrem'in asıl mübarek
sözlerine de «metni hadis» adı verilir. Bu  hadisi   şerifte Abdullah  ibni   Ömer   (radıyalîahü   anhüma)   dan şöyle dediği rivayet olunuyor. Ben
Resulullah (sallâllahü aleyhi vesel* temden işittim, buyurdu ki: Hepiniz çobansınız, hepiniz raiyyesinden mesuldür. Yâni: her fert, muhafızdır, bir
velayeti haizdir, eli altında olanlardan indallah mesuldür —: Emir, muhafızdır, erkek; ailesi efradı üzerinde muhafızdır. Kadın, kocasının hanesi ve
çocuğu üzerinde muhafızdır. Artık hepiniz muhafızdır, hepiniz kendi eli altında bulunanlardan mesuldür. Herkes, uhdesine düşen sıyanet ve
himaye vazifesini lâ-yıkile ifaya çalışmalıdır ki, bu mesuliyetten kurtulabilsin. ,(Sahih Buharı).
399 -: Bir hadisi şerifin inkıtaı, ya zahir veya bâtındır. inkıtaı zahir, usuliyyuna göre râvî ile merviyyün anh arasındaki vasıtayı terk etmektir. Böyle
bir hadîse «mürsel» denir. Meselâ: bir hadisi şerifi ibrahim ibni Musa Hişamdan, o da Cüreycden, o da Ata'dan, o da ibni Abbas'tan rivayet etmiş
olduğu hâlde bir zat, Hişam'ı zikr etmeksizin «İbrahim ibni Musa; ibni Cüreycden, O da Atâ'dan O da ibni Abbas'dan diye rivayet etse bu hadis,
mürsel olmuş olur.
Kezalik: râvîlerin hepsini zikr edip de yalnız ibni Abbasi zikr etmese yine mürsel olmuş olur. İste bunlardaki inkıta, zahirdir.
İnkıtaı bâtına gelince bu da hadisin râvîleri tamamen zikredilmiş olmakla beraber hadisin bâtında, hakikati hâlde munkati olmasından ibarettir.
Şöyle ki; bir hadisi şerifi nakledenlerden birinde adaletten veya zabıttan mahrumiyet gibi bir noksan bulunsa veya o hadis kitabul-laha veya mâruf
bir hadisi nebeviyyeye muarız bulunsa bâtını bir inkıta ile munkati bulunmuş olur.
400 -: Bir hadisin kitaba veya mâruf bir hadise muarız bulunması, ya sarahaten olur. Nitekim Kays kızı Fatma'nın kendisine nafaka ve sükna takdir
edilmemiş olduğuna dair rivayet ettiği hadis, daha kuvvetli delil olan âyeti celilesinc sarahaten muarız bulunmuştur.
Kezalik: îbni Abbas Hazretlerinin rivayet ettiği bir hadise göre Resulü Ekrem Efendimiz, bir hâdisede yalnız bir şahit dinlemiş, bir de müddeiye
yemin verdirerek hüküm vermiştir. Bu hadis ise kendisinden kuvvetli ve meşhur olan şahit ikamesi davacıya, yemin de inkâr edene aittir) hadisi
şerifine sarahaten muarızdır.
Yahut bu muarız bulunmak delâleten olur. Bu da belvayı. âmde, yâni: herkesin bilmesine ihtiyaç bulunan bir hususda rivayet edilip yalnız bir iki
kişice malûm olan ve ashabı kiram tarafından nakli iltizam edilmemiş bulunan hadistir ki, bunun böyle şâz bir mahiyette bulunması, munkati
olmasını icap eder. Nitekim Resulü Ekrem'in namazlarda besmelei şerifeyi cehren tilâvet  buyurduğunu Ebu Hüreyre Hazretleri nakletmiştir.
Halbuki bu hadisi, sair eshabı kiram nakletmemişler-dir. Eğer böyle olsaydı bu hal, sair sahabei kirama hafi kalmazdı. Onlar tarafından da nakli
iltizam olunurdu.
Kezalik: Hadis diye nakl edilen bir şeyi eshabı kiramın hadis olarak kabul etmeyip işitmiş oldukları hâlde ondan ı'râü etmeleri, delâleten bir
muarizlik sayılır. Çünkü ashabı kiram, şeriati garrayı nakl hususunda umdedirler, asıldırlar. Onların böyle nakledilen bir haberden kaçınmaları o
haberin inkıtaına, intisabına delâlet eder.
Meselâ: Gayri baliğ kimselerin mallarından Hanefiyeye göre zekât lâzım gelmez. Hazreti Ali ile ibni Abbas'm mezhebi böyledir. Şafiiyyeye göre
ise lâzım gelir. Hazreti Âişe ile Abdullah ibni Ömer'in mezhebi de böyledir. Bu babda her iki tarafın delilleri vardır. Bu hususta Âmr ibni Şuayıb:
yetimlerin malları hakkında bir hayırlı cihet arayınız, tâ ki, o malları sadaka yiyip tüketmesin) âiye bir hadis rivayet etmiştir. Fakat iki taraf da bu
hadisi nazara almamış, kendi içtihatlarım, .hükümlerini buna bina kümanuştır. Binaenaleyh bu haberden i'raz ettikleri için bu, batmen, manen

munka-ti bulunmuştur. 
[10]

 
Mürsel hadislerin nevileri ve hükümleri :
 
401 -: Mürsel, munkati denilen sünnetler, hadisler dört nev'e ayrılır. Şöyle ki: (1): Mürseli sahabedir ki, eshabı güzinden bir zatın vasıtadan
bahsetmeyerek doğrudan doğruya Resulü Ekrem'e isnat etmiş olduğu hadistir. Meselâ: İbni Abbas Hazretlerinin rivayet ettiği hadislerden
birçokları bu kabildendir. Bu zat, zamanı nebevide pek genç olduğundan kendisinin bizzat femi saadetten dört veya on şu kadar hadis işitmiş
olduğu mervîdir, mütebaki hadisleri Hazreti Ömer'den, Hazreti Ali'den vesair sahabei güzinden işitmiş olduğu hâlde bunları: (Kalenne-biyyü
sallâllahü aleyhi vesellem) diye mürsel olarak rivayet etmiştir.
Sahabei kiramın böyle mürsel olarak naklettikleri hadisler, bilicma muteberdir, makbuldür. Çünkü onların hepsi de uduldür, adaletle, istikametle



maruftur. Naklettikleri hadisleri Resulü Ekrem'den ya bizzat veya kendileri gibi adaletle, istikametle muttasif olan diğer bir sa-habî veya müteaddit
sahabe vasıtasile telâkki etmişlerdir. Artık onların rivayetlerinde şüpheye mahal yoktur. Onları bizzat Resulü Ekrem Hazretleri tezkiye
buyurmuştur.
(2) : İkinci, üçüncü karinelerdeki zevatın irsalidir. Sabinin, ibni Müseyyebin, Hasanı Easrînin vasıta olan sahabîyi, meselâ: İmam Aliyi zikretmek
sizin doğrudan doğruya (Kale resulûllah..) diye rivayet etmesi gibi.
Bu nevi mürseller, Hanefiye indinde hüccettir. İmam Mâlikin ve iki rivayetten  birine  göre  Ahmet  ibni Hanbeün  ve  ekseri mütekelliminin
mezhepleri de budur. Zâhirîyeye ve eimmei hadisden bir cemaate göre böyle mürseî bir hadis asla kabul edilmez. İmam Şafiîye göre de böyle
mürsel bir hadis, bir âyet ile veya meşhur bir sünnet ile veya kıyasa muvafakatle teeyyüt ederse veya ümmet tarafından telâkki bilkabule maz-har
bulunmuş olursa veya bu irsale şeyhleri muhtelif iki adi râvî de iştirak ederse veya bunun başka bir tarik ile ittisali sabit bulunursa makbul olur.
Bu kabil mürselleri kabul eden zevat diyorlar ki: İkinci ve üçüncü karnler = asırlarda adalet, istikamet galiptir. Vasıta bizce meçhul ise de râvîce
malûmdur. Râvî, adi ve istikametle maruf olduğundan sika olmayan kimseden hadis rivayet edeceğine ihtimâl verilmez. Bu cihetledir ki, bu
karnlerdeki mürsel hadislerin kabul edilmeleri hakkında âdeta bir icma vaki olmuş gibidir.
(3) : Üçüncü karnden sonraki asırlardan herhangi birinde adaletle muttasif bir râvînin irsalidir. Bunun makbul olup olmaması hakkında Hanefî
imamlarının ihtilâfı vardır.  İmam Kerhî,  bunun makbuliyetine kaildir. Çünkü râvî, adi ile mâruf olunca itimada lâyık olmayan bir vasıta ile hadis
nakletmez. Böyle bir zat, vasıtanın hâlinden gafil sayılamaz.
İsa ibni Eban gibi bazı zatlar da müteakip asırlarda sui ahlâkın şu-yuunu nazara alarak bu'kabil mürsellerin kabulüne taraftar bulunmamışlardır.
Meğer ki, bir takım sikat, râvînin müsnedini rivayet ettikleri gibi mürselini de rivayet ve kabul etmekte bulunmuş olsunlar. Çünkü bu rivayet, onun
hakkında bir tâdildir ve o mürselin Resulûllaha ittisaline bir şahadettir.
(4) : Min vechin mürsel, min vechin müsnettir.  Meselâ:   (Lâ ni-kâhe illâ biveliyyin = nikâh ancak veli vasıtasiyle akdedilebilir)  hadisi şerifini
İsrail ibni Yûnus müsnet olarak rivayet etmiş, Şu'be ile Süf-yanı Sevrî ise mürsel olarak nakl eylemiştir. Binaenaleyh bu hadisi şerif, Hanefiyeee
esasen makbuldür.  Şu kadar ki bu, bir haberi ahad-'dir. Âkil bir baliğenin nefsini bizzat tezviç edebileceğini ise âyeti kerimesi nâtıktır. Bu cihetle
bu hadisi şerif, daha kuvvetli bir delile muhalif görüldüğünden bu babda umumî üzere kabul edilmemiştir.
Mürsel hadisleri kabul edenler, bu dördüncü nev'i de kabul etmemişlerdir. Mürsel hadisleri kabul etmeyenler ise bu nev'in kabul edilip
edilemeyeceğinde ihtilâf göstermişlerdir. Bir kısmına göre bu nevi de, makbul değildir. Madem ki, min vechin inkıta vardır. Bu, merviyyün anhi
cerhe delâlet eder. Min vechin isnat tâdildir. Cerh ise tâdilden evlâdır. Diğer bir kısma göre ise min vechin irsal hâlinde merviyyün anhin hâli
meskût bırakılmıştır. Min vechin isnat ise merviyyün anhin hâlini nâtıktır. Artık sâkit, natıka muarız olamaz.
402 - : Yaktile muhaddisini  kiram tarafından süneni  nebeviyyc, ahaöisi şerife tamamen zapt edilmiş olduğundan artık öteden beri muteber
bulunan bir hadis kitabında münderiç, mâruf bir hadisi  şerifi   : (Kale  Resulullahi   =   Rcsuluîlah demiştir.)   veya      (rüviye   aninnebiyyi ~  
peygamberimizden mervîdir)   diye rivayet etmek caiz ve makbuldür. Fakat böyle   bir kitapta   yazılı bulunmadığı   hâlde:   «Resulullah   şöyle
buyurmuştur, veya ondan şöyle rivayet olunmuştur»  diye rivayet edilecek bir hadis, kabul edilemez ve böyle mazbut olmayan bir hadisi artık

asrımızdan zamanı  nebeviye kadar bir  senet ile,  bir an'ane  ile rivayet etmeğe de imkân kalmamıştır. 
[11]

 
Hadislerin râvîleri, metinleri ve senetleri i ti bari I e nevileri:
 
403  -: Sünnetler, hadisler, sadrı evvelden beri şüyu ve intişar bakımından mütevatir, meşhur ve müstefiz. haberi ahad nevilerine ayrıldığı  gibi
yine  haberi  ahad  kabilinden  olarak   aziz, garib nevilerine de ayrılır.
Resulü Ekrem'e veya bir sahabîye veya tabiinden bir zata ref ve isal edilmeleri bakımından da merfu, mevkuf veya maktu nevilerine ayrılır.
Senetlerinin Resulü Ekrem'e veya bir sahabîye veya bir tabiîye bi-lâ inkıta isal edilip edilmemesi itibarile de muttasıl veya müsnet, mürsel,
munkati,  mu'dal, muanan,   muallâk,  müdelles   nevilerine  inkısam  eder.
Sünnetler, hadisler, râvîlerinin adalet ve zapt gibi vasıflarına ve senetlerinin ittisal ve inkıta gibi hâllerine göre de sahih, hasen, zayıf muallel,
metruk, şaz,  münker nevilerine  ayrılır.
Metinlerinin veya senetlerinin tebdil ve ilâvesi veya uydurulmuş olmaları itibarile de müdreç. muztarib, musahhaf, muharref. müphem, mevzu
nevilerine munkasim bulunur. Bunlara dair sırasile malûmat verilecektir.
404  -: Yukarıda mütevatir, meşhur, haberi ahad kabilinden olan sünnetlere  dair  malûmat verilmiştir.   Hadisi   aziz, hadisi   garip   denilen
sünnetler de haberi ahad kabilindendir. Şöyle ki: Râvîleri iptidadan intihaya kadar en az iki zattan veya bazısı iki bazısı ikiden ziyade zevattan
ibaret olan ve âhad derecesini geçmeyen bir sünnete  «hadisi aziz» denir. Meselâ: bir hadisi şerifi yalnız Ebu Hüreyre ile Enes ibni Mâlik
(radıyallahü anhüma)  rivayet edip bunlardan da birer veya ikişer zat rivayet etse bir hadisi aziz olmuş olur. Maamafih şayi olan bir ıstılaha göre
hadisi aziz ile hadisi meşhurda ilk tabakadaki râvînin birden ziyade olması şart değildir. Binaenaleyh bir hadisi şerifi Resulü Ekrem'den evvelâ bir
sahabî rivayet edip ondan da iki zat rivayet etse yine hadisi aziz olmuş olur. Bunlara «haberi aziz» de denir.
Hadisi garib'e gelince bu da her tabakada yalnız bir râvî tarafımdan rivayet edilen hadistir. Buna «Ferd» de denir. Garip olan hadislerin, bir çoğu
sahih değildir. Fakat bazıları da sahihtir. Garip olmak, sıhhate mâni değildir. Senedini teşkil eden râvîierin adalet ve zapt derecelerine göre ya
sahih veya zayıf bulunur.
405 -: Sünnetler, Resulûllaha veya bir sahabîye veya bir tabiîye ref ve ittisal edilmelerinden dolayı merfû, mevkuf veya maktu adını alır. Şöyle ki:
Hadisi hıerfü; Resulü Ekrem'den sarih veya sarih hükmünde olarak muttasıl veya münkati bir senet ile rivayet edilen herhangi bir hadistir. Meselâ:
Bir sahabînin, veya bir tabiînin, veya herhangi bir zatın (kale Resulûllah.. = Resulü Ekrem sallallahü aleyhi vesellem şöyle buyurdu veya
buyurmuştur veya şöyle yaptı veya yapmıştır veya şöyle bir hâdiseye karşı sükût buyurdu veya buyurmuştur) diye rivayet ettiği bir sünnet,
sarahatten bir hadisi merfûdur.
Bir musannifin hiç senet zikr etmeksizin: (Kalennebiyyü sallallahü aleyhi vesellem = peygamber aleyhisselâtü vesselam şöyle buyurmuştur)  diye
naklettiği bir hadis de bu kabildendir.



Sahabei kiramdan veya tabiînden bir zatın akıl ile idrak edilemeyecek bir şeyi, meselâ: ahret hayatına müteallik bir hâdiseyi veya bir âyetin sebebi
nüzulünü ve geçmiş veya gelecek zamana ait bir vakayı kur'anı mübinden veya israili yy âttan ahz etmeksizin ve Resulü Ekrem'e sarahaten isnat
eylemeksizin nakl etse bu da hükmen merfû bir hadis olur. Çünkü buna başka türlü ıtlaı tasavvur olunamaz.
Bir sahabmin içtihat mevzuu olmayan bir işi meşru görerek işlemesi de Resulü Ekrem'e hükmen ref edilmiş bir hadisi fîlî sayılır. îmam Şafiînin
rivayetine göre Hazreti Ali'nin küsuf namazının her rekâtında iki defadan ziyade rüküa varması bu cümledendir.
Kezalik: bir sahabînin: Biz Resulü Ekrem'in zamanında şöyle yapardık. Demesi veya: Biz şöyle yapmakla memur idik, veya şöyle yapmaktan
nehy olunmuştuk. Demesi de bu kabildendir.
Hadisi mevkuf ise akıl İle idrâk edilecek bir-şeyin muttasıl veya munkati bir senet ile sahabei eüzinden birine sarahaten isnat ve ifca*v edilmesidir.
Meselâ: «Hazreti Ömer, şöyle söyledi veva şöyle yaptı veya şöyle bir hâdise karşısında sükût buyurdu» denilse bu bir hadisi mevkuf olmuş olur.
Hadisi maktua gelince bu da: akıl ile anlaşılabilen bir geyin' muttasıl veya munkati bir senet ile tabiîni kiramdan veya onların tâbilerin-den bir zata
isnat edilmesi suretiel olan hadistir. Meselâ: Hasanı Bas-rî, şöyle dedi, veya yaptı veya şu hâdiseyi görüp sükût etti.» denilse bu, bir hadisi maktu
olmuş olur.
Bu hâdiseler de, misallerden de anlaşılacağı üzere kavlî, fîlî, takriri kısımlarına ayrılmaktadır.
406 -: Senetlerinin Resulü Ekrem'e veya bir sahabîye veya bir tabiîye bilâ inkıta isal edilip edilmemeleri bakımından muttasıl veya müs-net,
mürsel, munkati vesaire nâmını alan hadislere gelince bunlardan muttasıl, mürsel, munkati hakkında  (398, 399, 400, 401) inci rakamlar sırasında 
malûmat vermiş bulunuyoruz.   Biz burada  mu'dal,   muan'an, muallâk,   müdelîes denilen  hadislere  dair  sırasile biraz  malûmat vereceğiz.
407  - : Mû'dal:  Sahabîye varıncaya kadar râvîlerinden iki veya daha ziyade vasıta zikredilmeyip terk edilmiş bulunan hadistir ki, bu da  usuliyyuna
göre  mürsel demektir.
408  -: Muan'an: Senedinin bir yeya birkaç yerinde  «an» tâbiri kullanılan, meselâ: (haddesena fülânün an fülânin an fülân..)  diye rivayet edilen
hadistir. Buna «anane» tarikile rivayet de denir.
Sahih görülen kavle göre bu suretle hadis rivayet eden zatki, kendisine «muan'in» denir. Eğer tedlis ile maruf değilse ve an = den lâfzile zikrettiği
Şeyhî ile aralarında mülakat mümkün -İmam Buha-sırasmda malûmat vermiş bulunuyoruz. Biz burada mu'dal, muan'an, rîye göre sabit = ise rivayet
ettiği bu hadîs, muttasıl sayılır. Bazı ulemaya göre ise, hadîsi muan'an, her hâlde munkati sayılır..
Bazan «an» yerinde (enne) kullanılır- Meselâ: (Haddesenezzühriy-yü ennebnel müseyyebe kale keza..) denilir. Cumhura göre bu da «an»
hükmündedir. Mutlak olarak istimali, tedlisden selâmet, imkânı mülakat şartile işitmeğe hami olunur, yâni râvî onu nakl ettiği zattan işitmiş
sayılır.
Hadisi muan'ana bir misâl: Sahihi Buharı.
Yâni Buharı merhum Süleyman'dan, o da Şu'beden, o da Halidden, o da Kılâbeden, o da Enes ibni Mâlikten rivayet etmiştir. Peygamberi Zîşan
Efendimiz buyurmuştur ki: Her ümmetin bir emîni vardır. Bu ümmetin emîni de  aşerei mübeşşereden olan-Ebu Ubeydedir.
409 -: Muallâk, senedinin yalnız iptidasından bir veya birkaç râ-vîsi hazf edilmiş olan hadistir. Meselâ: Bir zat kendi şeyhini ve şeyhinin şeyhini
zikr etmeksizin onların fevkindeki râvîlerden itibaren cezm sigasile senedi zikr etse, meselâ:   (Flân dedi veya yaptı veya şöyle rivayet etmiştir.
Sahihi Buharide talik pek çoktur. Meselâ: (Allahü ehakku en yüs-tahya minhü -Allahü tealâ kendisinden haya olunmaya herkesten daha haklıdır.)
hadisi şerifi muallâktır. Çünkü Buharı merhum, bunu «Kale behzübnü hakimin an ebihî an ceddihî anirinebiyyi sallâllahü aleyhi vesellem)* diye
cezmen rivayet etmiştir. Halbuki Buharı, Behze yetişmemiştir.
Hadisi muallâk, esasen red edilen hadisler kısmına dahildir*. Iskat edilen râvînin hali meçhul kalmış oluyor. Bu cihetle talik, bir kusurdur ve
mürtekibi tedlis ile meşhur ise hadis müdelies kabilinden sayılır. Fakat muallâk hadis, başka bir tarik ile rivayet olunur da bununla sakıt olan
râvînin ismi bilinir ve onun sika olduğu anlaşılırsa bir hadisi sahih olabilir. Bahusus hadisi Buharî gibi bir zat cezm sigasile zikr ederse senedinin
kendisince sabit olduğuna ve ancak sahih bir maksada mebni râvîyi hazf eylediğine hükmolünur.
Bazı ulemaya göre senedi hiç zikr edilmeksizin : (Kalennebiyyü sal-lallahü aleyhi vesellem = peygamber efendimiz şöyle buyurdu) diye nakl edilen
bir hadis de «muallâk» sayılır.
410 -: Müdelies, senedinde râvîlerinden biri ligarezin bırakılmış, onun fevkindeki râvîden işitildiğini îham eder gibi bir tarzda rivayet olunmuş veya
râvîlerinden biri bir garaza mebni kendi maruf ismile veya künyesiîe zikr edilmemiş olan hadistir. Tedlis yapan râvîye: «mü-dellis» adı verilir. İsmi
bırakılan râvîye de «müdellesün anh» denir.
Esasen tedlis, bir malın kusurunu müşteriden gizlemek manasınadır. Bunun deles maddesinden müştak olduğu da söylenmiştir. Deles ise: Nur ile
zulmetin, aydınlıkla karanlığın karışık bir hâlde bulunması demek olan alaca karanlıktan ibarettir.
Hadislerde tedlis üç suretle olur:
(1) : Tedlis fîl isnaddır ki, râvî, hadisi kendi şeyhinden işitmiş olduğu hâlde onu bırakıp hadisi mülâkî olduğu şeyhinin şeyhinden işitmiş olduğunu 
îham eder bir vecihle   :   Meselâ   :   «Kale fülânün» veya   «an fülânin» diye rivayet eder. Halbuki bu hadisi, şeyhinin şeyhinden işitmemiş olduğu
huffazı hadisin şahadetlerile mazbut bulunur.
(2) : Tedlis fittesviyedir ki râvî,  şeyhini zikr etmekle beraber onun fevkinde bulunan râvîlerden birini za'fı sebebile terk eder,  diğer si'ka olan
râvîleri zikr ederek böylece senedin bütün ricalini mevsukiyet bakımından  müsavi  kılar.  Buna   «tecvit»   de denir ki,  gözleştirme   demektir.
 (3) : Tedlis fişşüyuhtur ki râvî, şeyhini veya şeyhinin şeyhini maruf olmayan bir ismile veya künyesile veya nisbetile zikr veya bir sıfat ile tavsif
ederek bu veçhile hadisin senedini metîn göstermek ister. Tedlisin en şerlisi budur.
BakiyyetübnülveKd, bu nevi tedlisi en ziyade yapanlardan imiş. Süf-vanübnü uyayne, ibni İshak, A'meş, Katade; Sevrî. Velid ibni Müslim gibi
saduk zatlar da tedliste bulunmuşlardır.
«Tedlisler, bir fâsid garaza müstenit olursa, meselâ: râvînin zâfmı örtbas etmek veya o râvîden rivayete tenezzül etmemek gibi bir maksada
mübteni olursa mezmum, makduh, olur. Fakat sahih bir garaza müstenit olursa, meselâ: senedi kısaltmak, veya şeyhî Sikadan olmakla beraber
samîierce meçhul bulunmak, veya aynı ismi tekrardan kaçınmak, veya şeyhinin küçük olmasına mebni rivayetine kıymet verilmemesinden
korkmak gibi bir maksada mebni bulunursa mezmum. mak-duh olmaz. Bu veçhile tedlis, bir kizb değildir. Binaenaleyh müdellisin adaletini-iskat
etmez. Fakat râvî. hadisi şeyhinden işitmiş olmadığı hâlde onu ondan işitmiş olduğunu iktiza eden bir siga ile îrad eder, meselâ: «semıtü an fülânin



= filândan işittim- veya «kaddesena fülânün -filân bize haber verdi» derse bu, tedlis değil, kizb olur. Artık bu tedlis yapanın diğer rivayetleri de
kabul edilmez.
Bazı zatlara göre hadisi müdelles. mutlaka kabul edilmez. Fakat sahih görülen şudur ki: râvî. işitmiş olduğunu beyan etmeksizin hadisi işitmek
ihtimâli olan bir lâfz ile rivayet ederse bu. hadis mürseî hükmünde  olur.  Sahihi  Buharîde ve Müslımde bu  kabil hadisler  vardır.
411 -  :  Hâvilerinin adalet ye zapt gibi vasıflarına ve senetlerinin
ittisal  ve inkıtaı   gibi   hâllerine  mebni   sahih  vesaire  nevilerine  ayrılan sünnetlere gelince bunlar da sırasile şunlardır:
412 - : Hadisi sahih: iptidasından müntehasına kadar âdil, zabit
râvîler  tarafından muttasıl  bir senet  ile   rivayet edilmiş olan hadisdır ki, iki kısma ayrılır.
Biri: sahih' lizatihîdir ki. râvîlerinde adalet ve zapt sıfatları, senedinde de ittisal hâli vechi kemal üzere bulunan ve şaz. muallel bulunmayan
hadistir.
Diğeri: sahih ligayrihîdiı ki. râvîlerin adalet ve zaptında bir nevi kusur ve noksan bulunmakla beraber diğer bir hadisi sahih ile teeyyüt etmekle veya
daha birçok tarikler ile rivayet edilmekle veya sair bir veçhile senedindeki bu kusur ve noksan, cebir ve telâfi edilmiş olan hadistir.
Demek ki, bir hadisin lizatihi sahih olması için başlıca beş şart vardır:
(1) : Muttasıl bir senet ile rivayet edilmiş olmalıdır. ,Bu hâlde mür-sel, muallâk, munkati, mu'dal olan hadisler, lizatihî sahih olamaz.
(2) : Râvîlerin hepsi de âdil olmalıdır. Adaletle maruf olmayan bir râvînin naklettiği hadis, lizatihî sahih değildir.
(3) : Râvîlerin hepsi de tamüzzabt olup nakl ettikleri şeyi hakkür. bellemiş, eksiksiz, artıksız olarak hıfz etmiş olmalıdır.
(4) : Şâz olmamalıdır.
(5) : Muallel olmamalıdır.
İmamı Âzam"a göre hadisin sıhhati için râvînin fakih olması da şarttır.
İmam Buharîye göre her râvînin rivayet ettiği hadisi kendi şeyhinden işitmiş olduğunun sabit bulunması da bir şarttır.
413 -: Hadisi hasen, hadisi sahih ile hadisi zaif arasında bir mertebeyi haiz olan, yâni: -râvîlerinin sıfatlarında bir nevi kusur bulunan hadisdir ki, iki
kısma ayrılır.
Biri: lizatihî hasendir ki. râvîsinin yalnız zaptında bir nevi kusur bulunup başka tarikler ile rivayet edilmek gibi bir suretle bu kusuru te-'âfi
edilmemiş olan hadistir.
- Diğeri: ligayrihî hasendir ki, esasen hadisi zaif iken zaafı başka birçok tarikler ile rivayet edilmek gibi bir veçhile mündefi bulunan hadistir.
«Hadisi zaif: râvîlerinin adalet ve zaptında veya senedinin ittisalinde kusur bulunup başka bir veçhile bu kusuru cebr ve telâfi edilmemiş olan
hadistir.
Mürsel, muallâk, mû'dal, munkaü. müdeîles, muallel, şâz, münker, metruk, müdrec, maklûp. muztarip. musahhaf, muharref denilen hadisler, bütün
ahadisi  zaife kabilindendir.
414 - : Hadisi sahih ile hadisi hasen. hem halâl ve haram hususunda, hem de muamelât hususunda ihticaca saiihtir. Hadisi zaif ise ancak ibadete
veya ahlâka dair t ergi p ve terhîp hususunda muteber olabilir, kendisile yalnız fezaili  â'maî hususunda amel caiz görülebilir. Meğer ki, za'fı pek
şiddetli olsun, meselâ: râvîsi yalan söylemekle, fahiş galat 'ar ile mâruf bulunsun. O takdirde bir hadis olarak telâkki edilemez.
Şunu da ilâve edelim ki: sahih ve hasen olan hadislerin dereceleri kuvvet -ve makbuliyet itibariîe mütefavet olduğu gibi zaif denilen hadislerin 
zaaf dereceleri  de  mütefavettir.
Bir de bir hadis hakkında sahih, hasen veya zaif denilmesi, râvîle-nnin sikadan olup olmadıklarına ve senedine nazarandır. Nefsülemir ıtibarile
değildir. Yoksa olabilir ki, sahih denilen bir hadis, zaif bilâkis zaif sanılan bir hadis de haddi zatında sahih bulunmuş olur. Çünkü si-kattan olan bir
râvînin hataya mâruz kalmış olması mümkündür.  Zaif görülen bir râvînin d$ hakka tercüman olmuş bulunması melhuzdur. Şu kadar var ki, bizce
nefsülemir meçhul olduğundan bizim için râvîlerin, ve senetlerin evsaf ve ahvâline bakmaktan, ona göre hüküm vermekten başka çare yoktur.
415 - : Hadisi muallel: hakkında kadh ve ta'm icap edecek olar kusurlardan salim görülen, bununla beraber  kendisinde  sıhhatini  ihlâl edebilecek
gizfi bir illeti kadh bulunan hadistir. Böyle bir hadisin sıhhatine dokunabilecek gamız sebebi kadhe «illet»  denir ki, buna ancak hadis ilminde pek
çok maharetleri olan zatlar muttali olabilirler. Hattâ deniliyor ki, bir hadisin illetini keşf edebilmek    fevkalâde bir ihataya mütevakkıftır, o hadisin
bütün tariklerini,  yâni:   isnatlarını toplamaya Ve rivayetlerinin ihtilâfına, her birinin zapt ve itkanının derecesine dikkatle nazar etmeğe bağlıdır.
Bir hadisin bütün tarikleri bir araya cem edilmedikçe muallel   olup  olmaması   anlaşılamaz.
Bir râvînin naklettiği hadis hususunda vehme düşmesi, meselâ: metinleri veya râvîieri birbirine karıştırması, veya merfuu, mevkuf, ve bilâkis
mevkufu merfu göstermesi, yahut kendisinden kuvvetli râvîlere muhalefet etmiş bulunması da nakl ettiği hadis hakkında birer illeti kadhtir. Velhâsıl
kendisinde böyle bir illet bulunan hadise muallel denildiği gibi  «alil»,  «malûl» de denir.
Meselâ: (Elbeyyiam bilhıyar ^ alan satan muhayyerdirler) hadisi şerifini Süfyanı Sevrî, Abdullah ibni Dinardan rivayet etmiştir. Bunu bir çok
muhaddisler de böyle zapt etmişlerdir. Halbuki Yâlâ ibni Ubeyd, bu hadisi Süfyanı Sevrînin Arar ibni Dinardan rivayet ettiğini nakletmekle gaflete
düşmüştür. Binaenaleyh bu hadis, Yâ'lânın rivayetine nazaran mualleldir. Şu kadar var ki Âmr ibni Dinar ile biraderi Abdullah ibni Dinardan her
biri sika olduğundan bu gaflet, yalnız senede aittir, metne tesir etmiş değildir.
Muallel ,bir hadis ile amel cihetine gelince bakılır: eğer bu hadis-, deki illet, onun sıhhatini cerh etmediği gibi hakkında, ta'n ve kadhi de müstelzim
değilse kendisile amel olunabilir. Sika tarafından muttasıl bir hadisi mürsel gibi rivayet etmek bu kabildendir. Fakat bu illet, hadisin sıhhatini cerh
ederse veya onun hakkında ta'm mutazammın bulunursa o hadis ile amel edilemez.
416 -: Hadisi metruk; ibadet ve taat hususunda fisk ve taksiri veya rivayetinde gafleti ve çokça galatı bulunmakla zaif sayılan bir râvînin nakl ettiği
hadistir. Böyle bir kimsenin    rivayeti,  sikadan hiçbir kimsenin rivayetine muhalif görülmediği hâlde yine metruktür.
Meselâ:  = cennete ne bir hiylebaz, ne bir cimri, ne de eli altında bulunanlara kötü muamele eden bir kimse girmeyecektir.) hadisi metruktür.
Çünkü bunu yalnız Sadaka ibni Museddakik, Ferkadibni Mürre tarikile rivayet etmiştir. Bunu bu tarik ile başkası rivayet etmemiştir. Sadaka ile
şeyhi olan Ferkad ise ziyade zaaf ile müttehemdirler.
Böyle bir hadisi zaif bir râvî, diğer zaif bir râvîye muhalif olarak nakl etse hangisinin za'fı hafif ise onun nakl ettiği mürecceh olur.
417 -: Hadisi şaz; makbul, sikadan mâdut olan bir râvînin kendisinden daha makbul olan sikalara muhalif olarak nakl ettiği hadistir. Bu muhalefet,



metinde olacağı gibi senette de olabilir.
Bazı muhaddislere göre şâz, bir sikanın münferiden rivayet ettiği hadistir veya yalnız bir isnadı bulunan hadistir. Bu hâlde râvîsi sika ise tevakkuf
olunur, o hadis ile hemen ihticac edilmez, sika değilse hadisi «metruk» olur.
Meselâ: Musa ibni Uleyyin1: ye naklettiği hadis, yevmi arefe sözünün ilâvesine binaen şazdır. Çünkü bu hadis, bütün tariklerden yalnız: diye
rivayet edilmiştir. Yâni: Kurban bayramının birinci günü gibi ikinci, üçüncü, dördüncü günlerinde de oruç tutulamaz. Bunlar yiyip içme —
ziyafetul-lah-günleridir.
418  -: Hadisi münker; zaif bir râvînin rivayet ettiği hadise me tin veya senet itibarile muhalif olarak ondan daha zaif bir râvî tarafından rivayet
edilen hadistir. Bu hâlde evvelki râvînia hadisine  «mâruf» denir ki, ikinci hadise nazaran müreccah olur.
Bazı muhaddislere göre münker, münferid râvîsinden başka tarikten metni mâruf olmayan hadistir ki buna «ferd» de denir. Bazı zatlara göre de
münker ile şâz müttehittir.
Meselâ: Ebu îshak: her kim namazım kılar, zekâtını verir, hac eder, oruç tutar, misafirine de ziyafet verirse cennete girer.) hadisin merfû bir hadisi
nebevi olarak tahric etmiştir. Halbuki bu hadis, diğer sikatin rivayetlerine göre; ibni Abbas Hazretlerinin sözü olmakla bir hadisi mevkuftur.
Binaenaleyh ibni İshakm rivayetine nazaran münker bulunmuştur.
419 -: Metinleri veya senetleri tebdil ve tahrif edilmiş veya büsbütün uydurulmuş olan hadislere gelince bunlar da aşağıda sırasile izah edileceği
veçhile müdrec vesaire nâmile beş nev'e ayrılmıştır.
420 -: Hadisi  müdrec;  metnine veya senedine hariçten bir  gey dere ve ithâl edilmiş olan hadistir ki,  «müdrecülmetn» ve «nıüdrecülis-nad»
kısımlarına ayrılır.
Müdrecülmetnde ya râvînin veya başkasının bir sözü hadisin ya evveline veya ortasına veya sonuna ilâve edilmiş olur.
Müdrecüssenette senet tebdil ve tağyir edilmiş, meselâ: râvî, kendisine başka başka iki senetle rivayet edilmiş olan iki metni bu senetlerden yalnız
birile rivayet eylemiş olur.
İdrac, hadisin mücmelini izah, müşkilini tefsir, hükmünü beyan gibi sahih bir garaza müstenit dursa memnu olmaz. Fakat bâtıl bir mezhebi teyit
etmek gibi fâsid bir garaza müstenit olan idrac, memnudur.
Meselâ: Ebu Hüreyre radiyallahü anhten rivayet edilen  hadisi müdrecülmetindir. Çünkü «Esbıgulvuzu» cümlesi, Ebu Hüreyre'nin kelâmı olup
hadisin evveline ilâve edilmiştir. Bunun böyle olduğu yine Ebu Hüreyre'den başka bir tarik ile rivayet edilen şu hadisi şeriften anlaşılıyor: Yâni:
abdesti eksiksiz alınız, çünkü Ebülkasım aleyhisselâtü vesselam buyurdu ki: «Yazık cehennemde yanacak ökçelere» demek ki, bunların abdestte
lâyıkile yıkanılmaması, bir ufak cüz'ünün kuru kalması, azabı müstelzimdir. İşte bu azaptan tahzir ve bunun hilâfına ter-gip için o cümle ilâve
edilmiş bulunuyor.
421 -: Hadisi muztarip; biribirine metin veya fcened itibariyle muhalif olmak üzere iki suretle, rivayet edilen hadistir. Ya metinde veya isnadında
takdim, te'hir veya ziyade ve noksan yapmakla veya râvîsinin yerine başka râvî, metninin yerine başka metn ikame etmekle vücude gelir.
Meselâ : Ebu Hüreyre, radiyallahü anhten rivayet edilen bir hadis denilmişken bunu bazı râvîler de: diye rivayet etmişlerdir. Bu suretle hadisin
metninde böyle bir takdim ve te'hir vücude gelmiştir. Buna «maklûbül-metn» denir.
Bir hadisin râvîsi meselâ: bir kere «Mürretübnü Kâb», bir kere de «Kâab ibni Mürre» diye gösterilse bununla da isrfadında bîr tebeddül vücude
gelmiş olur ki buna da «maklübül isnad» denir.
İztirab, hadisin za'fmı icab eder. Fakat sikat tarafından vaki olursa za'fım mucib olmaz, sıhhatine, hüsnüne zarar vermez.
Hadisi muztaribe aid iki mütehalif rivayetten biri vücuhi tercihten birile tereccüh edince ıztırab zail olur, rivayeti racih olan mahfuz veya mâruf olur.
Mercuh olan da şâz veya münker olur.
Râvîlerden birinin daha kuvvetli hıfza mâlik olması veya mervıy-yün anh olan zata ziyade müsahib bulunmuş olması, tercih sebeplerindendir. .
422 -: Hadisi mu-sahhaf; metninde veya senedinde sureti hattıy-
vesi bozulmamak üzere yalnız bir harfinin veya müteaddit harflerinin noktası tağyir edilmiş olan hadistir. akikden yüzük ittihaz ediniz) hadisini: =
çadırınızı akikle kurunuz) diye rivayet etmek ve «İbni Müracİm» adındaki bir râvîyi «ibni Müzahim» diye yazmak gibi.
423  - : Hadisi muharref:  Metninde veya senedinde yazı şekil ve sureti  bozulmamakla  beraber  bir harfinin  veya müteaddit  harflerinin harekesi
tağyir ve bu sebeple başka bir kelimeye kalb edilmiş olan ha distir.
Meselâ: Cabir ibni Abdullah, radiyallahü anhüma:  yâni:  Übeyyibni Kâab, Ahzab muharebesinde şereyanı azu-disinden vuruldu.) demiştir. Sonra
Antere, bunu = babam Ahzab gününde..) diye rivayet etmiştir. Halbuki Hazreti Ca-bir'in babası Abdullah daha evvel Uhud gazasında çehid olmuştu.
424  -: Hadisi mübhem; râvîsinin zikredilen ismi ve künyesi veya lâkabı veya sıfatı veya sanati veya nesebi sikat arasında meçhul bulunan hadistir.
Böyle bir hadis, makbul değildir, râvîsinin maruf ismi zik-redilmedikçe kabul olunmaz.
Meselâ: Mehmed ibnissâibilkelbî'yi bazı râvîler, ceddine nisbet ile, «Mehmed ibni Bişr», bazıları da «Hammadibnissaib» diye zikr etmiş bazıları
da muhtelif künyelerinden birile zikrederek : «Ebunnasr» veya «Ebu Said» veya «Ebu Hişam» demiştir. Bu yüzden bir çok yanlışlıklar vücude
gelmiş, bunu başka başka kimseler sananlar olmuştur.
Mâruf bir adı bırakıp meçhul bir adı zikr etmek, sahibinin mahiyetini gizlemek maksadına müstenitolabilir ki, bu, ta'ne bir vesile teşkil eder.
Hattâ: bir muhaddis, râvînin ismini zikr etmeksizin: «Haddeseni recülün» veya «Haddeseni sahibün li» veya «Ahbereni şeyhun» veya «Enbeeni
adlün» veya «Haddesena sikatün» dese hadisi kabul edilmez. Çünkü kendisince malûm veya mevsuk olan bir râvînin başkalarınca meçhul, mecruh
olması melhuzdur.
Bir kavle göre böyle: «Haddesenissika -Bana sika haber verdi» «Enbeeni adlün -bana bir âdil zat haber verdi» tarzında rivayette bulunan, eimmei
erbaa gibi müçtehitlerden bir zat olursa bu veçhile olan tadili, kendi mezhebine salik olanlarca makbul olur.
Bir de herhangi bir sahabıden :ismi zikr edilmeksizin rivayet edilen hadisi mübhem, makbuldür. (Haddesni sahabiyyün = bana bir sa-habî haber
verdi, tahdiste bulundu» diye rivayet edilmesi gibi; zira sa-habei kiramın hepsi de adaletle muttasıftır. Elverir ki, onlardan rivayet eden râvî, riyayet
şartlarını haiz bulunsun.
425-: Hadisi mevzu; Resulü Ekrem (sallallaiıü.aleyhi veselîem) Efendimizin mübarek namına kasden uydurulmuş olan asılsız haberdir. Buna
«hadisi muhtelâk» da denir. Resulûllaha söylemediği veya yapmadığı bir şeyi söylemiş veya yapmış olmak üzere kasden isnat etmek büyük bir



masiyettir. Hattâ böyle hadis uyduranın küfrüne kail olanlar bile vardır.
Birgivî merhumun beyanına göre bir şahıs bir hadis vaz etmiş oldu mu artık onun hiçbir rivayeti kabul edilemez. Rivayet etmiş ve edeceği diğer
hadisler de mevzu sayılır.
Hadis vaz'ma saik bazı sebepler vardır. Başhcası şunlardır:
(1) : Dinsizliktir. Zenadikamn islâm âleminde yaymış oldukları birçok mevzu hadisler, bu dinsizliğin bir neticesidir.
(2) : Bazı kimselerin, nâsı ibadet ve taate tergip kasdinde bulunmuş olmalarıdır. Nitekim nâs Kuranıkerim'i daha ziyade okusunlar diye surelerin
fezaili hakkında Meysere ibni Abdi Rabbih tarafından birçok hadisler vazedilmiştir.
(3) : Bazı mutaassıpların kendi mezheplerini teyid etmek endişesidir.
(4) : Bazı dalkavukların rüesaya takarrüp etmek arzusudur. Nitekim Halife Mehdi'nin huzuruna giren Giyasübnü îbrahiminnahaî, Mehdinin
güvercin ile oynadığını görünce: hadisini okumuş, buna «ev cenahın»sözühü de ilâve ederek bu veçhile kizbe cüret göstermiştir. Yâni: yarış
muamelesi caiz değildir. Ok, deve, at, kuş müsabakaları müstesna.   
Fakat Mehdi, mücerred kendisine bir cemile göstermek için bu vaz'a cüret ettiğini anlamış, hemen güvercinin boğazlanmasını emr eylemiştir.
(5)   : Bazı kimselerin müddealarını ispat ile mahcup  bir vaziyette kalmamak kaygusudur. Nitekim bir gün ibni Adilaziztteymîden Mekkei
Mükerreme'nin ne suretle feth  edilmiş olduğu sorulmuş,   unveten feth edilmiş  olduğunu  söylemiş, kendisinden hüccet istenilmekle:
diye bir hadis rivayet etmiş, sonra da hasmım def etmek için bunu uydurduğunu itiraf eylemiştir. Yâni: Sahabei kiram, Mekkei Mükerreme' nin
sulhen mi, yoksa kahren mi feth edilmiş olduğunda ihtilâf etmekle bunu Peygamberi Zîşan Hazretlerinden sormuşlar, O da bunun kahren feth
edilmig   olduğunu beyan buyurmuştur.   (Şerhi Nuhbe).
«Mevzu bir hadisi, bile bile sahih bir hadis imiş gibi halka telkin etmek dînen memnudur. Maahaza her mevzu demlen hadisin hakikaten mevzu
olduğuna kat'î surette hükmedilemez. Belki buna zanni galib ile hükm edilir.
Büyük muhaddisler, kendilerinde parlayan bir basiret nurile ve haiz oldukları pek kuvvetli bir temyiz melekesi delâletile mevzu olan hadisleri tayine
muvaffak olmuşlardır. Bir takım hadis vazüarı da kendilerinin bu cürümlerini itirafa mecbur olmuştur.
İslâm ulemasının bu babdaki mesaileri her türlü tasavvurların fev-kindedir. Hadislerin her kısmına dair yüzlerce kitaplar yazılmış, bütün hadisler
cem edilerek her birinin kuvvet ve zaaf itibarile derecesine işaret olunmuş makbul olan ahadisi şerife ile makbul olmayan haberlerin araları tefrik
ve temyiz edilmiştir.

îmana Süyutî, İmam Sehavî, îbnül Cevzî, Aliyyülkarî gibi yüksek âlimler, mevzu hadislere dair kitaplar yazmış, bunları göstermişlerdir. 
[12]

 
Haberlerin mahiyeti ve nevileri :
 
426 -: Haber kelimesi, muhaddislerce sünnet ve hadis tabirlerine müradiftir. Ayni mânâda müstameldir. Maamafih haberin daha umumî bir
mahiyeti vardır. Herhangi bir kimsenin sözüne veya başkasından nakl ettiği söze, fîle haber denilir. Alelekser haberler, şu dört kısma ayrılır:
(1) : Doğru olduğu malûm olan haberlerdir. Enbiyayı izamın haberleri gibi. Bu zevatı âilyenin yalandan berî, ismetle muttasıf oldukları kat'î
deliller ile sabittir. Bu haberlerin hükmü, doğruluklarına itikat ile kendilerine imtisâlden ibarettir. Nitekim: = peygamberin, size geürip haber
verdiği şeyleri kabul ediniz, nehy ettiği şeyleri de terk eyleyiniz)  nazmı celili, bu imtisalin lüzumunu natıktır.
(2) : Yalan olduğu malûm olan haberlerdir.    Firavnın rübubiyyet iddiası, gibi. Bunun hükmü de butlamna itikad ile kendisini red için lisan ile
iştigâldir.
(3) : Yalana da, doğru olmaya da —birisi müreccah olmaksızın-muhtemil  olan haberlerdir.   Fâsik   kimselerin haberleri   gibi.   Bunların
haberleri,-dinleri ve akılları bakımından sıdka muhtemildir. Dinen mem? nu olan şeyleri irtikâb etmeleri bakımından da kizbe muhtemil
bulunmaktadır. Binaenaleyh bu gibi haberlerin hükmü tevakkuftur.
(4) : Doğru olması ciheti müreccah olan haberlerdir. Bunlar; akl, islâmiyet, adalet ve güzelce zapttan ibaret olan rivayet şartlarım cami olan
kimselerin haberleridir. Bunların hükmü, hakkiyetine katî surette itikat etmeksizin kendilerile amel edivermektir. Bütün muamelâtta, bütün içtimaî
hayatta bu kabil  haberler ile amel  etmeğe ihtiyaç vardır. Esasen şahadetler de bu kabil haberler cümlesindendir. İşte usuli fıkıhta, usuli hadiste
bahis mevzuu olan da asıl bu nevi haberlerdir.
427 -: Yukarıda bildirilen dördüncü nevi haberlerin üçer tarafı vardır. Her tarafında azimet ve ruhsat hâli mevcuttur. Şöyle ki:
(1)   inci taraf;    semadır, yâni   : dinlemektir,    okuyup     işitmektir. Bunun azimet hâii; haberi, meselâ: bir hadisi şerifi ya talib okur, şeyh = üstad
= muhaddis dinler, -fukahaca evlâ olan budur -veya şeyh okur, talib dinler. -Muhaddislerce evlâ olan da budur —. Gaibin gönderdiği mektub veya
risalet dahi hitab mesabesindedir.
Semanın ruhsat hâli de icazettir ve münaveledir.
İcabet, bir muhaddisin. bir zata: «Fülân zatın bana rivayet etmiş olduğu bu kitabı benden rivayet etmek için sana icazet.verdim.» demesi gibi bir
suretle olur.
Münavelede bir muhaddis, şeyhinden dinleyip yazmış oiduğu hadis kitabını bir zatın eline teslim edip: «Bu benim şeyhim felandan dinleyip yazmış
olduğum kitaptır, bunu benden rivayet için sana icazet verdim.» demekle vücude gelir.
Kendisine böyle icazet verilen zata «mücazün leh» denir. Bu zat, o kitabın mündericaîma vakıf ise bu icazet caiz olur. Ve illâ olir.az. İmam Ebu
Yûsüf'e göre vâkıf olması şart değildir. Elverir ki, o kitapta noksan ve ziyade vücude getirilmemiş olduğuna emin olsun.
(2)      nci taraf; zabttır. Yâni haberi güzelce kavrayıp hıfzdır. Bunun azimet hâli; o haberi başkasına eda, yâni:  rivayet edinceye kadar hafızada
tutmaktır. Ruhsat hâli de yazmak, bir kitaba dere etmek su-retile zapttır ki, bir müddet sonra bu kitaba bakıp bumı hatırlarsa bir hüccet olmuş olur.
Artık kendisi bir müetehid ise bununla amel edebilir, bir muhaddis ise bunu başkasına rivayette bulunabilir.
Zamanımızda bu kitabet hâli, azimet sayılır. Çünkü aradan asırlar geçmiş, hadisler kitaplarda tesbit edilmiş, zamanımıza kadar olan râ-vîleri
hafızada tutmak adetâ muhal olmuştur.
(3)  üncü taraf; edadır, yâni: haberi rivayettir. Bunun azimet hâli, haberi olduğu gibi ibaresile nakl etmektir. Ruhsat hâli de haberi meâlen nakî
etmektir, mânâsını başka bir ibare ile rivayette bulunmaktır.



Nass, müfesser, muhkem denilen tarzdaki' ibareleri lügate vâkıf olan kimselerin meâlen nakl etmeleri caizdir. Zahir sayılan ibareleri de fakih olan
zatın meâlen nakl etmesi caizdir. Çünkü böyle bir ibareden ne kasd edildiğine ancak fakih olan zatlar muttali olabilir. Fakat «cevami-ülkelim»
denilen ibarelerin meâlen nakli caiz değildir. Zira bunların lâfızları az, mânâları çoktur, bunları başka ibareler ile ifade muhal gibi müslümanlıkta
zarar ve mukabele bizzarar yoktur)  hadisi şerifi gibi.

Hafi, müşkil, mücmel, müteşabih sayılan ibarelerin mânâlarını da başka ibareler ile nakl etmek caiz değildir. Velev ki, müctehid olsun. 
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Haberlerin mahalleri, yâni: kendilerinden haber verilen hâdiseler:
 
428 -: Efradı ümmet tarafından mütevatir ve meşhur tarikile değil, ahad tarikile rivayet edilen haberler, hadislerin mahalleri, yâni: bu haberlerin
mevzuunu teşkil eden hâdiseler,  meseleler, ya hukukullahtır veya hukuki ibaddır. Hukukullahtan murad, ibadetler ile ukubetlerdir. Hukuki ibaddan
maksat da bir takım akdler, muamelelerdir ki, aşağıda beyan olunacağı üzere üç kısma ayrılır.
İtikadiyat, haberi vahidin mahalli olamaz. Çünkü itikadı meseleler, yakiniyyata istinat eder. Haberi ahad ise zannîdir. Binaenaleyh itikadı hususlar,
haberi ahad ile sabit olamaz.
429 -: ilâhî haklardan ibadetler, haberi vahid ile sabit olur. Şöyle ki: gerek namaz, oruç, hac, zekât gibi bir ibadeti halise, yâni: bizzat maksut olan
bir ibadet ve gerek abdest ve kurban gibi başka bir ibadet ve taat maksadile matlûp olan bir ibadet, rivayet şartlarını cami ve kitaba, sünneti
sabiteye muvafık  olan her haberi vahid ile  sabit olur, onunla amel olunur.
Fâsİklerin, hâlleri mestur olanların haberleri ise kabul olunmaz. Yalnız diyanet hususunda, yâni: ibadetlerin muteallaklarında taharri şartile kabul
olunabilir.
Binaenaleyh bir fâsik, bir suyun temiz olup olmadığını haber verse o suyun evsafı araştırılır, haberin doğruluğuna kanaat gelirse onunla amel
olunur, meselâ: mevcut suyun temiz olmadığım haber vermiş, başka da su bulunmamış olunca teyemmüm ile namaz kılmak caiz olur.
Çocukların, ma'tuhlann, gayri müslimlerin haberleri ise ne ibadet ve ne de diyanet hususunda kabul edilemez. Bunlar da bu hususa dair ehliyet
yoktur, haberlerini kabul için bir zaruret de mevcut değildir.
«İbadetlerin bir kısmında ukubet ve meûnet ciheti de vardır. Meselâ: keffareti katilde, keffareti yeminde, keffareti ziharda hem ibadet, hem de
ukubet ciheti vardır. Maamafih bunlarda galip olan ibadet cihetidir. Keffareti savmde ise ukubet ciheti galiptir. Sadakai fıtır ile öşürde ise hem
ibadet, hem de meûnet, yâni: fukaranın nafakalarına yardım ciheti vardır ve bunlar da meûnet ciheti, ibadet cihetine galiptir. Bu cihetle de bunlar,
çocuklara da, mecnunlara da vacib olur, yâni: onların da mallarından öşür ve —bir kavle göre-sadakai fıtır icap eder.   
İşte bütün bu kabil ibadetlerde haberi vahid ile amel olunabilir.
480 -: Hukuku ilâhiyeden olan ukubat} mahzaya gelince bunların haberi vahid ile sübutünde ihtilâf vardır. Meselâ: bir şahsın şarap içtiği veya
sirkat ettiği haberi ahad tarikile haber verilse bu haber, kabul olunabilir mi?. îmam Ebu Yûsuf'ten rivayet edildiğine göre bu haber, kabul olunur.
Çünkü bunların beyyine ile, yâni: iki kimsenin usulen şahadetüe sabit olacağında icnıa vardır. Bu beyyine ise haberi ahad-dan başka değildir.
Fakat İmam Kerhîye ve müteehhir âlimlere göre mücerred haberi ahad ile ukubet sabit olmaz. Zira h,aberi ahad, zannîdir, bunda şüphe vardır.
Hududı şer'iye adını alan ukubetler ise şüphe ile sakıt olur. Bu hususta beyyine ile amel olunması kıyasa muhalif olarak: erkeklerinizden iki şahidin
şahadetlerini isteyiniz) nassı celilile sabit bulunmuştur. Böyle kıyasın hilafı üzerine varid olan bir nass ise mevridine maksurdur, başkasına makisün
aleyh olamaz.
431 -: Hukuki ;ibadm birinci kısmı, kendisinde ilzamı mahz bulunan akidlerdir: bey, icare, rida, nikâh, mülki yemin bu cümledendir. Bu akidlerde
ilzam vardır. Böyle bir akdin muktezasına riayet lâzımdır. Meselâ: bir kimse bir malını satsa artık bundan dönemez, akd lâzım ve nafiz olmuş olur.
Bû kısımda haberi ahadm kabulü için velayet, lâfzı şahadet ve mümkün olunca adet şarttır, rivayetlerdeki şartların mevcudiyeti de lâzımdır. Çünkü
bu kısımda ilzam bulunduğundan ziyade te'kide ihtiyaç vardır.
Binaenaleyh bir satış muamelesinin vukuunu mahkemede haber verecek kimselerde hem rivayet şartları aranır, hem de bunların en az iki kişi olup
haberlerini «şahadet ederiz» diye te'kid etmeleri iktiza eder. Böyle olmazsa haberleri kabul edilmez.
Ancak bazı hâdiselerde, meselâ: çocuk doğurma hâdisesinde müteaddit kabilelerin bulunması mutad, örfen mümkün olmadığından bunda bir
kabilenin şahadeti de kabul edilir. Meselâ: doğan bir çocuğun iki kadından hangisine ait olduğuna dair bir ebe kadının haberi kabul edilerek o
veçhile nesebi sabit olur.
432  -: Hukuki ibadın ikinci kısmı, kendisinde asla ilzam bulunmayan muamelelerdir. Hediyelere, vedialara yesair emanetlere ve bunlara benzer
hususlara dair olan vekâlet ve risalet bu cümledendir. Bunlara ait haberlerde    muhbirin  yalnız mümeyyiz olması  aranır,  başka şartlar aranmaz. 
Bu hususta mümeyyiz olan bir çocuğun, bir  memlû-kün, bir fâsikin ve gayri müslimin haberleri kabul edilir. Çünkü bunlarda ilzam yoktur ve
bunlar, içtimaî hayatta çokça vaki olan alelade şeyler olduğundan bunlarda bir  takım  şartların  aranılması  müşkîlâta sebebiyet verir.
Binaenaleyh bir mümeyyiz çocuk, bir şeyin bir şahsa hediye veya vedia olduğunu haber verse o şahsın bu habere mebni bunları kabz etmesi,
bunlarda tasarrufta bulunması caiz olur,  hakkında zaman lâzım
gelmez.
Kezalik: bir mümeyyiz çocuk veya fâsik, bir şahsa filân'kimse tarafından şu hususa tevkil edildiğini haber verse o şahıs, bu habere mebni o
hususta vekâlette bulunabilir. Bunda da bir ilzam yoktur. Çünkü bir kimse, başkasının hakkı taallûk etmedikçe vekilini azl edebilir. Vekil de
vekâleti kabule mecbur değildir.
433 -: Hukukî ibadın üçüncü kısmı, kendisinden nün vechin ilzam bulunan, min vechin ilzam bulunmıyan muamelelerdir. Vekili azl, me'zu-nu hacr,
şirketi fesh gibi. Dâr-ı harbden henüz dâr-ı İslama hicret etmiş bir mühtediye ibadet ve itaat gibi şer'î vazifelerin vücubu da bu cümledendir.
Bu gibi hususlarda muhbir, fuzulî ise kendisinde hem akl, islâm, adalet, zapt gibi rivayet şartları aranır, hem tie âdet veya adalet şart bulunur. Fuzulî
olmayıp vekil veya resul ise kendisinde aded ve adalet aranmaz. Bunun mümeyyiz olması kâfidir.
Meselâ : bir zat tarafından bir işe vekil olan şahsın bu vekâletten azl edildiğini kendisine âdil bir kimse veya âdil olsun olmasın iki kimse haber
verse artık o şahsm vekâleti nihayet bulur, vekâlette devamı caiz olmaz.
Fakat bu haberi veren o zatın vekili veya resulü bulunsa kendisinde yalnız temyiz aramr, adalet veya adet aranmaz, bunun haberile vekâlet



nihayete ermiş olur.
Bu üçüncü kısım, İmamı azama göredir. Bu kısımda min vechin ilzam bulunduğu için bu, ikinci kısım hükmünde değildir. îmameyne göre ise bu
üçüncü kısım da ikinci hükmündedir. Binaenaleyh bu kısımda da mümeyyizin, fuzulî olsun olmasın yalnız mümeyyiz olması kâfidir. Çünkü bu

kısmı da muamelâttandır, bunda da bu gibi haberleri kabule ihtiyaç vardır. 
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Bazı rivayetler, haberler hakkındaki ta'n ve itiraz:
 
434  -: Resulü Ekrem'e veya sahabei güzinden bazı zatlara nisbet edilen bir kısım hadisler, haberler, hakkında ta'n ve itiraz vaki olmuş, bunların
sübutü, sıhhati, yani:  hakikaten Resulûllaha veya sahabei kirama aidiyeti kabul edilmemiştir.
Biı- rivayet, bir haber hakkında böyle ta'n ve itiraz, ya merviyyün anh -yâni: kendisinden rivayet edilen zat -tarafından veya başkası canibinden
vukubulur. Ve mahiyetine göre ya makbul olur veya olmaz. Makbul olunca artık  rivayet edilen şeyin  sübutünde,  meselâ:  bir hadis olup
olmadığında şüphe vücude gelir, onunla amel olunamaz. Mecruh, matım adını alır.
435 -: Merviyyün anh tarafından vukubuîan ta'n ve itiraz, şöylece yedi nevidir:
(1) : Merviyyün anh, kendisine nisbet edilen rivayeti kat'iyyen inkâr eder, öyle bir şey, meselâ hadis rivayet etmediğim sarahaten söyler veya «ben
sana böyle bir hadis rivayet etmedim» der. Bu, bilittifak cerhtir. Artık bununla amel olunamaz. Maamafih bununla ne râvînin, ne de merviyyün
anhin adaleti sakıt olmaz. Başka, hadisler, haberler hakkındaki rivayetleri yine  kabul edilir.   Çünkü   adaletleri  müteyakkendir. şek ile zail olmaz.
(2) : Merviyyün anh, kendisinden rivayet edilen hadisi, haberi nakl edip  etmediğinde tereddüt gösterir.  Meselâ:   «Böyle bir hadîs  nakl ettiğimi  
hatırlamıyorum^  der.   İmamı   âzam,   İmam   Ebu    Yûsuf.  İmam Kerhî, Fahrülislâm ve bir rivayette İmam Ahmed ibni Hanbel    bunun cerh
olduğuna kaildirler. İmam Muhanımed ile Malik ve İmam Şafiî ve mütekeliimlerden bir zümre ise bunun cerh  olmadığına  kaildirler. Çünkü
merviyyün anh, rivayetini unutmuş olabilir. Bu tereddütle sika olan bir râvînin rivayeti sakit olmaz.
Bir misal :_ Süleyman ibni Musa. = Her hangi kadın vesilesinin izni olmaksızın nefsini  nikâh etse nikâhı batıldır.)  Hadisini Zührîden. u da
Urveden o da Hazreti Âişedcn nakl etmiş, sonra ibni Cüreyc. Zührîden sorduğu vakit Zührî bunu nakl edip etmediğinde tereddüt göstermiştir.
İşte bu hadis, İmam Â'zam iie refiklerine göre mecruhtur. İmam Şu-fiîye göre ise mecruh olmadığından bu hadîse nazaran kadınların nikâhlarında
velilerinin izinleri şarttır.
(3) :  Merviyyün anh, hadisi tevil eder.  Şöyle ki:  ya hadisi    zahir olan  mânâsına  değil, zahir olmayan mânasına  hami  eder.    Bunun     bir cerh
olup olmadığında ihtilâf vardır. Râvînin bir hadisi âm olarak rivayet  edip sonra bu ânımı tahsis etmesi gibi. Meselâ:    îbni    Abbas hazretleri
dinini   değiştireni      öldürürüz s       hadisini rivayet etmiş, sonra mürteddenin    öldürülmesine    kail    olmamıştır. Halbuki  <-men beddele*  bir
lâfzi  ânıdır, erkeğr- de,    kadına  da    şâmildir. Bunu erkeklere hasr etmek, tahsisten başka değildir.
İmam Şafii, bununla amel etmemiş, râvînin bu tahsisini başkaları lakkmda bir hüccet tanınmamıştır.
Yahut hadisi muhtemiîâtından yalnız birine hami eder. Bu halde i adi s, bu te'vil edilen mânâda cerh edilmiş olmayıp diğer muhtemilâtm-3a merdut
olur.
Hayz ile tuhr mânâlarında müşterek olan (kur') kelimesini zikr edip sonra bundan maksadım «hayz» dır. Demek gibi.
Böyle bir te'vil, râvîce malûm olan bir karineden münbaİs olacağı cihetle kabul olunur.
(4) : Merviyyün anh, sünneti rivayet ettikten sonra muhaliiüe amel eder. Bu da cerhtir. Bu hal, rivayet edilen sünnetin merviyyün anhce mensuh
veya gayri sabit olduğuna delâlet eder. Meselâ: Hazreli Âişe validemiz: hadisini rivayet etmiş, bilâhare kardeşi Abdurrahmanın kerimesini Samda
bulunan Abdurrahmanm gıyabında kocaya vermişti.
, Kezalik: İbni Ömer, Resulü Ekrem'in namaza baslarken ve rükua giderken ve rükudan kalkarken mübarek ellerini omuzları hizasına kadar kaldırır
olduğunu rivayet etmiştir. Halbuki Mücahit demiştir ki : Ben İbni Ömerin arkasında namaz kıldım, kendisine senelerce musahip oldum, iftitat
tekbirinden başka ellerini kaldırır olduğunu görmedim. Demek ki İbni Ömer Hazretleri, rivayet ettiğinin mensuhiyetine kail olduğu için ona
muhalif amelde bulunmuştur.
(5) :  Merviyyün anh, rivayet ettiği hadisin    muhalif ile  -bu rivayetinden ve bu hadise muttali olmasından evvel amel etmiş bulunur. Bu, cerh
değildir. Bu hâl, onun evvelce bu hadise vâkif olmadığını ve o amelin cevazına kail bulunmuş olduğunu  gösterir. Nitekim    hamr hakkındaki
tahrinı âyetinin nüzulüne muttali  olmayan bazı zatlar,  iba-hesine kail olarak onu içmiş, sonra bu âyetin mizulümlon haberdar olunca içmeye
nihayet vermişlerdi.
(6) : Merviyyün anh, .rivayet ettiği hadis ile amelden imtina eder. Bu da cerhtir. Hadisin hilâfile bederrivaye amel gibidir. Çünkü hadisin, sıhhati 
veya  ademi  mensuhİyeti  kendisince  sabit  olsaydı   muktczaaınca amel etmesi icap ederdi.
(7) : Merviyyün anlı, rivayet ettiği hadisin muhalifile amel etmiş ise de bu ameli  rivayetinden evvel mi, sonra  mı olduğu malûm olmaz. Bu da cerh
değildir. Çünkü hadisin hüccet olduğunda    şüphe    yoktur. Bu amelin rivayetinden sonra olduğunda ise şüphe vardır. Artık bu şek ile o yakin zail
olamaz.
436 -: Bir hadise, bir habere merviyyün anhten başkası tarafından vukubulacak bir ta'n ve itiraz da şöylece yedi nevidir:
(1) Hadis hakkındaki ta'n, kendisine o hadisin hafi kalması ihtimali bulunmıyan bir sahabî tarafından vukıibulur. Bu ta'n, bil' cerhtir.
Meselâ : Ubadetübnüssâbit : evlenmemiş kimselerin zinalarından dolayı cezaları yüzer değnek ile bir sene nefydir) hadisini, rivayet etmiş olduğu
halde Hulefai Râşidîn hazeratı bununla amel etmemişlerdir. Halbuki bu hadis, haddi zinaya dairdir, bu sabit olsa idi, hududı şeriyyeyi tatbike
memur olan Eimmei müslimine hafi kalmazdı.
Filhakika Hulefai Râşidîn, bu haddi yüz değneğe hasr ederek bir sene nefy cezasını kabul etmemişlerdir. Vakıa Hazreti Ömer, böyle bir zaniyi
tağrip etmiş ise de bu, mücerred bir maslahat mülâhazasına meb-ni idi. Bilâhare bundan vaz geçmiştir. Hazreti Ali deefa bin nefyi fitneten)
çlemiştir. Eğer tağrip, bir haddi şer'îi olsa idi ona fitne denilmezdi.
(2) : Hadis hakkındaki ta'n, hadisin kendisine hafi    kalabilmesi melhuz bir sahabî tarafından vuku bulur. Bu cerh sayılmaz.  Çünkü o zatın bu
hadise muttali olmaması, ihtimal dahilindedir. Meselâ: Zeyd ibni Halidileühenînin rivayet ettiği :  = sizden kim namaz içinde kahkaha ile gülecek



olursa abdestini de, namazını da iade etsin) hadisi şerifine bir rivayete göre Musel Eşarî (radıyallahü anh) ta'n etmiştir. İhtimal ki Musel Eş'arî, bu
hadisi şerifi işitmemiştir. Bu rivayet, nadir hâdiselerdendir. Binaenaleyh bu ta'n, bir cerh değildir. Bu hadisi şerif ile amel edile
gelmiştir.                                                      
(3) : Ta'n eden muhaddislerin eimmesinden olduğu halde hadis hakkındaki ta'nı mücmel veya müphem bulunur. Meselâ: «Bu hadis,    mecruhtur»
veya «metruktür» veya «gayri sabittir» der. Bu, bir cerh sayılmaz. Bununla hadis kuvvetini kaybederek amelden sakıt olmaz. Çünkü hadis.
râvîlerinin âdil zatlar olması asıldır. Böyle kısa, kapalı bir ta'n ile, bu asi terk edilemez..
«Fülân metrûkülhadistir» denilmesi de böyledir. Ta'nın sebebi de söylenmedikçe hadis, amelden sakıt olmaz. Ammei fukaha ile muhad-disinin
mezhepleri böyledir. Ebubekir Bâkilânî ile bir cemaat, böyle mutlak bir cerhin de makbuliyetine kail olmuşlardır. Çünkü cerh esbabına muttali
olmasa tezkiyeye selâhiyettar olamaz. Esbabı cerhe muttali olunca da artık sebebini söylemesini şart koşmakta bir mânâ yoktur. Buna cevaben
deniliyor ki: her müslüman için akl ve din iti-barile adalet sabittir. Bahusus birinci, ikinci ve üçüncü karnlerde, Artık bu zahir, müphem bir cerh ile
terk edilemez. Sonra âdeti zahireye nazaran bir çok insanlar, bir kimseden hoşuna gitmeyen bir şey gördü mü dilini tutmadan âciz kalır, onun
hakkında müphem surette ta'n ve teşriie başlar. Fakat keyfiyet istizah edilince hiç de aslı olmadığı anlaşılır. Binaenaleyh öyle müphem .ta'nların
sebeplerini araştırmak elzemdir.
(4) :  Ta'n eden, eimmei  muhadisinden    olduğu ve<müfesser    surette ta'n ettiği halde bu babdaki tefsir ve izahı cerhe salih bulunmaz. Bu da cerh
sayılmaz. «Bu hadis, ma'tundur. Çünkü bunu   rivayet   eden, çarşıda   pazarda     gezip   dolaşan bir    adamdır.»     denilmesi    gibi.   «Bu hadis,
mecruhtur. Çünkü râvîsi müdellistir, merviyyün anhin adım zikr etmez» denilmesi de bu kabildendir.
Böyle merviyyün anhin mücerret adını terk etmek suretile yapılan bir tedlis, Hanefiye indinde cerhe salih bir sebep değildir. Çünkü râvî-nin adaleti
delâlet eder ki, merviyyün anhin ismini zikr etmemesi, onun sika olduğuna kail olmasından dolayıdır.
(5) : Ta'n eden, muhaddislerin imamlarında olup ta'nı tefsir ettiği halde bu tefsirin cerhe salih olup olmadığı rmıhtelefün fih bulunur. Bu da cerh
değildir.
Meselâ: Muhaddislerden bazıları demiştir ki: İmam Ebu Yûsuf imamdır, hafızdır mutkindir, Şu kadar var ki, fıkıh ile çok iştigâl etmiş, himmetini
ona sarf eylemiştir. Binaenaleyh hadis hususundaki hıfz ve zaptın halel gelmemiş olması, kabil değildir. İşte bu ta'n, batıl bir iddiadır. İmma Ebu
Yûsuf Hazretlerinin fıkıh sahasındaki içtihadı, zihninin kuvvetine, vüsatine delâlet eder. Bununla onun itkanma, hüsni zaptına istidlal edilmek
lâzım gelir. Artık böyle bir ta'na mebni îmarn Ebu Yûsuf'un rivayet ettiği bir hadisi şerif, mecruh sayılamaz.
(6) : Ta'n eden, hadis imamlarından olup    ta'nını    cerhe    salih olduğu müttefikan kabul edilecek bir tarzda tefsir ettiği    halde    kendisi taassup
ve adavetle müştehir bulunur. Bu ta'n da    cerh    değildir.    Ehli sünnet hakkında mülhidlerin,' zındıkların ta'n etmeleri gibi.
Şafiî mezhebine intisap iddiasında bulunan bazı kimselerin, Ha-nefilerin kudemasmdan bazı zatlara ta'n etmiş olmaları bu kabildendir ki, bunun bir
kıymeti yoktur.
(7)  :  Ta'n eden zat; eimmei hadisten    haynhah bir    kimse    olup ta'nını şer'an cerha salih ve bilittifak kabuk- lâyık    bir    söz    ile   tefsir eder.
Bunun bir cerh olduğunda şüphe    yoktur.    «Fülân râvî şöyle bir yalan ile maruftur), veya «Şöyle bir  kebireyi  irtikâp  etmiştir*.   «ŞÖylc bir
fîskte bulunmuştur» denilmesi gibi.
437 -: Usulü hadis kitaplarında râviler hakkındaki kadh ve cerha badi olan ve «metaım aşere» adını alan sebepler şöylece gösterilmiştir: Kizb.
töhmeti kizb, fuhşi galat, gaflet, fisk. vehm - yani: rivayetin tevehhümi râvîye mebni    olması,    sikaya    muhalefet,  sui hıfz râvînin isminin
mechuliyeti, bid'atten maksat da: «Resulü Ekrem Hazretlerinden maruf olan şeyin hilâfına -bir nevi sahih samîan te'vile, şüpheye mebni -itikatta
bulunmaktan ibarettir.
Ehli bid'atin halâl, haram ve muamelât hususunda nakl edecekleri hadisler, kabul edilmez. Onların rivayetleri teverrüan merduttur. Yalmz fazaili
âmâl hususunda kabul edilip edilmıyeceğinde şöylece ihtilâf vardır. Bu hususta rivayeti mutlaka kabul edilir. Mutlaka kabul edilmez. Eğer kendi
bid'atine nâsi davet eder bir :kimse değilse kabul edilir ve illâ kabul edilmez. Mezhebine yardım için yalanı halâl görür takımdan değilse kabul
edilir, ve illâ edilmez.
438 -: Sahih ve muteber sayılacak ta'n sebepleri, vecihleri otuza, kırka kadar baliğ bulunmaktadır. Bunlar, usulü hadis kitaplarında yazılıdır.
Bütün bunlar, islâm ulemasının dinî eserlere, delillere pek ziyade dikkat ve itina etmiş olmalarından ileri gelmiştir. Filvaki islâm âlimleri, mahza
şer'i şerife hizmet için Resulü Ekrem Efendimize isnat edilen bütün hadisleri, haberleri tetkik etmiş, bütün râvîlerin teracimi ahvalini nazara almış,
nebiyyi zîşana hilafı hakikat bir şey isnat ve izafe edilmemesini temin için harikulade surette çalışmış, bihakkın muvaffak da olmuşlardır.
Muhaddislerin teracimi ahvaline, tadil ve cerhe, hadislerin mertebelerini tayine dair yüzlerce, binlerce kıymetli kitaplar yazılmıştır. Bütün bunlar,

olanca saffetini, yüksek mahiyetini olduğu gibi muhafaza etmekte bulunan dini İslama mahsus, nazirsiz mezaya cümlesin-dendir. 
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İçindekiler : İcmaın mahiyeti. İcmaın ehli, şartı ve istinatgahı. 1c-maın tarikleri ve hükmü. İcmaın haddi zatında kabil ve vaki olup olmadığı. 
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İcmaın mahiyeti  :
 
439  - :  Icma, lügatte azm, kasd, ittifak manasınadır. Istılahta   : «Ümmeti Muhammed'den olan müctehidlerin bir asırda, bir hükmü şer'î üzerine
ittifak etmeleri» dir.
Demek ki icma, bir kerre bu ümmeti merhumeye hâs bir hüccettir, bir tekrimi ilâhî eseridir. Sonra bu icma salâhiyeti, müetehitlerin hasai-smden
olup avamını nâssm ittifakları icma sayılmaz. Çünkü avamını nâs, icmaın istinat edeceği delillere muttali değildir. Zaten onların bir meselede
ittifakları adeten kabil olamaz, kabil olsa da ona bizim ıttılaı-mız mümkün değildir.



440  -: İcma, yalnız bir kısm şer'î hükümlerde, yâni: dinî umurda carîdir. İbadetlerde ve hukukî meselelere  ait hususlarda icma cereyan eder.
Vücudi bârî, sıhhati risalet gibi itikada ait olan esaslar, mücerred icma ile sabit olamaz. Ve şer'î delillerden istinbatı mümkün olmayıp şarii mübinin
tasrihine mütevakkıf bulunan ahiret ahvâli, eşratı saat gibi şeyler de icma ile bilinemez. Bunlar, şariin nususuna mütevakkıftır, ve illâ devr lâzım
gelir. Yâni: Bu husustaki nususun icmaa, icmaın da bu nü-suna tevakkufu lâzim gelir ki, bu bâtıl olan bir devrdir.
Kezalik : âlemin hudusu gibi aklî hükümlerde veya bir ilâcfn bir hastalığa nafi olması gibi gayri dinî hükümlerde veya vaktile görülmüş veya ileride

-görülecek tarihî hâdiselerde de insanların ittifak etmeleri icmaı ümmetten mâdud olamaz. 
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İcmaın ehli, şartı ve istinatgahı:
 
441 -: Ehli icma; fâsik, mübtedi olmayan ve icühad kudretini haiz bulunan zatlardır.
îcmaın şartı da bir asırda, yâni: bir zamanda bulunan ve bu evsafı haiz olan müctehidlerin ittifak etmeleridir.
Binaenaleyh bir mesele hakkında bir asırdaki müctehidlerden yalnız bir kısmının ittifak etmeleri, bir icma mahiyetinde olamaz.
Bazı zevata göre müctehidlerden bir İki zatın muhalefeti, icmaın inikadına mâni değildir. Bir hadisi şerifte: en büyüt cemaate tâbi olunuz)
buyurulmuştur. Ekser için hükmi kül vardır.
442  -: Yalnız ehli beyti nübüvvetin, yalmz Hulefai Râşidinin veya yalnız Medinei Münevvere ehlinin ittifakları bir icma sayılmaz.
Yalmz İmamı Mâlike göre Medinei Münevvere ehlinin ittifakları ic-madan mâduddur.
Zeydiyye ile İmamiyyeye göre Resulü Ekrem'in itretinden -mübarek neslinden başkalarının icmaı sahih değildir.
Zahariyyeye ve İmam Ahmedden bir rivayete göre de ashabı kiramdan olmayan müctehidlerin icmaı muteber değildir. Bunlara göre, -ümmetim
dalâlet üzerine toplanmaz) hadisi şerifi ashabı kirama hastır.
443  -: icmaın inikadı için, İmam Ahmed ibni Hanbele ve İmarn Şafiîden bir kavle göre asrın inkırazı şarttır. Müttefik olan müctehidler, vefat
etmedikçe icma tahakkuk  etmiş  olmaz.   Çünkü içlerinden bazılarının rücuu, tebdili kanaat etmesi caizdir, melhuzdur.
Demek ki, bu zatlara göre müctehidlerden bazılarının bilâhare ittifaktan ayrılmaları, sabık icmaı ihlâl eder.
444 -: Cumhurı fukahaya nazaran bir meselede ittifak eden müctehidlerin yalnız ashabı kiramdan veya ehli beyti nübüvvetten olmaları veya tevatür
adedine baliğ bulunmaları ve bunların ittifakları üzerinden bir asır geçmesi şart değiidir. Belki herhangi bir asırdaki müctehidlerin ittifakı da —
usulü dairesinde-icmadan mâduttur. Bir asırda bulunan müctehidler, bir mesele hakkında, bir kerre ittifak ettiler mı, artık o mesele icma ile sabit
olmuş olur. Ondan sonra yetişecek müctehidlerin varlığı ve tevali edecek senelerin, asırların mevcudiyeti bu icmaı İhlâl edemez. Hattâ bu icmaı
vücude getirmiş oîan müctehitlerden bir kaçının bilâhare reyinden dönmesi de münakid bulunan bu icmaı izale edemez. Çünkü müctehidîerin bu
icmaı, bir teemmül ve tefekkür devresinden'sonra vuku bulmuş olacağından artık sonraki fikirleri, evvelce tam kanaatleri dairesinde tecellî etmiş
olan bir ittifaka müzahim olamaz.
445 -: Bir mesele hakkındaki sabık ihtilâf, o mesele hakkındaki lâhik icmaın tahakkukuna mâni olamaz. Şöyle ki: bir mesele hakkında bir asrın
müctehidleri ittifak edemeyip meselâ: iki veya üç reyde bulunmuş oldukları hâlde onlardan sonra gelen müctehidler, bu reylerin birinde ittifak
etseler, artık icma vukua gelmiş olur. Fakat bu iki veya üç reyden başka bir reyde ittifak etse bu icma sayılmaz. Çünkü evvelki müctehidîerin bu
hususta yalnız iki veya üç reyde ittifakları vardır. Bunun haricinde bir reye mahal bulunmadığına âdeta ittifak etmiş demek-dirler. O hâlde muahhar
asırdaki müctehidlerin buna muhalefeti savap görülemez.
Meselâ: vaktile müctehidler, bir Ölünün sahih ceddi var iken kardeşine hisse verilip verilmemesi hususunda ihtilâf edip bir kısmı ceddin müstakillen
varis olacağına, bir kısmı da mukaseme yoîile varis olacağına kail olmuştur. Artık sonraki müctehidlerin bir üçüncü kavi olmak üzere ceddin
mahrumiyetine kail olmaları caiz olamaz. Böyle bir kavi, evvelce müttefekun aleyh olan bir reyi nefy edeceğinden muteber değildir,
Kezalik: ribevî mallardaki illeti riba hakkında müctehidler kısmen ittifak ve kısmen ihtilâf etmişlerdir. Şöyle ki: bu illet, Hanefîlerce keyl
maarcinstir, Şafiîleree ta'm maar cinstir, Mâliküerce de iddihar maâl cinstir. Demek ki, bu illetin bir cüz'ünde ihtilâf, diğer bir cüz'ü olan cinste de
ittifak etmişlerdir. Binaenaleyh sonradan gelen müctehidlerin, illeti ribanın bidûnilcins hangi bir şey olduğunda ittifak etmeleri muteber olamaz.
446  -: Müctehidlerin bir hadise hakkında ittifak etmeleri, şüphe yok ki, mücerred reylerine müstenid olmayıp yine bir şer'î delile müs-tenid
bulunur.  Bu delil, haberi vahid veya kıyas olabilir.  İcma ile  bu deliller kuvvet bulur, artık asıl delil, icma olmuş olur, hükm icmaa izafe edilir.
İcmaın senedi, istinatgahı bir kat'î delil de olabilir. Fakat bu halde icma, hüccet olmakta müstakil olamaz. Belki hükm esasen o kafi delil ile sabit
olmuş, icma da buna munzam bulunmuş, o kafi delilin te'vile. takyide muhtemil olmadığım göstermiş olur.
Meselâ: Beş vakitteki namazların farziyeti, kitab ile ve sünnet ile sabit olduğu gibi icmaı ümmet ile de sabit bulunmuştur! Zekât, oruç, hac hakkında

da böyledir. 
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İcmaın tarikleri ve hükmü:
 
447  - : Müctehidlerin ittifaklarında İki tarik vardır: Biri azimet, diğeri  de ruhsat tariktir.   Şöyle  ki:  bir mesele hakkında  bir  asırdaki
müctehidlerin  birden  hüküm  verip  onunla    hepsinin   aynı veçhile  amel etmeleri, azimet tarikîle olan bir icmadır. Bununla  o  mesele hakkında
bir «İcmaı kavli»,  «icmaı amelî>, vücudo gelmiş olur. Bilâkis bir mesele hakkında bu müctehidlerden bir kısmı hüküm verdiği hâlde veya onunla
amel ettiği hâlde diğer bir kısmının ona vâkıf olduğu ve teemmül zamanı geçtiği hâlde sükût etmesi de ruhsat yolile bir icmadır. Buna da, «İcmaı
sükûtî» denir.
448  - :   İcma, bir hüccettir,  temam hükmü yakin ifade etmektir. Bir meselenin hükmü icma ile sabit  oldu mu artık o hüküm,  kafidir. Buna
muhalif görülen herhangi bir delîl, mutlaka müevvel,   mukayyed veya   nensuh   demektir,   icmaa   müzahim  olamaz.
Bir kerre esasen icmaın hücceyitini inkâr, Hanefî fukahasmca muhtar olan kavle göre ikfarı müatelzimdir. Sonra sübuti kati, yâni: tevatür ile sabit
olan herhangi bir muayyen, gayri sükûtî icmaı ademi ka bul de ikfarı istilzam eder. Çünkü ümmeti dalâlete isnad, şarii mübinin tezkiyesini inkâra
müeddî olur. îcmaı sükûtî ise edillei kat'iyyeden olmakla beraber münkiri tekfir olunmaz. Hattâ Şafiüerce icmaı sükûtî, icma sayılmaz. Çünkü bu



sükût, rızaya delâlet etmez, bir mehabet ve hürmetten veya fitne havfinden dolayı sükût edilmiş olabilir. Buna ceva ben deniliyor ki:_ Hakka karşı
sükût etmek haramdır. Ashabı Kiram ile sair müetehidîn ise böyle bir haram ile itham edilemez. haktan susan, yâni: bâtılı gördüğü hâlde susup
hakkı söylemeyen dilsiz bir şeytandır) buyurulduğu malûmdur. O hâlde vâki olan bir ittifaka karşı sükût eden bir müetehid, onun hak olduğunu
kabul ettiğinden dolaya sükût etmiştir. Ve illâ sükût etmesi kabil olmazdı. Şüphe yok ki, eazımı ümmet, kanaatlerini söylemekten asla
çekinmemişlerdir. Onların tarihi hayatı malûmdur.
449  - : Bir hâdise hakkında icma bulunduğu ya tevatür ile veya şöhret tarikile veya haberi ahad ile malûm olur. Tevatür tarikile sabit olan icmaın en
kuvvetlisi ise sahabei kiramın icmaldir. Tevatür ile sabit olmayan   bir icmaı kabul etmemek bir   bid'attir,   münkiri   dalâlete nisbet olunur. Fakat
ikfar olunmaz.
450  - : Bazı zevata göre, icma ile sabit olan hüküm, bilinmesinde hassa ile âmme müşterek olan bir hüküm ise, inkârı küfrü icap eder. Namazların
âdetleri, rükünleri ve hac ile orucun farzları ve zamanları, zinanın, sirkatin, ribanm tahrimi gibi. Bunları inkâr, Resulûllah'ın ka-tiyyen dininden olan
şeyleri inkâr etmektir.
Fakat mücmeün aleyh olan hüküm, yalnız hassanın muttali olacağı bir hüküm ise inkân küfrü mucip olmaz. Bir kadını annesinin veya halasının
üzerine almanın tahrimi, Arafatta vukuftan evvel vukubu-lacak bir cinsî mukarenetle hacem fesadı, ceddenin altıda bir tevrisi ve katilin maktule
varis olmadan men'i gibi. Bunların hakkındaki icmaı inkâr edenin dalâletine hükm edilirse de küfrüne hükm edilemez. Çünkü müevvildir. Ona göre
icma ehli olan ümmetten maksat, bütün müminlerdir, yalnız müetehidler değildir. Böyle bir hükümde bütün müminler müttefik, buna hepsi muttali
olmayınca icma vücude gelmiş olamaz.
işte bu, bir te'vildir. Te'vil ise ikfara mânidir. Bunun içindir ki, kat'î naslan te'vil "edan bir kısım ehli hava, tekfir edilmemektedir. Mutezile gibi.

Bir cemaate göre de icma, ancak zan ifade eder. Razî ve Amidî bunlardandır. 
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İcmaın haddi zâtında kabil ve vaki olup olmaması :
 
451 - :  Bir asırda bulunan müctehidlerin bir hâdisede ittifakları
ve bu ittifaktan ümmeti merhumenin haberdar olması akien mumKün ve bilfîl vakidir. Nitekim ashabı kiramın bazı meselelerde ittifak etmiş
oldukları kat'iyyen sabit, bizce tevatüren malumdur. Teati tariKüe satış muamelesi ve hammam ücretleri hakkındaki icma da böyledir.
452-: Nezzam ile Şiadan bazı taifeler, icmaın ademi imkânına kail olmuşlardır. Mutezileden olan İbrahim Nezzam ile Kaşanî ve R-âfı-zîlerin
ekserisi, icmaın bir hüccet, veya bir hücceti katiyye olduğunu inkâr etmişlerdir.
Bunlara göre müctehidlerin adedi ziyade, reyleri muhtelif, istinat edecekleri deliller, gayri kat'î olacağından bir hükümde ittifak etmeleri
müstebattir. Ve her birinin içtihadında hata etmesi caiz olduğundan mecmuunun da hata etmeleri caizdir.
Fakat bu iddiaları, kitaba, sünnete, edillei akliyyeye muhaliftir. Va-kii hâlde kendilerini tekzip etmektedir. Bu babda cumhuru ümmetin kanaati
aşağıdaki vecihledir.
453 - : Şer'î delillerin esası, kitabullah ile sünneti    nebeviyyedir.
Dinimizin başlıca hükümleri, bu iki menbadan iktibas olunmuştur. Maa-mafih   hadisat,   gayri mütenahidir,   birçok   hadiselerin  hükmü Rur'arı
mübinde veya sünneti nebeviyede sarih bir surette görülemez. Halbuki dini islâm, ekmeliyyet mertebesini haizdir.  bugünkü gün size dininizi ikmal
ettim..)   âyeti kerimesi, bunu nâtıktır. O hâlde vakit vakit yüz gösteren bir takım hukukî, içtimaî hâdiselerin hükümleri  de  yine   kitabullah  ile 
sünneti  nebeviyye   aslından  münşaib olan-icmaı ümmet ile, kıyası fukaha ile hâl ve tayin edilmek lâzım gelir. Bunlar da şer'î deliller cümlesinden
olup âmmei ümmet tarafından kabul edilmiş, birer  esastır. Ve illâ dini islâmın ekmeliyetini iddia, itirazdan salim olamaz.
454  - :  Ümmeti merhumenin  en nezih, en  kudretli  mümessilleri olan müetehidini izamın bir meselede ittifak etmeleri, bir hüccettir. Böyle bir
ittifakın şer'an bir hüccet sayılması, bu ümmet hakkında bir tekri-mi sübhanîdir. Çünkü bu ümmet, dalâlet üzerine ittifak etmez. Nitekim bir hadisi
şerifte: buyurulmuştur. Diğer bir hadisi şerifte de: müslümanlann gtizeJL gördüğü şey, Allah Tealâ nezdinde de güzeldir.) buyurulmuştur.
Binaenaleyh icma ile kıyas da yine şarii mübîn tarafından kabul ve ümmete   tavsiye   buyurulmuş birer  serî  delilden başka  değildir.   Artık
bunların kabul edilmesi, dini islâmın ekmeliyyeti hakkındaki nassı Kur' an'a münafi görülemez. Çünkü dini islâm, arz ettiğimiz üzere icmaı ümmet
ile kıyası fukahayı da ulvî dairesinde cem etmiştir.
Demek oluyor ki: nazmı kerimi, kitabullah ile sünneti nebeviyyeyi ve icma ile kıyası ihtiva eden, bunlar ile bütün ahkâmı sabit bulunan bir dini
celîlin ekmeliyyetini bizlere tebşir etmiş bulunuyor. Eğer böyle olmasaydı dini islâmın her asırda binlerce, yüz binlerce eazımı tarafından icma ile
kıyasın birer hüccet olması kabul edilir miydi?
Artık ümmeti merhumenin bu husustaki kanaat ve ittifakı hilâfına olacak bir iddianın ne kıymeti olabilir?
455 -: icmaın bir hücceti şer'iyye olduğuna birçok âyetler, hadisler delâlet etmektedir. Bunlardan bir kaçını kayd edeceğiz,
âyeti kerimesi, müminlerin yollarının yakın derecede hak olduğunu göstermektedir.
Bu âyeti kerimede buyurulmuş oluyor ki: «her kim kendisine hak zahir olduktan sonra peygambere muhalif bir vaziyet alır ve müminlerin
yollarından bankasını takip ederse biz onu kendi hâline bırakır ve cehenneme atarız. O ne fena gidiştir.»
Müminlerin yollarından murad, onların kavlen ve amelen ihtiyar etmiş oldukları şeylerden ibarettir. Artık bu gibi hususlarda kendilerine muhalefet
caiz olmayınca bunun bir hüccet olduğu anlaşılmış olur.
(2)  :  âyeti celîlesi, bu ümmetin hayriyetini beyan ediyor;
«Sizler, insanlar için meydana çıkarılmış, mâruf ile emir, münkerden nehy eden ümmetlerin hayırlısı bulunmaktasınız» mealinde bulunmaktadır.
Bu hayriyyet ise içtima ve ittifak ettikleri şeylerin hakkiyyetini iktiza eder. Eğer onlar, bir münker üzerine ittifak edecek olsalar idi münker ile âmir
bulunmuş ve binaenaleyh böyle hayriyet ile tavsif edilmeleri caiz olmamış olurdu.
(3) - : âyeti kerimesi, bu ümmeti merhumenin adaletle, şahadetle ittisafını gösteriyor, «İşte sizi öylece âdil, mutedil bir ümmet kıldık, tâ ki nâs
üzerine şahitler olasınız» buyurulmuş oluyor. Binaenaleyh bu ümmetin ittifak ettikleri bir şeyin hak olması lâzım gelir. Ve illâ adaletle, şahadete
salâhiyetle itti-safları .doğru olmamak iktiza ederdi. Haktealâ Hazretleri ise kullarını haiz olmadıkları bir vasıf ile tavsif buyurmaz. O hâlde bu
ümmeti merhumenin ittifakı, ittibaa ehak olmak icab eder.



(4) : Resulüekrem Efendimiz de:  ümme tim, dalâlet üzerine toplanamaz) buyurmuştur. Demek ki, ümmetin heyeti mecmuası, hatadan ismette
bulunmuş olur. Nitekim diğer bir hadisi şerifte de: Rabbimden ümmetimin dalâlet üzerine toplanmamasını istedim, onu bana ihsan buyurdu.) diye
buyurulmuştur.
Bütün bunlar gösteriyor ki, ümmeti merhumeyi temsil eden müc-tehidlerin bir hükmü şer'îde ittifak etmeleri; hatadan beri, hakka mu-karin, ittibaı
vacib bir hücceti dîniyyeden başka değildir.
456  - : İcmaın bir hüccet olması, aklî deliller ile de sabittir. Şöyle ki: bir kere düşünmeli ki, Resulü Ekrem Efendimiz, hatemülenbiyaaır, şeriati de
kıyamete kadar bakidir: Şimdi bir hâdise tasavvur olunsun ki, onun hakkında kitabdan ve sünnetten sarih bir nas bulunmuyor, onun hakkında
ümmetin ittifakı da bir hüccet sayılmıyor, kıyasa da imkân yok, artık o hâdise hakkında şeriati garra, munkati olmuş, kıyamete kadar devam etmesi
gayri kabil bulunmuş olmaz mı?. Bu da şarii mübî-nin ihbarında hulfi müstelzim bulunmaz mı?. Halbuki icma da dinden olup şarii mübince makbul
bir hüccet olunca böyle bir mahzura asla mahal kalmaz.
Bu babda ittifakları muteber olan ümmetten murad ise —evvelce de işaret olunduğu üzere-havaya, bid'ate sarılmayan, ilm ile, diyanet ile muttasif
bulunan, şer'î delilleri tetkike muvaffak olan müctehidini kiramdan ba§ka değildir. Çünkü mutlak surette zikr edilen ümmetten murad, ümmeti
icabet, ümmeti mütabaattir, yoksa ümmeti davet ve ümmeti bid'at değildir.
457  - : İslâm milletinin mebadiyi itilâsını, muhteşem tarihi ilmîsini  nazara  alanlar, icmaın imkânını,  vukuunu  itirafa mecbur  olurlar. Bir kere bir
zamandaki müctehidlerin bir mesele hakkında ayni kanaate varıp ittifak  etmeleri  asla  istibad   olunamaz.  Çünkü  o hususta  yalnız kendi
fikirlerine değil, kendilerine vâsıl olan şer'î emarelere, delillere is-tinad edecekleri cihetle aralarında reylerin ihtilâfına mahal kalmayacağı pek
ziyade mümkündür. Sonra bu müctehidlerin bu ittifakına ümmeti merhumenin muttali olması da asla müstebad değildir. Bir hadisi şerifi
râvîsinden telâkki etmek için  şehir şehir,  iklim  iklim  gezip   uzun boylu yolculuk zahmetine katlanmış binlerce, yüz binlerce muhaddisle-rin, ilim 
adamlarının islâm muhitinde yaşamış olduğunu ilim tarihimiz tesbit etmiş bulunuyor.
Maamafih her asırda islâm âleminin alelekser başlıca merkezlerinde zuhur eden ve âdetleri binnisbe mahdut bulunacak olan müctehidlerin bir
mesele hakkındaki kanaatlerine ıttıla, hakikatleri araştırıp duran bir ümmet için hiç de muhal görülemez.
Vâkiâ bugün islâm memleketleri çoğalmış, birbirinden ayrıca yaşamakta bulunmuştur. Fakat yine güzel bir teşkilât sayesinde islâm yüksek
âlimlerinin biribirinin içtihadından haberdar olmaları, güç değildir. Belki bu cihet pek ziyade kolaylık kesb etmiştir.
Filhakika bugünkü gündeki muhtelif muhabere vasıtalarının mükemmeliyeti, bu ciheti pek mükemmel bir hâle getirmiştir. Telgraflardan,
radyolardan, ilmî ceridelerden ne kadar istifade olunabilir. Elverir ki, müslümanlar arasında hakikati araştıran bir ilmî heyet mevcut bulunsun.
458 -: Şunu da ilâve edelim ki, bugün icmaı ümmet, artık vücude gelmeyebilir. Vaktile müctehidîni izam, mütehaddis ve melhuz yüz binlerce
meseleyi dermeyan ederek, hükümlerini beyan etmiş hangi meselelerde ittifakta ve hangi meselelerde ihtilâfta bulunmuş oldukları kitaplarımızda
kayd ve tesbit edilmiş olduğundan artık bunların hakkında yeniden içtihada lüzum kalmamıştır. Son asırlarda ictihad kuvvetini, şeraitini hâiz
âlimlerin yetişmez olması da ictihad vukuunu sekteye uğratmıştır. Bazı müctehidler bulunsa bile bunların reylerine ümmeti merhumenin-bugün
ıttılaı, islâm âleminde matlûp teşkilât vücude getirilmediğinden ve lâubalîlikten dolayı kabil görülmeyebilir. Fakat bizim maksadımız, esasen
icmam bir hücceti şer'iyye olduğunu ve bunun vaktile tahakkuk etmiş bulunduğunu söylemekten ibarettir. Bir şeyin bir zamanda ademi vuku ise o
şeyin haddi zâtında cevazına, imkânına ve vaktile vukubulmuş olmasına münafi bulunamaz. Bilhassa âmmei müsliminin kabul etmiş olduğu bir

esası artık kimsenin inkâr etmesine mahal kalmamıştır. 
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DÖRDÜNCÜ   KISIM

 
KIYASI FDKHIYE, EDİLLEİ ERBAADAJN BAŞKA HÜCCETLERE VE HİKEMİ TEŞRttYYEYE DAİRDİR

 
İçindekiler: Kıyasın mahiyeti ve rükünleri. Kıyasın şartları. Kıyasın hükmü ve kısımları. Kıyası celi ile kıyası hafinin kısımları. Kıyaslarda
aranılan illetlerin nevileri. Nususda tâliiin bir asi olup olmaması. Kıyasın bir hüccet olması ve derecei kuvveti, Kıyas aleyhindeki deliller ve
cevaplar. Bazı kıyaslan red ve defe müteallik mübahese yolları. Deliller arasında tearuz vukuu. Edillei erbaadan başka hüccetler. Maslahatların

nevileri, hükümleri. Şer'î hükümlerin sebepleri ve teşriî hikmetleri. 
[21]

 
Kıyasın mahiyeti ve rükünleri  :
 
459 -: Kıyas; lügatte takdir, müsavat, bir şeyi diğer bir şey ile ölçmek manasınadır. Buna «mukayese» de denir. Istılahı şer'îde kıyas: «iki malûm
şeyden birinin mensus olan hükmünü —yâni: bu hükmün mislini--aralarındaki müttehid illetten dolayı diğerinde de büictihad izhar» etmektedir.
Meselâ: bir hadisi şerif: «buğdayı buğday ile mislen bimislin satınız, fazlasına satarsanız fazlası riba olmuş olur» meâlindedir.
Binaenaleyh meselâ: bir kile buğdayı bir kile buğday ile peşin olarak mübadele edebiliriz, bundan fazlasile mübadele edersek bu fazla haram olur.
Acaba bu hüküm darıda da var mıdır? Bir mikdar darı da kendisinden fazla bir darı ile mübadele edilse haram olur mu?
Biz darı hakkında böyle sarih bir hüküm görmüyoruz. Fakat bakıyoruz ki, bir mikdar buğdayın diğer bir buğday mukabilinde fazlasile satılmasının
memnuiyetine sebeb, keyliyyet ile cinsiyettir. Bunlar bir cinstendir, kile ile satılırlar, birinin mikdarı fazla oldu mu aralarında riba tahakkuk eder. O
hâlde iki muayyen mikdar darıda da bu keyliyyet ile cinsiyyet vardır.  Bunlarda da ayni memnuiyetin, sebebi mevcuttur.
Binaenaleyh buğdayda cari olan hükmün darıda da cereyan edeceği bir ictihad neticesi olarak kıyas ile  tebarüz etmiş oluyor.
Pirinç, susara gibi mekilât hakkında da hüküm böyledir. Riba bahsine müracaat!.
460 -: Kıyasın rükünlerine gelince bunlar, tarifinden de anlaşılacağı veçhile şu dört şeyden ibarettir:
(1) :   Asıl buna  «makiaün  aleyh-»,   «müşebbehün bih» denir. Riba hususunda darıya nazaran buğday bir asidir, bir makisün aleyhtir. Bunun
hükmü nas ile sarahaten sabit bulunmuştur.
(2) :  Feri', buna  «raakis»,   «müşebbeh»  denilir ki,  aslın hükmüne tâbi olan şeydir. Buğdaya nazaran darı gibi ki, bunun hükmü, kıyas ile izhar



edilmiştir.
(3) : Hükmi asi. Bu, kitab ile, sünnet ile, icma veya istihsan ile sarahaten sabit olan hükmi seridir. Buğdayın.buğday ile mütefadılen
satılamayacağı hakkındaki  sünnet  ile  sabit  olan hü)«n gibi.
(4) : İlleti camia. Bu, asi ile fer arasında, yâni: makisün aleyh ile makis beyninde müşterek olup hükmi şer'îye alâmet bulunmuş olan şeydir. Buna
«menatı hükm» de denir.  Buğdaya nazaran riba hükmünün vücudüne keyiiyyet ile cinsiyyetin illet olması gibi.
461 -: Kıyaslardaki illetler, birer illeti şer'iyyedir. Şer'î illetler ise birer alâmetten, emareden ibarettir. Asıl hükm, hitabı şer'î ile sabittir. Haktealâ
Hazretleri hiçbir illetin tesiri altında bulunmayan bir hakikî müessirdir, onun ilâhî hükümleri, garazlar ile muallel değildir, belki kendisinin hikmeti
muktezasıdır.
Mutezile ise der ki: şer'î illetler, aklî illetler gibi müessirdir. Meşe-lâ: ateş yakmaya illet olduğu gibi aniden kati de kısasa illettir. Bu takdirde Allah
Tealâ'mn failün bilicab olması lâzım gelir ki, zatı bârî, bundan münezzehtir.
Kezaiik: İlâhî hükümler, garazlar ile muallel olsa isükmal bilgayr lâzım gelir. Çünkü bu takdirde Hak Tealâ Hazretleri illeti gaiyyeye muhtaç
olmak iktiza eder. Zira o illet bulunmadıkça istikmal kabil olamaz.
Bir de illeti gaiyye, illeti failiyyenin illiyetine illettir. O hâlde bir hükümdeki illeti gaiyye, Cenabı Hakkın o şeydeki halikiyyetine illet olmuş, zatı
akdesi ilâhî, o illetin tesiri altında bulunmuş olur ki bu, sânı ulûhiyyete asla lâyık değildir.

Velhasıl: ilâhî hükümlerin fâideleri, maslahatları bütün mükelleflere racidir. Yoksa zatı barice bir garaza, bir fâideye müstenit değildir. 
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Kıyasın şartları:
 
462 -: Kıyasın esas şartlan şunlardır:
(1) : Asi, muhtassun biruıas olmamalıdır. Yâni: aslın hükmü, diğer bir delile nazaran yalnız kendisine mahsus, kendisi o hükm ile mümtaz
bulunmamalıdır. Aksi takdirde o asi, makisün aleyh olamaz. Ashabı Ki-ram'dan Hazreti Huzeyme'nin tek başına  şahadetinin makbtıliyeti gibi.
Resulü Ekrem, sallallahu aleyhi vesellem  efendimiz  = Huzeyme kime şahadet ederse kifayet eder) buyurmuştu
ki bu, Huzeyme radıyallahü anhe mahsus bir imtiyaz idi. Artık Huzey-meye kıyasen başka bir zatın da münferiden şahadeti kabul edilemez.
(2) : Asi, kıyas tarikinden mail, alâ hılâfilkıyas sabit bulunmuş olmamalıdır. Namazların rekâtları, hadlerin mikdarları gibi. «Şer'î mikdar-lar»
denilen şeyler bu cümledendir. Biz bunların birer hikmete müstenid olduğuna kaniyiz, fakat bu hikmetlerin nelerden'ibaret olduğunu tayin
edemeyiz. Başka bir tâbir ile biz bunlardaki hükümlerin illetlerini kat'î surette bilemeyiz. Binaenaleyh bunlarda kıyas yapamayız. Bunun içindir ki,
ibadetlerde, cezaî hükümlerde kıyas carî olamaz. Meselâ: sabah namazının iki rekât olduğuna kıyas ederek öğle namazının da iki rekât olmasına
hükm edemeyiz ve haddi kazfi, haddi zinaya kıyas ederek ikisinden dolayı da şu kadar celde -ağaç veya kamçı ile vurmak lâzım gelir diyemeyiz.
Kezaiik: nisyan tarikile yiyilip içilen bir şeyden dolayı orucun bozulmayacağı kıyasa muhalif olarak bir nas ile sabit olmuş, şöyle ki: Resulü
Ekrem Efendimiz unutarak orucunu bozan bir zata: = Orucuna devam et. Sana ancak Allahü Tealâ yedirip içirdi) buyurmuştur. Artık hata yolile
olan bir iftarı buna kıyas edemeyiz. Meselâ: oruçlu olduğunu bildiği hâlde abdest alırken boğazından içerisine suyu kaçıran bir kimse için de
orucunun bozulmayacağına kıyas voliyle hükümde bulunanlayız. Ancak Şâfnîerce hata ile ikrah, nisyana kıyas olunmuştur.
{3} : Asıldaki hüküm; sabit, yâni: gayri mensuh olup fer'a nakl edilebilecek bir hükmi şer'î bulunmalıdır. Çünkü bir kere mensuh bir hüküm, başka
bir şeyde kıyas tarikile. cari olamaz. Sonra şer'î olmayıp aklî, Jûgavî bulunan bir hüküm, bir mânâ da fer'a nakl edilemez. Yâni: kıyası şer'î ile lügat
isbat olunamaz.
Meselâ: hamr lâfzı, lügatte sıkılmış üzüm suyunun galeyan ve şiddet husulünden sonra köpüğünü atan kısmına verilmiş bir isimdir. Şimdi
hamrdaki tarab veren şiddet ve iskâr gibi vasıfları cami olduklarından dolayı hurma şurubuna ve benzerlerine de kıyas yolile hamr ismim vererek
her birini ayni hükme tâbi tutmak caiz değildir. Ancak Şâfillerden bazı zatlar, bu gibi isimlerde de kıyasın cereyanını ve her birinir ayni hükme tâbi
-tutulmasını caiz görmüşlerdir.
(4) : Feri'de kendisine mahsus bir nas bulunmamalıdır. Çünkü ken dişine has bir hükmü şer'iyi haiz bulunan ssey, mansusulhükm bulunmuş
olacağından artık kıyas yolile hükme muhtaç bulunmaz.
Şunu da ilâve edelim: kıyas ile sabit olan bir hükm, başkasına taad-dî edemez. Başka bir tabir ile feri' bulunan makîs, başkası için makisün aleyh
olamaz. Çünkü bu makisün aleyh ile makisdeki hükm, müttehid ise her ikisi as"ü makisün aleyhe kıyas edilmiş olur. Bunların arasındaki hüküm
müttehid değilse artık aralarında illeti camia bulunmamış olacağından kıyas bâtıl olur.
(5) : Feri, illet ve hükümde aslın tam naziri olmamalıdır. Olursa o da asi olmuş olur, artık kıyasa mahal kalmaz.
Fen, aslın her hususta değil, belki aslın yalnız hükme illet olan vasfında naziri bulunmalıdır ki, kıyas yapılmasına mahal bulunsun.
(6) : Aslın hükmü, kıyas yapıldıktan sonra ne asılda ve ne de fer' de tagayyür etmemeli, eğer asılda mutlak ise fer'de de mutlak olmalı ve bilâkis
asılda mukayyed ise  fer'de de  mukayyed bulunmalıdır,  hiç  bir veçhile  değişmemelidir.
Meselâ: bir müslim, hem talâka, hem de zihara ehildir. Bir gayrı müslim de talâka ehildir. Buna kıyasen zihara da ehildir, diyemeyiz. Çünkü desek
fer'de hüküm değişmiş olur. Şöyle ki: zihar yapan bir müslim, keffaretini ya rakabe azad etmekle veya altmış fakiri itam ile. ve bunlara muktedir
değilse iki ay muttasıl oruç tutmakla ifa eder. Bir gayri müslim ise oruç tutmaya ehil değildir. Artık böyle bir kıyas kabul edilecek olsa aslın hükmü

fer'de kısmen olsun tagayyür etmiş olur ki, bu, caiz değildir. 
[23]

 
Kıyasın hükmü ve kısımları:
 
463 - : Kıyasın hükmü, ta'diyedir. Yâni: asıldaki hükmün fere de nakl edilmesidir. Şöyle ki: asıldaki hüküm her ne ise onun bir misli de feride izhar
edilir, bu hüküm kıyas yolile meydana çıkarılmış olur.
464 - : Kıyasın kısımlarına gelince: kıyaslar; vecihlerinin, illetlerinin, müctehidlerce derhal anlaşılabilip anlaşılamaması itîbariîe celî ve hafî
kısımlarına ayrılır. Şöyle  ki:  bir  kıyasın vechi  derhal  münfehim olursa o bir kıyası celî olmuş olur ve mutlak surette söylenilen kıyas ile bu kıyası



celî kasd edilir. Bilâkis bir kıyasın vechi derhal münfehim olamayıp tetkika muhtaç bulunursa o da bir kıyası hafî olmuş olur. Kıyasın bu kısmına
usul ilminde  diğerinden fark  için   «istihsan»   adı da verilmiştir.
Bir de fıkıh ilminde istihsan tâbiri, böyle kıyası hafî mânâsında değil, alelıtlak kıyası celîye mukabil ve muarız bir delü mânâsında kullanılır. Bu
hâlde her kıyası hafî, istihsan ise de her istihsan bir kıyası hafî değildir. Bu delili âm; bir eser, yâni: bir âyet, bir hadis, veya bir icma veya bir zaruret
olabileceği gibi bir kıyası hafî de olabilir.
Meselâ: kendilerinden matlûb menfaat, filhal mâdum olduğu cihetle kıyası celîye nazaran caiz olmaması lâzım gelen icarenin, selemin cevazı bir
hadisi şerife müstenit bulunmuştur. İşte bu bir istihsan meselesidir.
Kezalik: istisnam, yâni: bir şeyi yapmak üzere bir sanat ehlile mukavele yapmanın cevazı da kıyasa muhalif olarak icma ile sabit olmuştur. Çünkü
yaptırılması istenilen şey, akd zamanında mâdûm olduğundan bunun hakkındaki satış mahiyetinde olan akdin caiz olmaması muk-tezayı kıyas iken
bu, icma ile caiz görülmüştür. Binaenaleyh bu da bir istihsan meselesidir.
Kezalik: teneccüs eden havuzların, kuyuların taşlarında, topraklarında necaset eseri kalmış bulunabileceğinden mücerred sularım çıkarmakla temiz
olmayacakları muktezayı kıyas iken bunların sularım çıkarmakla temiz olmalarına hükm edilmesi de bir zarurete mebni caiz bulunmuştur. Çünkü
aksi takdirde büyük bir harec, meşakket içinde kalmış oluruz. Dinde ise harec yoktur. Zaruretler memnu olan şeyleri mubah kılar, işte bu da bir
istihsan meselesidir.
Kezalik: yırtıcı kuşların artıkları kıyası celîye nazaran temiz olmamak lâzım gelirken kıyası hafiye nazaran temiz sayılmıştır. Bu cevazın illeti, hafî
olduğundan bunun hakkındaki' delü, bir kıyası hafiden ibaret bulunmuş, kıyası celîye muarız olduğu hâlde ona takdim edilmiştir. Nitekim bu cihet

ilerideki meselelerde de tavazzuh edecektir, işte bu da, hem usul, hem de fıkıh bakımından bir istihsandır. 
[24]

 
Kıyası celî ile kıyası hafinin kısımları :
 
465  -: Kıyası celî şöylece iki kısımdır:
(1) : Tesiri zaif, yâni: illeti müessiresi kuvvetsiz bulunan kıyası ce-lîdir. Yırtıcı hayvanların artıklarına kıyasen yırtıcı kuşların artıklarının da murdar
olmasına hükm etmek gibi.
(2) : Fesadı zahir, sıhhati gizli olan kıyası celidir. Namazda okunan secde âyetinden dolayı icap eden secdei tilâvetin rükûı salât ile eda edileceğine
hükm etmek gibi. Çünkü secdei tilâvetten murad, Hak Te-alâ'ya  tazim ve  inkivadı  izhardır.  Bu   murad  ise  namazda bir ibadeti maksuda olan
rükû ile de hâsıl olur. Binaenalevh bu rükû ile tilâvet secdesinin de eda edilmiş olmasına hükm, sahihtir.
466 -: Kıyası hafiye gelince bu da şöylece iki kısımdır:
(1) : Tesiri kavi olan kıyası hafidir. Yırtıcı kuşların artıklarının temiz olduğuna hüküm hu kabildendir. Zira yırtıcı kuşları yırtıcı hayvanlara kıyas
doğru değildir. Yırtıcı hayvanlar, ağızlarile su içerler, lûap-lan suya dökülür, bunların ağızları temiz olmadığından îûapları da temiz değildir; bu
cihetle suyu temizlikten çıkarır. Yırtıcı kuşlar ise gaga-larile  yerler,  içerler.  Gagaları  ise  kemiktir, temizdir.
(2) : Sıhhati zahir, fesadı gizli olan kıyası hafidir. Tilâvet secdesinin rükû ile eda edilemeyeceği hakkındaki  kıyası hafî bu cümledendir.
Çünkü zahiren secde rükûa mugayirdir. O hâlde rükû. ile secde ifa edil-miş olamaz. Fakat hakikati hâlde böyle bir mugayeret yoktur. Zira secdeden
murad, Hak Tealâ'ya tevazu ve inkiyaddır, mütekebbirlere karşı da muhalefettir. Bunlar ise namaz içindeki rükû iie de tahakkuk eder.
İmdi kıyası celî ile kıyası hafî, tearuz edince bakılır. Her ikisi müsavi bir hâlde ise kıyası celî tercih, olunur. Çünkü bunda vechi kıyas, zahirdir.
Kezalik: kıyası celinin ikinci kısmı, yâni: fesadı zahir, sıhhati haü olan kısmı, kıyası hafinin ikinci kısmına, yâni: sıhhati zahir, fesadı gizli bulunan
kısmına tercih edilir.
Kıyası hafiye gelince bunun da birinci kısmı, yâni: tesiri kavi bulunan kısmı, kıyası celinin birinci kısmına, yâni: tesiri zaif bulunan kısmına tercih

olunur. Kuşların artığı meselesinde olduğu gibi. 
[25]

 
Kıyaslarda aranılan illetlerin nevileri:
 
467 -: İlletler, mansııs ve müstenbat İlletler adile iki nevidir. ileli mensusa, nas İle' veya icmâ ile bilinen illetlerdir. Meselâ: bir hadisi şerifte
buyurulmuştur. Yâni: kedi murdar değildir. Çünkü o —ev içinde-dolaşıp duranlardandır. Ondan sakınmak güçtür. Bu hadisi şerifte kedinin murdar
sayılmamasının illeti, onun tavvafînden olmasıdır diye tasrih bu vurulmuş tur. Binaenaleyh bu illet, nassı nebevi ile sabittir.
Kezalik: bir çocuğun malında ve nikâhı hususunda velayet carîdir. Bu velayetin illeti, onun çocuk, kasır bulunmasıdır. Bu hâlin bu hususta bir illet
olması ise icma ile malûmdur.
Bir hükme münasib olarak zikr edilen bir vasıf, bir gaye, bir istisna, veya bir şart da illeti gösteren naslar kabilindendir.
.Meselâ: «Ulemaya ikram et» denilse bu ikramın illeti, âlimlik vasfı olduğu ibareden anlaşılmış olur.
Kezaîik   : refikalarınıza  temizlenecekleri zamana kadar yaklaşmayınız)   nazmı şerifinde cinsî mukarenetten menin illeti, ademi taharet olduğu 
gayesinden münfehim olmaktadır.
468 -: İleli müstenbeteye gelince: bu da ictihad ile taayyün eder. Şöyle ki: nas ile veya icma ile sabit illetlerin toplanacakları bir vahdet noktası var
mıdır ki, bu babdaki .hükümlerin bir illeti müşterekesi sa-yılabilsin?.
Meselâ : çocukluk neden velayete illet oluyor?. Kedinin tavvafİnden oluşu da ne için temiz sayılmasına bir illet bulunuyor?.
Bir müctehid, bunları tetkik ve tamik edince bunların bir zarurete mebni hükme illet olduğuna intikâl eder. Diğer bir tâbir ile bu muhtelif illetlerin
bir cins altına dahil bulunduğunu görür ki, o da zarurettir. Şöyle ki: bunların arasında mülâyemet, yâni: Resulü Ekrem'den, selefi salibinden nakl
edilen illetlere uygun bir münasebet mevcuttur. Bu cihetle'zaruretin hem velayete, hem de kedinin tabir sayılmasına illet olduğu anlaşılmış olur ki,
işte bu, bir müstenbet illettir.
Velhâsıl bir kıyasın, bir nassın illeti ya nas ile veya istinbat ile sabit  olur.
469  -: Bir müctehidin bir nassı bir illeti kasıra ile tâlil etmesi, yâni: fer'a taaddî ve tesir edemeyecek bir illet ile talilde bulunması, Ha* nefiyyece



caiz değildir. Çünkü böyle bir tâlilde faide yoktur. Aslın hükmü ise bu nakıs tâlil ile değil, nas ile sabit bulunmuştur.
İmam Şafiî Hazretleri ise bir nassın illeti kasıra ile tâlil edilmesini caiz görmüştür. Meselâ: müşarünileyhe göre altın ile gümüşte ribanın cereyanına
illet, bunların semen olmalarıdır. Halbuki bunlardan, başka hakikaten semen olarak kullanılan başka bir şey bulunmadığından se-meniyyet, altın ile
gümüşe muhtas, başka şeylere gayri müteaddî bulunmuştur. Binaenaleyh bu tâlil, bu babdaki nassın başkasına teaddî ve tesirine mâni olacak bir
illeti kasıra ile talili demektir.
470 -: Yukarıda da işaret olunduğu üzere kıyasın illetine «mena-tı hükm» de denir. Bu illet, sarim nassı ile tayin edilmemiş olunca müc» tehid,
hükme medar olan illeti istinbat eder. Bu istinbata «tahrici  me-nat» denir. Bu istinbat îmsusundaki tetkike de «tahkiki menat» denilir. Bir de kıyasa
mevzu olan hâdisede hükme illet olması melhuz birçok vasıflar bulunabilir. Bunların hepsi illet değildir. Bunlardan hangisinin hükümde âmil,

müessir, illeti tamme olduğunu arayıp bulmaya da «tenkı-hı  menat»   denilmiştir. 
[26]

 
Naslarda tâlilin bir asi olup olmadığı:
 
471  -: «Nususta asi olan tâlil midir, ademi tâlil midir» meselesi, usuliyyun arasında  ihtilaflı bir meseledir,  Şöyle ki: Hanefilerce nususta asî olan,
filcümle tâlildir. Yâni:  taabbüdî ve cezaî hususlardan başkasına ait olan nasılların birer illet İle, birer hikmet ve maslahat ile muallel olması,
mansus olanın hükmüne o tâlil vasıtasile başkasının kıyas £olile tâbi tutulabilmesi bir esastır. Meğer ki, hususî bir nassa veya ic-ttıaa muhalefet gibi
tâlile mâni bir sebep bulunsun. Bu bakımdan nasîar iki kısımdır: gayri muallel naslar, muallel naslar.
472  -: Gayri muallel naslar, bunlar teabbüdî ve cezaî olan naslar-dır. Bunları biz tâlil  edemeyiz.  Meselâ:  namazların ve had  cezalarının
hakkındaki naslar bu kabildendir. Bunlara başkaları kıyas edilemez. Sabah nama2i iki rekât olduğundan akşam namazının da iki rekât olmasına
hükm edilemez. Müctehid, bu husustaki naslara tâbi olur. Onların sade ibarelerile, delâlet ve işaretlerile amel eder, onların illetlerini istin-bat ile
üzerlerine başkalarım kıyas etmeğe çalışmaz.
473  -: Muallel naslar. Bunlara «nususı tâliliyye» denir. Bunlarda asi olan tâlildir, kıyasın cereyan etmesidir. Bu kısım naslar, birer ileti mucibeye 
müstenit bulunmuştur.   Bir çok   muamelât hakkındaki   naslar gibi.
474 -: Bazı zatlara göre alelıtlak naslarda asi olan, ademi tâlildir. Meğer ki, bir nassm muallel olduğuna dair zahiren bir delü bulunmuş olsun.
Bunlara göre bir mansusî bütün evsafile tâlil, mümkün değildir. Böyle bir tâlil, mümkün olmayınca da kıyas carî olamaz. Çünkü asl'ın bütün evsafı
fer'de bulunamaz.
Buna cevaben deniliyor ki, kıyas için aslî -makisün aleyhi mümtaz bir vasıf ile tâlil kâfidir. Mansus için birçok vasıflar bulunabilir. Fakat medarı
hükm, bu vasıfların hepsi değildir. Belki muayyen, mümtaz bir vasıftır, işte kıyas için mansusun hükmüne illet olan o mümtaz vasfı bulmak, onu o

vasf ile tâlil etmek kifayet eder. 
[27]

 
Kıyasın bir hüccet olması ve derecei kuvveti:
 
475  -: Kıyas, müctehitlerin cumhuruna göre bir hücceti şeriyye-dir. Bunun bir hüccet olduğu Kur'anıkerim ile,    sünneti nebeviyye ile,
müctehidlerden birçoğunun ittifakiîe sabittir.  Nitekim  ileride izah olunacaktır.
Maamafih kıyas, içtihada müstenit, zandan gayrihâli olduğu cihetle edülei zanniyyeden sayılmıştır. Binaenaleyh kitaba, sünneti sabiteye ve icmaı
ümmete muhalif olursa kabule lâyık, ihticaca   salih olamaz.
476  -  : Bazı kimseler,  kıyasın bir  hücceti şeriyye olduğuna kail bulunmamıştır. Şöyle ki: tmamiyye ile Revafız ve Havariç taifesi, kıyası  inkâr
etmişlerdir.  Bunlara göre kıyas  ile amel, şer'an da, akîen de mümteni'dir.
Zâhiriyyeden bir kısım zatlar da kıyasın hücciyetini kabul etmemişlerdir. Bunlara göre kıyas ile amel, akîen mümteni değildir, şarü mübın, kıyas iîe
amel edilmesini emr edebilirdi. Fakat böyle bir emir vaki olmamıştır. Belki kıyas ile amel edilmesi men olunmuştur. Binaenaleyh kıyas bu cihetle
batıldır. Kaşanî, Nehrivanî de buna kaildir.
477  -: Şeyh Muhyiddinî Arabi merhum, esasen kıyasa kail değildir. Fakat kıyas hakkındaki mütaleatı pek  âlimâne ve  pek  munsifane olduğundan
bunun bir tercümesini   «Fıkhı Hanefînin esasatı»  adındaki risaleden aynen iktibas ediyoruz:
Şeyh Muhiddini' Arabî Hazretleri «Fütuhatı Mekkiyeye» de «Ahkâmı şer'iyyenin usulü» hakkındaki babda diyor ki: «Gerçi kıyas bîr delili kat'î
değilse de haberi ahada şebihtir. Haberi ahad, ilmi kat'î ifade etmezken anınla ahze ittifak olunmuş ve bu suretle haberi ahad, ahkâmı şer'iyyenin
usulünden bir asi olmuştur. Binaenaleyh kıyas, şüpheden azade bir surette olarak vücude gelir ise varsın haberi ahad gibi usuli ahkâmdan bir asi
olsun.»
«Biz, kıyası Hanefîye kail olmaz isek de, ictihaden mucebi kıyas ile hükm edenin hükmünü tecviz ederiz. Müctehid, gerek hata ve gerek isabet
etsin. Çünkü sari, müctehid hata etse de anın hükmünü kabul ve kendisini me'cur addetmiştir. îmdi müctehid, kıyası bir asi olarak tanımak
hususunda kitab veya sünnet veya icmaa veya bunlardan me'huz olan bir asle istinad etmemiş olsaydı meselei ictihadiye hakkında kıyas ile hükm
etmesi kendisine halâl olamazdı. Belki çok kere nazariyatça sahibi insaf indinde kıyası celî hükme delâlette adiden menkul olan haberi vahidi
sahihten daha kavı olur. Biz haberi ahadi, mücerred râ-vîsine olan hüsni zanmmıza binaen sened ittihaz ederiz. Halbuki ilmen Allah'a karşı kimseyi
tezkiye edemeyiz. Zira şer'işerif insanları Allah'a karşı tezkiyeden bizi men etmiştir. Biz ancak bu hükmü böylece zannediyoruz diyebiliriz.»
«Doğrusu budur ki: nazarı aklî, kıyası celî de bize müşareket eder. Şer'an misillü ayatı kerime ile memur olduğumuz nazarı aklî ile isbat olunması
lâzım gelen ahkâmı mahsusayı isbat etmiş idi. Kur'anda bu âyatın emsali   çoktur.»
«Hak Teaiâ Hazretleri evvelâ: rüknü âzam olan vücudu ilâhîyi isbat bahsinde nazarı aklînin hükmünü tesbit, saniyen: nazarı aklînin hükmünü
tevhidi ulûhiyetinde muteber addetti, bize kendisinden maada ılahün bilh.ak olmadığını bilmek için ukulumuz ile nazarı teklif etti. Biz andan sonra
delili aklî ile bu ilahe vacib olan hükümlere nazar ettik ve bunu müteakip tarafı barîden bizim gibi beşer olarak bize gelmiş olan Resulün min
indüiâh getirdiği şeyleri tasdikte bize emr eylediği nazarı aklîyi istimal ettik ve aklen peygamberin âyatile sıdkma delîi nasb ettiği şeylere nazar
ederek sübutünü idrâk ettik, bunların cümlesi öyle' usuldür ki: biri münhedim olsa bütün şeraî batıl olur. Çünkü bütün «unların müstenedi sübutü



nazarı aklîdir. Nazarı aklîyi sari itibar ve is-^mâlini kullarına emr etmiştir. Kıyas ise mahza böyle bi« nazarı nklîden ibarettir.» «Artık,Hak Tealâ
Hazretleri ümmehatı din olan işbu erkânı ammede nazarı aklîyi ibahe ettiği hâlde kitabda, sünnette, icmad* para-natine tesadüf edemediğimiz bir
meselei feriyede istimalini bizden nu-n edeceğini takdir eder misin ?
«Kat'î olarak biliyoruz ki, meselei feriyyenin elbette bir hükmü ilâhîsi, bir hükmi muayyeni vardır. Bu hükmü bilmenin tarikleri ise kitab ve
sünnette sarahatin fıkdanına mebnî ilcayı zaruretle usulü şeriyyeden olan nazarı aklîye müracaat etti, bu usulün esasatı sübutiyesini de kitab ve
sünnetten ahz ettik. Ve bu esasata nazaran kıyasî edillei ahkâmın usulünden bir aslı müstakil olarak kabul ettik. Maamafih bunu da kitab veya
sünnette muayyen bir hükmü olmadığı surete hasr ettik. Binaen-aelyh yalnız bir mantukun bihte maksudı şarî olması baîd olmayarak meskutün anh
ile mantukun bihin beynini cem eden bir illeti makulenin vücudu hâlinde meskutün anhi bantukun bihe kıyas ile iktifa ettik.»
«îmdi kıyas ameliyesine ancak mevazii zarurette ve aradığımız hükmü şer'î hakkında muayyen bir nassı mahsusa zaferyâb olamadığımız takdirde
tevessül ederiz. İşte şu meselede mezhebimiz budur ve benim indimde kıyası usuli şeriyyeden asi olarak kabul edeni veya herhangi bir asi veya
fer'de bir müetehidi tahtie eden, şarie karşı sui edeb etmiş olur. Zira sari alelitlâk müetehidin hükmünü tesbit etmiştir. Sari ise bâtılı tesbit etmez.
Binaenaleyh müetehidin reyi hak olmak lâzım gelir. Ve bu müetehide hatanın nisbeti muhalifin bu müetehid indinde delîl olması sahih olmayan
delile nisbeti mesabesinde olur,»
«Şerı'de muhtî birdir ve gayri muayyendir. Binaenaleyh müetehi-din kavlile amel olunmak lâbüddür. Kıyas dahi müetehidin kavlidir. Nef-sülemirde
hata bile olsa sari bize anınla amel edilmesini emr etti.»
«Bu babdaki beyanatımız, ilmen infirad ettiğimiz bir mesleki mahsusun iktizasıdır. Yoksa şahsan kıyasa kail değiliz. Ancak şevki ietihad ile kıvaaa
kail olanlara nazaran bu sözleri sövlüyoruz. Çünkü sari, mü-eddavı ietihad olan hükmü kabul etmiştir. İmdi muhalif, insaf etmiş ol-savdı bu

meselede bizimle nizadan sükût ederdi. Zira bu mesele, müna-zeün fih olmağa lâik olmayacak derecede vazıhtır. înteha.» [28]

 
Kıyas aleyhindeki deliller ve cevaplan:
 
478 -: Kıyası inkâr edenlere göre herhangi bir hâdise hususunda zahir naslar ile amel edilir. Bu babda kitab, sünnet, icmai ümmet kâfidir, kıyasa
lüzum yoktur.
Bunlar, bu müddealarını isbat için şu gibi deliller irad etmektedirler:                           
(1) : Kitabuîlah, her şeyi camidir. Nitekim: " sana kitabı her şeyi mübeyyin olarak indirdik)  = yaş, kuru hiç bir şey yoktur ki, illâ açık vazıh olan
kitabda mezkûrdur)   âyetleri bunu natıkür. Artık kıyasa ne hacet!
(2) : Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur:
Yâni: îsrail
oğullarının işleri dosdoğru devam ediyordu, tâ ki, aralarında esir çocukları çoğaldı, olmayan şeyleri olan şeylere kıyas ettiler de hem kendileri
sapıttılar, hem de başkalarını sapıttırdılar.
Bu hadis ise kıyasın gayri meşru olduğunu göstermektedir.
(3) : Makisün aleyh olan asıl hakkındaki hüküm, ne gibi bir sebebe, illete müstenit olduğu çok kere nas ile beyan edilmiş değildir. Bu hükmün ne
gibi bir vasfa istinat ettiğini rey ile  tâyin doğru olamaz. Artık bu hükmü hangi bir illetteki iştirakten -dolayı fer'de de isbat etmek nasıl caiz
olabilir? Bu, hakkullaha riayetsizlik olmaz mı?.
(4) : Naslar ile hükümleri beyan edilmemiş olan şeyler hakkında is-tishab ile amel olunur, ibahei asliye ciheti kabul edilir, onun cevazına,
mübahulasl olduğuna hükmedilir, kıyasa hacet kalmaz.
Bu delillere karşı şu veçhile cevap verilmiştir:
(1) : Kitabı ilâhi, vakıa her şeyin hükmünü mübeyyindir. Fakat bu beyan, her hususta sarih değildir. Kuranıkerim ile  sünneti   nebeviyye, gerek
lâfızları ve gerek mânâları itibariyle birer şer'î delildir. Kıyas yo-lile sabit olan bir hüküm ise bunların lâfızlarına değilse de mânâlarına dahildir,
racidir. Bu cihetle kıyas müstakillen müsbit bir hüccet değildir, belki bir muzhir hüccettir, nassın ihtiva ettiği umumî bir hükmün cereyan edeceği
gayri mansus mahalleri izhar ve iraeye hadimdir. Artık kıyasın bir hüccet olarak kabul edilmesi, Kur'anıkerim'in her şeyi  mübeyyin olmasına
muhalif değildir.
nazmı celîlindeki kitabdan muradın da Kur'anı Kerim olduğu kat'iyyen malûm değildir. Birçok müfessirlere göre bundan murad, levhr mahfuzdur.
Böyle bir ihtimâl sabit olunca da istidlal sakıt olur.
(2) : Şer'î naslann intibak edeceği hâdiseler, sahalar gayri  mahsurdur.  Halbuki Kur'andaki  ve  sünneti  nebeviyedeki  şer'î  deliller,   zahirlerine
nazaran mahduttur, bu gayri mahsur hâdiselerin hükümlerini muhtevi görülmemektedirler. Bu hâlde Kur'anıkerim olmamış olmaz mı?. Halbuki
kıyas tarikile tayin edilen hükümlerde min vechin naslara raci, ayni illet ile sabit olunca böyle bir mahzur kalmaz. Artık Kur'am Mübînin bu
hükümleri sarahaten değiise de manen muhtevi bulunmuş olduğu taayyün eder.  Ümmeti  merhume için geniş bir sahai ahkâm açılmış olur, şer'î
deliller ile hâl ve fasl edilemeyecek içtimaî, hukukî bir mesele kalmaz.
(3)   : Kitabullahın tibyanen lıkülli şey olduğunu nazara alıp kıyasa lüzum görmeyenlerin sünnetlere de, icmaa da lüzum görmemeleri lâzım gelmez
mi?. Eğer Kur'anıkerim, her şeyin hükmünü apaçık olarak beyan buyuruyorsa sünnetin, icmam ayrıca birer hücceti şeriyye olmasına hacet kalır
mı?. Halbuki kemlileri de bu sünnetlerin, semaların bir rer şer'î hüccet olduğuna kaildirler.
Demek kî, Kur'anı âzimin bbyanen likülli şey olması, başka bir hüccetin mevcudiyetine mâni değilmiş. O hâlde kıyasın mevcudiyetine de mâni
bulunmaz.
Filhakika bütün bu hüccetler, bir hükümler menbaı olan Kur'amke-rim'e manen râci olmakla aralarında bir mümanaat tasavvur olunamaz,
(4) : Vakıa bazı eserlerde, hadislerde kıyasın mezemmetini  gösterir  işaretler vardır. Fakat bunlara mukabil,  kıyasın meşruiyetine dair daha
kuvvetli eserler, hadisler mevcuttur. Mezmum olan kıyas ise usulüne gayri muvafık, cühelanın teşehhiyatma müstenit olan vâhî kıyaslardır.
Resulü Ekrem Efendimiz, ashabı kirammdan Muazibni Cebeli Yemene kadı tayin etmişti. Ne ile hükm edeceğini sormuş, o da: Kitabullah ile,
sünneti nebeviyye ile, ve bunlarda sarahaten bulamadığı şeyler hakkında da kendi ietihadile hükm edeceğini beyan etmekle Fahri Âlem Hazretleri:
«Allahütealâ'ya şükür olsun ki, resulünün resulünü, resulünün razı olacağı şeye muvaffak buyurdu.» diye mahzuziyetini izhar buyurmuştur.



İctihad İse kıyası da muhtevidir. Hattâ kıyasa mecazen içtihat da denir. Çünkü ictihad, kıyasa sebebdir. Aliyyibni Ebi Hüreyre ise içtihat ile kıyası
bir sayarak bunu İmam Şafiiye nisbet etmiştir. Fakat cumhuri fukahaya göre ictihad kıyastan eamdır. Zira her kıyas içtihada muhtaçtır. Her ictihad
ise kıyasa muhtaç değildir.
Velhâsıl bu hâdisede Resulü Ekrem'in Hazreti Muaza hitaben: «Bir şeyin hükmünü kitabda, sünnette bulamazsan ne ile amel edersin» diye
buyurması, her hükmün bu iki menbada sarahaten bulunamayacağını gösterir. Sonra Hazreti Muazm: «İçtihadımla amel ederim» demesini tasvip
buyurması da.kıyasın meşruiyet ve memduhiyetine bir delildir.
Maamafih kitab veya sünnet bir hükmü ya bilâvasıta veya bilvasıta beyan eder. Kıyas ise vesait kabilindendir. Binaenaleyh kıyas ile zahir olan bir
hükmü kitab veya sünnet, bilvasıta beyan etmiş olur. O hâlde. kıyas ile izhar edilen hüküm de ayni menbaa raci olmuş olmaz mı?.
Hazreti Ömer'in Musel Eş'arî Hazretlerine kıyası tavsiye etmiş olduğunu da ikinci kitabda göreceğiz.
(5) : Bazı hükümlerin illetleri  nas ile gösterilmiş, bazı hükümlerin illetleri de nassın delâletile, işaretiîe ve selim aklın intikalile anlaşılmakta
bulunmuştur.
Meselâ:  nazmı celilile zina nehy edilmiştir. Bu neh-yin illeti  de  çünkü o bir fahiş  cinayettir)   kavli  şerifile sarahaten gösterilmiş demektir. Artık
zinaya kiyasen fevahişten bulunan herhangi bir şeye yaklaşmadan memnu olduğumuza kail olursak kitabullaha muhalefet mi  etmiş  oluruz?
Kezalik: şarii hakîm, Öldürücü bir zehir olduğu bilinen bîr şeyi yemekten bizleri men etmiş olsa artık o gibi zehirli olan sair şeyleri yemekten de
memnu bulunduğumuz kıyas yolile taayyün etmiş olmaz mı?. Aksi takdirde şarii mübinin hikmeti teşriiyyesine muhalif harekette bulunmuş
olmazmıyız?.
Şarii hakîm, bizleri teemmüle, tefekküre, istibsara, hükümleri is-tinbata davet ediyor. Eğer biz yalnız apaçık olan ahkâm ile amel edip bir takım
hakayıkı tefekkür ve İstinbat vasıtasile meydana çıkarmakla mükellef olmasaydık bu tefekküre, istinbata, davet edilmemiz zaid olmaz mı idi?.
Allahü Tealâ tefekkür ve teemmül erbabını medh ediyor. Tefekkür ve teemmülün bir neticesi olan istinbat, bir ictihad meselesidir. Kıyas da bir
ictihad meselesinden başka değildir.
Bütün bunlar, kıyas ile amelin cevazına delâlet ediyor. Şarii mübî-nin tecviz ettiği bir şey ise kendisinin hukukuna bir tecavüz sayılamaz.
(6) : Istishab meselesine gelince bu, her hususta bir hüccet olamaz. Gayri mutenanı ahkâm, mahdut naslar ile halledilemeyeceği gibi istishab yolile
de hâl edilemez. Meselâ: «hürmetine dair nas bulunmayan şeyler hakkında ibahei asüyye ciheti kabul edilmeli, bir şeyi aslı üzere bırakmaktan
ibaret olan istishab esası düsturülamel olmalıdır* deniliyor. Halbuki ibahei asliyyeyi gösteren birçok nasların umumiyeti, şâir naslar İle tahsis
edilmiş, birçok şeyler mubah olmaktan çıkarılmış, ictihad için geniş bir tedkik sahası vücude gelmiştir.
Meselâ: o bir Halikı Zîşan'dır ki, yerde bulunan bütün şeyleri sizin için yaratmıştır) âyeti kerimesi, bizlere birçok şeylerin mubah olduğunu
gösteriyor. Fakat bunlar, alelıtlak mubah mıdır? Elbette değildir. Bunları tedkik ve tefrik icab eder. Bunların ıtlakı üzere mubah olmayıp bir takma
kayıdlar ile, şartlar ile mukayyed olduğunu yine âyaü kur'aniye göstermektedir. Ezcümle altın ve gümüş, bizlerin menfaati için yaradılmıştır. Fakat
bununla beraber başkasının mülkünde bulunan altın ve gümüş bizlere haramdır, bunları sahibinin elinden gayri meşru surette alıp sarf edemeyiz,
bizim bunlardan istifade edebilmemiz için bir takım kuyud ve şurut vardır. Aksi takdirde bunlardan istifade caiz olmaz.
tşte bu hususlardaki cevaz veya ademi cevaz, bazan bir nâs ile sarahaten beyan olunmuştur, bazan da kıyas tarikile zahir bulunmuştur Artık kıyasın
nassa muhalif, şarii mübînin hükmüne münafi bir şey sayılmasına imkân yoktur.
(7) : tbahei asliyyeyi esas tutan zahiriyye mezhebi, mahiyetindeki darlıktan dolayı değil midir ki^ hukukî, içtimaî hâdiseleri hâlle kifayet etmemiş,  
müslümanlık   âleminde   uzun  bir müddet tatbik sahası bulamayıp  sâlikleri  münkariz olmuş,  mahsuîi mesaîleri  tarihe  karışıp  gitmiştir.
Zahiriye gibi kıyası inkâr edenler, kıble cihetini tayin, cihad işlerini tedvir gibi hususlarda içtihada, istimâl-i re'ye cevaz vermişlerdir.
Nefislerinden zararı def veya nefislerine menfaati celb hususunda rey Ve ictihad ile amele lüzum görmüşlerdir. O hâlde sair hukukî meselelerde ne
için bir ictihad eseri olan kıyas ile ameli caiz görmesinler.
(8) : îbni'Aküil Hanbelî diyor ki: Sahabei kiramın kıyas istimal ettikleri tevatüri manevî ile bizlere baliğ olmuştur.
Ibni Dakiküîd de demiştir ki: Bence mutemed olan, aktarı arzda sarkan ve garben, asren bade asrın kıyas ile amelin iştihar etmiş olmasıdır.
Cumhurı ümmete göre böyledir. Ancak müteahhırinden bazıları buna muhalif bulunmuştur.
Şevkânî merhum da diyor ki: «Sahabeden, tabiînden ve fukaha ile mütekellimînden cumhur, kıyasın usuîi ger'iyyeden bir asi olduğuna za-hib
olmuş, bununla hakkında sarahaten delili sem'î bulunmayan ahkâm üzerine istidlalde bulunmuşlardır. Kezalik: kıyasın cevazına Nebiyyi Zî-şan
Hazretleri tarafından vukubulan kıyasat ile istidlalde bulunmuşlardır. Ezcümle sahabiyattan Has'amiyye: «Yâ Resuîellah!. Babam hac etmeden
vefat etti, ben onun yerine hac etsem ona fâidesi olur mu?.* diye sormuş. Resulü Ekrem Hazretleri de: «Söyle bakalım, .babanın üzerinde bir borç
bulunsa da onu sen ödeşen babandan kifayet etmez mi?.» buyurmuş, Has'amiyyenin: «Evet..» demesi üzerine de Resulü Ekrem Hazretleri: «Öyle
ise Allahütealâ'ya olan borç kaza olunmaya daha haklıdır» diye buyurmuştur ki bu, bir kıyas meselesi demektir.
Resulü Ekrem (saliâllahü aleyhi vesellem) den bi" çok kıyaslar vuku bulmuştur. Hattâ «Nasıhı Hanbelî» bu kıyaslara dair bir risale tasnif etmiştir.
Yine Şevkânî merhumun ifadesine nazaran: kıyası nefy edenler de, her kıyas tesmiye edilen şeyin ihdarma kail olmuş değillerdir. Bunlar, illetleri
mansus veya asi ile fer' sayılan şeyler arasında fark gayri mevcut olan bir kısım kıyasları, asi hakkındaki delilin medlulü tanımış, bu asi hakkındaki
delili onlara da şâmil addetmiş bulunmuşlardır. Bu cihetle arada istîzam edilecek büyük bir muhalefet yoktur. Bu muhalefet, lâfzıdır. Kendilerile
böyle amel olunan şeyler hakkında manen ittifak vardır. Tariki amelin ihtilâfı ise manevî ihtilâfı ne aklen ve ne de şer'an ve örf en iktiza etmez. 
(Usuli Şevkânî).
Velhâsıl : gerek bir çok sahabei kiram ve gerek bir kısım tabiîn ile eimmei erbaa gibi müctehidîni izam, kıyas ile ameli caiz görmüşlerdir. Elverir ki,
yapılan bir kıyas, şeraitini cami olsun, usulüne muvafık bulunsun, aksi takdirde o bir kıyası meşru olamayacağından —aşağıda yazıldığı veçhile-
reddi cihetine gidilir. Usulü dairesinde olan bir kıyas ise, arz olunduğu üzere edillei şer'iyeden bir esastır, ve cumhuru ulemaca makbuldür,

muteberdir. Artık bu sevadı azamdan ayrılmak bizim için lâyık olamaz.  (Aleyküm bissevadil' a'zami). 
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Bazı kıyasları red ve defe müteallik mübahese yollan :
 
479 - :   îlmî  meseleler   hakkında  muntazam  bir usul  dairesinde mübahesede  bulunmak,  hakikatin tecellisine  hizmet eder.  Mübahasele-rin usul



ve âdabını göstermek üzere bizde bir ilm tedvin edilmiştir ki, buna «ilmi âdab»,  «ilmi münazere» adı verilmiştir.  .
Bir meseleyi mücerred hikâye edip sıhhatini, ademi sıhhatini iltizam etmeyen kimseye «nâkil» denir, icabında o meseleyi nereden nakl ettiğini
göstermekle mükellef olur, başka bir şey ile mükellef olmaz.
Bir meseleyi iltizam edip hakkında delîl irad eden kimseye de «müd-deî», «muallü» denilir. Bu meseleyi kabul etmeyen veya hilafım iddia eden
kimseye de «sail» adı verilir.
Nâkil, muallil, sâil, mübahese, münazere, muareze, mümanaa, mü-nakaza, cedel, mükâbere, mugalâta gibi tabirler, ilmi âdaba mahsus ıstılahlar
cümlesindendir. Bütün bunlar ilmi usulde ve bilhassa kıyas kısmında bahis mevzuu olmaktadır.
480 - : îlmi âdabı güzelce bilmeyenler, kelâm, hikmet, hılâfiyyat, usuli fikh ilimlerini lâyıkile anlayamazlar, ilmî surette mübahese ve münazaraya
kadir olamazlar.
îhni âdabda yazıldığı veçhile münazaraların bir takım âdabı vardır. Ezcümle münazara açık, münekkah, faideli sözlerle yapılmalı, mübahese
meclisinde sözü beyhude yere uzatıp durmamalıdır.
Münazara yapanlar, birbirinin sözünü iyice anlamadan redde kıyam etmemelidirler. Yalmz izhar-ı sevabı gaye bilmeli, sadedden harice çıkmamalı,
birbirini ilzama çalışmam alıdırlar.
Münazırlar, birbirini hakir görmemeli, birbirine karşı hiddet etmemeli, gülmekten, çırpınmaktan, gürültü yapmaktan çekinmelidirler.
Mübaheseîer, güzel niyete mukarin olmalı, iki tarafın mütaleası, itirazı, cevabı, müvecceh, yâni: ilmî, kabule şayan bir hâlde bulunmalıdır.
Bir tarafın sözü, diğer tarafın sözüne  mukabil daima ilmî bir surette, defa elverişli bir hâlde irad edilirse buna «tevcih» adı verilir. Mübahesede 
bulunanların sözlerini  hariçten  bir  kimsenin  keserek, mübaheseye karışması, yakışıksız bir harekettir,  bundan kaçınmalıdır.
Münazara bir zatın riyaseti altında cereyan ederse o zat, tam bitaraf bulunmalı, hakikati takip etmeli, tarafların mübahese âdabına riayet etmesini
temine çalışmalıdır.
481 -: Mübahese âdabına riayet etmeyip mücerred hasmını iskât ve ilzam için çalışan kimseye «mücadil» denir. Böyle bir kimsenin hasmım tağlit
için fâsid surette irad ettiği delillere de «mugalata» adı verilir. Bu gibi hakkı kabul etmeyip beyhude yere mücadelede bulunan kimseler ile
mübahese faidesizdir. Bu gibi kimseler ile mübahese ve münakaşadan kaçınmalıdır.
Selefi salihîn, mücerred hakkın tecellisi için mübahesede bulunurlar, ve nefislerine bir gurur gelmemesi için hakikatin muhasımları tarafından
tebarüz etmesini arzu ederler imiş.
Yâni: mertebesi noksan, mevkii dûn kimse ile mübahese eden her kâmil zat, kendisinin parlak, kıymetli gevheri şeref ve şanım sert bir taşa çarparak
parçalamış olur. Binaenaleyh bu gibi kimseler ile müba-heseden sakınmalıdır.
482  -: Bir kısım fıkhı meselelerin delillerini, hükümlerini, hikmeti teşriiyelerini beyan hususunda beynelfukaha hilaf yüz göstermiş, aralarında
ilmi âdab kavaidi dahilinde mübaneseler, mütalealar cereyan etmiştir. Ezcümle fukahayı kiramdan bir kısmının bazı meseleler hakkında kıyas
yoliyle hüküm vermelerine karşı diğer bazı fukaha tarafından o meselelerde böyle bir kıyasın cereyan etmediği, onlarda birer illeti müessire
bulunmadığı ileri sürülmüş, bu cihetle beynlerinde nakz, muma-naa, fesadı vaz, fesadı itibar, fark, muaraza, kavi bimucebü'ille denilen usul ve
kavaid dairesinde mübahaseler carî olmuştur. Biz bunları sırasile muhtasarca izah edeceğiz.
483  -: Bif kıyasa itiraz, bazan «nakz» tarikile vukubulur.
Nakz, bir delilin gayri muayyen bir mukaddimesini iptalden ibarettir. Şöyle ki: iddia edilen bir kıyas hakkında şöylece bir itiraz varid olabilir; «Bu
kıyas doğru değildir. Çünkü diğer bir mesele de ayni illet mevcuttur, halbuki o meselede ayni hükm carî değildir. Bu hükmün böyle taftallüfü,
muttariden carî olmaması, illet farz edilen vasfın bir illet olmadığını göstermektedir. Binaenaleyh iddia edilen kıyas, batıldır. Zira bu babdaki delîl,
bütün mukaddimeler ile sahih değildir. Eğer sahih ol saydı öbür meselede ve benzerlerinde de hüküm tahalüf etmezdi.»
işte bu itiraz, bir nakzdır, bir nakzı icmalidir.
Böyle bir nakza karşı aşağıdaki dört vecihten birile cevap verilebilir:
(1) : «Dermeyan edilen meselede kıyasa illet olan vasıf yoktur. Binaenaleyh o bir maddei nakz teşkil edemez, yâni: illet bulunduğu hâlde hÜKüm
tahallüf ediyor» denilemez.
Meselâ : Hanefilerce iki sebilin gayrisinden de necasetin çıkması, abdestin bozulmasına illettir. Binaenaleyh elden, ayaktan çıkacak kan gibi bir
necasetle de abdest bozulur.
Buna kargı Şafiîler tarafından şöyle bir nakz varid olmaktadır.
Herhangi bir uzuvdan bir necasetin baş göstermesi, meselâ kanın görülmesi hâlinde abdestin bozulmayacağına kail oluyorsunuz, burada da ayni illet
mevcut, halbuki sizce ayni hüküm mevcut değil.
Buna cevaben Hanefiler tarafından da şöyle cevap veriliyor:
Hayır burada necaset çıkmış sayılmaz. Çünkü çıkmadan maksad, necasetin, içeri bir yerden dışarı bir yere intikâl etmesidir. Seyelân bulunmadığı
takdirde ise bu intikâl bulunmamış olur. Binaenaleyh bir yaranın başında görülüp de etrafına dağılmayan bir kan veya irin, bu babda bizim
iddiamız için bir nakz maddesi teşkil edemez.'
(2) : «Maddei  nakz olarak gösterilen  meselede  kıyasa  illet  olan vasfın illiyetine sebeb olan mânâ, bulunmamaktadır, binaenaleyh o meselede bu
mânânın bulunmaması sebebile hükmün cereyan etmemesi kıyasımız hakkında bir nakz maddesi teşkil edemez» denilir.
Meselâ: Hanefîlere göre abdestte yapılan meshte teslis, mesnun olmadığı gibi başa meshde de teslis, mesnun değildir. Buna istinca mese-lesile
itiraz edilmiş, «Taşlar ile yapılacak istinca da bir meshdir. Bunda teslis, mesnun olduğu hâlde neden başa mesihde mesnun olmasın» denilmiş
olmakla buna şöyle cevap verilmiştir;
Başa  mesh,  bir tathiri  hükmîdir,   bu  gayri makul  olup  mücerred bir emri taabbüdîdir. Bunun için bunda teslis, mesnun değildir. İstinca-da ise bu
mânâ, bu maksat mevcut değildir. O, bir maddî tathir olduğun dan onda teslis faidelidir. Binaenaleyh istinca meselesi, bir maddei nakz teşkil
edemez.
(3) : «Maddei nakz olarak gösterilen meselede illeti kıyas, mevcut olduğu hâlde hükmün tahallüf ettiği iddiası memnudur. Ayni hüküm, o meselede 
de carî bulunmaktadır»  denilir.
Meselâ:. Hanefiyeye göre namaza kalkmak isteyen kimsenin ön veya arka cihetinden necasetin çıkması, abdest almanın vücubüne illettir Artık



başka bir uzvundan necaset sayılan bir şeyin çıkmasile de bu vü-cub,   tahakkuk   eder.
Buna teyemmüm nıeselesile itiraz edilmiş, suyu istimale kudret bulunmadığı takdirde namaza kıyam eden kimseye kendisinden necaset çıktığı
hâlde abdest vacib olmadığı bir maddei nakz olarak ileri sürülmüş olmakla şöylece  cevap verilmiştir:
Su bulunmadığı takdirde necasetin çıkması hâlinde abdest icab etmeyeceği müsellem değildir. Belki bu hâlde de abdest vacibdir. Şu kadar var ki su
bulunmadığı cihetle onun yerine teyemmüm kaim olmuştur. Binaenaleyh necasetin çıkması, suyu istimale kudret bulunmadığı takdirde de abdestin
makamına kaim olan teyemmümün vücubüne illettir, hükümde tahailüf yoktur.
(4) : Müctehidin kıyasdan, talüden garazi beyan edilerek vaki olan nakzın ibtali cihetine gidilir. Şöyle ki: itiraza cevaben denilir ki: müctehidin bu
kıyasdan maksadı, hükmü mueib olan mânâda asi ile fer'in —makisün aleyh ile makisin-arasım tesviyedir. Bu maksat ise hâsıl olmuştur. Nasıl ki,
asi ile fer'de ayni illet mevcuttur, hükümde de böyle mevcuttur. Nasıl ki bazan hükmün zuhuru fer'de teehhür eder, aslda da öylece teehhür eder.
Herhalde aralarında tesviye mevcuttur. Artık nakza mahal yoktur.
Meselâ: Hanefilerce iki sebilden çıkan necasete kıyasen her hangi bir uzuvdan çıkan necasetin de abdesti bozacağına hükm edilmektedir. Buna
itirazen: «Devam eden bir istihza hâlinde de necaset çıkmaktadır, Halbuki bu, abdesti bozmuyor.» denilmiş olmakla şöyle cevap verilmiştir:
Bunun abdesti bozmaması, bir Özre mebnîdir. Herhangi bir uzuvdan böyle bir Özre mebni necasetin mütemadiyen çıkması da abdesti bozmaz. Bu
hususta iki sebil ile sair uzuvlar arasında bir tesviye maksuttur. Artık istihaza'bir nakz maddesi teşkil edemez. Burada hüküm mün-tefî değildir.
«Velhâsıl: dermeyan edilen bir nakz, bu dört vecihten birisile iptal edilirse talîl = kıyas tamam olmuş, itirazdan kurtulmuş olur. Ve illâ illet, bâtıl ve
kıyas, gayri sakin bulunur.
Şunu da ilâve edelim ki, bir muallilin delilini iptal için nakızm irad edeceği delile «şahid» denir. Bir mesele hakkında «muallilin delili carî ise de
münazeün fih olan hüküm mütehaliftir» diye irad edilen delile «şâhid» denildiği gibi, muallilin delili, içtimai nakizaynı veya devr veya teselsül gibi
bir fesadı müstelzimdir» denilerek bu hususta irad edilen delile de «şâhid» denilir.
Birinci kıskın, yukarıda tasvir edilmiştir. îkinci kısma gelince bunda da muallil, iltizam ettiği delilin içtimai nakizaynı ve muzir olan bir. devr ve
teselsülü müstelzim bulunmadığını isbat ederse yaptığı kıyas itirazdan kurtulur. Ve illâ sıhhatini gaib eder.
484 -: Bir kıyasa itiraz, bazan da mümaneat suretile olur.. Şöyle ki: muteriz, kıyasın mukaddimelerinden muayyen birini men eder. Kıyasın şöylece
dört mukaddimesi vardır:
(1) : Asıldaki vasf, hükme medar olan bir illet olmak,
(2) : Bu vasıf; asılda da, feri'de de mevcut olmak.   .
(3) :  Kıyastaki şerait mevcut olmak   : Aslın muhtassun bühükm olmaması,  hükmün bir  hükmi şer'î olup  mücerred  bir   hükmi aklî  olmaması
gibi.
(4) : İlletin tesir gibi vasıfları mütehakkik olmak, tgte muteriz, bu mukaddimelerden birini men eder.
Meselâ: Birinci mukaddimeye itiraz ile der ki: zikr edilen vasfın illet olması veya illiyyete salih bulunması müsellem değildir.
Veya ikinci mukaddimeye itiraz ile der ki: evet. .zikr edilen vasfın bir illet olması müsellemdir. Fakat bunun, makisün aleyhte veya makis-de
bulunduğu müsellem değildir. Veya üçüncü mukaddime hakkında der ki: zikredilen kıyasda talilin şeraiti mevcut değildir, bunda asi, muhtassun
bilhükmdür, bu hüküm başkasında carî olamaz. Halbuki aslın, muhtassun bilhükm olmaması lâzımdır. Yahut dördüncü mukaddimeyi men için der
ki: bu kıyasda illet sanılan şey, iHiyyet vasıflarım hâiz değildir. Meselâ: der ki: bu şey, bir illeti müessire değildir. Çünkü bu illetin eseri nas ile
veya icma ile zahir bulunmamıştır.
«Muteriz, yalnız bir muayyen mukaddimeyi teslim etmeyip ona delil istemekle kalırsa buna «men'i mücerred» denir. Bu itirazını müeyyid bir söz
ilâve, ederse buna da «men'i maassened» denilir. Muteriz, bazan senedin izah için bir söz daha ilâve eder ki buna da «tenviri sened» adı verilir.
Velhâsıl kıyâsa böyle bir itiraz vuku bulunca muallil, mukaddi-mei memnuayı usulü dairesinde isbata çalışır. îsbat edemezse kıyas muteber olmaz.
485 -: Kıyas hakkında itiraz, bazan da fesadı vaz iddiasile olur. Fesadı vaz ise bir illetin üzerine kendisinin iktiza ettiği şeyin nakızı terettüp
etmektir. Meselâ: Şâfiilere göre gayri muslini zevç ile zevceden birinin isîâmiyeti kabul etmesi, aralarında firkat vukuunu icab eder. Zevce, gayri
medhulün biha ise hemen boş olur. Medhulün biha ise üç kur'dan  = üç âdetten temizlendikten sonra mübane olur, hükme muhtaç olmaz.
Buna cevaben Hanefiyye tarafından deniliyor ki: islâm, firkati değil, iltiyamî iktiza eder. Binaenaleyh islâm iftiraka illet olamaz. Böyle bir iddia,
fesadı vaz'ı mucibdir, belki firkatin illeti, diğer tarafın badel-arz isîâmiyeti kabulden imtina etmesidir. Yoksa islâm, iltiyamî iktiza ederken üzerine
firkati tertip etmek, fesadı vaz'den başka değildir.
Şunu da ilâve edelim ki, bir illetin tesiri nas veya icma ile sabit olduktan sonra artık onun hakkında fesadı vaz iddiasında bulunmak caiz olmaz.
486 -: Kıyasa itiraz, bazan da «fesadı itibar» yolile olur. Fesadı İtibar, müdeanın kıyasa mahalliyetini,  hilâfına bir  nas bulunduğundan dolayı men
etmektir. Çünkü nas mukabilinde kıyasa itibar etmek bâtıldır.
Buna karşı ya iddia edilen nassın senedine ta'n edilmek suretiyle veya o nassm müevvel olup bu hususta bir delil olduğuna itiraz suretile veya o
nassın diğer bir nas ile müteariz bulunduğunu iddia yolile cevab verilir.
487 - :  Kıyasa itiraz,  bazan  da «fark»  tarikile yapılır. Farkdan maksad, makisün aleyhte bulunup illiyette medhali olan bir vasfın ma-kiste
bulunmadığım beyandan ibarettir.
Muteriz, demiş olur ki: makisdeki vasıf, bir illeti tamme değildir. Belki illeti tamme, o vasf ile başka bir şeyin mecmuundan ibarettir. Bu şey ise
makiste mevcud değildir.
Bu tarik ile itiraz, ehli nazardan bir çoklarına göre makbuldür. Ma-amafih muallil, buna karşı diyebilir ki: bu itiraz, bir gasbdır. Çünkü bir vasfın
illiyetini iddia eden muaîlildir. Sailin böyle br iddiaya kıyamı, «filân vasf illettir, filân vasf illet değildir» demesi, muallilin mansıbını gasb demektir.
Sailin vazifesi ise yalnız defiden ibarettir. Şu kadar var ki, muallilin bu müdafaası, bir nizaı cedelî mahiyetindedir. Mübahesede mağlûp olmaması
maksadına istinad eder, yoksa fark tariki de izhar sevaba hadim bir tariktir.
Muallil, şöyle de kendisini müdafaa edebilir. -Dermeyan edilen fark, kıyasa zarar vermez. Kıyasdaki illet, asi ile fer' arasında müşterek, hük-"mü
müstelzim bir vasıftır. Bu illetin aslda başka bir vasf ile içtimai. onun sabit olan illiyetine bir mâni teşkil etmez,
Muteriz, buna karşı illetin fer'de illiyetine mâni bir şey bulunduğunu isbat ederse bu, kıyasa muzır, müteveccih bîr def olmuş olur.
488  -: Kıyasa itiraz, bazan da muaraza tarikile olur. Şöyle ki: muteriz. müddeinin delilini red etmemekle beraber iddia edilen şeyin naki-zine



kendisince başka bir delil bulunduğunu dermeyan eder. Bu muaraza, hem hükümde, hem de illette carî olabilir.
Meselâ: muteriz, kıyasla matlûp olan hükmün nakizine başka bir delil ikame eder ki, buna «muaraza filhükm» denir. Veya muteriz kıyasdaki illetin
mukaddimelerinden, şeraitinden birinin bulunmadığına veya illetin malûl, malûlün ilet olduğuna bir delil ikame eder. Buna da «-muaraza 
fiimükaddime»   denilir.
Bir de muarız, müddeinin delilini hiç nazara almaksızın hilâfına başka bir delil ikame ederse bu, bir «muarazai halise» olmuş olur. Ve eğer
müddeinin delilini, velev ki, ona takrir, tefsir tarikile bazı şeyler ilâve-sile olsun müddeinin aleyhine bir delil olarak kullanılırsa bu da kendisinde
münakaza mânâsı bulunan bir muaraza adını alır. Ve eğer muarız, müddeinin ayni delilini onun iddia ettiği hükmün tam nakizine bir delil olarak
ikame ederse bu vecihle muarazaya da «kalb» adı verilir.
Meselâ: bir Şafiî: «Başa mesh etmek abdestte bir rükündür, binaenaleyh abdestte bir rükün olan yüzü yıkamak gibi bunun da teslisi mesnundur»
diyip bir Hanefî de: «Evet., başa mesh etmek bir rükündür. Fakat bir rükünde badelikmal teslis carî değildir. Şöyle ki: yüz, üç kere yıkanırsa
yıkanması ikmâl edilmiş olur. Artık bu ikmâlden sonra teslis, mesnun değildir. Başı da farz mikdardan ziyade olarak istiab -kablama suretiyle bir
kere mesh edilince mestti ikmâl edilmiş olur. Artık bu ikmâlden sonra teslisi mesnun olmaz.
Ve eğer muarız, müddetinin delilini onun beyan ettiği hükmün tam nakizine delil olarak değil de, o hükmün nakizini müstelzira olan başka bir
hükme delîl olarak ikame ederse buna da  «aks» adı verilir.
Meselâ: Şâfillere göre nafile namaz bir ibadettir. Bu namaz fasid olunca İtmamı icab etmez. Binaenaleyh başlanıldıktan sonra terk edil-mesile de
kazası lâzım gelmez, abdestte olduğu gibi.
Buna karşı Hanefîler tarafından deniliyor ki: nafile namaz, abdest gibi olunca bu namaz da nezr ile suru, yâni: buna başlamak, abdestte olduğu gibi
müsavi olmak lâzım gelir. Şöyle ki: ya her ikisi de nezr ile ve şüru ile vacib olmalı, veya vacib olmamalı. Halbuki namazın vacib olmaması
bâtıldır. Çünkü namaz nezr ile bilittifak vacib olur. O hâlde namazın nezr ile olduğu gibi şurû ile de vacib olması taayyün etmiş olur.
tşte Hanefîler, bu meselede Şafiîlerin bu babdaki deliline istinaden nezr ile şurû hakkında müsavatın vücubunu isbat etmişlerdir. Bu ise vakıa başka
bir hükümdür, fakat, Şafiîlerin iltizam ettikleri hükmün nakizini müstelzim bulunmuştur.
Kezalik: Şafiîlere göre bir zimmî, bikr olduğu hâlde zinada bulunsa hakkında had olarak yüz celde lâzım gelir. Artık zina eden bîr zimmî, seyyib
olunca da müslümanlar gibi zinadan dolayı reem olunur. Çünkü yüz celde, bikr hakkındaki haddin gayesidir. Recm de seyyib hakkındaki haddin
gayesidir. Bikrde haddin son derecesi vacib olunca seyyib hakkında da bu haddin son mertebesi vacib olur.
Hanefîler ise bu delili aks ederek diyorlar ki: müslüman bir bikrin hakkında yüz celdenin vücubu, müslüman olan bir seyyibin hakkında reemin
vücubünden dolayıdır. Çünkü seyyib olmak, cezanın teşdidini, bikr hâli de tahfifini müstelzimdir.
Görülüyor ki, Şafiîler, bikr hakkındaki celdeyi se-yyib hakkındaki recine illet ittihaz ettikleri hâlde Hanefîler, bilâkis seyyib hakkındaki recmi bikr
hakkındaki celdeye illet göstermektedirler.
«Velhâsıl: muarızın delili, muallilin delilinin hem sureten hem de maddeten ayni olursa «muaraza bilkalb» olur. Bilâkis hem sureten hem de
maddeten gayri olursa «muaraza bilgayr» olur. Yalnız sureten ayni olursa «muaraza bilmişi» olur.
«Mantıkta beyan olunduğu üzere iki delil arasında sureten ayniy-yet, kıyası iktiranilerde şekillerinin bir olmasile, yâni: her birinin ayni
şekilden'olmasile; kıyası istisnaîlerde de her birinin müstakim veya gayri müstakim buhmmasüe olur. Maddeten ayniyyet de kıyası iktiranîler-de
haddi vasatların, kıyası istisnaîlerde de mükerrer cüzlerin müttehid bulunmasile  husule  gelir.
489 -: Kıyasa itiraz vecihlerinden biri de «mucebi illete kail olmamak» tarikidir. Şöyle ki: muteriz, muallilin talilile isbat ettiği hükmü iltizam
eder, bununla beraber asi münazeün fih olan hükümde hilaf baki bulunmuş olur. Yâni: muteriz der ki: «Evet., bu isbat ettiğin hüküm, doğrudur.
Fakat bizim münazaada bulunduğumuz asi hükmi kıyas bu değildir. Bu mucebi illete kail olmamak, üç vecîhle vaki olabilir.
(1) : MuaJlil, talilile mahallî niza veya mahallî nizaın mülâzimi olduğunu zan ettiği bir hükmü isbat eder. Halbuki o hükm, mahalli niza veya onun
mülâzimi bulunmamış olur.
(2) :  Muallil, talilile  hasmının  me'hazi olduğunu tevehhüm ettiği bir'|eyi ibtal eder. Halbuki o şey, hasmının me'hazi, medarı hükmü bulunmaz.
Meselâ: Sirkatten dolayı Şâfülerce hem had, hem de zaman lâzım gelir. Hanefîlerce ise had yapılınca artık zaman lâzım gelmez.
Bu mesele hakkında Şâfiîler, diyorlar ki: «Sirkat başkasının malım ibahe itikadı ve te'vil bulunmaksızın ahz etmektir. Binaenaleyh gasb gibi
tazmini lâzım gelir. Madem ki gasb zamanı mucibdir, Hanefiyye de buna kaildir, artık onun gibi olan sirkat de zamanı mucib olur.»
Hanefîler de buna cevaben diyorlar ki: «Evet., gasb zamanı mucibdir. Fakat gasbdan ibra, zamanı iskat edeceği gibi sirkatten dolayı had istifası da
ibra mesabesinde olup zamanı iskat eder. Artık had ile zaman içtima edemez. Yoksa niza mahalli, zamanın lüzumu veya ademi lüzumu meselesi
değildir.
(3) : Muallil, irad ettiği delilde bir mukaddimeyi zikr ettiği hâlde diğer bir mukaddimeyi şöhretine mebni zikr etmeyip ondan sükût eder. Saiî ise
zikr edilen mukaddimeyi teslim edip meskûtün anha olan mukaddimeyi teslim etmemekle aralarında niza baki kalır.
490 -: Bir kıyas hakkında -yukarıda yazıldığı üzere -yedi ve-cihden birile defi, vaki olunca kıyası iltizam eden tarafın başka bir kelâma intikali
taayyün eder. Şöyle ki:
(1) : Ya- evvelki illeti isbat için bir illetten   diğer bir illete intikal eder.
(2) : Veya evvelki hükmü isbat için bir illetten = delilden diğer bir illete, delile intikal eder.
(3) : Veya evvelki hükmün muhtaç olduğu diğer bir hükmü ispat için bir illetten diğer bir illete intikal eder.
(4) : Veyahut ilk illet ile evvelki hükmü isbat için bu hükümden onun muhtaç olduğu diğer bir hükme intikal eder.
Bu dört vecihten üçü bilittifak sahihtir. Yalnız ikinci vecihte, yani: bir hükmü isbat için bir illetten, bir delilden diğer bir illete, diğer bir delile
intikalin sıhhatinde ihtilâf vardır. Bazıları bunu caiz görmemişlerdir. Evvelki delîl, müddeâyi isbata kâfi iken ba§ka delile intikale ne lüzum var?.
Bu hüküm, birinci delil ile isbat edilmeyince bu, münazara il-mince «inkıta» sayılır.
Fakat diğer zatlara göre maksat, dâvayı isbattır. Herhangi deîîl ile olursa olsun zarar vermez, bahusus ikinci bir delîl daha vazıh olursa. Bunun
sıhhatine, memduhiyetine Hazreti İbrahim (aleyhisselâm) in Kur'anıkerimde zikr edilen tarzı istidlali de şahadet eder.
Şöyle ki: Hazreti İbrahim, Firavuna karşı vahdaniyeti ilâhiyeyi iddia etmiş ve delîl olarak : Rabbim o zattır ki diriltir, ve öldürür) demiştir. Firavun
ise mugalâta yoluna saparak : ben de diriltir ve öldürürüm) diye muaraza edince Hazreti Halil, diğer bir delile intikal ederek : = şüphe yok ki



Allahütealâ güneşi şarktan getirir..) demiş, Firavun da mebhut kalmıştır. Halbuki Hazreti İbrahimin, birinci deliline Firavun hakikî bir mukabelede
bulunmuş değildi. Haîilullahın ayni delili ayni müddeasım isbata kâfi idi. Fakat Hazreti İbrahim, dâvasını her tür-. îü iştibahdan berî, parlak bir
delîl ile isbat için bu ikinci delîle intikal etmişti. Haktealâ hazretleri de bu hâdiseyi Hazreti Ibrahimden temeddün tarikile hikâye buyuruyor.

Binaenaleyh bu intikalin de sahih olacağı aşikârdır. 
[30]

 
Deliller arasında tearuz vukuu:
 
491- : Bir şey hakkındaki deliller arasında tearuz vukubulunca tercih aranır, müreccah olan ile amel olunur. Şöyle ki: kitab ile sünnet arasında
tearuz görülse kitab tercih olunur. İki sünnet arasında muara-za bulunsa sünneti meşhure, sünneti gayri meşhureye tercih edilir. Ve iki haberi vahid
arasında tearuz bulunsa râvîsî fakih olan haber, râvîsi fakih olmiyan haber üzerine tercih olunur. Sonra iki delilin metinleri arasında tearuz bulunsa
nas zahire, müfesser nassa, muhkem müfessere, hakikat mecaze, sarih kinayeye, dâl bilibare dâl bilişareye, dal bilişare dal biddelâleye, dal biddelâle
dal biliktizaya tercih olunur.
492 -: Bir şey hakkındaki her iki delil, ayni kuvvette bulunsa aralarında muaraza cari olacağından ikisi de delil olmaktan sakıt olur. Müd-deayı
isbat için başka bir delil aranır. Başka bir delil bulunmazsa o delillerin taallûk ettiği hadise, yani: raünazeün fih olan mesele, aslında olduğu hal
üzere takrir edilir, bu muarız delillerden evvelki hal üzere bırakılır.
493 - : Şer'î deliller arasında hakikî bir tearuz  bulunamaz.   Şa-rii mübîn, alîm ve hakîm olduğundan onun hükümlerinde muaraza cad olamaz.
Âyetler vakit vakit nazil olmuşlardır. Sünnetler de vakit vakit varid olmuşlardır. Bunlar da iki mütenakız delilin birden nüzulüne, ve vürudüne
imkân yoktur. O halde iki âyetin veya iki sünnetin arasında bir mübayenet görülürse, meselâ: biri bir şeyin halline, diğeri  de hürmetine delâlet
ederse ve bunlar ayni kuvvet ve sarahatte bulunursa nüzul ve vurum tarihleri tetkik edilir, nüzulü veya viirudü muahhar olan. mukaddem olanı nesh
etmiş olur. Hangisinin mukaddem olduğu bilinmez İse diğer delillere müracaat edilir.    Başka delil bulunmazsa hâdise hakkındaki hüküm, aslında
olduğu hal üzere takrir edilir.
Meselâ : İki âyet arasında tearuz görülüp tarih de malûm olmasa mahlas aranır. Muaraza def edilip mümkün mertebe ikisi ile de amel olunur. Buna
«amel bişşibheyn» denir. Böyle bir mahlas bulunmazsa kitab-dan sünnete intikal edilip sünnet muahhar itibar olunur. Başka hiç bir delil
bulunamayınca da hüküm, aslında olduğu üzere takrir edilir.
494  -: İki  sünnet arasında tearuz  görülüp   aralarını   telif  kabil olmayınca şahabının kavline müracaat edilir. Şöyle ki: sahabînin kavlini kıyasa
takdim edenlere göre mutlaka sahâbinin kavline müracaat edilir. Kıyasa takdim etmeyenlere göre de kıyasa muhalif hâdiselerde sünnetten sahabînin
kavline intikal   edilir. Ashabın akvali veya bir sahabînin   iki kavli arasında tearuz bulunduğu takdirde de kıyasa müracaat edilir.
Sahabînin kavlini kıyasa tercih etmeyenlere göre ise her ikisi biv mertebede sayılır. Mümkün olursa bunlardan birile bittaharrî amel olunur.
Meselâ : Numanibnil Beşirin rivayetine göre Nebiyyi Ekrem Efendimiz küsûf namazını bir rükû ve iki secde ile kılmıştır. Hazreti Aişeden rivayete
göre de her bir rekâtında iki rükû ve iki secde yapmak üzere iki rekât olarak kılmıştır. İşte sünnete müteallik olan bu iki rivayet mü-teariz ve birini
tercihe medar mefkut olduğu cihetle sair namazlara kıyasen küsûf namazının her bir rekâtinde bir rükû ile iki secde yapılmas* ve en az olarak iki
rekât kılınması iltizam edilmiştir.
495   -:   Herhangi bir  hâdise  hakkında  delillerin kesretine değil, kuvvetine bakılır. Bir kuvvetli delil, bir çok kuvvetsiz delillere tercih edilir.
Meselâ bir delili kat'î yanında zannî delillerin hükmü olamaz.
Edillei erbaadan başka deliller, hüccetler :
496  -: Müctehidini   kiram arasında hüccet  olmaları  kamilen veya kısmen ksbul edilip edilmeyen  bir  kısım esaslar vardır ki,  bunlar şer'î
hükümleri isbat hususunda tâli derecede birer delîl sayılır veya muteber sayılmazlar. Bunların başİıcaları şerayii salife, istishab, taklid, istidlal
biademilmedarik, örf ve âdet, maslahat vesairedir. Bunları sirasile kaydediyoruz:
497  -:   (Şerayii saîife)    bizden evvelki milletlerin    peygamberleri vasıtasile kendilerine tebliğ edilmiş olan şeriatler; Bu hususta ihtilâf vardır.
Bazı zatlara göre bu geçmiş ümmetlerin ahkâmı şer'iyyesi, bir delîl bulunmadıkça bizce şer'î delillerden sayılamaz. Bu ümmetlerden her birinin
şeriati kendisine mahsus bulunmuştur. Nitekim Kur'am mübinde   = sizden her birisi için bir şeriat, bir açık yol yaptık) buyumlmuştur. Ve her
milletin şeriati kendi zamanına has bulunmuştur. Şeriatı islâmiyyenin salif şeriatleri nasih olduğu hakkında da icma vardır.
Bazı zatlara göre de nesh edildiği  sabit  olmadıkça     sabık  şeriat-lerin hükümleri de bizim için mutlaka lâzım gelir. = artık onların hidayetlerine
 artık müslim. hakka müteveccih olarak İbrahimin milletine tabi olunuz.)   gibi kuranı naslar buna delâlet eder.
Sahih olan üçüncü kavle göre ise sabık şeriatler, bizim de şeri-atimiz olmak üzere bize lâzım gelir, bizim için de ediîleden sayılır. Fakat mutlaka
lâzım gelmez. Belki Allahütealâ veya Resulüekrem efendimiz onu zem ve inkâr etmeksizin hikâye buyurmuş olmak şartile lâzım gelir. Bu halde
onlar da bizim kitabımıza ve sünneti nebeviyyeye racî olur. Yoksa ümemi saîifenin şer'î hükümleri hakkında «Abdullah ibni Selâm» gibi
müslümanlığı kabul eden ehli kitabın rivayetlerine, nakillerine itibar olunamaz. Çünkü onların kitablari tahrif edilmiş, hakikaten ortadan gaib
olmuştur.
498  - :   (Istishab)   : Mazide    sabit olup  bilâhare zail  olduğu bilinmiyen bir şeyin hâlâ berdevam sayılmasıdır.
Meselâ : Hayatı mazide sabit olup vefatı bilinmiyen bir mefkudun hâlâ berhayat sayılması bu cümledendir.
îstishab, İmam Şafiîye  göre nefyen  ve  isbaten  bir  hüccettir.   Binaenaleyh bir mefkudun malına başkası varis olamaz. Çünkü vefatı malûm
olmadığından hayati istishaben sabittir. Kendisi ise başkasına vans olur. Zira vefatı bilinmediğinden istishaben berhayattır.
tstishabm böyle dafi ve müsbit bir hüccet olması, Şâfiîlerden bazılarına göre bir emri zarurîdir. Madem ki bir şeyin vücudu evvelce mi'ı-tehakkik,
bilâhare zevali ise gayri maznun bulunmuştur, artık onun bekasım zan etmenin lüzumu zarurî olmuş olur. Bunun içindir ki başka yerlerde bulunan
ehibbaya mektuplar yazılır, hediyeler gönderilir. Ve onlar ile ticarî  muameleler yapılarak siparişler verilir.
Şâfiîlerden bazılarına göre ise bu babda ihtilâf bulunduğundan bu zaruret iddiası müstebaddir. Bunlar, istishabın bir hüccet olduğunu şe-riatlerin
bekasile ve istishabın bir çok fer'î meselelerde muteber bulun-masile isbata kalkışmışlardır.
Bu zatlara göre evvelki peygamberlerden her birinin şeriatı, diğer bir şeriatin zuhuruna kadar devam etmiş, meselâ : «Hazreti tsânın şe-riati,
hatemülenbiya efendimizin zamanına kadar muteber bulunmuş, bunlara nesh arız olmamıştır» denilmesi, istishaba dayanmaktadır.



Kezalik : evvelce sabit olup sonra bekasında şek edilen bir abdestin veya bir malikiyyetin veyahut bir zevciyyetin devamına istishab ile hüknı
edilmektedir. Eğer istishab, bir hüccet olmasaydı, bunların böyle devamına  hükm edilemezdi.
499  -: Hanefîlere  göre  istishab,   yalnız def,   istihkakı   men  hususunda bir hüccettir, yoksa bir hakkı isbat hususunda hüccet değildir. Yani:  bir  
«hücceti   dafia»dır,   bir   «hücceti   müsbite»   değildir.   Bunun içindir ki, mefkudun malına başkası hemen varis olamaz, kendisi de başkasına
derhal varis olamaz. Belki onun adına berhayat olduğu takdir deki hisse, ihtiyaten tevkif edilir. (Mefkud bahsine müracaat!)
Bu, böyledir. Çünkü bir şeyin bir zamanda mevcudiyeti başka, o mevcudiyetin devamı başkadır. Artık bu mevcudiyet, istimrarı iktiza etmez.
Şeriatlerin denildiği vecihle bekası ise istishab ile değil, başka delillere müstenittir. Abdest, mülkiyet gibi şeylerin bekası da istishab ile değil belki
bunların kendilerine mütenakız hâdiselerin zuhuruna kadar im-tidat eden bir takım hükümleri icab eder olmalarındandır.
Meselâ : bir abdest ile, onu bozacak bir hâdisenin zuhuruna kadar müteaddit namazlar kıhnabilir.
Velhasıl Hanefîlerce istishab, bir şeyi -hilafı bilinmedikçe -olduğu hal üzere ibka için hüccettir, yoksa vaktile mevcut olmıyan bir şeyi,, bir hakkı
isbat ve o hususda naşı ilzam için bir hüccet değildir, tşte bu isbat ve ilzam bakımından istishab, bir «hücceti faside» dir.
500  -:  (Taklid) de bir   hücceti fasidedir.   Şöyle ki: taklid,   kendisine tâbi olmanın vücudüne delil kaim olmiyan bir kimseye, -sözünde muhik
olduğuna itikad edilerek -ittihada bulunmaktan ibarettir. Bu, fasid bir hüccettir. Çünkü bu, iki nakizin içtimaına kail olmayı icab eder. Madâmeki
ittibaa delil yoktur, artık ittibaı caiz görüldüğü gibi ademi ittibaı da caiz görülmek lâzım gelir. Bu ise iki nakizin içtimaına kail olmaktan başka
değildir. Binaenaleyh bir kimseyi.bilâ delil taklid etmek, bir fasid hüccettir.
Müctehidini kirama müctehid olmıyanların tabi olmaları lüzumu ise bir delile müstenittir. Nitekim ictihad bahsinde görülecektir.
501 -:  (îstidlâl biademilmedarik)  de bir   hücceti fasidedir.    Bu, vücudüne delil' bulunmıyan bir şeyin ademine hüküm etmektir ki, asla doğru
olamaz. Çiinkü bu da iki nakizin içtimaim müstelzim olur. Vücudüne delil buiunmıyan şeyin ademine de delil bulunmayınca ne yapılacaktır? Hem
vücudüne, hem de ademine mi hükm edilecek?. Böyle bir hüküm ise iki nakizin içtimaına kail olmaktan başka birşey değildir.
Bir çok şeyler vardır ki, vaktile vücutlerine delil bulunmadığı için inkâr edilmişlerdi. Halbuki muahharan keşf edilmişlerdir.
Binaenaleyh vücudüne, ademine delil bulunmıyan bir şey hakkında tevakkuf etmek lâzım gelir. Yoksa her görülmeyen, hakkında delil bulunmıyan
şeyi inkâr etmek, doğru değildir.
502 -:  (Örf ve âdet) denilen şeyler, bazı   hususlarda birer hüccet olup hükme medar bulunur. Şöyle ki:
Örf; nas arasında tanınmış, güzel.görülmüş, red ve inkâr edilmeyip mükerreren yapıla gelmiş olan şeydir ki, buna«maruf» da denir.
Örf; fukaha arasında: «aklen ve şer'an müstahsen olan, selim akıl sahipleri yanında münker olmayan şey» diye tarif edilmiştir.
Âdete gelince: «Nas arasında itiyat edilen her hangi bir işden ibarettir. Buna «teamül» de denir.
Fukaha arasında örf ile âdet bir telâkki edilerek âdet bu vecihle tarif edilmiştir: «Nüfusta takarrür eden ve selim tabiatler indinde makbul bulunan
herhangi mütekerrir şey.)
Binaenaleyh bir şey, tekrar tekrar yapılmış olmadıkça âdet mahiyetini almış olamaz.
Maamafih âdetler, «âdeti hasene», «âdeti kabiha» kısımlarına ayrılır. Şöyle ki : şer'a akla muhalif olmıyan, faidesi zahir bulunan bir âdet, güzel ve
iyi âdettir. İşte fukahanın kabul ettikleri âdet de budur. Bilâkis şer'i şerife, selim akla muhalif olan bir âdet de çirkin, fena bir âdettir. Bunun şer'an
bir kıymeti yoktur, belki izalesi lâzımdır.
503  -: Örf, kavlî olacağı gibi amelî de olur. Şöyle ki:
Örfi kavlî; bir cemaatin bir lâfzı lûgavî mânâsından alarak başka bir mânâda mükerrerem istimal etmelidir.
Meselâ: bir kimse : «Filân haneye ayağımı basmam» diye yemin etse bu «ayağımı basmam» sözü, örfen «o haneye herhangi bir suretle girmem»
mânâsında bulunmuş olur. Binaenaleyh o haneye rakiben de girse yemininde şer'an hânis olur. Fakat dışarıdan içerisine mücerred ayağım
basmakla hanis olmaz. Çünkü bu halde maksut olan, mânâyı örfîdir. Artık mânâyı lûgavîye tercih edilir.
Bir lâfız, şer'î bir mânâda İstimal edilince «örfî şer'î» adım alır: selât, zekât, hac kelimelerinin istimali gibi.
Örfi ameliye gelince: bu da «bir yerde amele dair bir işin nâs arasında mâruf ve mutad olmasıdır.» Bir yerde yalnız koyun etinin veya buğday
ekmeğinin yiyilmesinin mutad olması gibi
Binaenaleyh böyle bir yerde bir kimse, .birisini et veya ekmek almaya vekil etse bu vekâlet, örfen koyun etine, buğday ekmeğine münhasır olur.
Artık vekil, keçi eti veya arpa ekmeği alsa müekkili hakkında nafiz olamaz. Örfi ameliye ;<âdet» de denir.
504 -: Örf ve âdet, âm olacağı gibi has da olabilir.
Şöyle ki: Örfi âm, vazıı muayyen ve bir beldeye, bir cemaate mahsus olmayan bir çok beldelerin, cemiyetlerin örfüdür. Filiyat kabilinden olunca
âdeti âmme diye yâd olunur.
Örfi has da muayyen bir beldenin veya cemaatin aralarında müker-reren istimal edegeldikleri şeydir.
Am olan bir örf ve âdet ile hükmi ânı, sabit olur. O hüküm, o uruf ve âdetin carî olduğu her yerde muteber bulunur. Hattâ deniliyor ki: sa~ habeı
kiramın zamanlarından asrımıza kadar ümmet arasında müteamil olup hakkında nas bulunmıyan ve müctehidler tarafından takrir edilerek kendisile
amel edilmiş bulunan bir örf, icma menzilesindedir. Kıyasa muhalif olsa bile onunla amel olunur.
Hâs olan bir örf ve âdet ile de hükmi has sabit olur. .Bu hüküm yai-niz o örf ve âdetin carî olduğu yerde, cemiyet arasında muteber bulunur. Meselâ:
bir nevi menkulün vakf edilmesi, bir beldede mütearef olup diğer bir beldede mütearef olmasa o menkulün vakfiyeti, ancak mutad olan beldede
sahih olur, diğerinde olmaz.
Örfi hâsın asla muteber olmadığına kail olanlar da vardır.
505  -: Şer'î naslar  ile örf ve âdet arasında tearuz vaki olunca Imam-ı Âzam ile İmam Muhammede göre mutlaka şer'î naslar tercih edilir, Örf ve
âdete itibar olunamaz.  Çünkü nas, örften daha kavidir   Örf ve âdet, mütehavvü, bâtıl üzerine müesses olabilir. Nas ise böyle değildir. Maamafih
nassın hüccet olması, umumîdir, örf ve âdet ise müteamil oldukları yerlere münhasırdır. Artık naslara muarız olamazlar.
Ancak İmam Ebu Yusuf den bir rivayete göre bakılır: Eğer bir nas, Örf ve âdete müstenid olmaksızın bir hükmü isbat İçin şarii mübîn tarafından
re'sen ve iptidaen varid olmuş ise bu nas ile amel olunur. bu nas; örf ve âdete tercih edilir, bunun hilâfına teessüs eden bir Örf ve âdete itibar
olunamaz, belki bunları izale lâzım gelir. Dini islâmdaki ibadetlere, bir takım şeylerin haram olmasına, münakehat, vasiyet, veraset gibi hususlara
dair olan naslar bu kabildendir.



Fakat bir nassı şer'i, vürudu zamanında carî olan bir örf ve âdetin hükmünü tesbit için varid olmuş ise o zaman bu örf ve âdetin tebdili halinde yeni
teessüs eden müstahsen örf ve âdete itibar olunur, nassı şer'îye göre hüküm verilmez. Zira şarii hakimin muradı, o hususta mücerred örf ve âdete
riayetin lüzumunu beyandan ibaret olmuş olur. Binaenaleyh ikinci örf ve âdet, birincinin yerine kaim olduğundan bu da şarii mübinin muradına
münafi olmamış olur.
İşte Mecelledeki (zamanın tağayyürile ahkâmın tağayyüri inkâr o-lunamaz.) kaidei fıkhiyyesi de bu esasa dayanmaktadır. Yani: böyle bir örf ve
âdete müstenid olan hükümler, tebeddül edebilir. Yoksa zamanın tebeddülile alelıtlak hükümler tebeddül edemez. Şarii mübînin muradına,
tasrihine münafi olan bir örf ve âdet, gayri meşru olacağımdan onunla nasıl amel edilerek şer'î naslar terk edilebilir?. O halde nususun mahiyeti
kudsiyesi mahfuz kalmış olabilir mi?. (Kavaidi fıkhiyye kısmına da müracaat!)
Fakat şeriati islâmiye, bir çok muamelâtta örf ve âdete büyük bir kıymet vermiş ve meşru bir örf ve âdetin cereyanına tâbi olmamızı tecviz
buyurmuş olduğundan islâm hukuku bakımından büyük bir faaliyet ve tatbik sahası açık bulunmuştur. Bu cihetle zaman zaman tebeddül edecek bir

kısım örflere, âdetlere göre yeni yeni hükümler verilebilmesi imkânı, islâm hukukunda mevcut bulunmaktadır. 
[31]

 
Maslahatların nevileri ve hükümleri :
 
506 -: Maslahat, salâha ve hayra vesile olan keyfiyettir ki, mukabili mefsedettir.
Şeriati islâmiye, esasen maslahatları nazara almış, yüksek hükümleri ona göre müesses bulunmuştur. Bir maslahatın şer'an makbul, muteber olması
için başlıca dört şart vardır:
Birincisi: bir şeyin bir hususta maslahat teşkil ettiği, kat'î surette malûm olmalıdır, ihtimal kâfi değildir.
İkincisi : bir şey, bir maslahatı mutebere sayılabilmek için umumî olmalıdır. Şahsî ve hususî menfaatler, maslahatlar, hükme medar olamaz.
Üçüncüsü : bir şey hakkındaki maslahat, mefsedetten hali veya melhuz mefsedete racih bulunmalıdır. Aksi takdirde mefsefdeti def için maslahat
terk edilir. Nitekim (defi mefsedef, celbi menafiden evlâdır) kaidesi malûmdur.
Dördüncüsü : maslahat olduğu anlaşılan şey ile hükm edilebileceğine şer'î naslardan birinin küllî veya cüz'î bir surette delâleti
bulunmalıdır.Nususun red ettiği bir şey ise bir muteber maslahat olamaz.
işte bu dört şartı cami olan bir maslahat, muteber bir maslahattır. Onunla amel olunabilir. Ve böyle bir maslahat, mahiyyetine, de-recei lüzumuna
göre muhtelif nevüere ayrılır. Nitekim: raiyye üzerint tasarruf, maslahata menuttur.) kaidesi de maslahatların nazara alınacağım göstermektedir.
507  -: Maslahatlar, dinî ve dünyevî nevilerine ayrıldığı gibi maslahatı mutebere, maslahatı mürsele, maslahatı merdude nevilerine de ayrılır.
Diğer bir itibar ile de maslahatı zaruriye, maslahatı haciyye, maslahatı tahsiniyye nevilerine ayrılmıştır.
508  -: Maslahatı   diniyye;  zihnî hurafelerden,   bâtıl fikirlerden kurtaran; fikri tenmiye, nefsi tezkiye, ahlâkı tehzib ve terbiye ederek, ruhu güzel
itikatlar ile, güzel ameller ile tezyin ve tekmil eylemek keyfiyetidir. Bu  gayeye  vusul  için  vücudüne  lüzum  görülen şeyler birer   dini maslahat
demektir.
509  - : Maslahatı dünyeviyye;   dünya işlerinin intizamını   temine hadim, bir takım muzir şeylerin meydana gelmesine mani,  içtimaî hayatın refah
ve saadetine vesile olan herhangi bir şeydir.
510  - : Maslahatı mutebere; şer'i şerifin bir hükmü vaz ve isbat hususunda itibar ettiği illet ve maslahattır. Meselâ: şarii mübîn, aklın, malın,
haysiyetin muhafazası için şarabı haram kılmıştır. Ayni maslahat, sair  müskiratın haram kılınmasında   da   mevcuttur.   Binaenaleyh   sair
müskiratın haram olması da bir maslahatı mutebere icabidir.
Cumhuri fukahaya göre maslahatı mutebere, kıyası celiye racidir. Çünkü kıyası celî, msalahatı mutebere ile istidlalin bazı nevilerini muhtevidir.
Bir maslahatın muteber olması için ona usuli şer'iyyeden biri, -kül-lî veya cüz'î bir surette delâlet eder olmalıdır. Böyle bir maslahat ise umum
müctehidlerce makbuldür. Hattâ kıyasa kail olmayan fukahayı za-hiriyye de bunu kabul etmişlerdir.
551 -: Maslahatı mürsele; şer'i şerif tarafından ne itibar ve ne de ibtal ve ilga edildiği malûm olmayan maslahattır. ÜCeselâ: sirkatle maznun olan bir
şahsın cürmünü itiraf etmesi için döğülmesi bir maslahatı mürsele meselesidir.
Maslahatı mürselenin hükme medar olup olmaması hususunda müc-tehidlerin ihtilâfı vardır. îmam Mâlike göre maslahatı mürsele de kıyas gibi bir
delili şer'ıdir. Maamafih Mâlikîlerden bir kısmı, bunu kabul etmemektedirler.
Bu maslahatın medarı hükm olmasına Hanefî ve Şafiî fukahası da kail değildirler.
Usul ulemasından bir kısmı diyor ki: maslahatı mürsele, ibadetlerde ihticaca salih bir delil değildir. Çünkü ibadetler, şarii mübinin hakkı
olduğundan onlarda maslahat ciheti nazara alınamaz. Fakat bu maslahat, halk arasında carî olan akidlerde, muamelelerde ihticaca salih bir hücceti
şer'iyye olabilir. Zira bunlarda nâsın maslahat ve ihtiyacım nazara almak lâzımdır. Hattâ deniliyor ki, fukahayı hanefiyye, bu gibi maslahatlarla
ihticaca «istihsan» adım vermişlerdir. Çünkü istihsan: (kıyası bırakarak nasa daha muvafık olanı iltizam etmek) den ibarettir. Maamafih bu
istihsandan maksat, bir kıyası hafidir veya kıyasa muhalif olan herhangi bir delil demektir. Binaenaleyh bu, bir maslahatı mürsele değil, bir
maslahatı mutebere, bir maslahatı zaruriye meselesi olmalıdır.
Maslahatı mürseleyi müdafaa edenlerden bazıları, bu unvan altında masalihi merdudeyi, sırf şahsî bir menfaat mülâhazasile tervice cüret etmiş
olabilirler. Bu hususda mütebassır bulunmak lâzımdır.
(îstihsan) için kıyas bahsine müracaat!
512 -: Maslahatı merdude; şer'i şerifin kabul etmeyip iptal ettiği maslahattır. Şer'î hükümlere muhalif olan herhangi maslahat, haddi zatında bir
maslahat değil, bir mefsedettir. Sathî bir nazarla değil, dakik bir nazarla mülâhaza edilirse bu hakikat, tebarüz eder.
Meselâ: ramazanı şerif orucunu kasden bilâ maziret bozan kimseye keffaret olarak evvelâ rakabe azad etmek lâzım gelir. Buna kadir olmazsa
muttasıl iki ay veya altmış gün oruç tutmak icab eder, buna muktedir olmayınca altmış fakiri ifam etmesi lâzım gelir.
Vaktile Endülüs hükümdarlarından «Abdurrahman Mürteza» böyle bir harekette bulunmuş, fukahadan «Yahya ibni Yahya» da bir hükümdar için
bir köle veya cariye azad etmek güç gelmiyeceğini ve binaenaleyh zecr için onun hakkında iki ay oruç tutmanın maslahata muvafık olacağını
nazara alarak böyle iki ay oruçla keffarette bulunmasına fetva vermiştir. İşte bu, nassa karşı maslahat ile amel demektir ki, asla tecviz edilemez.
Şöyle ki:



Evvelâ : bu fetva, keffareti savm hakkındaki sarih nassa muhaliftir. Bu hususta melhuz maslahatın butlanına nassı kur'anî delâlet etmektedir. Artık
bu, hakikî bir maslahat sayılamaz.
Saniyen şarii hakimin keffaretle istihdaf ettiği hikmet ve maslahat, yalnız bir inzicar keyfiyeti midir?. Bunda insaniyete daha faideîi, daha büyük
bir maslahat yok mudur??. Bir rakiki bu vesile ile azad edip hürriyetine kavuşturmak, onu ihya etmek, ve bütün insaniyete hizmet etmek demektir.
Artık şüphe yok ki, bundaki maslahat, bir şahsın orucunu bozmaktan inzicarmdaki maslahattan daha büyüktür. Binaenaleyh yalnız bir inzicar
maslahatına mebni verilen fetva;  hem nassa muhalif; hem de daha büyük bir maslahatı müfevvit olduğundan doğru olamaz.
Salisen : şarii alîm, hâşâ gafil midir ki, tabakatı beşeriyenin ahvaline göre ahkâm vaz ve tayin etmemiş olsun?. Eğer keffaretle yalnız inzicar
maslahatı murad olsaydı, rakabe azad etmekle münzecir olanU-yacak bir halde bulunanların keffaretlerini  oruç  tutmakla yapmalarını
enir ederdi.
Rabian  : nas  mukabilinde  böyle bir  içtihada kıyam edilirse  artık
nasların ne kıymeti kalır?. Artık  hitabı tehdidi kimlere teveccüh eder?. Bir çok kimseler, kendi muhakemelerine mağlûp olarak maslahatı, ger'î
şerifin vaz ve tayin ettiği ahkâm haricinde görmez mi?. Bunun neticesinde de bu ahkâm, birer müsemma-sız isimden ibaret kalmaz mı?.
Binaenaleyh ya böyle bir fetva verilmemiştir. Veya bu fetva, başka bir maslahatı mutebereye, başka şer'î bir sebebe müstenit bulunmuştur. İhtimal
ki o hükümdarın meşru bir mala3 malikiyeti kabul edilmemiş, bu cihetle oruçla keffarette bulunmasına fetva verilmiş, fakat hükümdarı igzab edip
bir fitneye sebebiyet verilmemesi için inzicar keyfiyeti İleri sürülmüştür.
Velhasıl : nususı sariha hilâfına melhuz olan herhangi bir maslahat. yine şer'î şerifin tecviz edeceği bir zaruret, bir maslahatı mutebere mahiyetinde
bulunmadıkça medarı amel olamaz. Çünkü şarii mübin; âlimdir, hakimdir, halkın maslahatlarına aleddevam kâfi olmıyacak şeyler ile aleddevam
amel edilmesi için emir vermiş değildir. Zamanın tebeö-dülile tebeddül edecek şeylerin hükümlerini ya Örf ve âdetin cereyanına terk etmiş veya
onlar hakkında istisnaî hükümler vaz eylemiş veya onların hakkında sarih bir hüküm tayin etmeyip onları müctehidlerin icti-hadlarma tâbi
kılmıştır.
513 -: Maslahatı zaruriyye; nefsi, nesli, malı, aklı ve dini hıfz ve siyanet maslahatıdır. Bu beş şeye «zaruriyyat» ve «mesalihi zaruriyye» denir. Bu
beş maslahatı temin içindir ki, şeriati isîâmiyye bir çok hükümleri muhtevi bulunmuştur. Kısas, hudud, tazminat, ta'zirat hükümleri bu
cümledendir.
Fenarî merhumun beyanına göre maslahatı zaruriye, her dini ilâhîde, yani : her şeriati ilâhiyede hıfzı mültezem bulunmuş olan mas lahattır.
514 -: Maslahatı haciyye; nâsm zaruret derecesine varmayan ihtiyaçları dolayısiyle olan maslahattır. Şer'i şerif, bu gibi maslahatlardan dolayı bir
çok müsaadeleri ihtiva etmektedir. Muamelâtta istisnain, müzaraanm. müteaddit şirketlerin, beyi bilvefanın cevazı bütün bu maslahattan dolayıdır.
515 -: Maslahatı tahsmiyye; bir zaruret veya ihtiyaçtan dolayı olmayıp mücerred en güzeli, en münasibi ihtiyar kabilinden olan, bir hükmü:;
vücudunu ademine tercih eden maslahattır. Bazı hayvanatın, bilhassa haşaratın yiyilmesindeki hürmet, bu cümledendir. kavli şerifi de bu kabil

maslahatlara riayetin lüzumuna delâlet etmektedir. 
[32]

 
Şer'î hükümlerin esbabı ve hikemi teşriiyyesi :
 
515  -:  ttikadata, ibadata,   ukubata ve muamelâta   ait olan   seri hükümlerin birer sebebi,  birer  hikmeti  teşriiyyesi vardır.  Bunlara dair yazılmış
müstakil eserler mevcuttur.    Usulü fıkıh ilmi de bu esbabdan. bu hikemi teşrüyyeden bahsetmektedir. Ezcümle Fenarî merhumun (Fu-rfulüibedaî)
inde bu hususa dair iEsbabüşşeraî)  unvanile bir bahisi mahsus vardır.
Şöyle ki: şer'î hükümlerden, meselelerden her birinin istinad ettiği bir sebep vardır. Vakıa ahkâmı şeriyye, yalnız icabı ilâhi ile sabittir. Bunda
başkalarının tesiri yoktur. Fakat bu hükümler hakkındaki icabı ilânı, sarihan olabileceği gibi delâleten de olabilir. Bu halde biz bu hükümlere şer'î
sebeplerin, delillerin delâletile muttali oluruz.
Evet., şüphe yok ki şer'î hükümlerin şarii, ancak Alîahütealâdır. Ancak bu hükümleri zahiren bir takım sebeplere izafe etmiş, bu hükümleri o
sebepler üzerine müretteb kılmıştır. Bu da bir îûtfu ilâhîdir, mükellefler hakkında kolaylık göstermek hikmetine müstenittir.
Velhâsıl: Sebepler, birer emare ve alâmettir. Bizim şer'î hükümleri, vazifeleri bilmemize, onları matlûp vakitlerde eda edebilmemize yardım
etmektedirler. Yoksa bunlar, o hükümlerde müessir, onların vücubünü bizzat müstelzîm değildirler.
Sonra bu şer'î hükümlerden her birinin meşruiyetinde bir hikmet, bir maslahat vardır ki bunların bir kısmı zahir, bir kısmı da bir mülâhaza
neticesinde tecellî eder. Daha bir kısmmıdaancak şarii mübîn bilir.
Bu sebepere, hikmetlere (esbabı şeraî}, (hikemi şeraî) ve (hikemi teşriiye) adı verilmiştir.
Bu hikmetler, maslahatlarda şer'î hükümlerin nefisleri için değil, meşruiyetleri İçin birer sebebi gaî mesabesinde bulunmaktadırlar. Bunlara kısmen
işaret edeceğiz.
516  -:  İtikatlara   müteallik   hükümlerin   esbabı,   bizim,   varlığı-mızdır, ve bizleri muhit olup halikımızın varlığına şahadet eden mükev-venatın
varlığıdır.
Şöyle ki: itikada vesaireye ait eshabı zahirenin bir kısmı; nas ile, icma ile sabittir. Meselâ: Alahütealâya iman için, yani: onun vücudunu,
vahdaniyetini vesair sıfatlarım tasdik ve ikrar içm içinde yaşadığımın bu âlemin hudusü, adem ile mesbuk olması, bir sebebdir. Binaenaleyh o halikı
zîşana iman etmek, her akıllı kimse için bir vazifedir. Hattâ mümeyyiz bir çocuğun bile imanı sahihtir. Çünkü bu imanın sebebi olan âfak ve enfüs,
mevcuddur, mütehakkiktir. Bu îmânın rükünleri olan tasdik ve ikrar da mevcut bulunmuştur.
Vakıa bir mümeyyiz çocuk, hakkında henüz teklif bulunmadığı için iman ile muhatab değildir. Fakat kendisi nazar ve teemmüle müstait olduğu
için vuku bulacak imanı şer'an muteberdir.
İtikatlara ait hükümlerin hikem ve mesalihine gelince bunlar da dini hakkı hıfz etmek, dünyada da, ahirette de selâmete, ebedî saadete nail omlaktır.
Dünya hayatındaki selâmet ve saadet: hadisi şerifinden münfehim olmaktadır. Şöyle ki: bir şahıs, bir kavm, kelimei şahadeti söyliyçrek islâmiyeti
kabul etti mi canı da, malı da müslümanlar arasında masum bir halde bulunur, islâm camiasına dahil olur. Müslümanların himayesini, uhuvvetini
ihraz eder.
Ahıret hayatındaki saadete gelince: bir mümin; ahirette cennete girer, rüyetullaha nail olur. Artık bundan yüksek bir saadet mi olur ? Bir mümin,



dünyadaki bazı günahlarından dolayı ahirette muazzeb olsa da bu, binnisbe hafiftir, müebbed değildir. Ve bazı günahkâr müminler hakkında afvı
ilâhînin tecellisi de me'muldür. İşte bunlar, bütün güzel itikatların birer hikmeti, birer faidei ebediyyesi bulunmuştur,
517 -: ibadetlerin esbabına gelince bunlardan namazların sebebi muayyen vakitlerdir. Zekâtın sebebi, nisab mikdarı mala maluliyettir. Orucun
sebebi, ya ramazanı şerif günlerinden herhangi biridir veya ramazanı şerif ayma kavuşmaktır. Haccm sebebi, Kâbei Muazzamanm varlığıdır. Vakit
ise cevazı edasımn şartıdır, istitaat de vücubi edasının şartıdır. Cihadın sebebi de düşmanın mevcudiyeti, fitnenin, hayatı islâmi-yeye sui kasdin
melhuziyetidri. Bunların hikemi şer'iyyesi de kısmen şunlardır.
(1) : Namazın başlıca  hikmetleri  AUahütealâya  tazim,   nimetlerine, şükür ve uhrevî sevaba nailiyettir.  Namaz vasıtasile  Haktealâ hazretlerine
ikbal ile tazimat arz edilmiş olur. Mâsivadan kavlen, fîlen, zahiren ve bâtınen ırâz ile Hakka teveccüh edilmiş olur. Namaz, müminlerin miracıdır,
bir müminin manevî kurbiyyete nailiyetİ bu  vesile  ile  kabil olabilir. Bunun maddî, -sıhhî menfaatleri de malûmdur.
(2) : Zekâtın   şer'î hikmetleri  de günahlardan   temizlenmek,   Hak Tealânın zatı akdesinemânen kurbiyet peyda etmektir, fakirlerin ihtiyaçlarını
azaltmaya çalışmakla onların kalblerini tatyib, muhabbetlerini celh eylemektir, mal ve servetin bereketini temine muvaffak olmak, kalbi cimrilik
reziletinden, dünyaya düşkünlük hassasetinden berî kılmaktır. Bunun neticesinde de insan, cud ve kerem ile, muhabbeti ilâhiye ile, mahlûku
hüdaya şefkat ve merhamet hissile muttasıf olmuş olur.
Zekât, nimetin bir şükrânesidir. Şükr ise nimetin artmasına vesiledir. Netikem bir âyeti kerimede  eğer şükr ederseniz  elbette   nimetlerinizi   
arttırırım)    buyurulmuştur.   Bir hadi&i
şerifte de = İlâhi! infak edene helefi, imsak edene de telefi tacil buyur) diye varid olmuştur.
(3) : Orucun   hikmetlerine   gelince:   oruç,   mutedil   bir   riyazettir, insanın nefsi  emmaresini  kahra,  batınım tasfiyeye vesiledir.  Oruç 
sayesinde  kalb,  ilâhî hikmetlerin nüzulüne  mahal olmaya  salih  bir hâle gelir. Oruç tutan, yemek ve içmekten münezzeh olan Haktealânın ahlâfîi-
le tahallûk etmiş olur. Oruç, riya şaibesinden berîdir. Çünkü buna başkası muttali olamaz. Binaenaleyh bunun sevabı da o nisbette ziyadedir.
Orucun sıhhî bakımdan f aideleri de malûmdur.
(4) : Haccm  meşruiyetindeki   hikmetler de  pek   çoktur.   Ezcümle hac; islâmm izzetini, müslümanlarm birliğini, kardeşliğini izhara vesiledir.
Her taraftan gelip toplanmış olan müsîümanlar, birbirinden çok istifade edebilirler. Hac, en faideli, kudsî bir seyyahattir. Orada toplanmış, dünya
libasından soyulmuş, beyaz ihramlara bürünmüş  olan muazzam bir kütle, haşri ekberden hir   numune teşkil eder.   Hacda nefsi öldürme vardır. Her
hacı, ehlinden, ünsiyet etmiş olduğu   kimselerden   ayrılmış, huzuzatmı, şehevatım bırakmış, badiyeye girerek kendisini bir takım melhuz
tehlikelere atmış fedakâr bir müslümandır. Arafat, arasattan bir numunedir. Heceri Esadi istilâm da yevmi misaktaki ahdi tecdid demektir. Hac
âleminde -ölmenizden evvel ölünüz» sırrı tecellî eder. Bu ihtiyarı mevt sebebile de insan için bir hayatı tayyi-be yüz gösterir, bir ruhî şehanıet  
tecellîeder, bînihaye   eltafı ilâhiyeye nailiyet husule gelir.
(5) : Cihadın   hikmeti   teşriiyesine   gelince  : cihad;   kelimetullafrı îlâya, islâm varlığını muhafazaya, enbiyaı izamın bi'setlerindeki gayeyi
tahkike vesiledir ki o da kulları hak yoluna davet, âlemi fesaddan tahliye, nâsi ebedî şekavete sebep olan küfürden tahlis etmektir.
Cihadda hakkın düşmanlarım ta'zip, Allanın dostlarının sinelerini tehzip vardır. Vakıa cihadda ibadî tâzip, bilâdî tahrib ciheti vardır: Fakat racih bir
maslahatı mutazammın olduğu için meşru bulunmuştur. Her işin hükmü, kıymeti, neticelerine, akıbetlerine göredir.Hızır aîeyhisselâ-mın bir takım
fakirlere ait bir sefineyi rahnedar etmesi, hasta bir şahsın acı bir ilâç içmesi, bütün birer akıbeti haseneye müstenittir.
İlâhî nimetlerle dolu bir âlemin ebedî hayat ve saadetine kavuşmak için de fanî hayatı hak yolunda feda etmek ciheti iltizam olunur. Bir gazi her
halde iki güzellikten, iki nimetten birile mahzuz olur. Bu, ya ganimetle sevaba nailiyettir veya ülüTelbabm gıpta edecekleri şahadettir.
îmam Ali. radıyallahü tealâ anh demiştir ki : «Ölüm her halde mit-tehakkıktır, artık ölümün Allah yolunda olması ehaktır, evlâdır. *
Hâsılı, yurdunu, mukaddesatını müdafaa için cihad meydanına atılan bir müminin hayatı da, memati da gıptalara şayandır.
518 -: Kısas, hudud, kefaretler gibi cezaların, zâcirlerin, esbabı ve hikerni teşriiyesi de tafsile tâbidir. Şöyle ki:
Kısasın sebebi haksız yere amden katildir. Hadlerin sebebleri, müskiratı istimal, gayri meşru mukarenet, afif kimselere kazf. başkasının malını
sirkat, yemine ademi riayet gibi şeylerdir. Bunların meşruiyetinde-ki hikmetler, maslahatlar ise şu vecihle hülâsa edilebilir:
(1) : Kısasın meşruiyeti, hayatı idame içindir. Çünkü sizin için kısasta bir hayat vardır) nazmı celili man-tukunca kısas, cemiyetin hayatını vikayeye
vesiledir. Bu hususta şerif ile hasis arasında fark yoktur. Çünkü hepsi de kullukta, insanlıkta mü-tesavidirler. Maamafih iki şahıs bulunamaz ki
aralarında vasfen tefavüt bulunmasın, eğer bu cihet nazarı itibara alınacak olsa kısas, müteazzir olur, fitne temadi eder. Kısas ise zulmen katil
suretile parlıyan bir fitneyi teskin için maşru kılınmıştır. Kısas korkusu, mütecasirleri katle cür'et-ten men edeceği cihetle şahsî hayatı da sıyanete
medardır, adaletin tecellisine hadimdir.
(2) : Haddi şürbün meşruiyeti,  aklı  muvakkaten olsun  selb  eden haram içkilerden vikaye hikmetine mübtenidir. Dini islâm, akıl ve irfan üzerine
müesses ilâhî bir dindir. Peygamberimizin en büyük mucizesi de bir mucizei akliyye olan Kur'anı Mübîndir. Kur'amâzîm ise bir esrar ve ahkâm
hazinesidir, ulemayı ümmet, bundan aleddevam ahkâm ve esrar istinbat etmektedirler. Binaenaleyh ümeti islâmiyye. aklı setr ederek bu gibi mealîyi
tefekküre velev muvakkaten    mâni olan şeylerden memnu bulunmuşlardır. Tâ ki daima akıl ve hikmet   dairesinde hareket etsinler, daima
dinlerinin mehasin ve mekârimini tefekkür edebilecek bir halde bulunsunlar. Bu cihetle sair ümmetlerden daha ziyade muhtaç bulunmuşlardır ki,
bu da haklarında bir imtiyazı mahsustur.
Müskirat, hayata, servete, nizamı âmmeye muzirdir. Müskiratın bidayeti islâmda hemen haram olmayıp da bir müddet'sonra tahrim edilmesi,
müskiratın fenalığını ümmeti merhumenin muayene ederek bunların, tahrim buyurulmasmdaki lûtf ve keremi güzelce aniiyabilmeleri hikmetine
müstenit bulunmuştur. Maamafih mutad bir şeyi defaten mende ademi inkiyat ihtimali mevcut olduğundan bunun tedricî surette men'i de hikmet
muktezasmdan bulunmuştur.
(3) : Haddi zina, haddi kazf, haddi sirkatin meşruiyetlerindeki hikmetlerde şahısların ve cemiyetlerin nezahetîni muhafaza, şerefini vikaye, hayatını,
emvalini sıyanet gibi şeylerdir. Filhakika haddi zina, nesebi, iffeti muhafazaya hadimdir. Haddi kazf, nassm ırzını, şerefini korumay;-vesiledir.
Haddi sirkat, halkın malını, servetini tecavüzden vikayeye se-bebdir. Bunlar ise zaruriyyatı hayatiyyedendir, bunları her vecihle sıya-net ve himaye
elzemdir.
(4) : Keffaretlere gelince bunlar, ibadetle ukubet cihetini cami bulunmaktadırlar. Bunlardan her birinin hikmeti meşruiyeti de pek mühimdir.
Keffareti savm, keffareti zihar, keffareti yemin, keffareti kati vesairenin kendilerine mahsus nice faideleri vardır. Ezcümle bunlar, günahları setr



ederek sevaba vesile olur. Bunlar, nefse, dine tecavüzden insanı zecr eder.
Meselâ : hata yolile öldürülen bir müslimin veya bir zimmînin diyeti verilmekle bu yüzden husule gelen bir zarar mümkün mertebe telâfi edilmiş
olur. Ve bundan dolayı keffaret olarak bir rakabe azad edilmekle de ifna edilen bir nefs mukabilinde bir mümin köle veya cariye manen ihya
edilmiş olur ki, bu da islâmiyetin hürriyeti beşeriyeye ne kadar kıymet verdiğini gösterir.
Rakabe azad etmekten âciz olan kimse ise bir nefsi mümine karşılık olmak üzere kendisinin aduvvullah olan nefsini manen öldürmek için iki ay
muttasıl surette oruç tutar. Hataen katildeki cinayet, pek çirkin olduğu gibi bunda keffaret olmak üzere fukaraya taam itam edilmesi kâfi
görülmemiştir-. Sair keffaretler ise bunun hilâfmadır.
519 -: Muamelâta gelince bunların başlicaları : münakehat, mv.-farekat, ı'tak, ıstıyad, zebh] hayvanat, mübayaat, icare, şirket, müzarea, müsakat,
suların taksimi .vekâlet, kefalet, havale, emanet, hibe, vasiyet, îsa. vakıf, muhasemat, şahadet, musaleha, kaza, irs gibi şeylerdir. Bunlardan her
birinin bir sebebi vardır. İnsaniyet âleminin mukadder olan güne kadar bir intizam dairesinde devamını temin, bir şeye meşru surette malikiyyet bu
esbab cümlesindendir. Bunlardan her birinin meşr1.;-iyetindeki hikmete gelince bunlara da icmaleh işaret edeceğiz. Şöyle ki:
(1) : Münakehatm hikmeti meşruiyeti, insan nevinin mukadder güne kadar bekasına ve bu suretle insanlık âleminin devamına hizmet etmektir.
Nikâh, Hazreti Âdemden mevrus bir sünneti asliyyedir, bir çok dinî ve dünyevî maslahatları mutazammındır. Bu cihetle nikâh, ibadet mânâsını
müştemil ve nafile ibadetle iştigalden efdaldir. Nikâh, beşerî tabia+-lerdeki şehvanî temayüllerin gayri meşru neticeler vermesine mânidir. Neseb ve
sıhriyyet, birer nimettir. Bu cihetle Hak Tealâ bunları imtina r. bakamında beyan buyurmuştur. Bu nimetler ise nikâh sayesinde tahakkuk eder.
Resulü Ekrem Efendimiz, nikâha tergib buyurmuştur. Ümmeti merhumesinin   artmasına  vesile olacağı   cihetle   pek  memduhdur.  Maamafih
şeraitini cami olmıyan kimseler hakkında nikâh, bazan mekruh ve* ya haram olur.
(2)   : Mufarakatin hikmeti teşriiyyesi de görülen bir lüzuma meb-ni nikâh rabıtasını talâk ile, fesh ile bertaraf ederek dinî ve dünyevî mahzurlardan
halâs olmaktır. Nikâh bağlılığını izale etmek bir mufarakat hadisesidir ki bu, haddi zatında menhiyyün anhdir. Fakat bazan nikâhtan beklenilen
maslahatlar hâsıl olamaz. Zevç ile zevce arasında vücudu matlûp olan imtizaç ve istinasdan eser görülemez. O halde mufaarakat, bir halâs çaresi
olur, her iki tarafa yeni bir hayat verir.
(3)   : 1'takın meşruiyeti de insaniyete hizmet, sevaba nailiyyet hikmetine müstenittir, insanlar, esasen hür olarak yaratılmışlardır. Ancak küfrün bir
cezası olmak üzere rık, esaret tecviz edilmiştir. Küfür, rıkkın sebebidir. Bu rıkkın devamı için sebebinin devamı lâzım gelmediğinden bir rakik,
bilâhare müslüman olduktan sonra da rakik olarak kalır. Çünkü hükmün bakası, sebebinin bakasından müstağnidir. İşte bu rık, biı-manevî zaftır,
insan bu yüzden kudreti şer'iyyesini gaib eder, velayette, tasarruf atta, istiklâl gibi salâhiyetlerden mahrum kalır, bir nevi cemada-ta mülhak, ibtizale
maruz bulunmuş olur. î'tak ise böyle bir insanı bu mezelletten kurtarır, onu hürriyete kavuşturur, ona kuvvet verir, onu insanî haklardan tamamen
müstefit eder. Şeriatı islâmiyede hürriyet matlûp olduğundan köleleri, cariyeleri azad etmek taatten sayılır, bu hususta bir takım hükümler ve dinî
tergibler mevcuttur.
(4) : Istıyadın hikmeti meşruiyeti, âmmenin refahına hizmettir. Çünkü ıstıyad = avcılık da bir rızk yoludur. Hak Tealâ Hazretleri bir takım hayvanatı
insanlara bir gıda olmak içinyaratmıştır. Avcılık yapan kimse, nâsın mallarına göz dikmekten beri, itisaf küduretinden müte-berrî bir surette rızkını
temine çalışmış olur. Ancak bir kısım nâb = azı dişi ve mıhleb -yırtıcı pençe sahibi olan hayvanlar, haram bulunmuştur. Bunların etleri yiyilemez.
Çünkü bu hayvanların tabiatlerinde zulra ve eziyet vermek hasleti vardır. Bu haslet ise bir manevî pisliktir ki, bu hayvanların etlerini yiyecek
kimsenin tab'ına sirayet eder. Bunun içindir ki peygamber efendimiz )buyurmuştur. Yâni: çocuklarınızı ahmak kadınların sütlerile emzirtmeyiniz,
çünkü süt, tesir eder. Nitekim: «ameller, haram ve habis lokmanın fesadile fâsid olur» diye de hükm edilmiştir.
Deniliyor ki : lokma, amelin mayasıdır. Lokma hayırlı olursa amel de hayırlı olur. Bilâkis lokma şerli olursa amel de şerli olur. Haramdan başka
değil, naa'siyete hâsıl olur. Halâlden de ancak hayır husule gelir. Âdeti ilâhiyye böyle carîdir. Ezcümle haram olan doğan etini yi-mekten kibr ve
izaâ vücude gelir. Hınzir etini yimekten son derece hırs, hasaset, kılleti gayret ileri gelir, ehlî merkeb etini yemekten de belâdet, sui edeb tevellüt
eder. işte bazı şeylerin hürmeti, bu gibi hikmetlere meb-nîdir.
(5) : Hayvanatın kesilmesindeki hikmeti şer'iyye de, onları temiz olmıyan maddelerden tathir vesairedir. Hayvanların hayatını boğazlamak suretile
gidermek, en az bir say ile kabil olur. Bununla hayvanın eczası temiz olmıyan hanlardan tathir edilmiş bulunur.
Hayvanları Allahü Tealâmn mübarek ismine mukarin bir halde boğazlamakla da kendi mabutlarını zikr eden gayri müslimlere muhalefet edilmiş,
Hak Tealânı» mukaddes ismile feyz ve bereket husule gelmiş olur.
Kurban zebhinde ise bir ziyafetullah mânâsı vardır. Bu kurban etinin üçte birini ahibbaya hibe, üçte birini de fakirlere tasadduk, mütebaki üçte
birini de kendi nefsi ve ailesi için imsak etmek mendubdur.
Kurban kesmek, bir kurbettir, ümmeti islâmiyye hakkında bir keramettir, sevaba vesiledir.
(6) : Mübayaat = alım satım, içtimaî hayatın ihtiyaçlarını teh-vin hikmetini mutazammmdır. Bey' ve şira, icrayı sanat, maaş ve mead işlerini tanzime
hadimdir. Çünkü ticaretle, kesb ile beldeler imar edilir. İbadullaha mukadder olan rıkzları kavuşur, tacirler, Allanın âmilleri sayılmıştır. Ticaretle
Allah Tealâmn fazlı taleb olunur. Bu sayede güzelce yaşayış temin edilir.
Kesb, enbiyayı izamın sünnetidir. Her peygamber bir kesb tarikine salik olmuştur. Ancak riba gibi nizaa müeddî, adi ve ihsana münafî olan bazı
muameleler haramdır. Bunlar, Hakkullahtan dolayı memnudur. Akid-ler, razı olsalar da bunlar halâl olmaz. Riba, gasbdari, sirkatten daha çirkindir.
Çünkü ribada Allah Taalâya karşı adaletten udul suretile bir muarıza vardır.
Bunun içindir ki, ribaya sapanlar hakkında buyurulmuştur. Yani: yok, eğer ribayı bilip de terk etmezseniz, size karşı Allah ile peygamberi
tarafından bir harb vuku bulacağı malûmunuz olsun. Ne büyük tehdit î.
(7) : Icareye gelince bunda da bir takım ihtiyaçlardan kolaylıkla kurtulmak maslahatı vardır. Her kimse eve, dükkâna ve emsaline malik olamaz ve
her kimse servetini ticaretle tenmiye edemez. Binaen-alyh bazı servet sahipleri icareye vermek üzere akar ve emlâk tedarik ederler. Akar ve emlâke
muhtaç .olan bir kısım kimseler de isticar suretile bu ihtiyaçlarım bertaraf ederler. Veliı_sıi: icare muamelesinden hem mucir, hem de müstecir
olanlar müstefit olurlar.
(8) : Şirketlerin hikmeti teşriiyesi de, cemiyet hayatının refah ve suhulet içinde inkişafıdır. Malûmdur ki bazı kimseler,  kendi başlarına bazı işleri
görmeğe kadir olamazlar, bazı küçük sermayeler de büyük işleri başarmaya kifayet etmez. Bu cihetle başkalarile mesaî teşrikine ve küçük 
sermayeleri birleştirmeğe ihtiyaç görülür. İşte şirketlerle bu ihtiyaçlar temin edilir, iktisadi inki§aflar vücude  gelir,  medenî terakkiler tecellî eder.



Elverir ki şerikler arasında samimî tesanüd ve istikamet bulunsun.
(9) : Müzaraanın, müsakatm; yani ekincilikle ve araziyi sulamakla, imar  etmekle  iştigalin hikmeti  teşriiyesi de zahirdir.  Bunlarda da şirketlerdeki
faideler, maslahatlar mevcuttur. Hak Tealâ Hazretleri, ha-yatımızın devamını bir takım gıdaî maddelerin    vücuduna rabt etmiştir. Halbuki herkes,
bunları bizzat istihsal edemez. Ve herkes, araziye, bostanlara,  ağaçlıklara mâlik olamaz, bunları ıslaha, imara muktedir bulunamaz. Binaenaleyh
bu hususta da karşılıklı mesaî ve teavün cereyanı. içtimaî hayatın icabîanndan bulunmuştur ki, insanlar bu  sayede teshi-lâta, maişetlerini elde
etmeğe muvaffak olurlar.
(10) : Bir kısmı suların taksimata tâbi tutulmasmdaki hikmet ve maslahat da tevzii adeleyte riayet, içtimaî ihtiyaçları bir muntazam usul dairesinde
temin gibi şeylerdir. Malûmdur ki hakkı şirbe dair bir takım hukikî meseleler vardır. Suların, münasib taksime tâbi tutulması bir adalet eseridir, 
âlemin nizam ve intizamına hadimdir. Çünkü sular, haddi zatında mubah şeylerdir, eğer bir kısım ırmak vesaire suları birer münasib vecihle
taksime tabi tutulmasa cemiyet efradı arasında nizaa mü-eddî olur, bir nice insanlar, topraklarım sulamak nimetinden mahrum ka-lir, ihtiyaçlarım
istifaya kadir olamazlar.
(11) : Vekâletin  meşruiyeti   de   içtimaî   hayatın  bir kısım   hacetlerini temin ve teshil hikmet ve maslahatına müstenittir. Çünkü herkes, kendi
işini daima bizzat yapamaz, onun yolunu bilemez. Bir hakkın zuhuru veya bir maksadın husulü için çok kere vekâlete lüzum görülür. El-fverir ki,
vekil, ehliyeti haiz. istikametle muttasıf bulunsun.
(12) : Kefaletin hikmeti şeriyyesi de medenî ve içtimaî hayata yardımdır. Kefalet, bir ihtiyaç, bir teavün neticesidir. Çünkü bir kısım medyunlara,
müteahhitlere itimad edilmiyebilir. Kefalet ise bu itimadı temin, medenî muamelelerin emniyetle  cereyanını teshil eder.  Maamafih kefalette
bulunan, mürüvvette, şefkat izharında, kardeşlik, insanlık hakkına riayette bulunmuş olur.
(13) : Havalenin hikmeti teşriiyesi de içtimaî hayata hizmettir. Ha-- vale, içtimaî bir ihtiyaç neticesidir. Bu sayede iktisadî hayatta bir inkişaf yüz
gösterir. Maamafih havale, bir teavün eseridir. Bunda bir insanın zimmetini borcdan kurtarmak, onu mütalebe zilletinden halâs etmek gibi güzel bir
hizmet vardır. Bu yüzden mahzun, mükedder bir kalb, sevindirilmiş olur. Bir hadisi şerifte : «insanın kalbine sevinç bırakmak, mağfireti icab eden
şeylerdendir.» diye buyurulmuştur. Bir rivayet de şüy!a varid olmuştur: «Kul kabrinden kalktığı zaman kendisini ilk karşihyacak şey, bir müslüman
kardeşinin kalbine idhal etmiş olduğu sürür olacak tır ki, bu sürür, güzel yüzlü bir surette temessül ederek.onu hayr ile müjdeleyecektir.»
(14) : Emanetlere riayetin hikmeti şeriyyesi de bedihîdir. Cemiyet arasında vedialar,  ariyetler,'lûkatalar, birer emanet olmak üzere tecavüzden
masun bulunmak lâzım gelir. Bu, cemiyetin menfaati icabların-dandır.
Emanetlere riayet edilmesi, şahsî haklara riayetin bir neticesidir. Emanetlere hıyanet edilmemesi, cemiyet arasında mukabil teavün ve tenasurun
cereyanına hizmet eder, ihtiyaçları tehvine vesile olur. E-manetlere hıyanet eden bir cemiyet efradı arasında ise emniyetten, itimattan eser kalmaz.
Şahsî haklar zayi olur, âmme menfaatleri muh-tel olur, hayırhahlık yerine bedhahlık duygusu kaim olur.
Velhâsıl: emanetleri muhafazaya çalışmak bir vecibedir, bir mürüvvet ve insaniyyet eseridir. Emin olan kimse, Allah Tealâ ile kullan yanında
sevimlidir. Bir hadisi şerifte: (Emanete riayet zenginliği, hıyanet de züğürtlüğü celb eder» buyurulmustur.  şüphe yok ki Allah Tealâ, emanetleri
müstehiklerir.p vermenizi size emreder) nazmı celili de emanetlere riayetin lüzumunu nâtıktır.
(15) : Hibenin meşruiyeti de beşeriyet  âleminde  mürüvvet ve   ihsanın tecellisini, kalblerin, birbirine temayülünü temin hikmetini haizdir. Evet,
hibe, bir mürüvvet eseridir, kalblerin tesanüdüne, birbirine temayülüne bir vesiledir. Nâsm hayırlısı, nasa, menfaat bahş olanıdır. Vâhib, Kerîm,
rahim olan hallâkı zîşanın ahlâkile tahallûk etmek kemalini ihraza çalışmış olur.
Deniliyor ki : ihsan, kalbleri sayd eder. însan, abidülihsandır. Eb-rarm cudunda ahrann istirkakı vardır.
Resulü Ekrem Efendimiz buyurmuştur. Evet karşılıklı hediye   verilmesi,  kalblerdeki   buğz ve  adaveti giderir, dostluğu kuvvetlendirir.
(16) : Vasiyyetin meşruiyyeti, hayattaki tefritleri, israfları, noksanları telâfi hikmet ve maslahatım mutazammındır. însan, bir takım emeller ile
mağrur olur, güzel ameller hususunda ise taksirden kurtulamaz, kendisine arız olan bir hastalıktan dolayı hayattan mahrum kalacağından korkup
mâfâtı telâfiye muvaffak olmak isteyince vasiyette bulunur. Eğer ölürse uhrevî maksadı tahakkuk eder,  sıhhat bulursa muhayyerdir, bu vasiyetten
dönerek, malını daha mühim maksatlarına sar* edebilir.
Vasiyet,   enbiyayı   izamın sünnetidir,   Netikem bir   âyeti   kerimede ve ibrahim oğullarına bu islâmiyyeti tavsiye eyledi) buyurulmuştur.
Vasiyette mekârimi ahlâk ile temerrün hasleti vardır. Vasiyet de vakıf gibi bir sadakai eariye mahiyetinde olabilir.
Bazı vasiyetler, farzdır: borçlan, keffaretleri eda ve kaza etmek hususundaki vasiyetler gibi. Bazı vasiyetler de nafiledir, bir malı bir hayir-h mevzie
vasiyet gibi. Evlâd ve ahibbaya hak üzere sebat etmelerini vasiyet ve tavsiye de bu kabildendir.
(17) : Isânm -birini vasi tayin etmenin hikmeti meşruiyeti de bir vecibeyi ifa veya bir insanî vazifeyi icra etmek gibi şeylerdir. Bir kimsenin kendi
yerine emîn bir zatı ikame etmesi vefatından sonra görülecek bir takım işleri böyle bir zata havale eylemesi bir kiyaset eseridir bir şefkat
nîşanesidir.   Vasi olacak zatın bir isâyı   kabul etmesi de   kardeşlik. dosluk hukukuna riayet, hüsnü ahde vefa. îûtf ve ihsan ile ittisaf alâmo-tidir.
(18) : Vakfın  meşruiyeündeki  hikmet ve  maslahat da diyanet ve insaniyete daimî  bir halde hizmet   etmektir.   Vakıflar,  islâm  milletiniı:
müşterek ve manevî servetini teşkir eder. Vakıflar sayesinde bir takın servetler, âmme menfaatine tahsis edilmiş, bu  servetlerin meşru suretle
devamı,   tenmiyesi  emniyet  altına alınmış olur.   Vakıflar,  vasiyetlerde1.) efdaî birer sadakai cariyedir ki vâkıflarının amel defterlerine
vefatlarından sonra da sevab yazılıp durmasına vesile olur.
(19) : Muhasematın = dâvada bulunmanın meşruiyeti de bir takını meşru hakların zuhurunu, »muhafazasını temin gibi maslahatlara, hikme!-lere
müstenittir.  Başkalarına  zulm  eden,  başkalarının haklarına riayetkar olmıyan  kimseler aleyhine     açılan bir  dâva, o  kimseleri   çok  kere hakkı
kabule ilca ederek kendilerini sahati ilâhiye hedef olmaktan kurtarır ve cemiyet arasında ferdî münazaaların, adavetlerin zuhuruna mani olur.
Maamafih bazı hususlarda dâvadan sarfı nazar etmek, bir hakkı mütecavizine halâl kılmak, kardeşlik hakkına riayet ve şerefi, mürvetı sıyanet
bakımından evlâ bulunur. Ancak hak sihibi, hakkına tecavüz eden şahsı ziyâde husumette bulunmaksızın mümataladan, günahtan kurtaracağını
bilirse aleyhine dâva açması, müstahab olur.
(20) : Şahadetlerin meşruiyetindeki hikmet haklan izhara hizmettir. Filhakika şahadet, izharı hakka bir hizmettir, Şahid, şahadetini olduğu  gibi
eda ile memurdur. Şahadet, şahidin yanında ilâhî haklardan bir emanet demektir. Artık   şahidin bu şahadette   hıyanet   etmesi   caiz
olamaz.



Şahadetin en aşağı nisabı ikidir. Tâ ki şahidin sıdkı zahir olsun. Çün kü bir şahidin ifadesine beraeti zimmet veya dâva edilen" şeye müdetea aleyhin
vaz'ı yedi muarız bulunur.
Gayri meşru mukareneter hakkında dört şahidin lüzumu ise bir takım mefaside mani olmak, nas arasında fevahişin teşhiri hususunda ihtiyata
riayet eylemek içindir. Çünkü namus ve haysiyete yanlışlıkla vurulacak bir darbenin tamiri artık kabil olamaz.
(21) : Musalehanın hikmeti şer'iyyesi  de insanların aralarını ıslah ile münazaaları bertaraf etmek gibi şeylerdir.
Sulh, ya an ikrarın olur. Bu halde davacı, malını bezi ile veya bir hakkını imhal suretile bir mürüvvet eseri göstermiş olur. Veya an ihkâ-rin olur. Bu
halde de mürafaat külfeti ber taraf edilmiş olur. Çünkü her şahid, âdilâne şahadette bulunamaz, her hâkim de adaletle hükm edemez. Yemin
etmemek İçin malı feda etmek İse yemine bir tazimdir ve ırzı; namusu sıyanettir. Artık sulhu tecviz etmemek, fitnenin zuhurunu, dâva külfetinin
bakasım, adavetlerin devamım istemek demektir ki asla doğru olamaz.
(22)  : Kaza   =   muhakemenin hikmeti teşpiiyesi de adaleti   temin, hukuku sıyanet gibi şeylerdir.
Kaza, şer'i şerifin hukukunu ikame demektir. Hâkimlerin huzurîa-rmdaki dâva, kıyamette, ( r^\ Jâ ^ ) -bugün zulümden eser yoktur) diye nida
edilecek günde allâmülguyub olan Hak Tealânın huzurı adaletindekİ kıyamı hatırlatmaya bir vesiledir.
İnsanlardaki hava, akl ve şer'a galib gelmekte olduğundan kendileri için bir hissî zacire ihtiyaç vardır, tâ ki nizamı âlem, devam etsin. îşte kaza
ciheti, böyle bir zâcir ve mani olup bu nizamı idameye hadim bulunmaktadır.
(23) : irsin, tevarüsün   hikemi şeriyyesi de mülkiyet hakkını muhafaza, aile  hayatım sıyanet, karabet   hukukuna riayet;   iktisadî faaliyetin
devamım, inkişafını temin gibi maslahatlardır.
Şeriat! islâmiye, ferdlerin, malikiyet hakkını tammış, bu hakka büyük bir kıymet ve ehemmiyet vermiş, bu hakkın mahfuziyetini iltizam
Duyurmuştur, irs ise bu hakka malikiyetin meşru bir neticesidir.
Ferdlerin mülkiyet hakkına nailiyetleri, onların şereflerini yüksel* tir, İstidatlarının tecellîsine vesile olur.
Şeriati islâmiye, herkesi kendi menfaati namına çalışmak için mesaî sahasında serbest bırakmıştır. Kendi mesaîsinden ileride kendi ailesi ef-radının,
kendi kariblerinin müstefid oîamıyacağını bilen bir şahsın hayatı felce uğrar, iktisadî faaliyeti sektedar olur, bütün günleri bir yeis ve keder içinde
geçer gider. Böyle bir kimsenin faaliyeti başkalarının tazyikine bağlı olacağından mihanikî bir hareket kabilinden sayılır. Böyle bir hal ise insanın
yüksek kaderini mahv eder, insanı hürriyet nimetinden mahrum bırakır, esaret ve zillet içinde yaşatır.
Cemiyetlerin meşru surette terakkisi, ferdlerin kendi istidatları nis-betinde çalışmalarına ve bu çalışmalarının semeresini elde edebilmelerinp
bağlıdır. Mülkiyet ve veraset haklarından mahrum bırakılan ferdler ise istidatlarının semerelerinden mahrum kalmış olurlar. Bir takım kabiliyetsiz
şahıslar ile müsavi tutularak haklarında adalet kaidelerine riaye!. edilmemiş olur. Bunun neticesinde de bir çok cebrî, fevzavî hâdiseler, haileler yüz
gösterir.
Halbuki içinde yaşadığımız bu âlem, bir imtihan, bir müsabaka, bir mesaî âlemidir. Bu âlemde herkes kendi istidadının, kendi mesaisinin,
semerelerini iktitaf etmek lâzım gelir. Adaleti teşriiye, bunu muktezîdir.
Binaenaleyh şeriati islâmiye. herkesin maiikiyet ve tasarruf haklarını tanımış, tâyin etmiş her şahsın vefatında raetrûkâtmm muayyen kariblerine

intikal edeceğini kabul ederek bu hakları en âdilâne, en hakimane bir surette himaye buyurmuştur. 
[33]

 
BEŞİNCİ    KISIM

HÜKÜMLERE, ÎCTÎHADA, KAVAJDt KÜLLİYYEYE AtDDİR.
 
içindekiler : Şer'î hükümlerin mahiyetleri ve rükünleri. Rükünle, rin, illetlerin, sebeblerin, şartların ve alâmetlerin mahiyetleri ve kısmaları.
Mahkûmun bihin mahiyeti ve nevileri. Mahkûmun aleyhin ve ehliyet ile teklifin mahiyetleri. Ehliyete ait semavî ve mükteseb arızalar. İçtihadın

mahiyeti ve şartları. İçtihadın hükmü. Fetva ve istifta. Kaza ile fetva arasındaki farklar. îslâm hukukuna aid kavaidi külliyye. 
[34]

 
Şer'î hükümlerin mahiyetleri ve rükünleri :
 
520  -: Hükm, lügatte bir şeyi diğer bir şeye isnad etmektir : «Bu mal benimdir», «Bu iş faidelidir» denilmesi gibi. Usul ıstılahınca: hükmü şer'î;
mükellef olan kimselerin isledikleri şeylere taallûk eden hitabı ilâhînin eseridir. Şâfiîlerden bazılarına göre ise bizzat hitabı ilâhîdir.
Meselâ : «Bu şey halâldir», -sBu şey haramdır» diye tarafı ilâhîden beyan buyurulsa Hanefîlere göre bu beyanın eseri olan halâl ve haram birer
hükmi şer'î olmuş olur. Bazı zevata göre ise hüküm, bu beyanı ilâhîden ibarettir.
Kezalik: Hak Tealâ Hazretleri: «Şu işi yapınız» diye emr etse bu emrin eseri, farziyetten ibaret bir hüküm olmuş olur. Bilâkis «Şu işi yapmayınız»
diye nehy buyursa bunun eseri olan hürmet de yine bir hükmi şer'î bulunmuş olur. Bazı zevata göre iae bu emrin ve nehyin bizzat kendisi birer
hükmi şer'îdir.
Velhâsıl : bizce böyle bir enirin veya nehyin üzerine terettüb eden faide, netice, meşruiyyet veya memnuiyet birer hükümdür. Asıl hitabı ilâhiden
maksat ise kelâmı ezelîdir. Kelimatı Kur'aniyye = nasların lâfızları ise bu ezelî kelâmı anhyabilmek için birer alâmettir.
521 -: Şer'î hükümlerin hâkim, hüküm, mahkûmun bin, mahkûmun aleyhden ibaret olmak üzere dört rüknü vardır. Asi hakîm, Allah Tealâ
Hazretleridir. Şarii mübîn odur. Şer'î hükümleri peygamberleri va-sıtasiyle kullarına tebliğ ettiren odur. Peygamberler de bu ilâhî hükümleri tebliğe
vasıta, vahyi sübhanîye mazhar oldukları cihetle sari, sahibi şeriat sayılırlar. Akl ise şer'î hükümlerin hikmetini, eşyanın hüsn ve kub-hunu bir
dereceye kadar idrâke kadir olur. Yoksa bu hususta hâkim değildir. Bunlara dair emr ve nehiy mebhasine müracaat!.
522  -: Şarii mübînin hitabı mükelleflerin fiillerine ya iktiza, yâni; taleb suretiyle veya tahyir suretiyle veya vaz tarikile taallûk eder. îşte bu
vecihlerden birile mükelleflerin fiillerine taallûk eden bir hitabı ilâhînin eseri, bir hükmü geridir.
Meselâ : Şarii hakîm, «şu fîli yapınız» derse o fîli yapmak farz olur. «Şu işi yapmayınız» derse o işi yapmak haram olur. «Şu işi yapmalısınız» derse
onu yapmak mendub olur. işte bunlar, iktiza yolile mükelleflerin fiillerine teallûk eden birer hitabdır.
Fakat şarii kerîm; «Şu işi isterseniz yapınız isterseniz yapmayınız^ derse mükellefi muhayyer bırakmış olur. îşte bu hitabda muhayyerlik yoliyle bir



hitab bulunmuş olur. Bunun eseri de ibahadan ibarettir. Av hayvanlarını avlayıp avlamamak hususundaki hitab, bu kabildendir.
Vazı tarikile olan hitaba gelince bu da bir ibadet veya muamelenin sıhhati için aranılan rükniyyet, Hliyyet, şartiyyet, sebebiyyet gibi şeyler dir.
Meselâ: namazda kıyam, bir rükündür, vakit de bir sebebdir. Alış verişde de icab ve kabul birer rükündür, işte bunların bu rükniyyeti, \e sebebiyyeti,
şarii mübînin vaz'iledir. Binaenaleyh bunlar da birer hükmi vaz'îdir. Nitekim ileride izah edilecektir.
523  - : Teklifi hükümler,  mükelleflerin fiillerine teallûk eden tâ-tabların birer eseridir. Bu hükümler, iki kısma ayrılır. Şöyle ki :
Bir kısım, vücub ve emsali gibi mükelleflerin fiillerinin sıfatı olan şeylerdir. Namaza nazaran farziyyet gibi ki, namaz bir fîli mükelleftir. Bu
farziyyet ise bu fîlin bir sıfatıdır.
Farz, vacib, sünnet, mendub, haram, mekruh mubah gibi hükümlerin mahiyetleri yukarıda ıstılah kısmında beyan olunmuştur.
Diğer bir kısmı da mülkiyyet gibi mükelleflerin fiillerinin sıfatı değil, eseri sayılan şeylerdir. Bey'e, hibeye, tevarüse nazaran vücuda gelen
mülkiyet gibi. Meselâ : alış veriş birer fîli mükelleftir. Bu fillerin eseri de satanın semene, alanın da satılan şeye mâlik olmasıdır. Bu mülkiyet ayni
zamanda hitabı şariin de eseridir.
524  - : Mükelleflerin   fillerinin sıfatı olan kısımda evvelen ve bizzat ya dünyevî maksatlar veya uhrevî maksatlar muteber olur. Şöyîe ki:
ibadetlerde dünyevî nıaksad, bunları emr olundukları veeihle yerine getirerek bunlardan zimmeti fariğ kılmaktır. Muamelâtta da dünyevî mak-sad,
ihtisasatı şeriyyedir. Yâni: akıdlere, fesihlere terettüb eden garazlardan ibarettir.
Meselâ : beyiden garaz, mebiin rakabesine malikiyyettir. Nikâhtan maksad, mülki müt'aya malik olmaktır. Icareden murad da mülki menfaate
temellüktür, işte bütün bunlar muamelâta dair birer dünyevi maksattır. Birer ihtisası şer'îdir.
525  -: Dünyevî maksatlar itibarüe mükelleflerin filleri, sahih, fâ-sid, bâtıl, münakid, gayri münakid, nafiz, gayri nafiz, lâzım, gayri lâzım
kısımlarına ayrılır.
Bu filler, uhrevî maksatlar itibarile de azimet ile ruhsat kısımlarına ayrılmıştır. Bunların tarifleri, yukarıda ıstılah bahsinde mevcuttur.
526  -: Hükmi vaz'î -ki, bir şeyin hükmi teküfîye münasebeti bulunmasile hâkim olan hitabın eseridir ve o şeyin bu münasebetten h£.-sıl olan bir
sıfatıdır -Rükniyet, illiyyet, şartiyyet, sebebiyyet gibi şeylerden ibaret bulunmaktadır.
Meselâ : namaza nazaran kıyamın, bir hükmi teklifî olan farziy-yeti salata taallûk ve münasebeti vardır. Bu münasebete hâkim olan ise = namazı
ikame ediniz) hitabı ilâhîsidir. Binaenaleyh bu kıyam, bu hitabın bir eseridir. Ve hükmi teklifi olan farziyyeti salâ-tın bir sıfatıdır. Bu cihetle de bir

hükmi vaz'îdenjbarettir. 
[35]

 
Rüknün, illetin, şartın, sebebin ve alâmetin mahiyetleri vefasından:.
 
527  -: Rükn, bir şeydir ki kendisile başkası .takavvüm eder,  teşekkül eder. Ve iki kısma ayrılır : Biri, rükni aslîdir ki  : kendisi bulunmayınca
kendisile mütekavvim olarak şey de bulunmaz, hükümsüz kalır, îmana nazaran tasdiki kalbî gibi ki, bu tasdik bulunmayınca iman da bulunmamış
olur.
Diğeri de rükni zaiddir ki : kendisinin bulunmamasile kendisile takavvüm eden şey bulunmamış, hükümsüz kalmış olmaz, imana nazaran ikrarı
lisanî gibi ki, bunun bu icbara mebnî bulunmaması, terk edilmesi, imanın bulunmamasını icab etmez.
Zaid rükünler de iki kısma ayrılır : biri, keyfiyet hasebile zaid olan rükünlerdir. îkrar gibi. Diğeri, kemmiyyet itibarile zaid olan rükünlerdir. On
kişiden müteşekkil bir heyete nazaran üç, dört kişinin mevcudiyeti gibi. Bu halde o heyetin altı, yedi âzası, bir rükni aslî, üç, dört âzası da bir rükni
zaid bulunmuş olur. Aralarında ekseriyeti ârâ ile karar usn-Jü cari olunca üç, dört kişinin muhtelif karan, ekseriyetin kararını hükümsüz bırakmaz.
Bunun içindir ki: «ekseriyet için hükmi kül vardır» denilir.
528 -: Elet, bir şeyin, bir hükmün sübut ve vücubü iptidaen kendisine izafe edilen şeydir. Bu halde illet bulununca o hüküm de bulunur, illet
bulunmayınca o hüküm de bulunmaz.
Aklî illetlerde olduğu gibi şer'î illetlerde de -ekserin kavline göre __. illet, malûlden, malûl de illetten sonraya kalamaz, illet bulundu mu malûlü de
hemen bulunur. Böyle olmazsa illetin sübutile hükmün sü-butüne, aralarında böyle bir rabıta bulunduğuna istidlal sahih olamaz.
Meselâ: ateş, yakmanın illetidir. Her ne zaman ateş bulunursa yakma hâdisesi de bulunur. Bunun gibi her ne vakit tam bir satış muamelesi
bulunursa bunun malûlü olmak üzere müşteriye mülkiyyetin sübıı-tü de bulunur. İşte bu, bir illeti tamme, bir illeti hükmiyyeden ibarettir.
529 -: İlletler, aşağıdaki yedi kısma ayrılır:
(1) : ismen, manen ve hükmen illettir. Şöyle ki: bu illet; bir şey hakkındaki hükm için vaz edilmiş, o hükümde müessir bulunmuş ve o hüküm ile
beraber bir zamanda tahakkuk etmiş olan bir illettir. İşte bu, bir illeti hakîkiyedir. Mutlak saûş gibi ki, her ne zaman bir mal hıyarattan ârî olarak 
satılırsa derhal müşteri satılan şeye mâlik olur. Binaenaleyh bu satış muamelesi, müşteri için mülkiyetin sübutüne hem ismen, hem manen, hem de
hükmen ilettir. Sahih ve lâzım olan bir nikâh da zevç ile zevce arasında meşru münasebetin husulü için böyle bir illettir. Kısasa nazaran amden kati
de böyle bir illettir.
(2) : İsmen ve manen illettir. Şöyle ki: bu illet;  hükme vaz edilmiş, hükümde müessir bulunmuş olduğu halde hükme mukarin olmayıp hükümden 
mukaddem mevcut bulunan bir illet demektir.   Fuzulî  satış gibi. Çünkü bu satış ile müşteriye hemen mâükiyyet sabit olmaz. Belki bu mâlikiyet
husulü, bu satıştan sonra asıl mal  sahibinin icazetine tevakkuf eder. Binaenaleyh böyle bir illete «illeti ismiyye», «illeti mâ-neviyye» adı verilirse
de «illeti hükmiyye» adı verilemez.
Marazı mevt dahi marîz hakkında bazı hükümlerin tağyiri itibari-le bu kabilden bir illettir. Zira bu hükümlerde tağyir, marazı mevt ile beraber
hemen vücude gelmez. Belki ölüm zamanına kadar teehhür eder. Vasiyet hükmü gibi.
Bir vakte muzaf olan akidler de bu    kabildendir. İcarei muzafede olduğu gibi.
Kezalik: bir kimse, memlûk olan karibini, meselâ: validesini satın alsa bu satın alma muamelesi, o karibin azad olması için böyle ismen ve manen
bir illet olmuş olur. Fakat hükmen illet olmaz. Çünkü bunun hükmen illeti, o kimsenin o karibine mâlik olmasıdır. Binaenaleyh o satış muamelesi
ile bu azad keyfiyeti arasında zamanen değilse de rütbe-ten bir teehhür vardır. Yâni: o kimsenin mâlikiyetinin araya girmesi vardır. Bu cihetle o
muamele, bir «illeti hükmiyye» sayılamaz.



(3) : Manen ve hükmen illettir. Şöyle ki: bu illet, hükme vaz edilmemiş olmakla beraber hükümde müessir olan ve hüküm kendisine mukarin
bulunan bir illettir,  iki cüzüden müterekkib bir illetin son  cüz'ü gibi.
Meselâ: bir kimse karibine, yâni: bir mahrem olan zî rahimine satın almak gibi bir sebeple malik olsa o karibi azad olur. Bu, karabet hakkına bir
riayet neticesidir. Bu halde karabet ile mülkün mecmuu, ıtka bir illettir. Fakat mülk bulunmadıkça yalnız karaket itkin husulü için kâfi değildir.
Mülkün husulü ise karabetten sonradır. Binaenaleyh mülek, itkin manen ve hükmen illeti bulunmuş olur. Amma mülk, ıtka mevzu olmadığından
onun ismen illeti  değildir.
(4) : İsmen ve hükmen illettir. Şöyle ki: bu illet; hükme mevzu ve ona zamanen mukarin olup yalnız müessir olmıyan bir illetten ibarettir. Müsebbeb
makamına kaim olan sebeb, ve medlul makamına ikame edilen delîl gibi.
Meselâ : yolculuk ve hastalık halleri; namazları kasra, oruçları te'hire, mesh müddetlerini uzatmaya illettir. Bunlar, birer illeti ismiye ve
hükmiyyedir. Bu hususta asıl illet, meşakkattir; müşkilâtı izale gayesidir. Bu meşakkat ve saire bu hükümler için birer hakikî illettir. Sefer ve
maraz halleri ise bunlara sebebdir. Binaenaleyh yolculuk ve hastalık halleri, birer müsebbeh olan meşakkat ve müşkilâtı izale yerine kaim olarak bu
babdaki ruhsat hükümlerine ismen ve hükmen illet bulunmuştur. Zira sefer ve maraz, şer'an bu hükümlere mevzudur. Ve bu hükümler, bunlardan
sonraya kalamaz. Yani: her ne zaman sefer veya maraz bulunursa bu ruhsat hükümleri de bulunur.
Kezalik: bazı sözler, nıafizzamirin tercümanı, delili olarak mafiz-zamir yerine kaim olarak bir hükmün ismen ve hükmen illeti sayılır. Çünkü kalbde
olanlara başka suretle ıttıla kabil olamaz.
Meselâ:, bir kimse zevcesine: «Eğer bana adavetin var ise benden boş ol» diyip zevcesi de «evet., sana adavetim vardır» dese boş olur. İşte bu söz,
o kadının kalbinde adavet bulunduğuna bir delildir. Onun yerine kaim olarak talâka ismen ve hükmen illet olmuş olur. Zira talâkın vukuu şer'an bu
söze muzaftır ve talâk vukuu, bu sözden teehhür etme:;.
(5) : Yalnız ismen illettir. Şöyle ki: bu illet; yalnız hükme mevzu olup hükümde müessir ve onunla beraber mevcut bulunnıryan bir illettir. Şarta
muallâk olan icablar gibi.
Meselâ: bir kimse zevcesine: «filân yere gidersen benden boş ol> dese bu tâlik,talâk hükmüne ismen illet olur. O yere gidilirse talâk vukuu
tahakkuk eder. Talâk vukuu, o yere gidilmesine muzaf bulunmuştur. Fakat bu talik, talâka müessir ve ona zamanen mukarin olmadığı cihetle
manen ve hükmen illet değildir. Çünkü o yere gidilmedikçe bununla talâk vaki olmaz.
(6)   : Yalnız manen illettir.  Şöyle ki: bu illet, bir hükmün illetin 1.teşkil eden iki vasıftan birisinden ibarettir. Meselâ: ribanin illeti tam-mesi,
Hanefîlere göre kader ile cinsten ibarettir. Bunlardan yalnız birisi ise manen illettir. Çünkü hürmeti ribada tesiri vardır. Fakat ismen illet değildir.
Zira bunlardan her biri şer'an ribanın hürmetine vazi edilmemiştir. Hükmen de illet de illet değildir. Çünkü bunlardan yalnız birisi bulunmakla
ribadaki hürmet hükmü vücude gelmiş olmaz.
Bey ve şira, hibe ve icare gibi muamelâttaki icab ve kabullerden her biri de böyle yalmz manen bir illettir. Her ikisi ise o muameleyi, o akdi vücude
getirmek hususunda bir illeti tammedir.
(7) : Yalnız hükmen illettir. Şöyle ki: bu illet; hükme mevzu ve onda müessir olmamakla beraber onunla birlikte mevcut olan bir illettir, illet
hükmünde bulunan şartlar gibi.
Meselâ: bir kimsenin başkası mülkünde izni olmaksızın kuyu kazmış olması, oraya düşüp telef olan bir hayvanın bu telefine bir şart olmakla
bundan dolayı icab eden tazmin hükmünün hükmen illeti bulunmuş olur.
Vâkıâ bu kuyu kazmak, tazmin için ismen bir illet değildir. Çünkü bu, şer'an telefe ve onun zımamna mevzu değildir. Manen de illet değildir. Zira
bu telefte esasen müessir değildir. Eğer müessir olsa her kuyu kazılınca böyle bir telef hâdisesi vaki olmak lâzım gelirdi.
530 - : Şart, alâmet manasınadır.  Cem'i  :  şuruttur. Alâmeti vu-suk olduğu için mahkeme    sâklerine =  hüccetlerine de «şurut»    denir. Sarat da
alâmet manasınadır. Cem'i  :  eşrattır.  Kıyamet     alâmetlerine «eşratı saat» denilmesi gibi.
Şart, ıstılahça : hükme müessir ve musil olmayıp kendisi üzerine hükmün vücubü değil, yalnız sübut ve vücudu tevakkuf eden şeydir.
Meselâ : Şahidlerin vücudu, nikâhın sübutu, sıhhati için şarttır. Şahid bulunmadıkça nikâh hükmü vücude gelmez. Fakat şahidler ne hükme
müessirdir, ne de nikâh için bir musil yoldur. Şahit olacak kimseler bulunduğu halde nikâh akd edilmiyebilir.
531  -: Şartlar, aşağıdaki veçhile beş kısımdır :
(1) : Şartı mahzdır. Bu, bir şarttır ki: hükm kendisine muzaf olmaz ve kendisi hükme bir musil tarik de bulunmaz. Belki kendisi üzerine ya
hükmün vücudu veya hükmün illetinin inikadı tevakkuf eder. Bu cihetle şartı mahz, şartı hakikî ve şartı câlî nevilerine ayrılır. Şöyle ki: üzerine bir
hükmün vücudu tevakkuf eden bir şart, bir şartı hakikîdir. Nikâha nazaran şahidlerin, namaza nazaran taharetin vücudu gibi.
Üzerine bir hükmün illetinin inikadı tevakkuf eden bir şart da bir şart-ı câlîdir ki, bunu mükellef; nazarı itibara alır, tasarrufatını bunun üzerine talik
eder. Bir kimsenin zevcesine: «filân yere gidersen benden boş ol» demesi gibi.
Bu sıgai şartiyye, bir taliki talâktan ibarettir. <Filân yere gitmek-, de talâk için bir şartı calidir. Kadın o yere gidince talâk vücude gelir. Bu halde
talâk, bir hükümdür. Bunun illeti de «filân yere gidersen boş ol» sözüdür ki, bu illetin mün'akid olmasi, yâni: talâka müessir bulunması, o yere
gitmek şartına mütevakkıf bulunmuştur.      ,
Şartı câlî, böyle sıgaî şartiyye suretile olacağı gibi delâlet suretiyle de, yâni: sıgai şartiyye bulunmayıp kelimei şart melhuz bulunmak yolile de
olabilir. Meselâ: bir kimse birine hitaben: «filâna borç vereceğin meblâğa kefilim» dese bu da bir şartı câlî olmuş olur. Çünkü bu, «filâna borç bir
meblâğ verirsen ona kefilim» manasınadır.
(2) : illet mânâsında olan şarttır. Bu, bir şarttır ki: hükmün kendisine izafe edilmesine salih bir illet, buna muarız bulunmaz. Tariki âmda veya
başkasının mülkünde kuyu kazımak, veya içinde mayi bulunan bir tulumu yarmak veya bir kandilin ipini kesmek bu kabilden bir şarttır. Şöyle ki:
Mesela: kuyu kazımak, içine düşüp telef olacak şeyin ne illeti ve ne de sebebidir. Belki şartıdır. Bunun illeti ise- içine düşen cismin ağırlığıdır.
Fakat bu düşme hükmü, bu illete, yâni: bu ağırlığa izafe edilemez. Ağırhk, bu isnad ve izafeye salih değildir. Çünkü ağır bir cisim, bir mâni
bulunmadıkça elbette sukut eder. O halde bu kazıma, bir illet hükmünde bulunur. Telef hükmü kendisine izafe edilir. Telef olan şeyin zamanı, bu
kuyuyu bilâ müsaade kazıyana lâzım gelir.
Bu gibi bir misal, diğer bir itibar ile de illet hükmünde sebep sayılabilir. Buna ileride de işaret olunacaktır.
(3) : Sebeb hükmünde şarttır. Bu, bir şarttır, bir sabık emirdir ki, hükm  ile  kendi  arasına bir muhtar failin fi'li ihtiyarîsi hayîûlet eder. Bu fil, o



şarta nisbet olunmayıp o faile nisbet olunur.
Meselâ: bir kimse, kafesin kapısını açmakla İçindeki kuş kendiliğinden çıkıp firar etse imamı âzam ile Ebu Yusuf'e göre o kimseye zaman lâzım
gelmez. Çünkü bu firarın illeti, o şart değil, kuşun kendi fîli İhtiyarîsidir. Kafesin açılması ise sabık emr olan bir şarttır. Faka: imam Muharnmede
göre o kimseye zaman lâzım gelir. Mecellede de bu kavi, kabul edilmiştir. Zira kuşun firarı, onun cibilliyeti zaruriyyesi, âdeti tabiiyesi
muktezasıdır, ihtiyarî sayılmaz.
(4) : ismen şarttır. Bu; hükm kendilerine talik olunan iki şarttan ilk evvel vücude gelen şarttır. Bu halde  ceza, ikinci şartın     vukuunda vücude
gelir.
Meselâ: bir kimse, zevcesine: «babanın -evine -ve kardeşinin evine gidersen benden boş ol» dese talâk hükmünü iki şarta talik etmiş olur. Şimdi
kadın yalnız babasının evine gitse iki şarttan yalnız birisi vukua gelmiş olur. Fakat bu, talâkın vukuuna kâfi bir şart değildir. Bu cihetle bu,  yalnız
ismen, sureti zahirede bir  şart olmuş olur, Bilâhara kadın  daha  zevciyyet  baki iken  kardeşinin de evine giderse o zaman talâk vukua gelir.
(5) : Alâmet mânâsına olan şarttır. Bu, ya hafî olan bir illetin ha-fasını izale ederek tahakkukunu izhar eden bir şarttır. Veya bir illetin hafî olan
sıfatının tahakkukunu nruzhir olan bir şarttır. İki misal iraa edelim  :
Birincisi: bir mutallaka iddeti içinde bir çocuk doğurduğu halde kendisini boşamiş olan-kocası, bunu inkâr etmekle bu çocuğun doğduğuna kabile
şahadette bulunsa bununla imameyne göre vilâdet ve ne-seb sabit olur. Çünkü,bu vilâdet, neseb hususunda alâmet mânâsına bir şarttır. Yoksa bu
vilâdet, nesebin illeti değildir. Zira bunun illeti uluk-dur, yâni: rahimdeki maddei hayatiyyedir. Fakat bu illet, hafidir. Vilâdet ise bunun hafasını
izale eden bir şarttır. Bu, böyle alâmet mânâsına şart olduğu için de kabilenin şahadetiîe sabit olmaktadır. Çünkü alâmetlerin sübutü için hücceti
kâmileye ihtiyaç yoktur.
Fakat vilâdet, îmamı azama göre nesebin alâmet mânâsına olan şartı değildir. Belki onun hakikî şartıdır. Bu cihetle vilâdet yalnız ebe kadının
şahadetiîe değil, en az iki erkek şahidin şahadetiîe sabit olur.
İkinci misal : ihsanın vukuu, yâni bir müslim veya müslime hakkında sahih bir nikâh ile mukarenetin vukubulmuş olması, zinaları takdirinde recm
edilmeleri için şer'an alâmet mânâsına bir şarttır. Bu şart, recmin illeti olan zinanın vasfını bildiren bir şart olduğu için alâmet mânâsını haizdir.
Şöyle ki: recmin vücudu bir hükmdür. Bunun illeti de bir müslimin veya müslimenin usulen nikâhı sahih İle mukarenet vukuundan sonra irtikâb
edeceği bir zina hadisesidir. îşte ihsan, recm hükmünün illeti olan zinanın bu vasfını izhar etmekte olduğundan onun alâmet mânâsına bir şartıdır.
Bu alâmete hükm, ne vücuben ve ne de vücuden izafe olunamaz. Binaenaleyh ihsana şahadet edenler, bilâhare hükümden evvel veya sonra bu
şahadetlerinden rücu etseler kendilerine bir zaman lâzım gelmez.
532  - : Sebeb, lügatte yol, kapı, ip m anaları nadir. Istılahta  : bir hükme tarik olan, yâni: hükme musil    bulunan şey demektir.  Binaen aleyh sebeb,
hükme mevzu değildir ve hükme müessir de değildir. Belki hükme kavuşturan bir yoldur.
Maamafih sebeb lâfzı, herhangi bir hükmi şer'îyi muarrif olan bir şer'î hükme alâmet bulunan bir mânâda da kullanılır. Bu, bir umumi mânâdır. Bu
bakımdan sebeb, illete de şâmildir. Meselâ: biz bir şeyin vücudüne illet olan şeye sebeb veya sebebi rrmcib deriz. Cem'İne de «esbabı mucibe»
denilir.
533  -: Sebebler, şu dört kısma ayrılır:
(1) : Sebebi hakikîdir. Bu, hükm için yalnız bir tarik olup hükümde tesiri buhınmıyan ve hükmün vücudu veya vücubu vaz cihetinden -kendisine
izafe edilmiyen bir sebebdir. Sirkate veya katle delâlet gibi.
Hakikî sebebin hükmü, eseri fîl, kendisine muzaf olmayıp bir illete -muzaf olmaktır. Şöyle ki: bir kimsenin bir sirkate veya katle mübaşereti, bir
illettir. Bunlara delâlet etmesi de bir sebebdir. Binaenaleyh bir sirkat veya kati fîli, doğrudan doğruya mübaşirine izafe edilir, ve icab eden zaman,
bu mübaşire teveccüh eder, sebebe izafe edilmez. Bunlara delâlet etmek = yol göstermek, teşvikte bulunmak ise bunlara musıl bir yol olduğundan
bunu irtikâb eden, zamin olmaz. Şu kadar var ki ayrıca tağrir cezasına müstahik olur.
Ancak bazı sebebler vardır ki, bunların sahibi, mübaşir hükmünde bulunur.
Meselâ: bir kimse, kendi yanında emanet olan bir malın yerini hırsıza haber verip de çalınmasına sebebiyet verse o malı zamin olur. Her ne kadar
burada da araya girmiş bir illet, yâni hırsızın sirkati var ise de o kimse, emniyeti izale ettiğinden taaddî ve taksiri yüzünden bu ze-tnan ile mahkûm
olur.
(2) : tUet hükmünde olan sebebdir.  Bu,     kendisile hükm  arasına giren illet, kendisine isnad ve izafe olunan sebebdir. Bu sebebin hükmü: eseri
filin kendisine muzaf olmasıdır.
Meselâ: bir kimse bir hayvanı tarik-i âmda Önünden veya arkasından sevk ederken hayvan birisinin bir malını basıp veya çarpıp telef etse bunun
zemanı o kimseye lâzım gelir. Vakıa bu halde o kimse yalnız bîr sebebdir. Hayvanın fîli ise bir illettir. Fakat bu illetin eseri o kimseye rdsbet edilir.
Çünkü hayvanın yürüyüşü kendi ihtiyarile değil. saikinin veya kaidinin iradesiyledir. Binaenaleyh onun bu telef olmaya sebebiyet vermesi, bir illet
mesabesinde bulunmuş olur.
Umuma ait yollarda taş yığmak, içinde mayi bir şey bulunan bir kabı yırtmak veya delmek, bir kandilin, avizenin ipini, zincirini kesip kırmak gibi
sebebîer de böyle illet hükmündedirler.
(3) : Kendisinde illet şüphesi  bulunan sebebdir. Bu, bir hâdisenin sebebidir ki, o hâdisenin hükmü, salahiyetli, elverişli olmamasından dolayı
illetine muzaf olmaz; o illet, bu hükme mevzu bulunmaz. Bu cihetle o hâdisenin hükmü bu sebebe muzaf olur.
Bu nevi bir sebebin hükmü, taaddî bulunmak şartile eseri fîlin kendişine izafe edilmesidir.
Meselâ : bir kimse, başkasının mülkünde izni olmaksızın tecavüz tarikile bir kuyu kazdığı için oraya bir hayvan düşüp telef olsa zemanı o kimseye
lâzım gelir. Vakıa o kimsenin bu kuyu kazıması, bu telef için bir sebebdir. Bu telefin asıl illeti ise o düşen hayvanın sıkletidir. O sikîet = a&ırhk
olmasaydı bu kuyuya düşüvermezdi. Fakat telef hükmü, bu sıklete izafe edilemez. Çünkü sıklet bu izafeye salih değildir. Binaenaleyh biradaki
sebebde illet şüphesi bulunmuş olur. Artık hüküm ona isnad edilir.
Filhakika hükmün illetinin tahakkuku için şart olan şey, bu sebeb-le vücude gelmiş oluyor. Zira eğer bu sebeb, bu kazıma fili bulunmasay-dı telef
vukuu tahakkuk etmezdi.
Kezalik: bir kimsenin büyük zevcesi, henüz çocuk bulunan diğer zevcesine kendi südünü verse ikisi de o kimseye haram olur. Bu hâdisede süd
vermek, bu hürmete bir sebebdir. Çocuğun süd emmesi de bu hürmete bir illettir. Fakat çocuk süd emmekte mazurdur. Binaenaleyh bu sebeb, bir



illet şüphesini, bir illet mahiyetinde bulunmak şaibesini haiz bulunmakla bu hürmet hükmü; süd emmeğe değil, bu süd vermeğe izafe edilir.
(4) : Sebebi mecazîdir. Bu, hüküm için hâlen değil, istikbalen bir kavuşturucu yol olan sebebdir. Talâkı talik etmenin cezaya, ve Allah Tealâya
yemin etmenin keffarete sebeb olması gibi. Şöyle ki: bir kimse zevcesine: «filân ile görüşür isen benden boş ol» diyip o da görüşse talâk vaki olur.
Bu talâkın illeti, görüşmektir. Mecazen sebebi de bu taliktir. Bu talik -bu talâkı görüşmeye rabt ise derhal talâk hükmüne, talâk vukuuna musıl bir
yol değildir. Belki filân ile görüşme vukubu-lursa o zaman bu hükme musil bir tarik olmuş olur.
Kezalik : bir kimse: «Vallahi ben filân ile görüşmem» diyip de bilâhare onunla görüşse üzerine keffareti yemin lâzım gelir, tşte keffaret bir
hükümdür. Yemin de bu hükme bir sebebdir. Bunun illeti ise yeminde hanis olmaktır. Yemin ise keffarete halen değil, istikbalen, yâni: yeminde
durmayıp onu bozmakla hanisiyyet vukuunda sebep olduğu için bir hakikî sebeb değil, bir mecazî sebeb bulunmuştur. (Sebebler için «şer'î
hükümlerin sebebleri ve şer'î hikmetleri» serlevhasına da müracaat!.)
534 -: Alâmet, îûgatte emare, nişane manasınadır. Minareler: miller gibi. Istılahta: bir hükmü tarif ve beyan eden şeydir ki, o hükmün ne vücubü ve
ne de vücudu kendisine taallûk etmez.-
Alâmetler, şu dört kısma ayrılır:
(1) : Alâmeti mahzdır. Bu, hafi bir    enirin vücudüne delâlet eden bir emaredir. Tekbirler gibi ki, namazda bir rükünden diğer bir rükne intikal
edildiğine nişanedir. Bir akd için tâyin edilen müddet de bu kabildendir.
Meselâ : bir mal, bedeli filân aydan on gün sonra verilmek üzere satılsa o ay, bu bedelin verileceği vakit için bir alâmet olmuş olur.
(2) :  Şart  mânâsına alâmettir.   Vilâdetin     nesebe, ihsanın hükmi recme alâmet olması gibi. Nitekim şart kısmında işaret olunmuştur.
(3) : îllet mânâsında olan alâmettir. Şer'î illetler gibi. Meselâ: vakitler,  namazlara  nazaran birer sebeb,     birer illeti şer'iyyedir. Nikâh, mülki
mutaya, âmden kati de kısasa nazaran birer şer'î illettir. Bu gibi ileli şer'iyye, ileli akliyye gibi müessir değildir. Belki bunlar, şarii mii-.bînin tâyinile
vücub, hıl, ceza gibi -bizce hafî olan -hükümlerin vücudüne birer emaredir.
(4) : Mecazen alâmettir. Hakikî illetler ve hakikî şartlar* gibi. Meselâ: güneşin doğması, gündüzün vücudüne illet olduğu gibi alâmet do olabilir.
Şahidlerin vücudu de nikâhın şart olduğu gibi nikâhın sıhhati için alâmet de olabilir.
Velhâsıl : illiyet, şartiyyet, sebebiyet, alâmet gibi şeyler, itibarât ve haysiyyat hasebile bir şeyde içtima edebilir. Yâni, bir bakımdan illet veya şart

sayılan bir şey, diğer bir bakımdan sebeb veya alâmet sayılabilir. Bunda bir münafat yoktur. 
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Mahkûmun bİhin mahiyyeti ve nevileri  :
 
535 -: Mahkûmun bih, usul ıstdahmca : kendisine şarii mübînin hitabı teveccüh eden mükellef kimsenin ger'an müsbet veya menfî olar. filinden
ibarettir.
Meselâ : bir müslüman namaz ile, oruç ile mükelleftir. îşte bu namaz ile oruç birer mahkûmun bihtir. Kezalik : bir müslüman yalan söylememekle,
hırsızlık' etmemekle mükelleftir. Binaenaleyh yalan söylememek ve hırsızlık etmemek de birer mahkûmun bihtir.
536  - : Mahkûmun bihler, şöylece dört nevidir:
(1) : Hâliseten hukukullahtır. Bunlarda şahsî surette hak şaibesi yoktur. İman gibi, namaz ve oruç gibi, bir kısım hudut ve kefaretler gibi.
(2) : Hâliseten hukuku ıbaddır. Satın alınan, telef veya gasb edilen şeylerin bedelleri gibi. Bunlar, şahıslara mahsus haklardır. Bu cihetle bunlarda
ibane caizdir, yâni: şahıslar bu haklarından vaz geçebilirler.
(3) : Allah Tealâ ile kullan arasında müşterek olup Allah Tealâya aidiyeti galib olan haklardır. Haddi kazf gibi  ki bunda böyle iki hak toplanmıştır.
Bu had, başkalarım kazf = ona buna zina isnadı şenaa tinden men ve terhibe, âmmeden fesadı def ve tebîde hadim olduğu için hakkullahtır.
Makzufun namusunu zina arından koruduğu için de hakkı abddnv Fakat bunda hakkullah galib olduğu cihetle bu kazf, sabit olduktan sonra bumm
haddi -cezası, makzufun afvile kazıftan sakıt olmaz. Ve bu haddi istifa hakkı, makzufun vefatında vârislerine intikal etmez.
«İmam Şafiîye göre haddi kazfde kul hakkı galibdir Binaenaleyh afv ile sakıt ölür. Ve bunu istifa salâhiyeti varise intikal eder.
(4) : Allah Tealâ ile kulları arasında müşterek olduğu halde kullara oidiyyeti galib olan haklardır.    Kısas gibi. Bunda da iki hak. yâni: hakkullah
ile hakkı abd içtima etmektedir. Fakat hakkı abd galibdir Binaenaleyh bu hak, maktulün varislerine intikal eder. Ve onların af-lariîe sakıt olur.  
(Cinayetler mebhasine müracaat!).
537  - : Hâliseten hukukullahtan olan mahkûmun bihler de  sekiz nevidir:
(1) : Ibadâtı hâlisedir, iman ve namazile oruç gibi füruı iman bu cümledendir.
(2) : Kendilerinde meûnet, yâni bir nevi külfet ve meşakkat bulunan ibadetlerdir. Sadakai fıtır gibi.
(3) :  Kendilerinde ibadet mânâsı bulunan  meûnet ve külfetlerdir. Öşr gibi.
(4) :   Kendilerinde ukubet  mânâsı    görülen  külfetlerdir.  Arazinin haracı gibi.
(5) :  İbadetle ukubet arasına dair    bulunan haklardır. Keffaretier gibi.
(6) :  Ukubeti kâmile  sayılan haklardır. Haddi zina,  haddi  sirkat, haddi şîrb, haddi katı tarik gibi.
(7) : Ukubeti kasıra sayılan    haklardır. Katilden dolayı mükellef olan katilin mirastan mahrumiyeti gibi.
(8) : Haddi zatında sabit olup insanların zimmetlerine taallûk etmeyen haklardır. Madenlerin beşde  birinin hükümete aidiyeti gibi.
îgte «hukukullah» denilen bu haklar, şahıslara mahsus olmayıp âmmenin menfaati icablarmdan olduğu cihetle bunlara «âmme hukuku» da denir ki,
bir cemiyetin bekası, intizamı, itilâsı ancak bu haklara, riayetle kaimdir. Bu haklar, mertebelerindeki şereften, mahiyetlerinde-ki ehemmiyetten

dolayı Hak Tealâ Hazretlerine nisbet olunmuştur. Ve illâ halk ve icad ve teşri itibarile bütün haklar, Allahü azimüşşana nis-bette müsavidirler. 
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Mahkûmun aleyhin ve ehliyet ile teklifin mahiyyetleri:
 
538 -: Mahkûmun aleyh, yaptığı fillerden dolayı kendisine hitabı şer'î teveccüh ve taallûk eden mükellef insandır.
Bir insan, mükellef olmak için ehliyet sahibi olmak lâzımdır. Ehliyet ise akl bilmeleke ile vücude gelir.



Filhakika herhangi bir şahsa bir şeyi yapmak veya yapmamak için bir teklif teveccüh etmesi için o şahısta akl biîmelekenin bulunması lâzımdır. Ve
illâ o teklif edilen şeye salâhiyet ve kabiliyet bulunamaz.
539  - : Teklif; külfetli, meşakkatli bir şeyi birisine ilzam etmek demektir. Meselâ: bir dinî vazifeyi ifa, az çok külfetten hâli olamaz. Bu külfetten
dolayıdır ki, insan tahsine,  sevaba lâyık olur.  İşte böyle bir şey ile mükellef olması için insanda hir akl bilmeleke bulunmak lâzım gelmektedir.
540  -: Akl; bir nurdur, insana takib edeceği yolu aydınlatır. Akim bir çok tarifleri vardır. En    muhtarı;   «nefsi insanînin, yâni ruhun kuvvetidir ki
insan o sayede nazarî ilimleri iktisaba muktedir olur» tarifidir. Akim dört mertebesi vardır:
Birincisi: aklı heyûiânî mertebesidir. İnsan, ilk yaradılışında bilgiden hâlî olur. Fakat bu bilgileri ileride elde etmeğe kabiliyetli bulunur. İste bu
kabiliyet, aklı heyulanı mertebesidir.
İkincisi: aklı bilmeleke mertebesidir. İnsan, biraz sonra zaruriyya-tı, bedihiyyatı idrâk eder, nazariyyatı da tahsile müstaid bulunur.
İşte insanın bu zamandaki kabiliyeti de aklı bilmeleke mertebesidir.
Üçüncüsü: aklı bilfîl mertebesidir. İnsan, bu mertebede hem bedi-hiyyat ve zaruriyyatı, hem de nazariyyatı idrâk edip bunları dilediği zaman
yeniden çalışmaya muhtaç olmaksızın istihzara muktedir bulunur.
Dördüncüsü: aklı müstefad mertebesidir. Bu mertebeyi ihraz etmiş olan bir zat için hem bedihiyyat ve zaruriyyat malûm olur, hem de na-zariyyat
tamamen müstahzar ve mürtkeşif bulunur.
Bu dört mertebeden aklı bilmeleke mertebesi, mutavassıt bir derecede bulunduğundan tekliflerin menatı, mütevakkafün aleyhi bulunmuştur.
Maahâzâ akl biîmeleke de insanlarda mütefavet bulunduğu cihetle bunun yerine «bulûğ» ikame edilmiştir. Binaenaleyh baliğ, arızalardan salim olan
bir insan, akl bilmelekeyi haiz sayılır.
541 - : İnsanlardaki ehliyet, iki nevidir.    Biri: nefsi vücube ehliyettir. Diğeri de vacibi edaya ehliyettir. Şöyle ki:
Vücubi ehliyet, insanda bulunan «zimmet» ile hâsıl olur. Zimmet ise bir vasıftır ki, insan kendi lehindeki ve aleyhindeki şeylere bu vasf ile ehl olur.
Her insan, manevî bir vasf olan zimmetle muttasıftır. İnsanlar, daha ervah âleminde iken Hak Tealâmn : X~j i—n -ben sizin rabbı-nız değil
miyim?» hitabı izzetini telâkki ederek «evet., rabbımızsm» demişler, bu cihetle bir ahd altına girmişlerdir. İşte zimmet, bu ezelî ahdin bir
neticesidir. Bu zimmet, akl bilmelekeden evvel de insanda bulunmaktadır. Bunun içindir ki cenin bile lehinde olan bir takım hakların vücubüne
salih bulunur, irse. vasiyyete, nesebin sübutüne aid hakların vücubü gibi. Şu kadar var ki. bir ceninin zimmeti zaif olacağından aleyhine olan
şeylerin vücubüne salih olmaz. Binaenaleyh velisinin cenin namına alacağı şeylerin semeni cenîne değil, velisine teveccüh eden bir borç olur.
542 -: Zimmet, insanlara mahsus bir haslettir. Vakıa insanlar, bu zimmete, vesile olan o ezelî ahdi hatırlamıyorlar. Fakat birer sadık muhbir, birer
âdil şâhid olan peygamberâni zîşan, bu ahdin vukuuna şahadet etmektedirler. Bu haddi zatında mümkündür. Kudretulİah ise buna maa ziyadetin
kâfidir. Bundaki hafî hikmet de Allah Tealâya malûmdur.
Velhâsıl: akl bilmeleke ehliyyetin şartıdır. Zimmet de ehliyetin sebebi bulunmuştur.
548 -: insan, doğduktan sonra gerek lehinde ve gerek aleyhindeki hakların vücubüne, edasına muktedir olduğu nisbette salihtir. Bu cihetle bir
çocuk, hem lehine olan haklara müstahık olur. Hem de aleyhinde olan haklardan dolayı -edasına kadir olduğu mertebede -mesul bulunur.
Meselâ: bir çocuk, irse, vasiyyete, adına alman şeylerin mülkiyye-tine müstahik olur. Ve öşr ve haraç gibi şeyler ile de mükellef bulunur. Malından
muhtaç olan karibine nafaka verilmekle de mahkûm olabilir. Başkasının telef ettiği bir malını tazmin ile de mükellef tutulur. Fakat namaz gibi,
zekât gibi ibadetler ile, kısas gibi, mirastan mahrumiyet gibi cezalar ile mükellef olmaz. Çünkü ibadetler, bilihtiyar tazim kas-dile yapılır, bunlar ise
çocuktan beklenilemez. Cezalar da muahaze makr sadile yapılır. Çocukların filleri ise muahazeye mahal olamaz.
544 -: Ehliyeti edaya gelince bu, mahkûmun aleyhin kendisinden şer'an muteber olacak vecihle fîi suduruna salahiyetli olmasıdır ki iki türlüdür:
Biri : Ehliyeti kasıradır ki, kudreti kasıra ile sabit olan bir salâhiyettir. Kudreti kasıra ise aklı kasır ile sabittir.
Meselâ : çocuğun ve matuhun akılları kasır olduğundan kudretleri de kasırdır. Bu itibar ile kendilerindeki ehliyyeti eda da kasırdır.
Diğeri: ehliyyeti kâmiledir ki, kudreti kâmile ile sabit olan bir salâhiyettir. Kudreti kâmile de aklı kâmil ile sabittir. Baliğ, âkil bir kimsenin
ehliyeti gibi.
Kudret ise bir vasıftır ki bir şey onunla ya fail veya münfail olur,
545 -: Kudreti kasıra erbabından sudur eden fillere bakılır: Eğer o füler, hukukullahtan ise edası sahih ve   muteber olur. Onlar, gerek sırf hasen
olsun, iman gibi, ve gerek sırf kabih olsun, irtidad gibi. Ve gerek hasen olup az çok külfetli bulunsun; namaz, oruç gibi.
Binaenaleyh bir mümeyyiz çocuğun imanı da, irtidadı da, namaz, oruç gibi ibadetleri de sahihdir. Bu ibadetlerin edası lâzım olmadığı halde ifası
muteberdir.
Ve eğer o fîller, hukuki ibad kabilinden ise nazar olunur: Onlar bu kudreti kasıra erbabı hakkında nefi mahz is» sahih olur. Hibe ve sadakayı kabul
gibi. Haklarında zararı mahz ise sahih olmaz. Tatlik, ı'tak, ikraz, hibe etmek gibi. Amma nef ile zarar arasına dair ise velîlerinin îzinleriîe sahih olur.

Alış veriş, nikâh, icare gibi. 
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Ehliyete ait semavî ve mükteseb arızalar  :
 
546 -: Ehliyeti vücub ile ehliyeti edaya arız olarak bunlardan birini veya her ikisini izale eden veya    bunların hükümlerinde tağayyüt husule
getiren şeylere «avarızı ehliyet» denilmektedir.
Avarız, denilen şeyler, zuhurlarile bir şeyin haleti asliyyesini tağyir ettikleri veya bir şeyin mahiyyeti asliyyesine münafi bulundukları cihetle bu
«avarız» adını almışlardır. Müfredi arız veya arızadır.
547 - :  Avarızı ehliyyet, avarızı  semaviyye ve avarızı müktesebe kısımlarına ayrılır. Semavî arızalar; insanın kisbile,  irade ve ihtiyarile olmaksızın
zuhura gelen arızalardır. Çocukluk, cünun, ateh, iğma, nevm, nisyan, hayz, nifas, maraz, mevt, rık halleri gibi.
Mükteseb arızalarda insanın kesb ve ihtiyarile veya izale etmemek suretile dahli bulunmasile zuhura gelen arızalardır: CehL sekr, hezl, ha-1 ta,
ikrah, sefeh, sefer gibi.
548 -: Semavî arızalara dair izahat:



(1) : Sigar = çocukluk hali: insanın mahiyyeti levazımından olmayıp onun vücudi haricîsine lâzım, vilâdetle bulûğ arasında carî ve  asıl insanın
hılkatindeki gayeye    münafi  olduğu  cihetle  arızalardan    sayılmıştır.
Sigar; bir fıtrî halettir ki taakkul çağından, yâni: iyiyi ve kötüyü tefrik ve temyiz zamanından evvele nazaran bir aczi manzdır. Teakkul ve temyiz
zamanından itibaren ise vacibi edaya bir nevi ehliyet demek olur.
Baliğden bir özür sebebile sukuta ihtimali olmıyan bir şey, böyle mümeyyiz bir çocuktan da sukut etmez, imanın nefsi vücubü gibi. Binaenaleyh
bir mümeyyiz çocuğun imanı muteberdir. Bir kere iman etti mi artık bulûğundan sonra bu imanını iade ve tecditten müstağni-bulunur. Şu kadar
var ki bu çocuk, vücubi eda ile mükellef olmadığından riddeti takdirinde katli lâzım gelmez.
Baliğden herhangi bir özür veya afv sebebile sakıt olan bir şey, mümeyyiz çocuktan da sakıt olur. Çünkü bunda çocukluk hali de bir Özürdür.
Binaenaleyh bir mümeyyiz çocuk, müverrisini öldürse mirasından mahrum kalmaz ve kendisine kısas lâzım gelmez." Çünkü katil cezası, afv ile
baliğden sakıt olacağı gibi bu çocukluk özrü sebebile de çocuktan sakıt olur.
Mümeyyiz bir çocuk, kimseye velî olamaz. Çünkü kendisindeki acz velayetine münafidir. Fakat bu aczinden dolayı başkası kendisine velî olur.
Gayri müslim, mümeyyiz bir çocuğun zevcesi ihtida etse kendisine de ihtida etmesi teklif olunur, velisine teklif olunmaz. Çünkü kendisinin
islâmiyeti muteberdir.
Rakik -köle veya cariye olan bir çocuk, başkasına varis olamaz. Kezalik: gayri müslim olan bir çocuk, müslim olan karibine varis olamaz. Çünkü
rık = memlûkiyyet, esasen ehliyeti irse münafidu Gayri müslim ise muslime velî olamaz. İrs ise velayet üzerine mebnidir.
(2) : Cünun  = delilik, güzel ile çirkin şeylerin    aralarını  temyiz, âkibetlerini idrâk eden kuvvei akliyyenin İhtilâlinden ibarettir.
Mecnunun imanı, ebeveynine, ve velisine tebean şahindir. İrtidadı da ebeveynine tebean muteber olur. Binaenaleyh mecnun bir kitabının kitabiyye
bulunan zevcesi islâm olsa mecnunun velîsine islâm olması teklif olunur. Velîsi islâm olursa mecnunun nikâln ö^vam eder. Velisi islâm olmazsa
bu mecnun ile zevcenin araları tefrik edilir.
İmtidat eden bir cünun ile ibadetler sakıt olur. Şöyle ki: bu imü-dat, namazlara nazaran İmamı Âzam ile Ebu Yusuf'e göre bir gün ile bir geceden bir
miktar ziyade devam etmekle tahakkuk eder. îmarm Muhammede göre ise altıncı namaz vaktinin girmesiyle husule gelir.
Bu imtidat, oruç hakkında tara bir ay devam etmekle vücude gelir. Bir ramazan ayı içinde muvakkaten ifakat bulsa bu . ayın orucunu şifayâb
olunca kaza etmesi icab eder.
Zekât hakkında da tam bir sene devam etmekle tahakkuk eder.
Mecnunlar, emval hakkındaki fillerinden dolayı tazmin ile muahaze olunurlar. Meselâ: birisinin bir malını bunun bedelini ödemeleri lâzım gelir.
Fakat sözlerinden dolayı zaman ile muahaza olunmazlar. Çünkü sözlerinin mânâlarını teakkul edenıiyeçekleri cihetle bunlar şer'an muteber
değildir. Binaenaleyh mecnunların akidleri, ikrarları sahih olmaz. Velev ki velîleri icazet versin.
(3) : Ateh  = Bunaklık; bir âfettir ki akılda haleli mucip olur, sahibinin sözleri vesair işleri kâh âkilâne ve kâh mecnunâne bulunur.
Kendisinde ateh bulunan şahsa «matuh» denir. Mecelle, matuhu şöyle tarif etmiştir: Matuh, ol muhtellüşşuur olan kimsedir ki fehmi ka-lîl ve sözü
müşevveş ve tedbiri fâsid olur.
Matuhlar, âkil çocuklar hükmündedirler. Binaenaleyh bir mümeyyiz çocuk başkasına vekil olabileceği gibi matuh de olabilir. Şu kadar var ki bunlar
da akdin hakları, kendilerine değil, müvekkillerine raci olur.
(4) : Igma -baygınlık; gayri tabiî bir füturdur ki, kuvvetleri izâle eder, bu yüzden sahibi kuvasını istimalden âciz kalır.
Igma, uykunun fevkindedir. îgnıa, ibareleri iptal eder ve her halde abdesti bozar.  İgma,  namaza nazaran cinnet hükmündedir. Oruç ve zekât
hakkında ise cünun hükmünde değildir; igma ile bunlar sakıt olmaz. Çünkü igmanın bir sene, hattâ bir ay devamı nadirdir.
(5) : Nevm -uyku; gayri ihtiyarî olan bir fûtun tabiîdir ki, akk ve havassı zahireyi amelden men eder.
Nevm, eda hakkındaki hitabın intibah vaktine kadar teehhürünü icab eder, nefsi vücubün teehhürünü raucib olmaz. Çünkü nevm, nefsi vücube sebeb
olan zimmoti ve islâmı İhlâl etmez. Edanın intibah ile hakikaten veya kaza suretile halefen ifası mümkündür.
Uyku, ihtiyar ve iradeyi ibtal eder. Bu cihetle uykudaki şahsın sözleri sahih olmaz. Meselâ: aüş verişi, talâkı, i'takı, riddeti ve ihtidası muteber
olmaz ve namaz halindeki sözleri, kıraetleri üzerine hükm terettüp etmez.
(6) : Nisyan = unutmak; kuvvei hafızada bulunan ve mülâhazası kabil olan bir şeyi mülâhaza ve derhâtır edememektir.
insanın gördüğü bir çok suretler, bellediği bir nice meseleler, kuvvei hayaliyyesinde mürtesim bulunur. însan bunlardan birini evvelce hafızasında
bulunmuş olan suretine tatbik edemezse buna «sehv» denir. Bu sureti hiç hatırlıyamazsa buna-1 da »nisyan» denilir. Bir vakitte mülâhaza
edilemiyen bir sureti sonra istenilen vakitlerde mülâhaza mümkün olursa bu ademi mülâhazaya da «zühul» adı verilir.
Bir sehv hali, az bir tenbih ile zail olmıyacak bir derecede bulunursa «hata» sayılır.
Nisyan, bir şeyin vücubüne münafi değildir. Hukuki ibadda Özr sayılmaz. Çünkü bu vücub ile hukuk, akla müstenittir. Akl ise nisyan halinde de
mevcuttur. Binaenaleyh bir kimse, unutarak namazını vaktin de kılamazsa bunu kaza etmekle mükellef olur.
Kezalik : bir kimse, bir malın başkasına aidiyetini unutarak onu kendi umuruna sarf etse bedelini borçlu olur.
Hukuki ilâhiyye hususunda nisyan, eğer tezekküri  mucib bir şeye mukarin ise özür sayılmaz, mukarin değilse sayılır.
Meselâ : namaz kılarken unutularak su içilse namaz bozulur. Çünkü namaz vaziyeti, bu nisyana mâni olacak bir haldir. Fakat oruçlu kimse
unutarak su içse orucu bozulmaz. Zira oruç hali, bu nisyana mâni olacak bir mahiyette değildir.
(7) : Hayz = kadınların âdeti, aybaşı hali ve nifas = lohusahk hali. Bunlar, ehliyeti izale etmezler. Şu kadar ki, namaz ile oruç için taharet şart
olduğundan bu hallerde namaz, çok tekerrür etmesinden dolayı sakıt olur. Oruç ise kazaya kahr.
(8) : Maraz = hastalık; tabiatın bozulmasıdır, bedeni tabiî cereyanından alıkoyan bir halettir.
Maraz; aczi mucibdir, fakat ehliyete münafi değildir. Bu cihetledir ki, maraz ile ne hukuki ilâhiyye, ne de hukuki ibad, sakıt olmaz. Namazın,
zekâtın, vesair borçların sakıt olmaması gibi. Şu kadar var ki, hu-kukullaha aid teklifler, kudretle meşruttur. Binaenaleyh bir hasta, ayakta namaz
kılamazsa oturarak veya ima ile namaz kılar. Oruç tutamâz-sa bunu da kazaya bırakır.
Bir hastalık, marazı mevt olunca varislerin ve alacaklıların hakları hastanın, terekesine teallûk eder, hasta bazı tasarruflarından mahcur bir hâle
gelir. Meselâ: bu halde .borcu olmayan bir hastanın vasiyeti, terekesinin nihayet sülüsünden muteber olur. Sülüsanı hakkında muteber olmaz. Fakat
böyle bir mariz, nafakası, tabib ücreti, mihri misil ile te-ehhülü hususunda asla mahcur olmaz. Çünkü bunlar, onun hayatî ihtiyaçlarından



bulunmuştur.
(9) : Mevt = ölüm; halis bir aczdir, kuvvetten tamamen mahrumiyettir. Mevt ile mükellef kimselerden namaz, oruç, zekât gibi teklifler sakıt olur.
Kezalik: meyyit üzerine hayatta iken vacibüleda olan karib-ler nafakası vesair şileler vefatile sakıt olur. Yalnız vaziyet yolile yapmış olduğu şileler
devam eder.
Ölüm ile meyyitin zimmetinden borç sakıt olup terekesi veya kefili mevcut ise onlara teveccüh eder,
ölünün vaktile gasb ettiği veya vedia olarak nezdinde bulundurduğu şeyler, vefatile sakıt olmaz. Mevcut ise kendisinden, değil ise mağsıı-bun bedeli
terekesinden istihsal olunur. Vedia hususunda taaddî ve taksiri var ise o da usulen terekesinden istifa olunabilir.
Ölünün kendi haceti için meşru olan şeyler de vefatile sakıt olmaz. Bu cihetle terekesinden evvelâ: teçhiz ve tekfini temin edilir, sonra borçları
verilir, daha sonra vasiyetleri tenfiz edilir, bunlardan sonra da terekesinin bakiyyesi varisleri arasında taksim olunur. Bütün bunlar, meyyitin
ihtiyaçları sayılarak hiç kimsenin rızasına bakılmaksızın sıra-sile yerine getirilmek icab eder.
Bir kimsenin kati edilmesinden dolayı icab eden kısas hakkı, o kimsenin varislerine iptidaen sabit olur. Bu cihetle varisleri bu kısası afv
edebilirler.
Kısas hakkı, ölünün bir hacetini kazaya salih olmadığından kendisine değil, varislerine bidayeten sabit olmuş oluyor. Şu kadar var ki bu hak,
mecruh için münakid olduğundan mecruhun carihi bu hakdan afv etmesi, sahihtir. Artık bu cerhten müteessiren vefatı takdirinde vârisleri için bu
hak, yeniden sabit olmaz.  (Cinayetler mebhasine müracaat!.)
Ölü, uhrevî âlem itibarile ber hayat sayılır. O âlemde hasenat ve seyyiatine göre hakkında muamele yapılır. Dünyada iken uhdesine teveccüh etmiş
olan hukuku üâhiyye ile hukuki ibaddan o ebediyyet âleminde mesul olur.
(10) : Rık = kulluk = memlûkiyet; bir aczi hükmîdir. Sahibi hür kimselerin ahi oldukları bir kısım tasarruflara ehl bulunmaz. Şahadet. İrağa.,
vpıl&vpt.  hilâfet gibi. Rık, bekaen böyle bir acz-i hükmîdir, aslı itibarile ise küfrün cezası olmak üzere meşru bulunmuştur.
Rık, tecezzi kabul etmez. Yani: bir kimse, kısmen rakik ve kısmen hür olamaz. Çünkü rık, bir küfr eseri, bir kahr neticesi olduğundan bunlar,
mütecezzî olmadığından rık da mütecezzî olamaz.
İmameyne göre i'tak da tecezzi kabul etmez. Bu cihetle kısmen azad edilen bir rakik, tamamen azad olmuş, oluc
Rık, mala malikiyyete münafidir. Çünkü sahibi, memlûk olduğundan mâlik olamaz. Bu cihetle bir işde istihdam edilse ücreti mâlikine aki olur.
Fakat rık hali, malın gayrisinde malikiyyete münafi değildir. Binaenaleyh rakik, nikâh hakkına, hayat hakkına maliktir. Nikâhı münakkl olur. Şu
kadar var ki nefazi, velisinin iznine bağlı bulunur.
Rık, sahibinin bedenî ibadetler ile mükellefiyetine *ve bunların sevab-larma nailiyyetine mani değildir. Rakik de namaz ile, oruç ile mükelleftir ve
bunların sevabları kendisine aittir. Fakat hac ile mükellef değildir. Çünkü haccı ifa için malen, bedenen kudreti bulunmuş olamaz. Onun malı
yoktur, velîsinin izni olmadıkça kuvveti bedeniyyesini hacce sarf edemez. Bunun içindir ki, bir rakik, hac ettikten sonra azad edilip badehu hac için
muktedir olsa yeniden hac etmesi lâzım gelir.
Rık sahiplerinin zimmetleri zaiftir. Bir rakik, iki kadından fazlasını* nikâhında cem edemez. Ve bir rakika hurre üzerine nikâh edilemez. Rakik ve
rakikenin diyetleri, hür kimselerin diyetlerinden noksandır. Buna mukabil kendileri hakkındaki hudud cezalan da hür kimselerin bu cezalarından
eksiktir. Çünkü külfet, nimete göredir.
Kölelerin cihada iştirak etmeleri, mâliklerinin iznine mütevakkıftır. Kendi kendilerine iştirak etmiş olsalar ganaimden tam sehimlere müs-tahik
olamazlar. Belki kendilerine «razh» adile bir mikdar atiyye verilir.
Rık hâli; velayete ve irse nailiyete münafidir. Rakiklerin şahadetleri, hükümleri, çocukları evlendirmeleri caiz olmaz. Ve mala malik olamı-
yacakları cihetle kariblerine varis olamazlar. Malik olsalar bu mal, ölüye yaoancı olan mâliklerine ait olacaktır.
Rık hali, ismet-i dem'e münafi değildir. Binaenaleyh bir köleyi veya cariyeyi haksız yere amden kati eden hür kimseler hakkında kısas lâzım gelir.
(I'tak mebhasine müracaat!.)
549 -: Mükteseb arızalara dair izahat :
(1) : Cehî = bilmemek. Bilmek, kabiliyetini haiz olan bir kimsenin bir şeyi bilmemesi, bir cehildir. Eğer bir kimse, o şey hakkında hiç bk şey
bilmiyorsa bu» bir cehli basittir. Fakat o şeyi yanlış biliyor, meselâ: o şey halâl iken ona haram tanıyorsa bu da bir cehli mürekkebdir ki, bunun
izalesi daha güçtür. Bir meçhulün nakizini iddiaya mukarin olan bir cehalet, bir cehli mürekkebdir. Esasen cehl, dört kısma ayrılır  :
(A) : Sahibi hakkında özür teşkil etmeyen cahildir. Âlemin Halikı. zişanım bilmemek gibi. Çünkü bütün mükevvenat, o halikı kadîmin vücu-ılline
delâlet ederken onu bir akıl sahibinin bilmemesi özre salih ohniyan bir cehaletten başka bir şey değildir.
(B) : Özre salih olmamakla beraber derecesi birinci kısımdan dün olan cehildir. Sıfatı ilâhiyyeyi ve küffarın cehennemde muhalled kalmalar rnı
bilmeyip inkâr etmek gibi. Böyle bir cehalet, vazıh delillere mu-nafidir. Bu cihetle bir Özre salih olamaz. Ancak bu inkâr, bu babdaki de-iılleri
te'vilden neşet ettiği cihetle derecesi birinci kısımdan dûndur.
Meselâ : feylesoflardan bir takımı, sıfatı ilâhiyyeyi -kadimlerin taaddüdünü müstelzim olacak diye -inkâr edip Allah Tealâ âlimdir, itendi zatile her
şeyi bilir, ayrıca bir ilin sıfatüe muttasıf değildir, dener. tCezalik: cehennemdeki hulûddan murad da orada uzun bir müddet katmaktan ibarettir,
derler. Bütün bu te'viller, hatadır. Fakat büsbütün ın-Aâr olmayıp birer te'vile müstenid olduğundan birinci kısım cehaletten dun görülmektedir.
rutabullaha, sünneti meşhureye, icmaı ümmete muhalif olan htı* uangi bir ictihad da bu kabildendir. Böyle bir içtihada dayanan, bir hu-kuın, hiç bir
vecihle nâfız olamaz.
(C) : Hadleri, kefaretleri İskata salih olan cehildir. Sahih içtihada mahal olan bir hususdaki cehalet, acîemi isabet, hata gibi.
Meselâ : bir katili iki veliyyi kıssadan biri afv ettiği halde diğeri -hakkı kısası bulunduğu zannile -kısas etse bundan dolayı bu ikinci veli hakında
kısas lâzım gelmez. Çünkü bu meselede içtihada mahal vardır. Bazı zatlara göre hakkı, velîlerden her birine müstakilleri sabit olur, birinin bu hakkı
afv etmesile diğerinin bu hakkı sakıt olmaz. işte bu içtihadın mevcudiyeti o kısas,icra eden ve bu suretle katil sayılan o veli hakkında kısasa mani
bir şüphe tevlid etmiş olur,
(D) : Özre salih olan cehildir. Dâr-ı harbde bulunup ihtida eden bir kimsenin namaz ve oruç gibi dinî vazifeleri hakkındaki cehaleti gibi.
Binaenaleyh bunlardan mesul olmaz.
Kezalik : bir vekilin gıyabında vukubulan azline cehaleti de bu kabildendir. Binaenaleyh bu azline muttali olmadıkça müekkili namına tasarruf atı



muteber olur.
(2) : Sekr = sarhoşluk; dimağın mütesaıd buharlardan dolması se-bebile vücude gelen gafilâne bir sürür, bir neşveden ibarettir.
Sekr hali, ya mubah bir tarik ile veya haram, bir tarik ile vücude gelir, buna göre hükmü de değişir. Şöyle ki:
Mubah yolile olan sekr = sarhoşluk, tasarrufatın sıhhatine mani olur, Sekran = sarhoş hakkında cezayı müstelzira olmaz. Meselâ : bir ilâç veya bir
bal yemekten veya bir ikraha mebnî şarab içmekten neş'et eden bir sarhoşluk; mubah bir tarik ile vücude gelmiş olur. Bu sarhoşluk, baygınlık
hükmündedir. Böyle bir sarhoşun alış verişi, talâk ve ı'tak gibi tasarufatı, uyuyan veya baygın bulunan bir şahsın tasarrufları gibi hükümsüzür.
Böyle bir sekrden dolayı haddi şürb de lâzım gelmez. Çünkü bu, bir neşve maksadile amdan irtikâb edilmiş değildir. Belki bir hastalık gibi
istenilmeksizin vuku bulmuştur.
Haram tarikile olan sekre gelince bu, kalbi ve filî tasarrufların sıhhatine ve hitabın, cezanın teveccühüne münafi değildir. Çünkü bililtizam irtikâb
edilmiştir. Binaenaleyh böyle bir sekran, namaz, oruç gibi dini vazifelerinden mesuldür. Ve bunun talâk, ı'tak, beyi, ve şira gibi tasarrufları -
Hanefiyyece -sahihtir, ihtidası da muteberdir. Ancak irti-dadı, istihsanen sahih görülmemiştir. Bu halde kelimei küfrü söylese küfrüne hükm
olunamaz, refikası da boş olmaz. Çünkü irtidadın rüknü, itikadı tebdildir. Sarhoşluk halinde ise bu tebdilin tahakkukuna hükm edilemez.
Sarhoşluğun derecesi, sözlerinin muhtelit bir halde bulunmasıdır. Fakat bir sarhoş hakkında haddi şürbün icra edilebilmesi için imamı azama göre
sekranın yer ile gök arasım tefrik edemiyecek bir halde bulunması lâzımdır. Çünkü hadler, şüphe ile sakıt olur. Sarhoşluk halinde noksan
bulunması da bir şüphe tevlid eder. Böyle bir sekranın rücu& ihtimali olmıyan hususlar hakkındaki ikrarı, muteberdir. Kaved ve kazC hakkındaki
ikrarı gibi ki cezayı, haddi müstelzim olur. Rücua ihtimali olan hususlar hakkındaki ikrarı ise muteber değildir. Haddi zina, haddi şürb, sirkat
hakkındaki ikrarı gibi. Böyle bir ikrarından dolayı hakkında had cezası icra edilemez. Çünkü sarhoş, bir şeyde, bir sözde sebat etmez. Onun
sarhoşluk hali, bu gibi hususlarda ikrarından rücu makamına kaim olur. Bu hadlere hakkı ibad teallûk etmez, bunlar mahza hukuki ilâhiyyedendir.
Bu cihetle bunlarda ikrardan rücu, muteberdir. (Hudud mebhasine müracaat!.)
(3) : Hezl -lâtife, şaka, ciddin mukabilidir ki buna: muvazaa, telcie de denir, iki kimsenin bir muameleyi aralarında herhangi bir maksattan dolayı
gayri ciddî olarak yapmaları, bir hezlden, bir muvazaadan ibarettir.
«Hezl ile yapılan bir muamelenin, meselâ : bir bey ve şiranın muteber olması için bunun akidden evvel âkidler arasında tasrih edilmiş olması
şarttır ki, inkâr vukuunda isbatı lâzım gelir.
«Hezl, hâlin delâletile sabit olmaz, ehliyete münafi bulunmaz. Bir muameleye mübaşereti ihtiyar etmeğe ve bu mübaşerete razı olmaya da münafi
değildir, iki taraf, böyle bir muameleye kendi ihtiyarlarile mübaşeret etmiş olur. Hezl, ancak yapılan muamelenin hükmünü ihtiyara, bu hükme
rızaya münafidir. Binaenaleyh hezl üe yapılan bir muamelenin hükmü olmaz, îki taraf, muvazaa suretile yapıldığı sabit olan bir muameleyi reci
etmekle mahkûm olur. Böyle bir muamele, bir satış muamelesinden ibaret ise satan mebiî, satın alan da verdiği semeni geri alır.
« Hezl = şaka yolile yapılan muameleler, itikadlara, haberlere ve inşaata aid olmak üzere üç kısma ayrılır:
(A) : Itikadlar. Bu hususdaki bir hezl; riddet yoliyle olursa küfrü müstelzim olur. Çünkü bir kimse, küfrü icab eden bir şeyi bir şaka olmak üzere
yapsa bununla dini ilâhîyi istihfaf etmiş olur. Binaenaleyh lec-didi iman etmesi lâzım gelir. Bilâkis bir gayrimüslim, hezl yolile islâmiy-yeti kabul
etse sahih sayılır. Zira birrıza ihtidaya ehl ve bu hususdaki ikrarı nzasile vaki olduğundan imanı ciheti tercih edilerek islâmiyeti kabui edilir, bunun
gayri sahih olduğuna hükmedilemez.
(B) : Haberler.   Hezl haberleri ibtal eder.   Binaenaleyh bir kimso hezl tarikile  gerek bey veya icare  gibi feshi  kabil  olan   şeyleri haber verirse ve
gerek kısasdan afv gibi feshe ihtimali olmıyan bir şeyi haber verse muteber olmaz. Çünkü hezl hali, haber verilen şeyin sıdk ve sıhhatine itimada
manidir.
(C) : İnşaat. Bunlar, feshi kabil olup olmamak itibarile iki kısmıdır. Bir kısım, bey ve icare gibi kabili fesh olan inşaattır ki, bunlarda hezl
muteberdir. Böyle bir akd, gayri muayyen bir şartı hıyar ile yapılmış mesabesinde olup fâsid hükmünde bulunur. Binaenaleyh iki taraftan her
birinin böyle bir akdi fesh ve nakza hakkı vardır. Maamafih iki taraf, hezl ile yaptıkları böyle bir muameleye bilâhare razı olup icazet verebilirler.
Şu kadar var ki İmamı Azama göre iki tarafın böyle bir akde icazet vermesi için üç gün müddet vardır, bu müddet geçince akdin fesadı takarrür
eder, artık ona icazet veremezler. îmameyne göre ise bu akdi fesh etmedikçe buna icazet verebilirler.
Diğer bir kısmı da kabili fesh olmıyan inşaattır ki, bunlar da üç nevidir:
Birincisi : talâk, ı'tak, yemin, nezr, kısasdan afv gibi kendisinde mal olmayan akidlerdir. Bunlarda hezl, bâtıl, tasarruf sahihtir. Binaenaleyh bir
kimse zevcesini hezlden boşasa talâk vaki olur.
ikincisi : kendisinde malın tebaen sabit olduğu akidlerdir. Nikâh gibi ki buna tebaen zevceye mehr namile bir mal verilmesi sabit olur. Bunda da
hezl batıldır. Binaenaleyh iki taraf, esas nikâhın hezl ile vukuunda ittifak etseler de nikâh, sahih ve mehri misi lâzım olup hezl bâtıl bulunmuş olur.
Fakat mehrin miktarında hezl vaki olsa, meselâ : bir nikâh hakikatte yüz lira, zahiren ise iki yüz Ura mehr tesmiyesile akd edilse mehr, yüz lira
olmuş olur.
Üçüncüsü : kendisinde malın maksud olarak sabit olduğu akiddir. Muhaîea gibi, mal mukabilinde ı'tak gibi veya amden katilde kısasdan bir mal
mukabilinde musaleha gibi. Böyle bir muamele hezlen yapılmış olursa hezl, bâtıl olup muamele sahih \e bedel lâzım bulunur.
« Hezl yoliyle yapılan bir ibra, muteber değildir. Binaenaleyh bir kimse, borçlusunu şaka yoliyle ibra etse hükmü olmaz.
Hakkı şüf a, daha müvasebe -derhal taleb bulunmadan hezl yoliyle ibtal edilse sakıt olur. Fakat müvasebeden sonra ibtal edilse sakıt olmaz, bu hak
yine baki kalır. (Yazılan bu meselelerin hususî nıebhasle-rine müracaat!)
(4) : Hata; bir mânâca sevabın zıddı demektir. Diğer bir mânâca da amde mukarin olmayan söz veya işden ibarettir. Burada matlûp olan da bu
mânâdır.
« Hata; ne ehliyeti vücube, ne de ehliyeti edaya münafi değildir. Çünkü hatanın akla ve kuvvetlere tesiri yoktur. Muhtî, ihtiyatsız hareketten hâli
bulunmamıştır. Hata, tam bir kasde değilse de yine sahih bir kasde mukarindir.
Meselâ : bir kimsenin ava attığı kurşun, bir insana tesadüf etse bu bir hata olmuş olur. Bunda bir sahih kasd vardır. Çünkü kurşun kasden atılmıştır.
Fakat bu kasd, tam değildir. Zira o insana atılmış değildir. .
« Hatada kasdin tamam olmamasından dolayıdır ki, ietihad neticesi olan bir hata, hukuki ilâhiyyenin sukutu hususunda bir özür olmaya sa-lihdir.
Binaenaleyh bir hâdisenin hükmi şer'îsini incelediği halde isabet edemiyen bir müfti, asim olmaz.



Kezalik : kıble cihetini araştırdığı halde isabet edemiyen bir musaî-lî, günahkâr olmaz.
« Hata; had ve kısas gibi ukubetler hususunda da şüphe teşkil etmeğe salihdir. Binaenaleyh bir kimseye yanlışlıkla zevcesi olmıyan bir kadın zifaf
edilmekle aralarında mukarenet vuku bulsa hakkında haddi zina ve zinaya mahsus günah lâzım gelmez.
Kezalik : hata yoliyle vuku bulan bir katilden dolayı katile kısas ve amden katle mahsus günah lâzım gelmez. Çünkü bunlar birer kâmil ukubettir.
Mazur olan muhtî üzerine vacib olmazlar. Şu kadar var ki hata, taksirden hâli delildir. Muhtî, ihtiyat ve dikkati terk etmiş olacash cihetle bundan
dolayı asim olur ve hataen katilden dolayı diyet ile, kef-faret ile mükellef bulunur.
« Hata, hukuki ibadî iskat hususunda özüre salih değildir. Binaenaleyh bir kimse başkasının bir malını hataen telef etse tazmin etmesi lâzım gelir.
Ve hata tarikile olan katilden dolayı lâzım gelen diyet, tahfii' nıaksadile üç seneye tevzi edilir. Çünkü hata, bir Özürdür, tahfifi müstelzim olur. Ve
bu diyet, bir ceza olmayıp bir bedeli mahal olmak üzere verileceğinden müteaddit kimseler hata tarikile bir şahsı Öldürmüş olsalar, hepsine bir
diyet lâzım gelir, yoksa her biri müstakillen bir diyet vermekle mahkûm olmaz.
« Hata yoliyle vuku bulan talâk sahihtir. Çünkü talâk arzusu bir emri kalbidir, biz buna muttali olamayız. Biz talâka mevzu olan tâbirlere göre
.hükm ederiz. Eğer tabirlere itibar olunmazsa hiç bir sözün hükmü kalmaz. Bir sözü sÖyliyen, «benim bundan maksadım şu idi» diye hakikati
sakhyabilir. Fakat îmamı Şafiîye göre hata ile talâk vaki olmaz. Çünkü muhtîde sahih bir kasd yoktur.
(5) : İkrah; insanı vaid ile, tehdid ile kerih gördüğü, istemediği bir şeye hami etmektir ki, iki nev'e ayrılır:
Birisi, ikrahı mülcîdir ki, nefsi itlaf, uzvu kat ile veya şiddetli darp ile tehdit etmek suretile yapılan ikrahtır. Bu ikrah, mekruhun rızasını idam,
ihtiyarım imha değilse de ifsad eder.
Bir şeyi yapmak veya yapmamak hususlarından birini tercih ile ona kalben teveccühte bulunmak, bir ihtiyardır. Bir şeye tahsin ve işar suretile
kalben yönelmek de rızadır.
Diğeri, ikrahı gayri mülcîdir kir habs ile, kayd ile, darb ile bittehdit yapılan ikrahtır. Bu, yalnız gam ve elemi mucib olur. Bu, rızayı idam ederse de
ihtiyarı ifsad etmez, fail; yine kaselinde müstakil kalır, kendi ihtiyarı, hâmilin ihtiyarına müstenid olarak kendi intizamını gaib etmiş ve
binaenaleyh fâsid olmuş sayılmaz.
« ikrahın hükmüne gelince : alelıtlak ikrah, ne ehliyeti vücube ve ne de ehliyeti edaya münafi değildir, mükrehin bunlara olan ehliyetini selb etmez.
Çünkü ikrah, mükrehin zimmetine, akl ve bulûğuna halel vermez ve ikrah, mükrehe hitabın teveccühüne münafi olmaz. Bu bi-tab, kendisi için bir
ibtilâ, bir imtihan mesabesinde bulunur, bundan dolayı mesul olur, ya sevaba veya ıkaba istihkak kazanır.
« îkrah, her ne kadar bazan ihtiyarı ifsad ederse de ona bilkülliye münafi bulunmaz. Mükreh, kendi nefsini vikaye için mükrehün bihi ehveni şer
görerek ihtiyarile irtikâb eder.
« Mükrehin ihtiyarı fasidile hâmilin -icbar edenin -ihtiyarı sahihi tearuz edince bu sahih ihtiyar, fâsid ihtiyara tercih olunur. Çünkü fâsid, sahih
mukabilinde mâdumdur. Bu halde mükreh, hâmile âlet mesabesinde bulunmuş olur. Meğer ki tercih, mümkün olmasın. Bu takdirde hüküm, fâsid
ihtiyara nisbet olunur. Binaenaleyh mükrehten sâdır olan tasarrufat iki kısma ayrılır: Bir kısmı, hâmile, bir kısmı faile, yanı: mükrehe mensub olur.
Şöyle ki: mükrehen vaki olan şeyler, ya akvalden veya ef alden ibarettir. Akval hususunda mütekellim, başkasına âlet olmaya aalih olmadığından
bir kimse, bir sözü mükrehen söyleyince bunun hükmü kendisine iktisar eder, hâmiline ait olmaz. Çünkü bir şahıs, bir sözü başkasının lisanile
söylemiş olamaz. Bu halde bakılır: eğer o söz. fesha mütehammil, rizaya mütevakkıf olmayan şeylerden ise mücerred ikrahdan dolayı bâtıl olmaz.
I'tak, nikâh, talâk, ricat, yemin, nezr, zıha»*, îlâ, ilâdan rücu, kısasdan afv gibi. Bu on şeyden her hangi biri ikraha mebni vaki olsa muteber olur. Ve
eğer o söz, feshe mütehammil ve rızaya mütevakkıf şeylerden ise bununla akdi fâsid vücuda gelmiş olur. Bey, ica-re ve emsali gibi.
Ef'ale gelince : bunlar da iki kısımdır. Bir kısmı, akval gibidir ki. bunlarda fail, hâmile âlet mesabesinde bulunmaz, fîl kendisine izafe ohi-nur.
Yimek, içmek, zinada bulunmak gibi.. Binaenaleyh bir oruçlu, diğer bir oruçlu kimseyi iftara icbar etmekle o kimse de iftar etse bununla kendisinin
orucu bozulur, diğerinin orucu bozulmaz. Çünkü bir kimse başkasının ağziîe yiyip içmiş olamaz.
Fillerin diğer bir kısmı ise akval gibi değildir. Bunlarda failin hami! için âlet olmaya ihtimali vardır. Bunlar da iki nevidir.
Birinci nevi : failin hamil için âlet sayılması takdirinde cinayet mahallinin tebeddülü lâzım gelir. Bu halde hükm, akvalde olduğu gibi yine faile
İktisar eder. Hacde bir muhrimin diğer bir muhrjmi. sayd'ı Öldürmeğe icbar etmesi gibi. İşte bu kati, failine ait olur, bu cinayetin mahalli kendisi
bulunmuş olur. Eğer bu kati, mücbire aid olsa cinayet mahallî bu mücbir olur, icbar bulunmamış, ikrahdan maksad husule gelmemiş bulunur. İkrah
ile vuku bulen bey ve teslim de bu kabildendir. Bundan da failine nisbet olunur. Eğer bu bey ve teslim, hâmile -mücbire nisbet olunup fail, âlet
mesabesinde telâkki edilse mahali teslim olan mebî. tebeddül etmiş, magsub mahiyetinde bulunmuş olur. Artık bu bey ve teslimde beyi fasid
hükmü değil, gasb hükmü cereyan etmek lâzım gelir. Halbuki bunlar failine nisbet edilince mahalli cinayette tebeddül görülnıiyeceğinden gasb
tahakkuk etmez, müşteri o mebîe mülki fâsid ile mâlik olur.
İkinci nevi : failin hâmile âlet sayılmasından dolayı cinayet mahallinin tebeddülü lâzım gelmez. Bu takdirde hükm, ir;tidaen hâmile nib-bet olunur.
Bir nefsi veya malı ikraha mebnî itlaf gibi. Bunlar da hâmilin faili âlet gibi istihdam ederek onu çarpmak suretile bu itlaf hâdisesini vücude
getirmesi mutasavverdir. Bu halde bu itlaf cinayetinin mu-cebi faile değil, hâmile lâzım gelir.
Meselâ : bir kimse bir şahsı vaki olan ihraha mebni amden öldürse kısas, hâmile = mücbire lâzım gelir, o kimseye lâzım gelmez. Çünkü insanlar,
kendi hayatlarım severler, bu bir fıtrat muktezasıdır. Bu cihetle herkes kendi hayatını korumaya medar olan şeyleri tercih eder, bu bakımdan da
kendisi hâmilin bir âleti mesabesinde bulunmuş olur. Maamafih bu katlin günahı kendisine teveccüh eder. Çünkü kendi nefsini takdim ederek
kendisi gibi mâsumüddem olan bir kimseye kasd etmiş, kati günahım işlemiş, Hâhk Tealâya ma'siyeti müstelzim olan bir hususta mahlûka
itaatte bulunmuştur.
« İkrarlara gelince : bunlardan hiç biri ne ikrahı mülcî ve ne de ikrahı gayri mülcî ile sahih olmaz. Çünkü haber verilen şeyin ademine delîl vardır ki,
o da ikrah, tehdit vukuundan ibarettir.
« ihtiyar zamanında ikdam edilmesi halâl olmayan filler hakkında ikrah halinde aşağıdaki hükümler cereyan eder:
(A) : Haklarındaki hürmet, ikrah ile sakıt olmıyan, yapılmalarına ruhsat lâhık bulunmıyan fillerdir. Kati, cerh, zina filleri gibi. Bunları cebren
mürtekit olanlar da asim olurlar.
(B) : Haklarındaki hürmet,   ikrah ile sakıt olan fillerdir.   İkraha mebni şar ab içmek, hınzır veya meyte eti yimek gibi. Bunlar, ikrahı mül-eî ile
mubah gibi olur. Mükreh, bu hususdaki müsaadei şer'iyyeyi bildiği halde bunlardan kaçınıp bu yüzden kati edilse asim olur. Bu müsaadeyi



bilmediği takdirde ise asim olmaması umulur.
İkrahı gayri mülcî ise muharrematı mubah kılmaz. Çünkü onunla ıztırar hâsıl olmaz. Şu kadar var ki, bu, bir şübhe iras eder. Binaenaleyh bir kimse
gayri mülcî olan bir ikraha mebnî şarab içse hakkında had cezası lâzım gelmez.
(C) : Haklarındaki hürmet ikrah ile sakıt olmayıp yalnız ruhsata muhtemil bulunan fillerdir. Bu filler, ya hukukuUaha veya hukuku ibada aid
bulunur Hukukullaha aid olan filler de ya sukuta ihtimali olur veya
olmaz.
Şöyle ki : küfrü mucib olan bir sözü söylemek, sukuta ihtimali olmıyan hukuku ilâhiyyeye racidir. Namaz, oruç gibi ibadetler de sukuta ihtimali
olan hukuku ilâhiyye cümlesindendir. Bunların hepsinde de ikra hı mülcî sebebile ruhsat carî olur. Binaenaleyh mükreh olan kimse, kalben
muvahhid olduğu halde Üsanen tevhide münafi bir söz söylese veya kalben farziyyetine kail olduğu halde namazı terk eylese asim olmaz. Fakat
sabr edip de ikraha mebni bunları terk etmiyerek kati edilse şehid olmuş olur. Çünkü onun bu metaneti, dini ilâhiyi izaz demektir.
Bu kısım hukuki ibada gelince: bunlarda da bu ruhsat carîdir. Bir müslümanın malını itlaf gibi. Binaenaleyh bir müslüraanın malını itlaf için ikrahı
mülcî vuku bulsa o malı itlaf caiz olur. Fakat bu ikraha rağmen o malı itlaf etmeyip de bu yüzden kati edilse -inşaallah -şehit olmuş olur. Çünkü
başkasının ismeti malına riayet etmiş, bir zulmü def için kendi nefsini bezi eylemiş olur.
(6) : Sefah; lügatte hıffet ve hareket demektir. Şer'an iki mânâda müstameldir. Birisi, insana ferah veya gazepten dolayı arız olan bir mf-fettir ki»
onu aklı başında olduğu halde şer'i şerifin ve aklın mucebine muhalif amele hami ve sevk eder. Bu bir umumî mânâdır, her mahzuru irtikâba
şâmildir.
Diğeri de: sefeh, bir işi şerişerife ve akla min vechin muhalif bir ti-hete tahsis etmektir. Velev ki o cihet, aslı itibariyle meşru ve mahmurt bulunsun.
İsraf. gibi. Bazı israflar, bir ve ihsan şeklinde bulunduğundan aslen meşrudur. Fakat sahibinin muhtaç bir halde kalmasına sebeb olacağı
bakımından da şer'a, akla muhalif bulunur.
« Sefeh, ehliyeti vücub ve ehliyeti edaya münafi değildir. Çünkü sefihin aklı ve bedeni yerindedir. Şu kadar ki sefih, yaptığı işde aklına
muhalefette bulunmuş olur. Binaenaleyh onun bu sefihliği, mükellefiyetine mani Olmaz.
« Sefeh, sahibinin tasarrufatma da münafi değildir. Çünkü sefih, emanetulîahı tahammüle, hukuku ilâhiyye ile mükellefiyyete ehl olunca hukuki
ibada da bitarikilevlâ ehl bulunmuş olur. Şu kadar var ki, bir kimse sefih olarak baliğ olsa malları kendisine bilittifak verilmez. Onun menfaatini
muhafaza için bu mallar, imameyne göre bilfiil reşid oluncaya kadar, İmamı azama göre de sinni rüşde vâsıl oluncaya kadar başka bir eminin elinde
bulundurulur. Sinni rüşd ise yirmi beşinci seneden ibarettir.
« Bulûğundan sonra sefih olan şahıs hakkında ise fukahamn ihti-. lâfı vardır, imamı azama göre sefih hacr edilmez, tasarrufları nafiz olur. Çünkü
esasen âkildir, muhataptır, ehliyeti hukukiyyeyi haizdir, ima-meyn ise feshi kabil, hezl ile bâtıl olan tasarruflardan dolpyı hacr edilmesini caiz
görmüşlerdir. Bey, icare, hibe gibi tasarruflar bu kabildendir. Çünk" bu surette sefihinde, .başkalarının da hakları sıyanet edilmiş olur. İmamı âzam,
buna karşı diyor ki: sefihi hacr etmek, onun ehliyetini, velayetini ibtal, onu behaime ilhak demektir. Bir insanın tasarrufa ta ehl olması, spzlerinin
muteber tutulması, bir nimeti asliyedir. İnsan bununla hayvanattan temayüz etmiş bulunur. Artık malı siyanet için bu nimeti ibtal etmek, caiz
olamaz.
(7) : Sefer = yolculuk; lügatte bir mesafeyi kat etmektir. Şer'an: vasatı yürüyüşle en az üç günlük (—18 saatlik) bir yere kadar gitmek üzere vatanın
umranatmdan çıkmaktan ibarettir.
« Sefer, ehliyeti vücub ile ehliyeti edaya ve ahkâmı şer'iyye ile mükellefiyete münafi değildir. Şu kadar var ki, sefer, hali, meşakkatten hâli
olmadığı cihetle sefer, meşakkat makamına ikame edilerek bazı hususlarda tahfife sebeb bulunmuştur. Velev ki bilfiil meşakkat bulunmasın.
Binaenaleyh sefer halinde dört rekâtlı farz namazlar ikişer rekât olarak kılınır. Bu, Hanefîlere göredir. İmamı Şafiîye göre ise müsafir, muhayyerdir,
dilerse bunları yine dört rekât olarak kılabilir.
Kezalik : sefer, ramazanı şerif orucunun te'hirine tesir eder. Şu kadar var ki bu hus'usta müsafir, bilittifak muhayyerdir, dilerse orucunu ikamet
zamanına tehir eder ve dilerse sefer halinde tutar.
Bir misafir, ramazanı şerif orucuna niyet edip oruçlu olarak sabahladıktan sonra artık o günün orucunu bozamaz. Kezalik: bir mukim, ramazanı
şerifte oruçlu bulunduğu halde sefere çıksa o gün orucunu terk edemez., Bu halâl değildir. Şu kadar var ki, sefer hali, bu orucun vücubı edası
hakkında bir şüphe tevlid ettiği cihetle bunu bozduğundan dolayı üzerine keffaret lâzım gelmez. Meğer ki bir mukim, daha sefere çıkmadan orucunu
bozsun da badehu sefere çıksın. Bu takdirde keffaret lâzım gelir. Badehu sefere çıkmakla bu keffaret sakıt olmaz.
« Sefer ahkâmı, beldenin ümranından çıkmakla istihsanen sabit olur. Ve-bir müsafir, daha üç gün yol yürümeden ikamete niyet etse sahih olur.
Velev ki bu niyeti, ikamet edeceği mevziin gayrisinde vuku bulsun. Fakat bir müsafir, üç günlük bir' yol yürüdükten sonra ikamet gâh ittihaz
edeceği bir yerde bulunmadıkça ikamete niyeti muteber ol-maz. Çünkü üç günden evvel ikamete niyyet, seferi def etmek, ondan va?. geçmek

demektir. Üç günden sonra niyyet ise sefer halini ref etmek mesabesindedir. Def ise ref'den esheldir. 
[39]

 
İçtihadın mahiyyeti ve şartları :
 
550 - :  tctihad, lügatte meşakkate tahammül etmektir. Istılahta: fer'î olan bir hükmi şer'îyi delilinden istinbat hususunda mechudi bezi. yani: tamam
takati sarf eylemekten ibarettir. Bu suretle bütün kuvvetini sarf eden zata  «müctehid», istinbat edilen hükmi şer'iye de  «müc tehedün fih» denilir.
Ictihad, kolay bir şey olmadığı cihetle şer'î delillerden hükümleri çıkarmaya «istinbat» denilmiştir. Çünkü istinbat, esasen kuyudan güçlükle su
çıkarmak demektir.
İçtihadın tarifine «fer'î» kaydile itikadiyata, ve sarih, kat'î naslar ile sabit ibadetlere vesaireye müteallik hükümler, hariç kalmıştır. Çünkü bu gibi
ahkâmı asliyye, kat'îdir, sabittir, içtihada mahal değildir.
«Şer'î» kaydile de aklî ve hissî olan hükümlerden ihtiraz edilmiştir. Zira onları anlamak hususundaki mesaî, bir içtihadı fıkhî değildir. 551 -:
Fer'iyyatten olan şer'î meselelerin hepsinde içtihada muktedir olan bir zata «müctehidi mutfak», bu meselelerin yalnız bir kısmı hakkında içtihada
kadir olan bir zata da «müctehidi mukayyed» denilir. Bir müctehidi mutlak itibarüe içtihadın şartı, içtihadın ehlinden sadır, mahalline masruf



olmaktır. Bu hususta ehliyet, kitabullaha, sünneti ne-beviyyeye, mevaridi icma ile vücuhı kıyasa vukuf ile hâsıl olur. Şöyle ki-herhangi bir meselei
fer'iyye hakkında kendi usul ve kavaidi dairesinde ictihadda bulunacak bir zat için lâzımdır ki,  ahkâma  müteallik ayatı kur'aniyenin lügat ve şeriat
bakımından mânâlarını ve bunlara aid ilimleri ve bunların has, âm, mücmel^ müfesser, nâsih, mensuh gibi aksamım lâyıkile bilsin. Kezalik:
ahkâma müteallik süneni seniyyenin metinlerine, senedlerine, yani: bunların lûgavî ve şer'î mânâlarına, kısımlarına, ve bizlere ne suretle rivayet
edile gelmiş olduklarına bihakkın muttali bulunsun.
Kezalik : icmam mevarid ve mevakiini, yani: nerelerde icma vaki olmuş bulunduğunu güzelce anlamış olsun. Tâ ki icmaa muhalif içtihada kıyam
etmesin.
Kezalik : kıyasın vecihlerine bütün şeraitile, ahkâm ve aksamile, makbul ve merdud delîle vâkıf olsun. Tâ ki yanlış kıyaslara meydan verilmesin.
îşte îmaim âzam ile diğer eimmei selâse hazeratı, birer müctehidi n-mtlak olduğundan bu şeraiti cami bulunmuşlardır.
Bazj meselelerde içtihada kadir olan ve bu cihetle içtihadı mukayyed ashabından sayılan zatlar hakkında ise taklid ettikleri müctehidi mutla-kın
usulüne, delillerine vâkıf olmak kâfidir. Meselâ: böyle bir zat, İmam! azama tâbi olduğu takdirde onun ictihad sahasındaki usul ve delâilme muttali
olunca bazı meselelerde ictihad da bulunabilir. Onun bu içtihadı, imamı âzamin usul ve delâiline muvafık olacağından kendisi «müctehidi

mukayyed» bulunmuş olur.
[40]
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ÜÇÜNCÜ KİTAB
(BİRÎNCÎ BÖLÜM)
NİKAHA AÎT ISTILAHLARA VE NİKAHIN MUKADDİMATINA
VESAİK BÎR KISIM AHKAMINA MÜTEALLİKTİR.

Nikaha Aîd Bazı Istılahlar  :
Nikâhın Mukaddimatı = Nişanlanma Vesaire:
Nikahın Mahiyetîni İzah  :
Nikahın Rüknü:
Nikahın Nevileri:
Nikahın Sıhhat Ve Nef Azının Şartları :
Sahih Nikahların Hükümleri :
Fasıd Nikahların Hükümleri   :
Batıl Nikahların Hükümleri :
Şarkta Veya İzafete Mukarin Nikahlar  :
Nikâhın Sıfatı Şeriyyesî :
Nikâhın Hikmeti Teşrüyyesî :
Nikâhta Velayet Ve Bu Velayetin Mertebeleri :
Nikâhta Velayetin Nevilerî :
Kasırların Nikahları Ve Müstahik Oldukları Hiyarî Bulûğ:
Hurrei Mükellefenîn Nefsini Tezvicî :
Nikahlarda Vekalet Ve Risalet

NİKÂHTA AKDİ FUZULÎ :
Kölelerin  Ve  Cariyelerin Nikahları Ve  Hîyari  Itk:
Nikahta Kefaet :
Kefaetin Şart Olup Olmaması Hakkındaki Mütalaalar  :

İKİNCİ  BÖLÜM
MUHARREMAT HAKKINDADIR

Muharremat = Nikahları Haram Olan Kadınlar
Karabeti Nesebiyye Sebebile Hürmet :
Karabeti Nesebiyye İtibarile Olan Hürmetin
Hikmeti Teşröyyesi :
Rezaın Mahîyyeti Ve Hürmeti Müstelzim Mikdarı :
Reza Müddeti
Rezâ'ev Hükmü ;
Reza  Sebebile Nikahları Haram Olan Kadınlar :
Reza'ın Sübutu:
Hürmeti Rezâın Hikmeti Teşriîyyesi :
Sıhriyyet =  Müsaheret :
Zina  İle Hürmeti  Müsaherentn  Sübutu   Ve  Ademî Sübutu Hakkındaki Mütalâalar   :
Hürmeti Müsaherenîn Htkmeti Teşbftyyesi  :
Hakkul'gayr :
Meharimin Aralarını Cem:
Meharîmin Aralarını Ademi Ceotin Hikmeti Teşrhyyes :
Şirk Sebebîle Olan Hürmeti Muvakkate :
Müşrikeler İle Kit'abiyyelerin Nikahları Hakkındaki Hükmün Hikmeti Teşrüyyesi:
Lian Sebebile Husule Gelen Hürmet  :
Mülk Sebebile Husule Gelen Hürmet:
Hürre Üzerine Cariyeyi Nikâh:
Üç Veya İkî Talakın Vukuundan Mütehassîl Hürmet :
Tahlil Usulünün Hikmeti Teşrîîyyesi :
Adedî Meşrul Tecavüzden Münbaîs Hürmet Ve Teaddüdi Zevcat :
Teaddüdi Zevcatın Hikmetiteşrüyyesi:

(ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM)
MEHRR KASME VE HUKTIKİ ZEVCtYETE MÜTEALLİKTİR

İslâm Hukukunda Mehrin Lüzumu Ve Mikdarı :
Mehbin Lüzumundaki Hîkmeti Teşkîtyye :
Mehrin Akşamı :
Mehki Müsemmanın Serait Ve Evsafı :
Mehrîm Teekküdü, Kat'îmyet Kesbetmesi :
Mehrin Tezyîd Ve Tenzili



Mehkde Husule Gelen Ziyade :
Mehrîn Helak Ve Teayyübü :
Mehrin  Sobe Edilmesi :
Mehre Dair Kefalet Ve Terhin :
Mehrin Kabz Ve Teslimi
Mehri Misli Îcab Eden Haller :
Mütatı Îcab Eden Haller :
Mehre Müteallik İhtilaflar, Davaları :
Cihaza Müteallik Meseleler Ve Dâvaları:
Zevç İle Zevce Arasında Hane Eşyasına Müteallik Davalar :
Nikaha Müteallik Davalar
Nikâha Daik Şahadetler
Kasme Müteallik Meseleler
Zevceynin Mütekabil Hakları Ve Vazifeleri :
Gayrî Müslîmlerîn Nikâhları  :

ÜÇÜNCÜ KİTABIN SONU
DÖRDÜNCÜ KİTAB
(BİRİNCÎ     BÖLÜM)
MÜFAREKATA AİD ISTILAHLARI VE NİKAHIN  FESHİNE,
TALÂKA DAİR BİR KISIM HÜKÜMLERİ MUHTEVİDİR.

Müfarekata Aîd Istılahlar :
Talâk   Île   Feshin    Mahiyetleri Ve  Aralarındaki Farklar :
Talâkdan Madud Olmayan Fesîhler :
Talakın Rüknü, Nevileri Ve Talâkda Müstamel Tabirler :
Talâk Vukuunun Şartları :
Talakın Ehlî :
Bir Mütalea :
Talâkın Mahalli :
Talakın Adedi :
Lahika :

(Hukuki islâmiyye ve ıstılahatı fıkhiyye kamusu) adı ile yazılmış olan eserin bu ikinci cildi, dört kitaptan müteşekkil olup kamusun üçüncü,
dördüncü, beşinci ve altıncı kitaplarını teşkil etmektedir.
Şöyle ki: üçüncü kitap,  Münakehat»a müteallik meseleleri ihtiva edip üç bölüme ayrılmıştır.
Dördüncü kitap, Müfarekata  nikâh rabıtasına bir vech ile nihayet verilmesine» dair meseleleri muhtevi olup üç bölüme münkasimdir.
Beşinci kitap, «neseb ile hızane» meselelerine mütedair olup iki bölümü muhtevidir.
Altıncı kitab, «nafaka» meselelerine ait olup iki bölümden ibaret bulunmaktadır.
Bu dört kitabın ihtiva ettiği meseleler, bir kısım şahsî, ailevî hükümleri mutazammm olup hukuk sahasında kendilerine en ziyade müracaat edilen
hususlardan bulunmuştur.
Bu kitaplardaki meselelerin esas kısmı; izafî delillere, yani: kitabul-lahdaki, süneni nebeviyyedeki sarih naslara ve icma: ümmete müstenit
bulunduğundan onlarda bütün islâm mûctehitleri müttefik bulunmuşlardır. Talî derecede bulunan kısmı ise içtihada müsait mesailden ibaret
bulunduğundan bunların hakkında müetehidini izamın  cemiyet hayatı için vüs'at ve rahmete vesile olacak surette  müteaddit akvali mevcuttur.
îslâm hukukunda aile ahkâmına müteallik meselelerin büyük bir kıymeti vardır. Bunlar bir bakımdan ibadet ve taate müteallik meselete)
kabilindendir.
îslâm hukukunda gerek şahısların ve gerek şahıslardan teşekkül eden ailelerin birer refahiyet ve mesudiyet içinde, bir intizam ve itilâ dairesinde
yaşamaları mühim bir gayedir. Binaenaleyh islâm hukuku, bu gayeyi temin edecek pek faideli, yüksek hükümleri muhtevi bulunmaktadır. Bütün
müslümanlar tarafından kabul ve tebcil edilen fıkhî mo.z-heblere ait, aile ahkâmına dair meseleler güzelce gözonüne alınırsa bu hakikat tecelli eder.
Aile ahkâmına ait meselelerin oldukça büyük bir kısmını bu ikinci cilt, ihtiva etmektedir. Biz bunları yazmakla islâm hukukunun vüsatine işaret
etmiş, islâm hukukundaki aile ahkâmına dair tetebbüatta buluna. cak genç hukukçularımız için oldukça mufassal bir eser vücude getirmiş
bulunuyoruz. Nâçiz mesaîmizin nezdi ilâhîde kabule karin olmasını Hak Tealâ Hazretlerinden niyaz ederiz.

Ve minalahittevfik.
[1]

 
ÜÇÜNCÜ KİTAB

 

Münakehata müteallik hükümlere dair olup üç bölüme ayrılmıştır: 
[2]

 
(BİRÎNCÎ BÖLÜM)

 
NİKAHA AÎT ISTILAHLARA VE NİKAHIN MUKADDİMATINA



VESAİK BÎR KISIM AHKAMINA MÜTEALLİKTİR.
 
İÇİNDEKİLER : Münakehata ait bazı ıstılahlar. Nikâhın mukaddimatı = Nişanlanma vesaire. Nikâhın mahiyyetini izah. Nikâhın rüknü. Bir
lahika. Nikâhın nevileri. Nikâhın sıhhat ve ne fazının şartlan. Sahih nikâhların hükümleri. Fasid ve bâtıl nikâhların hükümleri. Şarta veya izafete
mükarin nikâhlar. Nikâhın sıfatı şer'iyyesi. Nikâhın hikmeti tesriiyyesi. Nikâhta velayet ve bu velayetin mertebeleri- Kas irinin nikâhları ve
müstehik oldukları hıyarı bulûğ. Mükellef hurrenin nefsini tezviri. Nikâhta vekâlet, risalet ve akdi fuzulî. Köleler ile cariyelerin nikâhları ve hıyarı

ıtk. Nikâhta kefâet. Kefaetin şart olup olmaması hakkındaki mütalealar. 
[3]

 
Nikaha Aîd Bazı Istılahlar  :
 
1  -  (Nikâh) :  Evlenmeden,  akdi tezvicden ibarettir.     Yani:  bir akiddir ki, kasden mülki müt'ayi müfid olur. Bu akd ile bir aile teşekkül eder, 
bir erkek  ile bir  kadın  arasında  bir takım  haklar  teessüs ederek bunların biribirinden meşru surette istifadeleri  caiz  olur.
2  -  (Münakehe) : iki kimsenin akdi nikâhta bulunması manasınadır. Cem'i:  «münakehat»dır.
3  -  (Istinkâh) Nikahlanmak, nikâh talebinde bulunmak mânâ sınadır.
4  - (Zevç)  : Koca, bir kadının nikâhına sahip olan erkek demektir. Cem'i  (ezvac»dır.
5 - (Zevce) : Karı, bir erkeğin nikâhı altında bulunan kadın demektir. Cem'i «zevcat» dır. Maahaza Arab lisanında zevç lâfzı, eş mânâsına olarak
hem erkeğe, hem de kadına ıtlak olunur. Evlenmeğe, karı koca olmaya da «tezevvüc», «tenekküh», «izdivaç» denilir.
6  - (Halîle) : Bir erkeğe zevciyyet veya teserrî suretile halâl olan kadın demektir.. Cem'i «halâil» dir. Böyle bir erkeğe de «halîl» denir.
7  -  (irs) : Zevce demektir. Cemi «urus» dur.
8  -  (Ba'l ) : Zevç demektir. Cem'i «buule» dir.
9  -  (Nikahı sahih) :  Sıhhat  şartlarını  tamamen  cami   olan nikâhtır ki, nafiz ve gayri nafiz kısımlarına ayrılır.
10 - (Nikâhı nafiz) : Sıhhat şartlarını tamamen cami olup hiçbir kimsenin icazetine mevkuf bulunmayan  nikâhtır. Lâzım ve gayrı lâzım
kısımlarına ayrılır.
11 - (Nikâhı gayri nafiz) : Sıhhat şartlarım cami olmakla beraber nikâh sahibinin veya velisinin icazetine  mevkuf bulunan  nikâhtır. Buna «nikâhı
mevkuf» da denir.
12  - (Nikâhı lâzım)  : Nafiz, hıyarı fesihden ârî olup fesih tehlikesine maruz bulunmayan nikâhtır.
13 - (Nikâhı gayri lâzım) : Nafiz olmakla beraber fesih edilmesi kabil olan, yani: Öyle bir tehlikeye maruz bulunan nikâhtır ki, muhayyer olan
bunu fesh edebilir.
14  -  (Nikâhı fasid)  :  Sıhhat şartlarını  cami  olmayan  nikâhtır. Şahidsiz akd edilen nikâh gibi.
15 - (Nikâhı bâtıl) : Üzerine asla nikâh hükümleri terettüp etmeyen nikâhtır. Başkasının zevcesile bilerek evlenme gibi.
16  - (Nikâhı muvakkat) : Muayyen bir zaman için veya  meçhul bir müddet ile mukayyed olarak yapılan nikâhtır.
17 - (Nikâhı m üt'a) : Mut'a, temettü veya istimta gibi bir tâbir ile bir müddet için yapılan nikâhtır.
18 - (Nikâhı şıgar) : îki kadının mehr tesmiye edilmeksizin biri birine mukabil olmak üzere iki erkeğe tezvic edilmesi demektir.
Meselâ: îki erkek, birbirine kız kardeşlerini bu suretle tezvic edecek olsa bir nikâhı sigar vücude gelmiş olur.
Esasen sigar, sügur lâfızları, lügatte hulüv manasınadır. Hükümdardan hâli olan bir beldeye «beldei şâgıre» denilir. Böyle bir nikâh da mehrden
hâli olduğundan bu namı almıştır.
19 - (Nikâhı fuzulî)   :   Asil,  velî,  vekil veya  resul olmayan bir şahsın başkası namına yapmış olduğu nikâhtır.
20 - (Meclisi nikâh)   :  Nikâh akdi için toplanılan mahaldir.
21- (Ahkâmı nikâh) : Nikâhın akdedilmesi  üzerine  terettüp eden mehr ve nafaka gibi eserler, semereler demektir.
22 - (Akdi nikâh)  : îki tarafın nikâhı iltizam ve taahhüd etmeleridir ki, bu hususdaki icab ve kabulün birbirine  rabt  edilmesinden ibarettir. Buna
«nikâh kıymak» denir.
Akd, esasen lügatte düğmelemek, düğme bağlamak manasınadır, hissî ve manevî kısımlarına ayrılır.
28 - (tcabı nikâh) : Nikâhı vücude getirmek için ilk evvel söylenilen sözdür ki, nikâh onunla ispata başlanılmış olur.
24 - (Kabuli nikâh) : Nikâhı inşa için saniyen söylenilen sözdür ki-, akdi nikâh onunla tamam olur.
Meselâ: Nikâhda erkeğin «seni tezevvüc ettim» sözü icab, sonra kadının «ben de nefsimi sana tezvic ettim» sözü kabuldür.
Bilâkis evvelâ kadının «Ben nefsimi sana tezvic ettim» sözü icab, badehu erkeğin «Ben de seni tezevvüc ettim» sözü kabuldür.
25 - (Hıtbe) : Bir kadının nikâhına talib olmaktır. Evlenmeği talep eden erkeğe «hâtıb», evlenmesi istenilen kadına da «mahtûbe» denir.
26 - (Nişanlanma) : Evlenmek talebi üzerine verilen söz ile yapılan bazı merasimden ibarettir.
27 - (Velime) : Evlenmek dolayısiyle yapılan ziyafet manasınadır.
28 - (Bulûğ) : Lügatte vüsûl, kavuşma demektir. Istılahta: çocukluk çağının nihayet bulmasıdır. Bulûğ çağına eren erkeğe «baliğ», kadına da
«baliğe» denir.
Bulûğun mebdei, kızlarda dokuz, erkek çocuklarda on iki yaşın hitamıdır. Sinni bulûğun müntehası, imamı âzamin son ve en meşhur kavline
nazaran ihtilâm, ihbal, inzal gibi bir sebeble baliğ olmıyan erkekler için on sekiz ve hayiz, ihtilam, habil gibi bir sebeble bulûğu zahir olmı yan
kızlar için de on yedidir. Çünkü bu yağdaki bir insan, reşid olacağından artık onun baliğ sayılmaması muvafık değildir.
Kadınların neşv ve idraki erkeklerden daha seri olduğundan erkeklerin sinni bulûğu bir sene fazla bulunmuştur.
îmameyne göre gerek erkek ye gerek kızlar için bulûğ yaşının müntehası on beş senedir. Bu yaşa vâsıl olan bir şahıs, kendinde bulûğ âsân zahir
olmasa bile hükmen baliğ sayılarak hakkında o yolda ahkâm car! olur. Çünkü bu yaşda olanların bulûğları galib ve şayidir. Bununla beraber
insanların Ömürleri kısa olduğundan kendilerinin bu müddetten ziyade ehliyeti kâmileden mahrum tutulmaları muvafık görülemez. Bu kavi,
müftabihdir, Mecellede de bu kabul edilmiştir.
(Emmei selâseye göre de sinni bulûğun müntehası on beşdir.) Hacr ve ikrah mebhasine de müracaat!..



29 - (Müraheka) : Bulûğ yaşına yaklaşmak manasınadır. Fukaha, bulûğ yaşının mebdeine vâsıl olduğu halde henüz baliğ olmıyan şahsa hakikaten
veya hükmen baliğ oluncıya kadar erkek ise «mürahik», kız ise «mürahika» derler.
30 - (Bikr)  : Kocaya varmamış olan kızdır. Cem'i    «ebkâr» dır. Bikr, hakikî ve hükmî kısımlarına ayrılır.
31- (Bikri hakikî) : Erkek ile asla mücamaatta bulunmamış olan kızdır. Kocaya varmamış olmakla beraber hiçbir  sebeple bekâreti   zail olmamış
olan bir kız, bikri hakikî olduğu gibi kocaya vardığı halde zevcinin mecbub veya ınnîn olmasından dolayı kendisine tekarrüb vuku bulmaksızın
zevcinden talâk veya v(-fal sobabilo ayrılan bir kız da bikri hakikî sayılır. Yüksek bir yerden atlamak veya çok hayiz kara görmek veya uzun bir
müddet evlenme izin yaşamak veya cerahat gibi bir sebeple bekâreti- zarı zail olan bir kız da yine bikri hakikî bulunmuş olur.
32 - (Bikri hükmî) : Tekerrür etmemek ve hakkında haddi zina icra edilmiş olmamak şartile zina fiilinde bulunduğu malûm olan kızdır.
33  - (Seyyib)  : Kadın görmüş, yani: evlenmiş bulunan   erkektir Erkek görmüş kadına da «seyyibe» denir.
34 - (Eyyim)  : Kocasız kadındır. Gerek bikr ve gerek seyyibe olsun ve gerek büyük ve gerek küçük bulunsun. Cem'i «eyâmâ» dır.
35 - (Velayeti nikâh) : Bir gahsın evlenmesi hususunda diğer biı şahsın haiz olduğu velayet ve salâhiyet demektir ki, velayeti icbar ile velayeti
nedb kısımlarına ayrılır.
36 - (Nikâhta velayeti icbar) : Velayet altında bulunan bir şahsın evlenmesi hususunda razı olsa da olmasa da velayeti haiz olan diğer bu şahsın
sözünü tenfiz edebilmek salâhiyetidir. Çocuklar, mecnunlar, matuhlar bu velayet altında bulunurlar.
37 - (Velayeti nedb) : Müeerred kendisini hicabdan vikaye ve sui-ahlâka nisbet olunmaktan muhafaza için emri nikâhını velîsine   tefviz eden
baligei âkile, meselâ böyle bir  mutallaka hakkındaki   velayettir. Buna «velayeti istihbab» da denir.
38 - (Hryar-i bulûğ) : Baliğ olmakla velayet altından kurtulan bir şahsın, hakkındaki nikâhı kabul veya fesh ettirebilmek salâhiyeti demektir. Buna
«hıyarı idrâk» de denilir.
39 - (Hıyarı ıtk)  : Mevlâsı tarafından yapılmış olan nikâhım, azad edilmesi sebebile cariyenin ibka veya fesh edebilmeye salâhiyettar olmasıdır.
Buna «hıyarı ataka» de denir,
40 - (Adi- jÂa)  : Lügatte men manasınadır. Istılahta: bir kadını kocaya varmaktan zulmen men eylemektir. Şöyle ki: bir kadının küfüv ve münasibi
zuhur etti ve iki taraf nikâha ragıb bulunduğu halde o kadım mehri mislile tezvicden velisinin imtina eylemesi bir adidir.
41- (Kefaet) : Lügatte müsavat ve münasebet demektir. Nazîr ve kefaetl haiz olan kimseye «küfüv» denilir. Cem'i «ekfa» dır. Fıkıh lisanında
kefaet, zevç ile zevcenin birbirine bazı hususlarda müsavi ve mümasil olmaları veya zevcenin şerefçe zevcinden dûn bulunmasıdır.
42 - (Mahrem)  : Karabetten dolayı nikâhı haram olan kimsedir. Bir kıza nazaran kardeşi gibi. Mukabili «gayri mahrem = nâmahrem-» dir.
Mahrem, hürmet, ihtiram mânâsına da gelir.
43 - (Muharremat) : Nikâhları muvakkaten veya müebbeden haram olan kadınlardır.
(Hürmeti müebbede) : Hükmü devam edip duran hürmettir. Nikâhları hiçbir zaman caiz olmıyan kadınlar hakkındaki hürmet gibi ki, sebebi asla zail
olmadığından İlelebed devam eder. Bir    şahsa   nazara.:: ^omşiresile evlenmesi gibi
45 - (Hürmeti muvakkate)  : Bir zaman için carî olup badehu zail olan hürmettir. Nikâhları bazı sebeplere mebni bir müddet için   memnu olan
kadınlar hakkındaki hürmet gibi ki, o sebeplerin zevalile    mürten olur. Bir şahsa nazaran başkasının mu'teddesile evlenme gibi ki, iddeuiı nihayet
bulmasile hürmet zail olur.
46 - (Hürmeti musahere) : Sıhriyyet sebebile husule gelen hürmettir ki, nikâhın sıhhatine mani olur.
47 - (Hürmeti raza = £ij) : Bir çocuğa süt vermekten mütehas-sil hürmettir ki, nikâhın sıhhatine mani olur.
48- (Musahere) : Bir aileden kız almak suretile husule gelen da matlık, kainvaldelik, kainpederlik gibi hısımlıktır ki, buna    «sihriyyeU de denir.
49 - (Sıhr)  : Zevcenin anası, babası gibi bilûmum zî rahimi mahremdir. Cem'i «ashar» dır.
50 - (Karabeti nesebiyye) : İki veya daha ziyade kimseler arasında neseb itibarile olan yakınlık, hısımlık demektir.
51 - (Usul)  : Babalar ile analar ve Üânihaye cedler ile ceddeler-dir. Usulün müfredi «asi» dır. Bu kelime, lügatte temel ve esas manasınadır.
Necabeti olan zata «asîl», «zî asalet», «sahibi asalet» denilir.
52 - (Füru)  : Erkek ve kız evlâdile bunların ilânihayet evlâd v? ahfadıdır. Müfredi «feri» dir.
53 - (Havaşi) : Usul ve fünıdan maada akrabadır. Kardeşler, amcalar, dayılar gibi.
54 - (Raza) : Lügatte meme emmek demektir. «Raz'», rezaa», «ir-tiza'» da bu mânâyadır. «îrza» da emzirmektir. «Mürazaa», «rıza1» da iki
çocuğun bir memeden süt emmesidir. Bu halde bu çocuklardan her biri diğerinin «razii» olmuş olur. Istılahta raza', lâakal dokuz yaşında veya daha
yağlı bir kadının südü vakti mahsusunda bir çocuğun midesine dahil olmak demektir.
55  - Müra mürzia)  : Bir çocuğu emziren veya emzirmiş bulunan kadın demektir. Cem'i  «merazi'» dir.
56 - (Kazi): Süt emen çocuk ve bir   memeden süt emt:ı çocuklardan her biri demektir. Buna «râzi1», «mürtezi»  de denir.
57  - (Zıir): Süt ana demektir.
58  - (Zatı leben): Süt sahibesi olan, memesinde süt bulunan kadındır.
59  - {Sahibi leben) Bir kadının sütü kendisinin mukarenrtinden münbais ola kocası demektir.
60 - (Lebeni fahl): Bir erkeğin mü kare neti neticesi olarak bir kanda husule gelen süttür ki, her ikisinin maddei mahsusamndan münbais lüunur.
61  - (Fatm = fi tam)  : Çocuğu sütten kesmektir. Sütten kesilecek
iğa giren çocuğa da «muftım» denir.
62  - (Fasl = fisal)  : Fitam gibi sütten kesmek manasınadır.
63  - (Garre) : Aybını veya başkasının mu'teddesi olduğunu sakh-arak hatibini aldatan kadın demektir.
64 - (Teaddüdü zevcat) : Bir kimsenin nikâhı altında müteaddit adınlann bulunması demektir ki, bunun müslümanlarca    azamî haddi .Örttür.
65  - (Kasm)   : Zevcin yedi iktidarında olan şeylerde ve sohbet ve
lüvaneset için beytutet hususunda zevceleri arasında adalet ve müsa atı temine riayet etmesidir.
66 - (Mehr)  : Zevcenin akdi nikâh ile müstahak olduğu maldır ki, »unu zevcinden alır. Cem'i «mühür ve emhar» dır. Mehre sadak, nihle, lâik,
farize, sadaka atıyye namı da verilir.
67 - (Mehri müsemma) : İki tarafın az vevt» çok olarak   tesmiye e tayin ettikleri mal veya kabili mübadele olan menfaattir.



68 - (Mehrl misi)  : Zevcenin babası cihetinden ye olmadığı takdirde beldesi ahalisinden akid tarihinde, yag, cemal, bekaret gibi vasıflarda akran
ve emsali kadınların metilidir. Nefsi akd ile vacib olduğundan asi olan da bu mehri. misildir.
69 - (Mehrl muaccel) : Peşin verilmesi meşrut olan mehrdir.
70 - (Mehri müeccel) : Bilâhare verilmesi meşrut olan mehrdir ki, muayyen bir müddet zikredilmemiş ise vefat veya talâk halinde teaccül eder. Bir
mehrin tamamı müeccel olabileceği gibi bir kısmın da müeccel
olabilir.
71 - (Ukr)  : Mutlaka mehr mânâsına gelirse de mehri misilde istimali daha ziyadedir. Şöyle ki: hür bir kadının mehri misline ukr denildiği gibi bir
cariyenin cemali ve mevlâaı itibarile mümasilleri olan cariyelere nazaran müstahik olacağı mehre de ukr denilir, yani: bu cariyelerin nikâhlarına
ne mikdar mal ile rağbet edilmekte ise o mikdar, bu cariyenin ukru olmua. olur.
Bazı zevata göre cariyelerin ukrları; bikr iseler kıymetlerinin onda
biri, seyyib iseler yirmide biri nisbetindedir.
Maahaza ukr tabiri, alelekser kendisine şüphe ile tekarrüb edilen kadına mehri ne muadil olarak verilen tazminat mânâsında kullanılır. Gasb tarikile
vukubulan bir mukarenetten dolayı diyet makamında verilen bedele de ukr denilir. Gebe kalmayan kadına «âkir» denildiği gibi çocuk yapamıyan
erkeğe de câkir» denir.
72 - (Mut'a) : Lügatte mutlaka istifade olunacak şey, kifayet mik-
darı azık, faidelendirmek mânâlarını ifade eder. Istılahta: zevç tarafından bogadığı zevcesine verilecek üç veya beş parça kisveden ibarettir k;, üç
parça olduğuna göre bir baş örtüsü, bir gömlek, bir de çarşaftır. Befi olduğuna göre de bir entari ile diğer bir libas daha ilâve olunur. Maama-fih
zevç bunların aynlarile kıymetlerini vermekte muhayyerdir.
Zevç, zevcesinin mili nazar, hılli mukarenet gibi menafiinden istifa^ deye müstahak olduğundan bu istihkaka «mülki müt'a» denilmiştir ki, mukabili
«mülki rakabe» dir. Bu iki mülk arasında umum ve husus min veehin vardır. Şöyle ki: mülki rakabe, alelekser mülki müt'ayı istilzam eder. Fakat
mülki müt'a, mülki rakabeyi istilzam etmez. Meselâ: bir kimse, bir cariye satın alsa onun rakabesine - zatına mâlik olacağı gibi menfaatlerine de
mâlik olur. Amma bir kadınla teehhül etse onun yalnız bazı menafüne malik olur, rakabesine malik olamaz.
73 - (Mufavvize)  : Emri nikâhını velisine tefviz ve havale edip mehrden bahsetmeyen kadındır. Tefviz, lûgaten ihmal manasınadır. Men rin tayin
ve tesmiye edilmemesi bir ihmal demek olduğundan mehr tesmiye edilmeksizin veya nefy edilerek yapılan bir nikâh emrine «tefviz > denilmiştir
ki, iki kısma ayrılır.
Biri (tefvizülbüzu'): dur ki bu, bir kimsenin velayeti icbar altında bulunan bir kızı bir şahsa mehr olmaksızın tezvic etmesi veya bir kadının bilâ.
mehr tezvic edilmesi için velisine izin vermesi demektir.
Diğeri (tefvizürmehr) dir ki bu da: bir kimsenin bir kadını kendisinin veya o kadının veya onun velisinin yahut bir ecnebinin dileyeceği bir mehr
üzerine tezevvüc etmesidir.
74  - (Büzü) : Nikâh manasınadır. Kadının tenasül uzvuna da ıtlak olunur.  «Mübazaa» da tmücameat demektir.
75 - (Duhul)   : Zevcin zevcesine mukarenet ve  mücameatidir. Zifaf olmak haleti. Kendisine kocası tarafından tekarrüb olunan   zevceyi
«medhulün bina» denildiği gibi  tekarrüb olunmayan zevceye de  «gayri medhulün bina» denilir.
76 - (Halvet):  Zevç   ile  zevcinin  -  izinleri  olmadıkça üçüncü  bir şahsın  muttali olamıyacağından  emin  bulundukları - bir yerde yalnızca
bulunmalarıdır ki, iki kısma ayrılır.
Biri "halveti sahiha" dır ki: zevç ile zevcenin hiçbirinde tekarrübe mani bir sebep bulunmadığı halde birbirile içtima etmeleridir.
Diğer "halveti faside" dir ki; zevç ile zevcenin birinde tekarrübe mâni bir sebep olduğu halde yekdiğerile içtima etmelerinden ibarettir.
Tekarrübe mani olan şeyler, mevanii hissiyye, başka bir tabir ile me-vanii hakikiyye ile mevanii tabiiyye ve şer'iyye kısımlarına ayrılır.
Meselâ: zevcin  halvet esnasında  hasta  bulunması, bir  maniî hissidir
Halvet esnasında üçüncü âkil bir şahsın bulunması da bir manii tabiîdir. Zevç ile zevceden birinin ramazanı şerifde oruçlu bulunması veya zevcenin
hayz veya nifas halinde olması da şer'î manialardan maduttur.
77 - (Cihaz) : Kocaya varan kadın için ihzarı mutad olan eşyadır. Elbise, sergi, yatak takımı, huliyyat gibi.
Yolcunun erzakına, eşya ve mühimmatına, Ölünün kefenine de cihaz denir. Cem'i «echize» dir. Cehaz lâfzı da hem mezkûr eşyaya, hem de
kadınların tenasül uzvuna 'ıtlak olunur.Kadınların, yolcuların, ölülerin muhtaç oldukları eşyayı hazırlamaya, tertib ve tanzim etmeye de «teçhiz»

denilir. 
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Nikâhın Mukaddimatı = Nişanlanma Vesaire:
 
78 - : Nişanlanma merasimi, nikâhın bir mukaddimesidîr, nikâhtan mâdut değildir. Binaenaleyh mücerred nişanlanmakla veya   izdivaç vâdile
nikâh, münakid, üzerine nikâh hükümleri müterettib olmaz ve iKi taraftan hiçbiri akdi icraya ve mücerred izdivaç vadinde bulunduğundan dolayı
vadini infaza icbar olunamaz. Çünkü nikâh, usulen icab ve kabıd ile münakid olur. Bir erkek ile bir kadının birbirine yüzük, çarşaf, elbise gibi
huliyyata, belbusata ait bazı eşya vererek namzedlik merasimim icra etmeleri ise böyle bir icab ve kabul mahiyetinde değildir.
Kezalik: nikâhta talik carî olmadığından, mücerred vaid ile nikâh sabit olamıyacağı gibi talik suretini iktisab eden bir vaid ile de nikâh husule
gelmez.
Artık böyle namzedler arasında tevarüs, ve hürmeti musahere tahakkuk etmiş olmaz ve bir erkek ile evlenme vaidinde bulunan bir kadın, başkasile
evlenebilir.
79 - : Söz kesildikten, yani : istikbalde evlenmelerini kararlastir diktan sonra iki taraftan biri nikâhdan imtina veya akdi nikâhtan evvel vefat etse
hatibin mehre mahsuben mahtubesine vermiş olduğu şeyler, velev ki istimal ile tegayyür etmiş olsun mevcut ise aynen ve   telef olmuş ise bedelden
istirdat olunabilir.
Hatibin vefatı halinde istirdat hakkı varislerine intikal eder. Mah-tubenin vefatı takdirinde de makbuzı olan mehr, terikesinden alınır. îîünkü bu
mehri vermekteki'maksat, hâsıl olmadığından bunun istirda-lı, tazmin ettirilmesi, bir hak teşkil eder. Fakat bu halde iki tarafın biri-birine vermiş



oldukları hediyyeler, hibe ahkâmına tâbidir.
Binaenaleyh kabzdan sonra vefat vukuunda rücu hakkı münkati olursa da evlenmeye muvafakatten imtina takdirinde - sair rücu manialarından bir
şey bulnmadıkça - rücu hakkı münkati olmaz. Haniye, Feyâye.
80 - : Bir kimse, namzedi olan kadına nişan namına bir miktar eşya ihda edip de badehu nikâhtan feragat olunsa bu eşyayı mevcut ise istirdat
edebilir.
Kezalik : o kadın da bunlara mukabil olarak göndermiş olduğu şeyleri - mevcut ise - geri alabilir. Reddül'muhtar. Behce.
81 - : Namzedlerden birinin diğerine hediye olarak verdiği şey, h«-lâk veya müstehlek olsa veye kendisinde ziyadei muttasile vücude gelse yahut
hediye alunan tarafın mülkünden  bir veçhile çıksa artık hediye» eden tarafın rücua hakkı kalmaz.
82 - Bir kızı tezvic veya nikâhtan sonra teslim için ebeveyninden veya akrabasından birinin ağırlık, kaftanhk vesaire namlarile alacakları şey,
rüşvet mahiyetindedir. Binaenaleyh zevç, vermiş olduğu şeyi mevcut ise aynen, değilse bedelen istirdat edebilir. Nitekim bir kadın da kendisini
veya kızını tezevvüc etmesi için bir erkeğe vereceği şeyi tezevvüc-den sonra geri alabilir.
Fakat nikâh işini temin, nıusaheret maslahatlarını ıslah maksadi t e hâtib tarafından bir şahsa ücret olduğu tasrih edilerek verilen şey, bilâhare
istirdat olunamaz. Çünkü bu, bir hizmet bedelidir.
83  - Hatibin mahtubesini nikâhtan evvel görmesi caizdir.
« (Mâlikî fukahasi diyorlar ki: hâtib, mahtubenin^ mahtube de hatibin yüzüne, ellerine bakabilir. Bu mendubdur. Çünkü iki* tarafın cemali, sıhhati
bu veçhile anlaşılır.) Fakat bu mendubiyet, telezzüz kas-dinden berî, fitne ihtimalinden ârî olmakla meşruttur.
84 - : Nikâh akdi esnasında bir hutbe iradı mendubdur.
« (Yine Maliki fukahası diyorlar ki: nikâh akdi sırasında iki tarafın birer hutbe irad etmesi, yani: hamd ve senayı, salât ve selâmı havi. nikâhın
fezailine dair bazı âyatı celîle ile ahadisi şerifeyi muhtevi birer hitabede bulunması, badehu nikâhın akdedilmesi mendubdur. Nikâh akdini müteakip
iki tarafın tebrik ve tehniye edilmesi, haklarında müna-sib dualarda bulunulması da mendubdur. Mezahibi erbaa.)
85 - : Nikâhın ilân edilmesi müstahsendir. Nikâhdan dolayı velîme de mendubdur.
(Malifcîlere göre nikâhın alenî bir surette akdi mendub ve zifaf-dari evveî ilân ve izharı meşruttur. Hıtbei nikâhın ise ihfası, ilân edilmemesi
mendubdur. Çünkü bu ilân yüzünden bazımahuzların -zuhuru melhuzdur. Ezcümle bazı şahıslar tarafından bir adavet ve hased saikasile
vukubulacak sui ilkaat, musammem olan nikâhın akîm kalmasına sebebiyet verebilir. Bir de iki taraftan biri ilândan sonra nikâh akdinden feragate
lüzum görebilir,. Halbuki keyfiyet bir kere ilân edilmiş, birçok kimseler akdin icra-edilepeğine muttali bulunmuş olacağından bu cihet, iki tarafın
nicaba duçar-veya ittihama giriflar olmasına bais olabilir.)
 (Zahiriyyeden tbni Hazmin beyanına göre her evlenen, kimse için az olsun çok olsun bir velîme âyafeti bir vecîbedir. Velîmeye davetli bulunan
kimsenin icabeti de - bir Özrü bulunmadıkça - yine bir vecibedir.)
86 - Nikâh bir vesikaya rabt edilmelidir. Çünkü islâm hukukuna nazaran bazı şer'î muamelâtın inkâr vukuundan sıyaneti için birer vesikaya rabt

edilmesi müstajısendir. İşte nikâh da bu cümledendir. Çünkü bunun ferdî ve içtimaî ehemmiyeti pek büyüktür. 
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Nikahın Mahiyetîni İzah  :
 
87 - : Hanefî fukahası nikahı : «Bîr akiddir ki, kasden    mülki müt'ayı ifade eder» tarzında tarif etmişlerdir. Kasden kaydile teserrî-den = cariye
edinmekten ihtiraz olunuyor. Çünkü teserrî suretinde asıl maksut mülki rakabedir, mülki müt'a ise bunun zımnında husule gelir. Nikâh suretinde ise
mülki rakabe carî değildir, bir kimse nikâh ile zevcesinin nefsine malik olamaz.  Nikâhtan  asıl maksat,  mülki  müt'anın husulidir. Istılah kısmına
da müracaat!.
88 - : Nikâh lâfzının lügat itibarile müteaddit mânâları vardır. Ezcümle: zam, cem, tedahül, evlenme  -  akdi mahsus, vetıy   =  cinsî mukarenet
mânâlarına gelir.  Nikâhın bu  mânâlarda İstimali  hakkındaki rivayetler, şu veçhile hülâsa edilebilir:
(1)  : Nikâh, vetıy ve akdi izdivaç mânâlarında iştiraki lâfzî ile müşterektir. Bu rivayet, muteber değildir.  Çünkü iştirak, mecaza nazaran mercuh ve
hilafı asıldır.
(2)  : Nikâh, vetıy mânâsında hakikat, akidde mecazdır. Hanefî-
lerin ekserisi buna kaildirler.
(3)  : Nikâh, zam ve cem mânâsında hakikattir. Hanefî fukahası bunu tasrih etmişlerdir. Nikâhın bu mânâda hakikat olması, vetıy mânâsında
hakikat olmasına münafi görülmemektedir. Çünkü vetıyde dahi zam ve cem mânâsı vardır. Şu kadar ki zam ve cem, vetı'den eam-dır. Mânâyı
eamme mevzu olan bir lâfz ise efradının her birinde hakikat olarak kullanılır. Nitekim insan lâfzının zeyde, amre, bekre ıtlakı birer hakikattir.
(4) : Nikâh, lügat itibarile vetıy mânâsında hakikat, akid mânâsında mecazdır. Lisanı şeriatte ise emr ber aksdir. Yahut her iki mânâda müşterek
olmakla beraber akid mânâsında istimali daha ziyadedir. Bu rivayet de mâliki fukahası tarafından dermeyan edilmektedir.
(5) : Nikâh, akid mânâsında hakikat, vetıy mânâsında mecazdır. Bu  rivayet,   İmam   Şefiîye   nisbe edilmektedir.  Maahaza   Şafiî   fukahasının
beyanına göre nikâh, lügatte zam ve vetıy manasınadır. Şer an akid mânâsında hakikat, vetıy mânâsında mecazdır. Hanbelî fukahasının beya-*hatı
da bu veçhiledir.
Nikâhın şer'an hem akid, hem de vetıy mânâsında hakikat olduğuna kail olanlar da vardır. Mebsuti Serahsî. Fethül'kadîr.

Nikâhın böyle mânâlarındaki ihtilâf'üzerine bazı hukuki meseleler teferrü etmektedir. Bir kısmı ileride görülecektir. 
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Nikahın Rüknü:
 
89  -  : Nikâhın rüknü, icap ve kabulden ibarettir.  Nikâhta icap ve kabul, beldelerin Örf ve âdetine göre inşayı nikâhta kullanılan sözlerdir ki, nikâh
akdi bunlar ile husule gelir.
90 - : Nikâh, meclisi nikâhta iki tarafın, yani: hâtib ile mahtu-benin veya velîlerinin veya vekillerinin veya resullerinin icab ve kabu-lile akdolunur.



Bu akid, şeraitini cami olunca artık bundan rücu sahih olmaz.
91 - Nikâhın inikadında, yani: bu husustaki icab ve kabulün bi-ribirine irtibatında meclisi nikâhın ittihadı şarttır. Binaenaleyh ittihadı meclis
bulunmayınca nikâh münakid olmaz.
Meselâ: iki taraf, yürürken veya at üzerinde giderken icab ve kabulde bulunsalar* nikâh husule gelmez. Fakat harekette bulunan bir gemi üzerinde
vukubulacak bir icab ve kabul ile nikâh münakid olur. Çünkü geminin hareketi rakiblerine nisbet edilemez, gemi onlara göre bir mekân sayılır.
93 - : Meclisi nikâh, ya hakikaten müttehit olur. Şöyle ki> bir mecliste şahitler hazır oldukları halde tarafeynden icab ve kabul bulunsa meclis
hakikaten müttehit bulunmuş olur. Maamafih kabul, fev-rî değildir. Nikâh meclisinde ieabdan sonra kabul bulunmadıkça meclisin nihayetine kadar
iki taraf da muhayyerdir. Mucib, dilerse icabında sebat eder, dilerse icabında rücu eder. Diğer taraf da dilerse icabı kabul eder, bu surette nikâh
münakid olur, dilerse icabı red eder, bu halde icab bâtıl olur. Bu muhayyerliğe «hıyarı meclis», «hıyarı kabul» denilir.
Velhâsıl: ieabdan sonra henüz nikâh meclisi bozulmadan kabul bulunursa nikâh akdi tamam olur. Fakat ieabdan sonra iki tarafın birinden i'raza
delâlet eder bir kavi veya fiil zuhur ederse icab hükümsüz kalıp artık kabule mahal kalmaz.
Kezalik: ikinci bir icab, birinci icabı iptal eder.
Meselâ: kadın «Nefsimi yüz lira mehr ile tezvic ettim» dedikten sonra daha kabul bulunmadan «iki yüz lira mehr ile tezvic ettim» dese birinci icabı
bâtıl, ikinci icabı muteber olur.
Meclisi nikâh veya hükmen müttehit olur. Şöyle ki, gaib hakkın-
ua mükâtebe ve risalet ile nikâh akdi caiz olduğundan şahitlerin huzurunda mektubun okunması veya mazmununun bildirilmesi, kezalik: resulün
risaletini beyanda bulunması suretinde meclis hükmen müttehit bulunmuş olur.
93 - :  Akdi nikâhda müstamel icab ve kabul lâfızları, ya sarih veya kinaye olur.
«Lâfzı sarih» : çok istimalinden dolayı lûgavî veya şer'î, hukukî mânâları karineye muhtaç olmaksızın derhal  anlaşılan lâfızdır.
«Lâfzı kinaye»: Lâgavî veya şer'î, hukukî mânâlarının anlaşılması niyyete veya karineye muhtaç olan lâfızdır.
Nikâhda sarih lâfızlar; tenekküh, tezevvüc, tenkih, tezvic lâfız-larile bunların müştekkatıdır.
Türkçede «tezeyvüc ettim», «nikahladım», «nikâh ettim», «nikâhla aldım», «tezvic ettim», «nikâhla verdim» tâbirleri sarih demektir.
Nikâhta kinaye lâfızları da filhâl temliki ayne mevzu olan beyi, şira, hibe, sadaka, atiyye, temlik gibi sözlerdir ki, bunlar ile de karine bulunursa
nikâh münakid olur.
Mehcur olan hakikatler iJe mütearef olmıyan mecazlar da kinayelerden sayılır.
94 - : Filhal temliki ayne mevzu  olmıyan   lâfızlar ile   nikâh akd edilemez. Vasiyyet lâfzı gibi. Çünkü bu lâfz mâbâdelmevte izafetle temlik ifade
eder. Filhâl temlik ifade etmez. Meğer ki buna «filhâl» kaydi ilâve olunsun. O takdirde kinevî lâfızlardan olarak nikâhı müfîd olur. «Şu kızımı sana
filhâl vasiyet ettim» demek gibi.
Kezalik: temlik ifade .etmeyen rehn, ibra, ihlâl, i'da, lâfızlarile de nikâh akdedilemez.
«Aldım», «verdim» sözleri de sarih olmadığından bunlar ile nikâhın inikadı, hutbe ve mehr tesmiyesi gibi bir karineye mütevakkıftır.
95 - : Kabul ve rıza lâfızlarile nikâh âkdedilebilir. Şöyle ki:   Bir kimse, meselâ hatibe hitaben: «Kızım fülâneyi sana tezvic ettim» deyip hâtıb de
«Ben de o tezvici kabul ettim» veya «Ona razı oldum» dese nikâh münakid olacağı gibi yalnız «Kabul ettim» veya «Razı oldum» dediği surette de
münakid olur. Çünkü bu lâfız, icaba masruf olacağından  âdeta icab lâfzı ifade edilmiş bulunur.
96  -  : Nikâh ve tezevvüc lâfızlarının müştekkatile vaki olacak icab ve kabul hakkında şu beş şart caridir:
(1) : îcab ve kabulün her ikisi de mazı sigası olur. Bu suretin istimali çoktur. Çünkü busîga her ne kadar ihbara mevzu ise de şer'an inşai tasar-rufda
istimal olunmuş, zamana ve ihbara delâletten tecerrüd etmiştir. Binaenaleyh bir erkek, bir kadına hitaben şahidlerin huzurunda "Ben seni nefsime
nikâh ettim" veya "Tezevvüc ettim" deyip kadın da "Ben de
nefsimi sana tenki» veya, «Tezvic eyledim» dese aralarında nikâh münakid olur.
(2)  : icab tarafı hal, kabul tarafı mazi olur.
Meselâ: Hâtib «Seni tezevvüc ediyorum» deyip mahtube de «Ben de nefsimi sana tezvic ettim» dese nikâh akdedilmiş olur.
(3)  : îcab tarafı muzari, kabul tarafı mazi olur.
Meselâ: Hâtib, mahtubenin velisine «Tahtı velayetinde bulunan fü-tube de «Ben de nefsimi sana tezvic ettim» dese veya hâtib «Nefsini bana şu
kadar mehr ile tezvic edersin» deyip mahtube de «Ben de nefsimi sana tezvic ettim» dese nikâh münakid olur. Fakat «tezvic edersin» sigâsile talebi
vâ'd, kasd olunursa nikâh münakid olmaz.
(4)  : icab tarafı ismi fail, kabul tarafı mazi olur.
Meselâ: Hâtib, mahtubenin velisine «Tahtı velayetinde bulunan fülâneyi mütezevvicim» deyip veli de «Onu sana tezvic ettim» dese nikâh münakid
olur.
(5)  : icab tarafı emri hâzır, kabul tarafı mazi olur.
Meselâ: Hâtib, mahtubenin vekiline «Müvekkilen fülâneyi bana tezvic et» deyip vekil dahi «Müvekkilem mezbureyi bilvekâle sana tezvic ettim»
dese nikâh akdedilmiş olur.
97 - : Nikâh akdi hususunda kullanılan emir sigası hakkında fuka-hanm reyleri muhteliftir. Ezcümle Hidaye  ve Mecma' sahiplerine   göre emr lâfzı
tevkildir, diğer tarafın, yani: mucibin sözü ise icab ve kabul makamına kaimdir. Çünkü nikâhta bir. şahıs, akdin iki tarafına tevellî edebilir.
Aşağıdaki lahikaya müracaat!..
Binaenaleyh «Nefsini bana tezvic et» sözü, «Seni vekil ettim, nefsini bana bilvekâle tezvic et» demek olur. Maamafih bu, bir vekâleti zımniyye
olduğundan meclise iktisar eder.
Haniyye sahibile diğer bazı zevata göre de emir lâfzî icabdır, diğer tarafın sözü de kabuldür, akid bu ikisile tamam olur. îbni Nüceym bu reyi tercih
etmiştir.
Bu husustaki ihtilâf üzerine bazı meseleler terettüp eder. Ezcümle emir sığası tevkil olduğuma göre şahitlerin bunu işitmeleri şart değildir. Çünkü
tevkilde işhad gayri lâzımdır. îcab olduğuna göre ise şahitlerin bunu işitmeleri marttır.
98 - : Dilsizlerin mahut işaretlerile de nikâh münakid olur. Çünkü bu işaretler dil ile beyan gibidir.



99 - : icab ve kabul şifahet olduğu gibi  meclisten  gaib bulunan kimse hakkında mükâtebe ile dö olabilir.
Meselâ :.Bir erkek bir kadına hitaben «Seni tezevvüc ettim» diye
bir mektup gönderip kadın da mektubu şahitlere aynen okuduktan sonra «Nefsimi ona tezvic ettim» dese. yahut mektubun mazmununu hikâye
ederek «Fülân kimse mektup yazıp beni hıtbe ediyor, şahid olunuz, ben de nefsimi ona tezvic ettim» dese nikâh münakid olmuş olur. Çünkü bu
halde mektubu göndermiş olan kimse, bizzat mecliste hazır olarak icabda bulunmuş, şahitler de bunu işitmiş sayılır. Amma mektubun
münderecatm-dan bahsetmiyerek yalnız «Nefsimi fülâna tezvic ettim» dese nikâh münakid olmaz. Çünkü bu surette şahitler icabı işitmiş
sayılamazlar. Şu kadar var ki emir lâfzının tevkil olduğuna kail olan zatlara göre hâtıb gaibin «Nefsini bana tezvic et» diye mahtubeye gönderdiği
mektubun şahitler huzurunda okunması veya mazmununun anlatılması lâzım gelmez. Mü-cerred mahtubenin «Nefsimi fülâna tezvic ettim»
demesini şahitlerin işitmeleri kifayet eder.
100 - : Mektup ile yapılan icab, red ile merdud olmaz. Binaenaleyh kendisine nikâh için mektup gönderilen taraf, bu mektubun havi olduğu icabı
bidayeten kabul etmediği   halde   bilâhare  bervechi   sabık   şahidler mahzarında kabul etse nikâh tahakkuk eder. Zira mektup binefsihî.kaim olup
tekrar okunmak imkânını haizdir.
101 - : Hâzır hakkında mükâtebe ile nikâh münakid olmaz. Binaenaleyh meclise hazır bulunan âkidlerden biri «Seni tezevvüc ettim» diye yazı ile
icabda, diğeri de şifahen kabulde bulunsa, yahut ikisi de tahriren î.cab ve kabulde bulunsalar bununla nikâh husule gelmez. Nitekim iki gaib
tarafından teatî edilen iki mektub ile de nikâh tahakkuk etmez,
102 - : Teatî ile de nikâh münakid olmaz. Binaenaleyh bir kadın nefsini bir erkeğe şahitler huzurunda şu kadar mehr ile tezvic edip de erkek lisanile
kabul etmeksizin mehri eda eylese nikâh vücude gelmiş olmaz. Çünkü nikâh, hususî bir ehemmiyeti haiz ve sânına riayet lâzım ol duğundan akdi
bey'a kıyas olunamaz.
103 - Bir erkek ile bir kadın, aralarında akd sebk etmediği halde şühud mahzarında nikâhı ikrar etselerbakılır: Eğer bu ikrarı maziye izafe eder,
meselâ: «Biz filân gün biribirimizle tezevvüc etmiştik» derlerse bu bir kizbi mahz olacağından nikâh sabit olmaz. Fakat maziye izafe etmeksizin
kadın: «Ben bunun zevcesiyim» deyip erkek de: «Ben bunun zevciyim» der ise- şer'î manialardan bir şey bulunmadığı takdirde - nikâh münakid
olur. Çünkü bu surette ikrarları, inşai nikâhı tazammun eder.
104 - : Hata veya bilâ kasdin sudur eden muharref lâfızlar üe nikâh münakid olmaz. «Tezevvüc ettim» yerine «Tecevvüz ettim» denilmesi gibi.
Fakat bir belde ahalisi böyle bir galat üzerine ittifak edip de onunla nikâh akdini kasd ederlerse böyle kasden söylenilecek bir lâfz ile de nikâh,
münakid olur. Bu, yeni bir ıstılah demektir.
Kezalik: Bir kimse, nikâha mevzu bir lâfzı doğru söyliyemiyorsa veya kendisinin yanlış telâffuzunu doğru itikat ediyor -ise onunla da nikâh
tahakkuk eder. Bahri râik, Dürri muhtar. Hindiye.
(Mâlikîlere göre hali hayatta alette'bid temliki iktiza eden her lâfz ile nikâh akdedilebilir. Şafiî ve Hanbelî fukahasına göre nikâh, yalnız tezvic ve
tenkih gibi sarih lâfızlar ile münakid olur, Kinevî lâfızları ile münakid olmnz. Hanbelî mezhebine göre nikâhta kabul, icabdan evvel vuku-tmıunca
da nikâh münakid olmaz. Meselâ: bir kimse, bir şahsa hitaben! «Kızını tezevvüc ettim» veya «Kızını bana tezvic et* deyip de o şahıs da «Onu sana
tezvic ettim» dese bununla nikâh vücude gelmiş olmaz.
Fakat gerek Hanefîlerce ve gerek İmamı Mâlik ile İmam Şafiîye göre her iki surette de nikâh münakid olur. Çünkü her iki surette de icab ve kabul
bulunmuştur.
Şafiîlerden bazı zevata göre nikâh, kabul ve rıza tâbirlerile akdedilemez.
Şafiî ve Hanbelî fukahası diyorlar ki: «Nikâhın meşruiyeti zevç ile zevcenin arasında karşılıklı cereyan edecek bir kısım dinî ve dünyevî
maslahatlardan nâşidir. Hususile neseb, neslin bakası, iffetin muhafazası, mehr ve nafakanın vücubu, verasetin sübutu, mütekabil istimdat ve is-
timtâ bu cümledendir. Bu gibi maksut maslahatlara delâlet edecek lâfz ise zam ve cem mânâsım müfid olan nikâh, tezvic ve tezevvüc lâfızlarıdır.
Sair lâfızlar ise bu mesaliha delâlette kasırdır. Binaenaleyh bu maslahatlara kemalile delâlet etmeyen lâfızlar ile nikâh münakid olmaz. Kifaye-
tüttalib. Tuhfetül'muhtac.)
(Buna cevaben deniliyor ki: Bir ayni temlike mevzu olan bir lâfız, mülki rakabeye delâlet eder, nikâh ise mülki müt'aya mevzudur. Bu halde mülki
rakabeye delâlet eden birlâfzın mülki müt'ada mecazen istimali caiz ve bu istimal, sebebin ismini müsebbeb makamına ikame etmek kabilinden
maduttur.
Binaenaleyh bir kadın, şahitlerin huzurunda bir erkeğe hitaben meselâ: «Ben nefsimi sana şu kadar mehr ile hibe ettim» veya «temlik ettim» deyip
o erkek de kabul etse aralarında nikâh ne için mün'akid olmasın?. Çünkü mehrin zikr edilmesi, şahidlerin huzuru, meclisin bir meclisi nikâh olması,
bununla nikâh kastedildiğine pek mükemmel delâlet eder. Akid-lerde itibar ise mânâlara, maksatlaradır, lâfızlara, mebaniye değildir. Artık bu gibi
lâfızların bu misillû karinelere iktiranı halinde nikâhtan mak-Ntıd olan maslahatlara delâlette kasır olmıyaeağı aşikârdır.)
105 - : Nikâh, bey' gibi bir hukukî muamelenin bir icab ile akdi mümkün müdür?. Başka bir tâbir ile bir şahıs, bir akdin iki tarafına Lcvellî edebilir
mi?. Yani: bir şahıs, bir akdin iki tarafını deruhte ederek onu:i sözü hem icab,  hem de  kabu] makamına kaim  olabilir mi?.
Bu, mühim bir mevzu teşkil ettiğinden bunu hususî bir makale halinde buraya ilâve ediyoruz. Şöyle ki: bu babda kıyasa nazaran asıl olan bir şahsın
icabile nikâhın ve emsalinin mün'akid olmamasıdır. Fakat aşağıdaki meseleler bundan istihsanen müstesnadır:
(1)  :  iki tarafın maliki veya veliyyi mücbiri olan bir şalısın icabile  nikâh  mün'akid olur.
Meselâ: bir kimse, şahitler huzurunda cariyesini kölesine veya sa-gîre kızını velayeti altındaki bir oğlana tezvic etse nikâh, sahih ve nafiz  olur.
Kezalik: Bir kadın, azad etmiş olduğu gayri baliğ veya başka bir sebeple kasır bir kölesine daha~yakm velîsi bulunmadığı takdirde nefsini bir icab
ile tezvicde bulunabilir.
(2)  : îki tarafın vekili olan bir şahsın icabile de nikâh, mün'akid olur.
Meselâ: iki tarafın vekili şahitlerin huzurunda «Müvekkilem fü-lâneyi bilvekâle fülâne tezvic ettim» dese nikâh tahakkuk  eder.
(3)  : Bir taraftan asil, diğer taraftan velî olan bir şahsın icabile de nikâh,  mün'akid olur.
Meselâ: bir kimse, velayeti altındaki amcası kızını kendisine tezvic edebilir.
Kezalik: bir kimse, azad ettiği gayri baliğ bir cariyeyi kendisinden daha yakın velîsi bulunmadığı takdirde kendisine bir icab ile tezvic  edebilir.
(4)  : Bir taraftan asil, diğer taraftan vekil olan bir şahsın icabile de nikâh akdedilebilir.



Meselâ: bir kadını nefsine tezvice vekil olan kimse «Müvekkilem fülâneyi kendime tezvic ettim»  dese  nikâh,   mün'akid  olmuş olur.
(5)  : Bir taraftan velî, diğer taraftan vekil olan bir şahsın icabile de nikâh mün'akid olur.
Meselâ: bir kimse, kendi mevliyyesini kendisini tevkil eden bir şahsa tezvic etse, yani: «Vekâletim altında bulunan fülâneyi müvekkilim fülâne
tezvic ettim» dese nikâh tahakkuk etmiş olur.
Bu suretlerin hiçbirinde  ayrıca kabule  lüzum yoktur.
Nikâh hakkındaki bu hükümler, îmamı Âzam ile Imameyne göredir,  imam Züfere göre bir âkidin akdile nikâh  asla münakit olmaz.
« fîmam Şafiîye göre nikâh yalnız iki tarafın velîsi bulunan bir şahsın .icabile iizarurelin mün'akid olur, başkalarının icabile mün"akid olmaz.
Müşarünileyhe nazaran nikâhta velîye lüzum vardır. Eğer velinin  icabile   nikâh   münakid   olmazsa   kasırların   nikâhları   mümteni   olmak
İâzım gelir, bu bir zarurettir. Bu zaruret ise vekilde ve emsalinde mevcut  değildir.)
(6} : Bir kasinn babası, akdi bey'in iki tarafına, kendi namına asaleten, kasır namına da velâyeten tevdii edebilir.
Meselâ: böyle bir şahıs, kendi malını sagîr oğluna ve saglr oğlunun malını kendisine bir icab ile satıp alabilir.
(7)  : iki kasırm babası, bunların namına akdi bey'in ik'i tarafına tevellî edebilir.
Meselâ: iki çocuğun babası, bunlardan birinin malını diğerine «Şu oğlumun şu malım bu oğluma şu kadar kuruşa sattım» demek gibi bir icab ile
satabilir.
(8) : Bir yetimin vasiyyi muhtarı mevcut olmadığı takdirde babasının babası da akdi bey'in iki tarafına tevellî edebilir.
Meselâ: bu kimse kendi malını o yetime, o yetimin malını da kendisine bir icab ile satabilir. Bu alım satım muamelesinde bir gabni ye-sîr
bulunması, bu muamelenin sıhhatini ihlâl etmez. Çünkü baba ile dedenin şefkatleri ziyadedir, çocukların menfaatini gözeterek maslahata göre
hareket edecekleri zahirdir.
(9) Vasiyyi muhtar da akdi bey'in iki tarafım deruhte edebilir. Şöyle ki: Yetim bir çocuğun babası tarafından tayin edilmiş olan
vasisi, o çocuğun akar kabilinden olmayan bir malım o yetim için menfaati zahireyi müfid olmak gartile, yani: kıymetinin bir buçuk mislile kendisi
için satın alabileceği gibi kendi malını da kıymetinin sülüsanı mukabilinde yetim için satabilir.
Amma yetimin akarım kıymetinin iki mislinden düne. alamayacağı gibi kendi akarını da yetim için kıymetinin yarısından ziyadesine satamaz.
Vasiyyi mansuba gelince bu, akdin iki tarafına tevellî edemez. Binaenaleyh vasisi bulunduğu yetimin malını kendisi için veya tahtı velayetinde
bulunan bir kimse için satın alamayacağı gibi kendi malını da yetim için satamaz. Çünkü vasiyyi mansub, hâkimin vekili hükmündedir. Hâkimin
fi'li ise kaza olduğundan vekilinin fi'li de kaza demektir. Bir kimsenin kendi hakkında kazası ise caiz değildir.
(10) : Kadı,  velayeti  altındaki  kasırların  mallarını' kendisi  için satın alamaz, ve kendi malını onlara, satamaz. Fakat tahtı veiâyetinde-ki kasırların
mallarını biribirine satmak hususunda aitdi bey'in iki tarafına tevellî edebilir.
Şöyle ki: bir hâk'im, velayeti altındaki bir yetimin malını yine kendi velayeti altındaki diğer bir yetime satabilir. Çünkü hâkim, emindir ve baba,
dede makamına kaimdir.  Şu kadar var ki ekseri fukahanın beyanına nazaran hâkim, böyle bir alım satım muamelesini töhmet ga-ibesinden ihtiraz
için vashün kabulile yapabilir.
(11)  : Vekâleti mutlaka veya gayri mutlaka ile bey'e vekü olan kimse de bazan akdin iki tarafına tevellî edebilir. Şöyle ki:  «Şu malı dilediğine sat»
diye kendisine vekâlet verilen bir kimse, o malı lehine şahadeti muteber olmayıp velayeti tahtında bulunan bir kasır namına batın alsa bîr icab ile
beyi, münakid olmuş olur.
Kezalik: «Şu malı sat» diye tevkil edilen kimse, o malı lehine şahadeti muteber olmayıp velayeti altında bulunan bir kasır namına kıymetinden
ziyade bir fiyatla satın alsa yine kendisinin bir icabile beyi, tamam olmuş bulunur.           
(12) : tcare hususunda da bazan bir şahıs, akdin iki taraflına tevellî edebilir. Şöyle ki: bir baba veya dede velîsi bulunduğu çocuğun bir akarını
kendi nefsi için veya velayeti altında bulunan diğer bir ka sır için bir icab ile icar edebilir.
Kezalik: vasiyyi muhtar da vesayeti altında bulunan bir kasınn akarını kasıra nafi olmak şartile kendisine veya velayeti tahtında bulunan diğer bir
kasıra bir icab ile icareye verebilir.
Kezalik: hâkim de velîsi bulunduğu bir kasınn akarını yine velayeti tahtında bulunan diğer bir kasır namına bir icab ile icarda bulunabilir.
(13) : Hibe hususunda da bit şahıs, bazan hibe muamelesinin iki tarafına tevellî edebilir.
Meselâ: bir kimse, kendi elinde hakikaten veya hükmen mevcut olan bir malını kendisinin küçük oğluna veya tahtı velâyetindeki herhangi bir
kasıra -«şu malımı oğlum fülâne hibe ettim» gibi bir tâbir ile- bağışlarsa hibe tamam olur, ayrıca teslim ve kabza hacet kalmaz. Şu kadar var ki,* bu
gibi hibelerde -âtiyen inkâr vukuu mülâhazasına mebnî- işhad ve ilâm müstahsendir.
(14) : Mütevelliler de bazı hususlarda akdin iki tarafına tevellî edebilirler.
Meselâ;, bir müteveHÎ vakfın bir akarını vakfa nâfi olmak şartile kendi nefsi için bir icab ile isticar edebilir. Mebsut. Dürri Muhtar. Hidaye. Fethül1

kadîr. 
[7]

 
Nikahın Nevileri:
 
106 - : Nikâhlar, vasıflarının ve şartlarının mevcut olup olmaması itibarile sahih, fâsid, bâtıl nevilerine ayrılır.
Malum olduğu üzere ibadetlerde fesad ile butlan arasında fark yoktur. Bir ibadet fâsid olunca bâtıl olmuş olur. Çünkü bu babda fesad ve
butlandan   maksad, bazı  şeraitin   fevt  olmasından  dolayı bir ibadetin ibadet olmaktan çıkmasıdır, muamelatta ise böyle değildir. Nikâha gelince
bu, müstesna bir mahiyeti haizdir. Nikâh, bir cihetten ibadetlere müşabihtir.' Meselâ: nikâh; nafile ibadetlerden efdaldir, beşeriyetin devamına, neza-
hetine, tehzibi ahlâkına hadimdir. İşte bu bakımdan nikâh, ibadetlerden sayılır.
Nikâh, diğer bir cihetten de muamelâta müşabihdir. Meselâ: nikâh icab  ve  kabul  ile yapılır, kendisinde şahadet cereyan eder, hüküm  altına alınır,
kadına bir mehr vermek lâzım gelir. Bu hususlar ise ibadetlerde carî değildir. Binaenaleyh bu bakımdan da nikâh, muamelât kabilindendir.
İşte fukahayı kiram, bu cihetleri nazara alarak bazıları nikâhda fesad ile butlanın müttehid olduğuna kail olmuş, diğer bazıları da bunların başka
başka olduğuna zahib bulunmuştur.
Bu ihtilâfın seme.resi, aşağıda yazılan bazı meseleler ile tebarüz etmek. tedir.



107  - : Şeraitini cami olan nikâhlar, sahih ve nafiz olarak mün'a-kid olınuş olur. Baliğ ve âkil olan bir erkeğin kendisi gibi baliğ, âkil bir kadınla
nikâh manialarından beri oldukları halde yaptıkları akdi nikâh gibi.
Mümeyyiz olan çocukların kendi mübaşeretlerile şühud muvacehesinde yapacakları nikâhlar ise velîlerinin icazetlerine mevkufen, mün'akid olur.  
108  - : Mükrehen   vaki olan nikâhlar da   sahih   ve nafiz   olarak mün'akid olur.
Binaenaleyh böyle bir nikâh, ademi kefaet gibi bir sebeb bulunmadıkça fesh edilemez. Çünkü nikâh, talâk gibi tasarruf atta hezl, yani: muvazaa,
lâtife ile cid müsavidir. Hâzil yaptığı akdin hükmünü asla kas-detmediği ve bu hususta ihtiyarı bulunmadığı halde nikâh, sahih olur. Halbuki ikrah,
asıl ihtiyarı izale etmez, mükreh yaptığı şeyi yine bir kasd . ve irade ile yapar, mükrehün bini yapmakla ehveni şerreyni ihtiyar etmiş olur. Şu kadar
var ki bu ihtiyar ve irade zayıftır, fâsiddir.
Maahaza ikrah vukuu, zevç ile zevceden her biri tarafından tasavvur olunabileceği gibi şahsi sâlis tarafından da tasavvur olunabilir. Bu suretlerin
hepsinde de Hanefiyyeye göre nikâh, şahindir. Ancak Hanefî kitapla rmın bazısında zevce tarafından vaki olan ikrah ile akdi nikâhın fâsid olacağı
beyan olunmaktadır.
« (İmam Şafiîye göre nikâh ve talâk gibi tasarrufatıri muteber olması, ihtiyara mübtenîdir. ihtiyar ise ikrah ile içtima edemez. İkrah, nazarı şeriatte,
bir özür teşkil ettiği cihetle mükrehden sâdır olan sözün hükmünü iptal eder. Bir sözün sıhhati ise kasd ve ihtiyara menuttur. İkrah, mük-
enin mâfizzamirini, maksudı kalbisini beyan ettiğine delâlet etmez, belki defi şor kasdile mütekellim olduğuna delâlet eder. Halbuki sözün sıhhati,
mâfizzamîre terceman olmak itibariledir.
Binaenaleyh mükrehin nikâh gibi, talâk gibi tasarrufatı fâsiddir. Hi-daye, Tuhtetel'muhtac.)
109  - : Şahidsiz olarak akdedilen nikâhlar, fâsiddir. Şahadete dair ileride tafsilât verilecektir.
110 - : Nikâhda cemleri caiz olmıyan iki kadından birile müteeh-hil olan bir şahsın diğerile yapacağı nikâh, fâsiddir.
Meselâ: bir kimse, menkuhesinin veya henüz ıddet içinde bulunan mutallâkasının neseben veya rızaan kızkardeşile veya halası, ammesi gibi sair
mahremlerinden birisile evlense bu kadının nikâhı fâsid olmuş olur.
111 - : Başkasının zevcesile bilmeksizin yapılan nikâh fâsiddir. Meselâ: bir kadın, gaib bulunan zevcinin vefatını veya kendisini boşadığını haber
almakla ıddeti hitamında - bu gaib zevcin berhayat olduğuna veya boşamadığına muttali olmıyan -bir şahıs ile evlense de bilâhare o gaibin berhayat
olduğu ve boşamadığı tahakkuk etse bu ikinci nikâh, fâsid bulunmuş olur.
112  - : Bir şahsın üç talâk ile boşadığı kadınla kablet'tahlîl yapacağı nikâh, fâsiddir. Gerek bu hususda hürmete vâkıf olsunlar ye gerek olmasınlar.
Bu, îmamı azama göredir. îmameyne göre "bu hürmeti bildikleri takdirde nikâh, bâtıl olmuş olur:
113  - : Bir kimsenin kendi mahremlerinden birile bilerek veya bü-miyerek yapacağı nikâh, fâsiddir.
Bu, İmamı azama göredir. îmameyne göre bu nikâh her halde bâtıldır. Şü kadar var ki, bilmiyerek bir yanlışhk neticesinde yapılmış ise işti-bah
şüphesine binaen mücaseri hakkında haddi şer'î lâzım gelmez.
« (Fıkh-i Malikîde deniliyor ki: bir kimse mahreminden birile meselâ kendi kızile bilmiyerek.evlenmiş olsa bu hususdaki cehaleti, bir şüphe iras
etmiş olur. Binaenaleyh bununla had cezası sakıt, neseb sabit olur. Çocuğa da malı yok ise nafaka vermesi lâzım gelir, aralarında übüvvet ve
bünüvvet cihetile veraset de cereyan eder.)
114 - Nikâhı muvakkat, fâsiddir.
Benaenaleyh bir kimse, bir kadına şahitler huzurunda meselâ: "Seni şu kadar meblâğ mukabilinde bir ay müddetle tezevvüc ettim" veya "Seni şu
kadar mehr ile bir müddet için nikâh eyledim" deyip kadın da kabul etse nikâh, sahih olmaz.
Tevkitinlâfzan olması lâzımdır, yoksa zevcin tevkile Kalben niyet etmiş olması, nikâhın sıhhatine zarar vermez. Şöyle ki: bir kimse, bir müddet
beraber yaşayacağına veya bir müddet sonra boşayacağına kai-ben niyet ettiği halde müddet zıkretmeksizin meşru şartian dairesinde bir kadınla
evlense nikâh, sahih olur. Niyete itibar olunmaz. Çünkü tevkit, lâfzen carî şeylerdendir.
Kezalik: bir kimse, yalni2 gündüzleri beraber bulunmak üzere bir kadın ile evlense nikâhları caiz olur. Zira bu surette nikâh, bir müddetle mukayyet
bulunmuş olmaz. Bu veçhile nikâh olunan kadınlara «nehariy-yat» denilir.
Nikâhı muvakkatin fâsid olması, îmamı âzam ile Îmameyne göredir. imam Züfere göre nikâhı muvakkat, sahih olup tevkit bâtıldır. Çünkü bu zata
göre tevkit, bir şartı fâsid demektir. Fâsid bir şart ise nikâhı iptal etmez, belki nikâh, sahih olur da şart, bâtıl bulunmuş olur.
 (Sair1 eimmei kirama göre de muvakkat nikâhlar sahih değildir. Ancak bu nikâhın cevazı îbni Abbas hazretlerinden mervîdir. Onun ashabından
Ata ile Tavus da buna kail bulunmuşlardır. Böyle bir cevaz, îbni Cüreycden, Ebu Saîdi Huzrî ve Cabir Hazretlerinden de rivayet olunuyor.
Maamafih îbni Abbas Hazretlerinin bu kanaatinden rücu etmiş olduğu da rivayet olunmaktadır.
115 - ; Nikâhı müt'a, bâtıldır.
Şöyle ki: bir kimse, şer'î manialardan hali olan bir kadına «Şu kadar meblâğ mukabilinde şu kadar müddet seninle temettü edeyim» veya «Senden
şu kadar gün mutemetti olmak üzere sana şu kadar meblâğ vereyim» veya «Şu kadar kuruş mukabilinde bir müddetfoeni müt'alandır» yahut müddet
zikretmeksizin «Şu kadar akçe mukabilinde seninle istimta1 edeyim» deyip kadın da kabul etse aralarında nikâh, mün'akid olmuş olmaz.
Hanefî fıkıh kitaplarının bazısında nikâh müt'aya, nikâhı fâsid denildiği de vardır.
Bazi fıkıh kitaplarında nikâhı muvakkat, nikâhı müt'anın efradından sayılmıştır. Maamafih aralarında bazi farklar vardır. Ezcümle: nikâhı muvakkat,
şahitlerin huzurunda muayyen bir müddet için tezvic ve tezevvüc ve emsali tâbirler ile yapılır. Nikâhı müt'ada ise müt'a maddesinden me'huz bir
tabir kullanılır ve bu nikâhta müddetin zikri, şahitlerin huzuru her halde bahis mevzuu değildir.
Nikâhı müt'a âmmei ulemaca bâtıl sayılmıştır. Bunun hürmetinde icmaı ümmet vardır. Hattâ «Behce» fetvasında deniliyor ki: «Zina etmemeğe şart
eden bir kimsenin zevcesi, nikâhı müt'a ile alacağı kadına te-karrüb etmesile boş olur.» demek ki, nikâhı müt'a ile mukarenet, tam gayri meşru bir
mukarenetten ibaret bulunuyor.
« (Maliki, Şafiî, Hanbelî kitaplarında da deniliyor ki: Nikâhı müt'a, ıcmaen caiz değildir, haramdır. Bu, müddet ile muvakkat olan bir "ikâh-tır. Bu
müddet, gerek malûm olsun ve gerek olmasın.
Maliki fukahasmdan İbni Rüşd'e göre müt'a, şühud mahzarında mehr tesmiyesi ve velî marifeti ile muvakkat bir müddet için akdedilir. Muvakkat
olduğu için fâsiddir. Bilâ talâk fesh olunur. Buna mücaseret eden zevç ile zevce hakkında ta'zîr cezası iktiza eder. Bununla çocuğun nesebi sabit,
iddet vacib olur. Feshedilmesi, tekarrübden evvel vukubulursa mehr lâzım gelmez. Tekarrübden sonra vaki olursa, mehr tesmiye edilmiş olsun



olmasın, racih kavle nazaran mehr lâzım gelir.
İbni Rüsd merhum «BidayetüTmüctehid» de diyor ki: Nikâhı müt'a-îiiıi lar^-T; Nebeviden tahrim buyuruhnuş olduğuna dair ©lan haberler, mü
tevaürdir. Ashabı kıranım ekserisî7 fukahayı ensann kâffesi bu tahrime kaildir. Ancak hu tahrimin zamanı vukuunda ihtilâf olunmuştur. Bu tahrim,
ya Havbsr jrününde veya Mekkei Mükerremenin fethi gününde veya Tebüi: ^;;^ves;nde voya. Haccetül'vedâda veya ömre tül'k azada veya Evtas
vak'asında vaki olmuştur.)
Velhâsıl; Nikâhın büyük bir kıymeti ictimaiyesi vardır. Nikâh, mü-cerred şehvet muktezası olarak meşru kılınmış bir muamelei âdiye değildir.
Belki nikâh, kendisile tevessül olunacak bir takım mühim maksatların, gayelerin husulü için meşru kılınmıştır. Binaenaleyh gerek nikâhı muvakkat
ve gerek nikâhı müt'a "bu gibi maksatların, gayelerin husulünü temin edemez.
Filhakika bu nikâhlar, mücerred sehevatı teskin için muayyen veya gayri muayyen, fakat herhalde mahdut bir zaman için akdedilmiş olacaktır.
Bunlar ile zevciyetin bekası, tenasülün devamı gibi mesalih, temin edilemez. Bunlar ile asıl nikâhtan matlûp olan -aile teşkili mümkün, bir takım
dinî ve dünyevî menafiin husulü kabil olamaz.
Binaenaleyh mücerred nefsanî duygulan tesbin ve tatmin için yapılacak bu gibi devamsız nikâhlar, bir nice mahzurları müstelzim olabileceğinden
bunların tahrim Duyurulmuş olması, muktezayı hikmet bulunmuştur.
116 - : Bir müslimenin bir gayri müslim ile izdivacı bâtıldır.
Binaenaleyh bir müslimenin herhangi bir gayri müslim ile nikâhı mün'akid ve üzerine nikâh hükümleri müterettib olmaz. Aralarını derhal ayırmak
lâzım gelir. Hattâ bu gayri müslim, nikâhtan sonra islâmiyeti kabul etse de yine aralarını tefrik iktiza eder. Çünkü bu akid esasen bâtıl olduğundan
kendisine icazet lâhik ve sıhhate münkalib olmaz.
Bu nikâhın dînen memnuiyeti, Kur'anı hakimin sarahatile, ahadisi şerife ve icmaı ümmet ile sabittir. Ezcümle bir hadisi şerifde: «Biz ehli kitabın
kadınlarile evlenebiliriz, fakat onlar bizim kadınlar ile evlenemez-ler» buyurulmuştur. Mebsut. Bedayî. Bu husustaki meşruiyet ve memnuiyet, dini
bir siyaset, içtimaî bir hikmet muktezasıdır. Malûm olduğu üzere erkekler, aile hayatında hâkim, kadınlar ise birçok hususlarda kocalarına tâbi
bulunurlar. Bu cihetle bir müslimin bir kitabiyye ile evlenmesinde o kadar büyük bir mahzur görülemez. Fakat bir müslimenin bir gayri müslim ile
evlenmesi, birçok mahzurlara sebebiyet verebilir.
Müslümanların daima hâkim ve kendi maddî, manevî varlıklarım muhafız bir durumda bulunmaları, islâm siyasetinde bir umdedir. Bir
müslimenin bir gayri müslim ile izdivacı ise o müslimenin akidesindeki saffeti, dinindeki metaneti, kendi milliyetine olan merbutiyetini ihlâl eder.
İslâm efradının tekessürüne hizmet etmesi matlûp olan böyle bir kadının doğuracağı çocuklar, babalarına tâbi olup islâm âlemine yabancı bir
vaziyet alarak gayri müslim bir muhitin kuvvetini, kesreti nüfusunu temine hizmet .edebilirler.
Bir de düşünmeli ki; müslümanlar, bütün edyanı ilâhiyyeye, bütün peygamberlerin nübüvvetine mu'tekittirler, ezcümle Hazreti Musanın da, Hazreti
Isânın da birer nebiyyi zîşan olduğuna kanidirler. Sair milletler ise yeryüzünde en son ilâhî, semavî bir .din olan islâmiyete mu'tekid değildirler. Bu
ebedî, ulvî dinin mübelk'ği olan hatemül'enbiya hazretlerini "musaddik değildirler. İşte bu bakımdan da müslümanlar ile onların arasında büyük bir
fark vardır. Artık bir müslimenin bir gayri müslim ile izdivacı asla hikmete, maslahata muvafık görülemez.
Şunu da ilâve edelim ki: bir takım ferdî, içtimaî, dinî düşünceler do-İayısıyledir ki birçok gayri müslim milletlerce de kendi Günlerindeki
kadınların sair edyan erbabile izdivaç etmeleri caiz görülmemektedir. Ezcümle katoliklerce ihtilâfı din, nikâhı mubtil olan sebeplerden biridir. Bu

sebep, kilisenin emrile bertaraf edilemez, ihtilâfı mezheb de nikâhın esbabı maniasından sayılmıştır. 
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Nikahın Sıhhat Ve Nef Azının Şartları :
 
117 - : Bir nikâhın sahih ve nafiz olarak mün'akid olması için akd ânında aşağıdaki meselelerde beyan olunan şartların mevcut olması icab eder.
118 - : Evlenecek kimselerin «mevanii nikâh» denilen şeylerden hâli olmaları şarttır. Aksi takdirde nikâh, sahih olmaz.
Meaelâ: aralarında neseb, süt veya musaheret itibariyle hürmet bulunan bir erkek ile bir kadının birbirile evlenmeleri caiz değildir. Muhar-remat
bahsine müracaat!
119 - : Nikâhı bizzat akdeden iki tarafın ehbyetİ haiz olmaları, yani: âkil* baliğ veya mümeyyiz bulunmaları şarttır.
Binaenaleyh gayri mümeyyiz bir çocuğun veya bir mecnunun mübaşeretiii: akdedilen nikâh, sahih olmaz. Fakat zevç ile zevcenin herhalde ikil.
baliğ veya mümeyyiz olmaları şart değildir. Bunların nikâhları velîler, taranndı yapılabilir. Velayet bahsine müracaat!
120 - : Kendi nefisleri için akde mübaşeret eden şahısların nikâhları nafii- olmak için hür, âkil, baliğ olmaları şarttır.
Binaenaleyh rakîklerin, mümeyyiz çocukların yapacakları akdi nikâh-velîierin icazetlerine mevkuf bulunur,
Veliıer: buiunmıyan çocukların hâkim bulunmıyan bir yerde akdedecekleri nikâhları da bulûğlarından sonra kendi icazetlerine mevkuf bulunmuş
olur.
Bunların-başkalarını tevkil ile akdettirecekleri nikahlan hakkında da hüküm böyledir.
121 -: Nikâh, kinaî lâfızlardan birile, meselâ: beyi1 veya hibe lâf-zile akdedildiği takdirde mânâsını âkidlerin bilmeleri, yani: bununla nikâh
akdedildiğine muttali olmaları şarttır. Fakat sarih lâfızlar ile akdedildiği takdirde mânâsım âkidierin bilmeleri şart değildir. Yalnız bu lâfızları ile
nikâh akdedilegeldiğini bilmeleri kâfidir.   «Tezevyüc ettim, nikâhı kabul ettim» denilmesi gibi.
122 - Nikâhı akdedenlerden her birinin sözünü diğerinin işitmesi şarttır. Çünkü onların ihtiyarları, nikâha muvafakatleri bu suretle tahakkuk eder.
Binaenaleyh âkidlerden birinin icab veya kabulünü diğeri işitmese nikâh, mün'akid olmaz.
123 - : Nikâhta kabulün icaba velev zımnen muvafakati şarttır. Binâenaleyh kabul, icaba muvafık olmazsa nikâh, mün'akid olmaz. Meselâ: Kadın
erkeğe «Nefsimi şu kadar mehr ile sana tezvic ettim»
diyip erkek de «Nikâhı kabul ettim, fakat mehri kabul etmem» dese nikâh vücude gelmez. Lâkin mehr'den sükût ederek nikâhı kabul ederse nikâh,
mün'akid olur.                                      '                                          ı
Kezalik: Erkek «Seni on bin kuruş mehr ile tezevvüc ettim» deyip kadın da «Beş bin kuruş mehr ile kabul ettim» dese yine zımnen muvafakat
bulunacağından nikâh beş bin kuruş üzerine mün'akid ve mütebaki beş bin kuruş zevcin kabulüne mütevakkıf olmaksızın sakıt olur.
Şayet kadın «Nefsimi sana beş bin kuruş mehr ile tezvic ettim» deyip erkek de «Ben seni on bin kuruş mehr ile tezevvüc eyledim» dese nikâh beş



bin kuruş üzerine mün'akid olur. Onda ittifakları vardır. Şu kadar var ki kadın bu ziyadeyi o mecliste kabul ederse nikâh on bin kuruş üzerine
mün'akid bulunur.
124 - : Akd ânında mükellef, yani: hür, âkil, baliğ vesair şer'î vasıflan haiz lâakal iki şahidin hazır bulunması şarttır.
Binaenaleyh rekiklerin, mecnunların, matuhların, çocukların şahadetleri^ nikâh mün'akid olmaz. Çünkü bunların kendi haklarında velayetleri
olmadığından şahadete de salâhiyetleri olamaz. Şu kadar var ki mümeyyiz çocuklar, huzurlarında akdedilmiş olan bir nikâha baliğ olduktan sonra
edai şahadette bulunabilirler. Zira edai şahadetin şartları, . tahammüli şahadet zamanında değil, edai şahadet zamanında aranır.
125 - : Nikâh hususunda hâtib ile mahtubenin usul ve füruu da . şâhid olabilirler. Şu kadar var ki bunların bilâhare bu nikâha müteallik bir dâvada
şahadetleri muteber olmaz. Şöyle ki: şahid, zevcin veva zevcenin-usul veya füruundan ise onun aleyhine şahadet edebilirse de'lehine şahadet
edemez. Şayet şahitler, her ikisinin de usul ve füruundan bulunurlarsa hiçbirinin hakkında şahadetleri muteber olmaz.
Velhâsıl: bunların hini akiddc şahid olarak bulunmaları, bir tahammüli şahadettir. Tahammülî şahadet ise edai şahadetten başkadır.
Akid zamanında şahitlerin bulunması, nikâhın ehemmiyetine ve teessüs edecek aile hayatının meşru bir halde vücude geldiğini göstermek
maslahatına mebnîdir. Yoksa ledel'hâce nikâhı veya tesmiye edilen mehri isbat'veya mehrin mütalebesini teshü için değildir.
«Bedayî» de denildiği veçhile nikâhta şahitlerin bulunması, - sifah töhmetim def içindir, yoksa akdi inkârdan siyanet için değildir. Töhmet ise usul
veya füruun şahit sıfatiie haz.-r bulunmalarile de mündefi olur. Maamafih bunların huzurlarile akdi nikâh da siyanet edilmiş olabilir. Çünkü
bunların edai şahadetleri caiz değilse de huzurlarına binaen nikâh iştihar eder ve bu iştihar üzerine tesanıü ile başkalarının şahadetleri kabul olunur,
bu suretle de akd, inkârdan siyanet edilmiş olur.
126 - : Nikâhta nisabi şehadet, lâakal iki erkek veya bir erkek ile iki kadındır.
Binaenaleyh yalnız bir erkeğin veya yalnız iki veya daha ziyade kadının şahadetile nikâh mün'akid olmaz.
« (imam Nahaı'ye, Evzaî'ye, îmam Şafiî ile İmam Ahmedden bir kavle göre nikâhta kadınların şahadetleri asla muteber değildir. Çünkü bu .zevata
göre kadınlar, bizzat nikâh akdine muktedir olmadıklarından nikâha şahit olmaya da salâhiyettar değildirler.)
127 - : Şahidlerin icab ve kabul ânında huzurları şarttır. Binaenaleyh şahitsiz akid yapıldıktan sonra keyfiyet şahitlere haber verilse bunların
huzurlarında akid, tecdit edilmedikçe  nikâh caiz olmaz. Çünkü bu surette akdi faside şahadet edilmiş olacağından bununla bu akid sıhhate münkalib
olmaz.
Yalnız bir şahidin huzurunda akdedilen nikâh hakkında da hüküm böyledir.
128 - : Şahitlerin akdi nikâhı anlamaları şarttır.
Binaenaleyh iki tarafın lisanına vâkım olmıyan kimselerin huzurlarında nikâh akdolunup bunlar akid yapıldığını anlamasalar nikâh mün'a-kid
olmuş olmaz.
129 - : Akid ânında iki tarafın icab ve kabuHînü şahidlerin birlikte işitmiş olmaları şarttır.
Binaenaleyh tarafeynin sözlerini işitmemiş olan iki nâim veya iki sağır kimsenin şahadetile nikâh mün'akid olmaz. Hattâ şahitlerden biri âkitlerden
birinin, diğeri de ahar âkidin sözünü işitse veya her ikisi iki âkitten yalnız birinin sözünü işitse yine nikâh caiz olmaz. Çünkü şahadet, rükni akdin,
yani: icab ile kabulün şartı olduğundan şahitler, her iki âkidin kelâmını işitmedikçe rüknün şartı tahakkuk etmiş olmaz.
Fakat akitlerin sözlerini işitir olan ahresin veya dili tutulmuş kimsenin şahadetile nikâh mün'akid olur.
Kezalik iki taraf ahres=dilsiz olursa mahut işaretlerile nikâh mün'a-kit olacağı cihetle bu halde şahitlerin sağır bulunmaları, şahadetlerine mâni
olmaz. Elverir ki bu işaretleri görüp anlamış olsunlar.
130 - : Gaib hakkında mektup ile nikâh akdedildiği takdirde mün-dericatını şahitlerin işitmeleri veya mazmununa muttali olmaları şarttır.
Şu kadar var ki, mektubun mündericatı emir sigasile olursa bunu şahitlerin işitmeleri herhalde şart değildir. Çünkü emir, tevkili icap ettiğinden
kendisine mektup yazılanın sözü, hem icab hem de kabul makamında bulunur. Binaenaleyh yalnız bu sözü şahitlerin işitmeleri kifayet eder.
Nitekim yukarıda da bu meseleye işaret olunmuştur.
131 - : Zevç ile zevcenin malûm olmaları şarttır. Bu malûmiyet, y-a işaret veya tesmiye ile hâsıl olur. Meselâ: nikâh olunacak kadın mecliste hazır
ise kendfsine işaret kâfidir. Şu kadar var ki bunun yüzünü şahitlerin görmeleri veya adile baba ve dedesinin adının zikredilmesi İhtiyaten lâzımdır.
Amma meclis nikâhta hazır olmayıp da velîsi veya vekili marifetile tezvic edilmekte ise bakılır.-Eğer karabet veya sıhriyet gibi bir suretle şahitlerce
maruf ve onun hakkında akid İcra edildiği malum ise yalnız adını zikretmek kâfidir. Fakat böyle olmazsa kadının ismile beraber babasının,
dedesinin isimlerini de zikretmek icap eder.
132 - : Nikâh edilecek kadın bir odada bulunsa kendisine has mekânın malumiyeti kâfi olup tesmiye lâzım gelmez.
Meselâ: bir kimse, şahitler hazır ve iki tarafın sözlerini işitir oidıık-lan halde "Şu odadaki kadını tezevvüc ettim" deyip o kadın da kabul etse bakılır:
Eğer kadın o mahalde yalnız bulunuyorsa nikâh, caiz olur. Amma kendisile  beraber başkası  da  var ise   nikâh,   caiz  olmaz.  Çünkü  bu   babda
matlûp olan teayyün. hâsıl olmuş oimaz.
Kezalik: vekil "Şu od,ada bulunan müvekkilemi tezvic ettim" deyip de ismini tasrih etmediği surette de hükürn böyledir.
133 - : Bir kimse, mecliste hazır olmıyan iki kızından meselâ: büyüğünü tezvic edecek yerde indei'icab küçük kızının ismini zikretse nikâh bu
küçük kız hakkında mün'akit olur. Zira gaib hakkındaki vasıf, muteberdir. Amma galat olarak büyük kızım dediği halde küçük kızmın adını
zikreylese nikâh hiçbiri hakkında mün'akid oimaz. Zira bu isimde büyük kızı yoktur.
Bu hususta o kimsenin niyetine ve şahitlerin m uk ad d im atı nikâh hakkındaki malûmatına itibar olunmaz.
134 - : îki kızı bulunan kimse, bunlardan birinin ismini tasrih etmeksizin «kızımı tezvic ettim» dese nikâh mün'akit olmaz. Velev ki mu-kaddimatı
nikâh, bunlardan biri hakkında cereyan etmiş olsun. Fakat bu iki kızdan biri zatüzzevc olmak gibi şer'î manialardan hâli bulunmazsa icab diğer kıza
masruf olacağından nikâh, sahih olur.
135 - : Velî veya vekil, menkûhenin veya babasile dedesinin adım yanlış olarak beyan etse nazar olunur. Eğer menkûhe mecliste hazır olup
kendisine işaret edilmiş ise nikâh, sahih olur. Fakat mecliste hazır değilse sahih olmaz. Çünkü tesmiye, vasıf kabilinden olmakla hazır hakkında
lâğv, gaib hakkında ise muteberdir.
136 - : Bir kimse, âkil, baliğ ve mecliste hazır bulunan kızım birine tezvic etse kendisi şahit sırasında bulunmuş olup akde bizzat o kız mübaşeret
etmiş sayılır. Binaenaleyh bu mecliste diğer bir erkek veya iki kadın daha bulunsa nisabı şahadet, hâsıl olmuş olur. Amma kız mecliste bulunmaz



veya bulunur da âkil ve baliğ bulunmuş olmazsa o kimse şahit sırasında bulunmuş olmaz.
Kezalik: bir vekil, mecliste hazır bulunan müvekkil veya müvekki-lesi hakkında diğer bir erkek veya iki kadın daha hazır bulunduğu halde. akdi
icrada bulunsa kendisi şahit sırasına geçip  nikâhı,   raün'akit  olur. Fakat müvekkil veya müvekkile mecliste hazır olmayınca vekil, şahit sırasına
geçemez.
137 - : Nikâhı mevkufta' indel'akd şahadet şart olup hini icazette şart değildir.
Binaenaleyh nikâh iki taraftan birinin icazetine mevkuf olarak bilâ şuhut akdedilse caiz olmaz. Velev ki muahharan bu akde şahitler huzurunda
icazet verilsin.
138 - : Nefsi için akdi nikâha ehliyeti olan her şahsın nikâhda şahadete de salâhiyeti vardır.
Binaenaleyh  şahitlerin   fâsik   veya  â'mâ  olmaları, şahadetlerine mâni olmaz.Şu   kadar   var   ki,   şahitlerin  âdil kimselerden  olmaları 
mendubdur.
139 -  :  Müslİmenin   nikâhında  şahitlerin  de  müslüman  bulunmaları şarttır.  Kezalik: gayri müsiime, zimmiye olunca gayri müslim olan
şahitlerin   de  zimmî olmaları lâzımdır.  Bunun  hakkında  harbî veya  müste'min olan kimselerin şahadetleri kifayet etmez. Fakat bir müslimin bir
zimmiyye ile izdivacında zimmîlerin şahadeti de kifayet eder.
"(İmam   Şafii ile îmam  Ahmede göre zevç müslim  olunca şahitlerin de herhalde müsİİm olmaları lâzımdır.)
140 - :   Nikâhların   sırren  -  gizlice  akdi  bir  hadisi  şerif  ile   men edilmiştir. Nikâhı sır ise lâakal iki şahit bulunmaksızın yapılan nikâhtır.
Bilâhare   yapılacak   ilân  kifayet etmez. İki şahit bulunduğu haldeki akid ise   aleni  bir  surette   yapılmış olur. Çünkü iki kişiyi tecavüz eden sır,
sn olmaktan   çıkar.   Şu kadar var ki nikâhın daha ziyade alenî olması, rrfen dubdur.
Filhakika nikâh, bir hususî ehemmiyeti haizdir. Bunun alelade muameleler; akidler gibi hemen iki .kimsenin icab ve kabulile olup bitmesi hikmete
muvafık, değildir. îki tarafın sifah töhmetinden vikayesi, aralarındaki münasebetin gayri meşru münasebetlerden tefrik edilmesi elzemdir.
Binaenaleyh Hanefiyyeye göre nikâh akdedilirken şahitlerin hazır bulunmaları herhaLde şarttır. Şahit bulunmadıkça nikâh, caiz ve bilâhare vuku-
bulacak işhat, muteber olmaz. Bedayî, Hidaye. Dürer. Hindiye.
« (îmam Şafiî ile imam Ahmede göre de şahadet, akdi nikâhın şartıdır. Hîni akidde şahit bulunmazsa nikâh, sahih olmaz.)
(îbni Hazme göre de nikâh, en az iki âdil kimse işhat edilmedikçe tamam olmaz. Meğer ki umumî ilâm bulunsun.)
(Ebû Sevre, Zührîye ve îmam Ahmedden bir rivayete göre şühût, nikâhın ne sıhhatinin, ne de tamam olmasının şartı değildir. Mücerret ilân kâfidir.)
 (Mâliki mezhebine Öre de şahadet, nikâhın şartı değildir. Belki nikâhın devamile meşruiyeti mukarenetin şartıdır. Binaenaleyh ilân şar-tile
akdedilen bir nikâh, caizâir. Velev ki şühûd bulunmasın. Çünkü nikâhın^ sifahtan imtiyazı ancak ilân ile olabilir. Sifah gizlice yapıldığından
nikâhın aleni surette yapılması* icab eder. Maamafih,nikâhın alenî yapılmış olmasını temin için çocukların bile huzurları kâfi görülebilir. Şu
"kadar var ki, hîni akidde iki âdil kimsenin bulunmadığı takdirde yalan söylemekle maruf olmıyan bir şahsın veya müteaddit şahısların bulunup
işhad edilmesi mendubdur.
Fakat zifaftan evvel işhat edilmesi, devamı nikâhın şartı olduğundan herhalde vâcibdir. Bu hususta bilâ işhat vaki olacak şahadet kâfi olduğu gibi
zevç ile zevcenin hîni akidde bir kimseyi işhat etmemiş oldukları takdirde kablez'zifaf birlikte mülâki olacakları iki kimseyi aralarındaki akdi
nikâha işhat eylemeleri de kâfidir. Şu kadar var ki, bu halde mendub terk edilmiş olur.
Şayet akid ânında şahit bulunmadığı gibi tekarrübden evvel de ig-hat vuku bulmazsa nikâh, feshedilerek bununla bir talâkı bâin husule gelir. Sonra

iki taraf isterse nikâhı usulen tecdit\ edebilirler. Mebsut. MSnehül'celîl. Kifayetüt'tâlib.) 
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Sahih Nikahların Hükümleri :
 
141 - : Bir nikâh, sahih ve nafiz bir surette mün'akit olunca üzerine bir kısım aslî ve fer'î hükümler terettüp eder. Baslıcalan şunlardır:
(1) : Nikâh akdedildiği andan itibaren zevciyet sabit, zevç ile zevceden her birinin diğerile intifa ve istimtaî halâî olur. Zevce, mehri muaccelim
almış olunca zevcini bu istimtâdân - bir özri şer'Iye müstenit olmaksızın - menedemez.'
(2) : Zevcenin zatına ait menfaatleri, zevcine inhisar eder. Yani: bu babda intifa ve istimtâ hakkı yalnız zevce muhtes bulunur. Çünkü makamdı
nikâh bu suretle husule gelir. Mehr ve nafaka itası da bu hakka tekabül eder. Bu inhisar sebebiiedir ki, bir kadın aynı zamanda diğer bir erkeğin de
nikâhı altında bulunamaz. Böyle bir hâlin vukuu, firasın fesadım, nesebin iştibah ve ziyaım mucib, muaşeret ve mukarenetin zevalini müstelzim
olacağı cihetle asla caiz görülemez.
(3) : Zevce kendisine mehr tesmiye edilmiş ise mehri müsemma-ya, tesmiye edilmemiş ise mehri misle müstahik olur.
(4) : Zevcenin nafakası zevç üzerine lâzım gelir. Sair hukuKuna riayet edilmesi de icap eder.
(5) : Mehri muaccelini almış, olan bir zevce zevcinin hanesinde ikamete mecbur ohır. Zevcinin izni olmaksızın başka yere çıkıp gidemez. Meğer ki
gitmesi bir hakkı şer'îye müstenit olsun.
(6) : Zevç ile zevce için hürmeti müsahere sabit, bu hürmet muayyen karibleri arasında da carî olur.
(7) : Akdî nikâh ile neseb sabit olur. Velev ki tekarrüb bulunma-sm. Vâkıâ nefsül'emr itibarile neseb, tekarrübün hükmüdür. Fakat sÜ-buti nesebin
sebebi  zahirîsi  akdi  nikâhtır.  Çünkü  tekarrüp,  hafî bir emir olduğundan akdi nikâh, onun makamına kaim olur.
(8) : Nikâh akdedilmesmi müteakip zevç ile zevce arasında tevarüs hakkı sabit olur. Velev ki aralarında henüz duhul ve halvet vuku-bulmuş
olmasın.
142 - : Gayri nafiz, başka bir tabir ile mevkuf olan bir nikâhı sahih, - aşağıda beyan olunacağı üzere - icazetten evvel nikâhı fâ-sid hükmündedir.
Binaenaleyh icazetten evvel tekarrüb vukubulsa bununla mehri misi ve iddeti talâk lâzım; neseb, hürmeti müsahere sabit olur. Fakat nafaka, talâk,
muhalea, tevarüs gibi nikâh hükümleri sabit olmaz. Be-daî, Bahri Râik, Hindiye.

Zevcenin mütekabil haklan ve  vazifeleri - bahsine  de  müracaat!. 
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Fasıd Nikahların Hükümleri   :



 
143 - : Fâsid nikâhlar, haddi zatında nikâh değildir. Binaenaleyh bir fâsid nikâh üzerine tekarrüb vukubulmadıkça nikâh ahkâmı teret-tüb etmez.
Böyle bir nikâhın asıl hükmü mütarekedir. Şöyle ki:
(1) : îki tarafın - aralarında tekarrüb vukubulmuş olsun olmasın - biribirinden  mütareke  suretile  ayrılmaları  icap  eder.   Her biri diğerinin
huzurunda da, gıyabında da kavlen mütareke ve mufarekatta bulunabilir. Bir tarafın gıyaben mütarekesine diğer tarafın muttali olması şart 
değildir.   Binaenaleyh   zevç,   zevcenin  gıyabında  mütarekede bulunsa - tekarrüb vukubulmuş ise - muayyen müddetin geçmesile iddet nihayet
bulur. Bunlar kendiliklerinden mütareke etmedikleri takdirde hâkim   tarafından   bilmühakeme     muvacehelerinde     tefriklerine hükmolunur. 
Çünkü gayri meşru bir mukarenete  müsaade  olunamaz.
(2) : îki tarafın mütarekesi, biribirini terk ettiklerine dair bir 3Öz söylemelerile husule gelir. Zevcin zevceye «Seni terk ettim, senin sebilini tahliye
ettim, seni boşadım» demesi gibi.
(3) : Mücerred fiil ile veya nikâhı inkâr ile mütareke vücude gelmiş olmaz. Gerek tekarrüb bulunsun ve gerek bulunmasın. Binaenaleyh iki tarafın
bir yere gelip içtima etmemesi ile mütareke hâsıl olamayacağı gibi böyle bir nikâhın vukuunu inkâr etnıelerile de hâsıl olamaz. Artık kadın böyle
bir gaybubet esnasında baskasile evlenemez. Fakat erkek nikâhı inkâr ile beraber kadına «Git evlen» derse bununla mütareke tahakkuk  eder.
(4) : Mütareke, gerek iki tarafın nzasile ve gerek hâkimin kaza-sile olsun talâk  sayılmaz, bununla talâkın adetleri  azalmaz,  duhul bulunmayınca
iddet de lâzım gelmez.
144  - :  Nikâh  fâsid üzerine  tekarrüb vukubulmuş  olursa yalnız mehri müsemma ile" mehri  misiiden  akalli  ve  talâk iddeti  lâzım  gelir. Vo
ileride boyan  olunacağı  veçhile   noseb   ve  hürmeti   müsahere   sabit olur. Fakat nâkih ile menkuhe arasında, talâk, muhalea, zihar, iylâ gibi sair
nikâh hükümleri sabit olmaz.
145 - : Nikâhı fâsidde ne halveti sahiha, ne de şehvetle mes ve takbîl, tekarrüb hükmünde değildir. Nikâhı sahihte ise halveti sahiha, tekarrüb
makamına kaimdir. Çünkü nikâh, sahih olunca içtima halinde temkini nefs halâl olacağından bu halvet, ihtiyaten tekarrüb hükmünde bulunur.
Nikâhı fâsidde ise temkini nefs, halâl olmadığından vâki olacak içtima ve halvet, tekarrüb hükmünde olamaz.
146 - Nikâhı fâsidden dolayı nafaka da lâsam gelmez. Hattâ kazaen takdir ve istifa olunan nafaka, fesadı nikâhın zuhuru üzerine istirdat olunabilir.
Meselâ: nikâhın zahiren sıhhatine mebnî bilhüküm takdir olunan nafakayı istifa eden zevce ile zevci arasında razaen hürmet bulunduğu bilâhare
beyyine ile sabit olmakla araları tefrik olunsa zevç o nafaka ile rücua müstahik olur. Fakat bilâ hükm infak etmiş olduğu takdirde bir gey ile rücu
edemez. Şayet nikâhın fesadı zevcenin inkârına müka-
rin zevcin ikrarile sabit olup beyinleri tefrik edilecek olursa zevce, iddet nafakasına, süknasma müstahik olur. Zevcin bunları vermekten
kaçınmaya hakkı olamaz. Bedayî, Hindiye. Dtirri Muhtar,
* (Mâliki mezhebine nazaran bir nikâh, fesadından dolayı fesh edilince bakılır : eğer tekarrüb vukubulmamış ise mehr namına bir şey lâzım
gelmez, ve eğer vukubuhnuş ise mehri müsemma tamamen lâzım gelir. Mehr tesmiye edilmemiş ve tesmiye edilen mehr, hamr kabilinden olmakla
caiz bulunmamış ise tam inehri nüsü ipap eder. Şu kadar ki, nok-sani mehrden dolayı vukubulacak feshi nikâh -hâdisesi bundan müstesnadır. Şöyle
ki: mehr, nisabı şer'îsinden noksan olarak tayin edilmiş, zevç de bu mehri nisabına iblâğdan imtina eder bulunmuş olmakla nikâh feah edilse kadın,
tekarrüb vukubulmuş ise bu noksan mehre, tekarrüb jraku-bulmamış ise bunun yarısına müstahik olur.)
(İmamı Şafiîye göre fâsid nikâhtan dolayı talâka, feshe hacet yoktur. Çünkü bu nikâh esasen mün'akid değildir* tfddet içinde akdedilen ni-kâha,
yani : nikâhı bâtıla müşabihtir,)
(Hanbelî fukahasmca fâsid bir nikâh ile evli bulunan bir kadın, bo-şanmadıkça veya nikâhı fesh edilmedikçe baskasile evlenemez. Kocası
boşamadan kaçınsa nikahı hâkim fesheder. Çünkü fâsid nikâhta içtihada mesağ bulunacağından firkat ikama ihtiyaç vardır. Maahaza firkat
bulunmadan kadının baskasile izdivcı kabul edilse iki kocanın bir kadına musalat olmasına sebebiyet verilmiş olur, bunlardan her biri kendi
nikâhının sıhhatini iddia edebilir. Bu tefrik, duhulden evvel vaki    olunca kadına mehr lâzım gelmez. Duhulden sonra olunca mehr lâzım gelir. 

Bidayetül'müctehid. Elmuğnî. Mezahibi Erbaa.) 
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Batıl Nikahların Hükümleri :
 
147 - : Bâtıl olan nikâhlar, hiçbir veçhile nikâh mahiyetinde değildir. Bunların vücutlerile ademleri nikâh bakımından müsavidir. Bunların
haklarında da tamamen fasit nikâhlar ahkâmı cereyan eder. Yalnız bir iki hükümde fasit nikâhlardan ayrılırlar. Şöyle ki :
(1)  : Bâtıl bir nikâh ile vukubulan tekarrübden dolayı kadına «ukr» namile bâligan mâ beleğ mehri misil lâzım gelir. Mehri müsemma bulunsa da
ona itibar olunmaz.           
(2) : Bâtıl bir nikâh ile neseb sabit, iddet vâcib olmaz. Çünkü nesebin sübutü sıhhati akde veya şübhei akde mübtenidir.   Nikâhı bâtıHse-sıhhat ve
şüphei akidden hâli, zinadan madut olduğundan bununla neseb sabit olamaz. Binaenaleyh iddete de lüzum görülmez.
Meselâ : bir kimse, zatüzzevç - kocalı bir kadını bile bile nikâh edip kendisine tekarrübde bulunsa bununla neseb sabit, iddet vacib olmaz. Bu
kadına zevci evveli, idete muhtaç olmaksızın tekarrüb edebilir. Şu kadar var ki istibrada bulunması evlâdır.
« (Mâîikî mezhebine nazaran bu hususta istibra lâzımdır. Bu istib-ra müddeti, iddet müddetine müsavidir. Bundan evvel tekarrüb caiz olmaz.)
(Hanbelîlere göre de bâtıl nikâhlar, asla nikâh sayılmaz, bunlar ile neseb sabit olmaz. îki tarafın böyle bir hareketi zina sayılıp haklarında haddi

müstelzim bulunur. Bir erkek ile evli veyaT mü'tedde bir, kadının ha-lâl ve harabı bildikleri halde birbiriîe izdivaç etmeleri gibi. ETmıığnl) 
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Şarkta Veya İzafete Mukarin Nikahlar  :
 
148  -: Vücudu meşkûk bir şarta talik olunan bir nikâh, sahih olmaz, ister hem icap hem de kabul, ister yalnız icap veya yalnız kabul muallâk olsun.
Meğer ki muallâkun aleyh olan şart hemen  meclisi  nikâhta tahakuk etsin.
Meselâ : erkek kadına hitaben : «Baban razı olursa seni şu kadar mehr ile tezevvüc ettim» deyip kadın da kabul etse nikâh mun'akid olmaz. Fakat o



kadının babası bu akid meclisinde hazır bulunup da rızasını bildirecek olsa nikâh mun'akid olur.
149 - : Geçmiş veya vücudu muhakka bir şarta talik edilen nikâh, sahihtir. O şart ister vücudî, ister ademî olsun.
Meselâ : bir kızın babası hatibine hitaben «Kızım fülân şahsa tezvic etmiş bulunmaktayım» deyip hatibin tekzibi üzerine «Eğer tezvic etmemiş
isem sana tezvic ettim» demekle hâtib de kabul etse, bu kızm o şah-
sa tezvic edilmemiş olduğu tahakKuk    edince bu nikâh mun'akid olmuş olur.
Kezalik : bir erkek bir kadına «hayatta isen seni tezevvüc ettim» diye mektup gönderir, o da hayatta olup şahitler huzurunda kabul ederse nikâh
akdedilmiş olur.
150 - : Şartı takyidi ile olan nikâhlar sahihtir. Şarta gelince bu, iki kısma ayrılır : Biri, muteber olan şartı takyididir ki bu, akdin tnukteza-si bulunur.
Diğeri, fâsid olan şartı takyididir ki bu, akdin muktezasma münafi veya bir mücerret vaitten ibaret bulunur. Bu şartın fâsid olması, nikâhın sıhhatine
halel vermez. Şartı fâsid, riba mânâsım nnitazammın olduğundan bey'i iptal eder. Fakat nikâhta riba tahakkuk edemeyeceğinden bunu iptal edemez
Meselâ : Bir kimse, bir kadını kendisine şu kadar meblâğ mehr vermek üzere tezevvüc etse nikâh, sahih ve şart muteber olur. Çünkü mehr,' zaten
akdi nikâhın muktezasıdır.
Fakat bir kimse, bir kadım mehr vermemek üzere kabulile tezevvüc etse nikâh, sahih olup şart, lâğv olmuş bulunur, mehri misil lâzım gelir. Zira
akdi nikâhın muktezası olan bir şeyi iki tarafın İskata salâhiyeti yoktur.
151 - : Zevcenin zatına veya mahremlerinden birine nâfi olacak surette dermeyan edilen bir şart, fâsid olunca mehri misil lâzım gelir.
Meselâ: bir kimse, bir kadım üzerine evlenmemek üzere şu kadar mehr ile tezevvüc etse nikâh; sahüı ve şart, - meşru bir emirden men'i
mutazammm olduğundan- fâsid olur. Bu halde bu şarta riayet olunursa mehri müsemma taayyün eder, olunmazsa mehri müsemmadan nok-soii
olmamak üzere mehri misil lâzım gelir. Çünkü bu şart, kadının menfaatine ait olduğundan bunun tahakkuk etmemesi tasdikinde mehri mü-
semmaya rızası mün'adim bulunur. Şu kadar ki, bu şart tahakkuk etmemekle beraber bu kadın tekarrübden evvel tatlik olunursa yalnız mehri
müsemmanın yarısına müstahik olur. Zira kable t 'tekarrüb talâk vukuunda mehri misil lâzım gelmez.
Kezalik : Bir kadın, meselâ: kardeşine kızını almak şartîle nefsini bir erkeğe tezvic etse nikâh, sahih olup, şart, fâsid bulunur. Yukarıdaki nıesele
veçhile ya mehri müsemma veya mehri misil lâzım gelir.
152  - :  Âkitlerden hiçbirine menfaati olmıyan veya zevceye muzir bulunan bir şartı takyidi ile nikâh; sahih, şart, fâsid ve bu şarta riayet olunmasa
da mehri müsemma lâzım olur.
Meselâ : bir kadın, bir yabancı şahsa şu kadar kuruş vermek şartile voya üzerine evlenme şartile bir erkoğe nefsini muayyen bir mehr ile tezvic etse
nikâh, sahih olup şart, gayri mutebere bulunur. Binaenaleyh bu şarta riayet edilsin edilmesin yalnız o tayin ettikleri mehr lâzım gelir.
153 - : Bir kimse, bir kadını Deldesınaen çıkarmamak şarlile tezev-vüc etse nikâh, salıilı olur, şart ise fâsid olup bu şarta ademi riayet takdirinde
mehri misil lâzım gelir.
154 - : Bir kimse, bir kadım mezbureye her ay şu kadar para infak etmek üzere tezevvüc etse nikâh, sahih olup şart, fâsid bulunur. Binaenaleyh bu
kadın yalnız maruf olan nafakai mislini ahz edebilir.
155 - : Bir kimse, bir kadını aralarında tevarüs cari olmamak üzere şu kadar mehr ile nikâh etse şart, fâsid olur. Binaenaleyh aralarında veraset carî
ve bu. kadın için mehri mislinden az olsun olmasın yalnız mehri müsemma lâzım olur.
156 - : Bir kimse, bir kadını bir müddet sonra, meselâ : bir ay hitamında boşamak üzere tezevvüc etse   nikâh, sahih ve şart, fâsid olur. Binaenaleyh
onu boşaması lâzım gelmez. Fakat ileride boşamak şartile nikâh, akdedip de tevkit bulunmasa şart, lâğv olup nikâhı, müebbed ola. rak sahihan
mün'akid olur.
157 - : Bir kimse, menkuhesini boşamak şartile ve şu kadar mehr tesmiyesile diğer bir kadınla evlense nikâh, şahin ye şart, fâsid olur. Zi ra imi
yoldaki bir şart, bir va'di mücerredden ibaret olduğundan riayeti lâzım gelmez. Şu kadar var ki bu şart tahakkuk etmediği takdirde o kadın için
mehri müsemmadan az olmamak üzere mehri misil lâzım gelir.
158 - : Bir kimse, menkuhesinin talâkı üzerine bir kadını tezevvüc etse, meselâ: kadına hitaben «Seni şu kadar mehr ile beraber zevcem fü-lânenin
talâkı üzerine tezevvüc ettim» deyip kadın da kabul etse nikâh, sahih, mehri müsemma lâzım ve o menkuhe hakkında - îkaa muhtaç olmaksızın -
derhal bir talâkı ric'î vaki olur.
159 - : Emri talâk zevcenin elinde olmak üzere nikâh akdedildikte bakılır: eğer icab, zevç tarafından yapılmış   ise nikâh, sahih olup şart, lâğv
bulunur. Fakat zevce tarafından yapılmış ise hem nikâh ;caiz, hem de şart, muteber olur.
Meselâ : erkek kadına «Emrin elinde olmak üzere seni tezevvüc ettim» diye icab, kadın da kabul etse nikâh, sahih olur. Fakat emri talâk kadının
elinde olmaz.
Bilâkis evvelâ kadın «Emri elinde olup her ne zaman dilerse nefsini tatlik edebilmesi şartile nefsini tezvic» erkek de kabul etse nikâh, sahih ve emri
talâk bu kadına müfevvez olmuş olur. Binaenaleyh istediği za man nefsini tatlik edebilir.
Kezaiik : erkek «Şu kadar müddet sonra boş olmak üzere tezevvüc» kadın da kabul etse nikâh, sahih olup şart, lâğv bulunur. Fakat evvelâ kadın «Şu
kadar müddet sonra boş olmak üzere nefsini tezvic» badehu erkek de kabul etse nikâh, sahih ve şart, muteber olur. Çünkü bu iki meselede İcab,
zevç tarafınflan yapılınca talâk ve tefvivi talâk, nikâhtan evvel vukubulmuş olur ki bu, caiz değildir. Amme zevce tarafından yapılınca talak ve
tefvizi talâk, nikâhtan sonra vukubulmuş olur. Zira zevcin kabulü, icab tarafındaki şartın iadesini mutazammındır. Haniye, Hindiye.
160 - : Nikâhta şartı hiyar, hiyarı ayb ve hiyarı rüyet carî değildir.
Binaenaleyh iki taraftan birinin veya her ikisinin şu kadar gün muhayyer olması şartile yapılan nikâh, sahih olup muhayerlik sabit olmaz. Çünkü
şartı hiyar, akdi nikâhın muktezası olmıyan tasid şartlar * kabi-lindendir.
Kezaiik : tarafeynden biri, diğerinin uyubdan selâmetini, hüsni cemal ile veya bekâret ile itsafını şart eylese. akdi, sahih olup şart, lâğv bulunur.
Hilafı zuhur edince muhayyerlik sabit, nikâhı feshe salâhiyet hâsıl olamaz. Müfarekat bahsine de müracaat!.
161 - : Nikâhın müstakbel bir zamana izafesi sahih değildir. O zaman gerek yakın ve gerek uzak olsun.
Meselâ : erkek kadına hitaben «Se niyarın tezevvüc ettim» deyip kadın da kabul etse nikâh mün'akid olmaz.
« Seni gelecek filân ayın iptidasından itibaren tezevvüc ettim» denilmesi de böyledir.
« (Mâlikî fukahasma göre nikâh hususunda takyidi şartlar üç kısma ayrılır :



(1) : Şart,.akdin muktezasma münafi olmayıp bilâkis muvafık bulunur. Böyle bir şartın vücudile ademi müsavidir. Nafaka vermek, kasme .riayet
etmek şartlan gibi.
(2) : Şart, akdin muktezasına münafi olur. Böyle bir şart ile yapılan nikâh, tekarrübden evvel feshedilir, tekarrübden sonra feshedüme-yip şart lâğv,
mehri misil lâzım olur. Zevç ile zevcenin yalnız geceleri veya yalnız gündüzleri bir araya gelmeleri şartı gibi.
Kasme riayet edilmemek, meselâ : iki zevceden birinin yanında bir gün, diğerinin yanında iki gün beytutet etmek şartı da bu kabildendir.
(3) : Şart, akdin muktezasına ne muhalif, ne de muvafık olur,. Böyle bir şart, mekruhtur. Çünkü bu, bir tahcir demektir. Maahaza böyle bir şarta
riayet edilmesi müstahsendir. Bir kadını üzerine evlenmemek veya teserride bulunmamak şartile nikâh etmek gibi. Minehul'celîl.
Bir kimse, bir kadını beldesinden çıkarmamak veya üzerine evlenmemek, çıkardığı veya evlendiği takdirde emri talâk bu kadının elinde bulunmak
yahut alacağı bu kadın boş olmak şartile tezevvüc etse bu şart, muteber-olur. Akid esnasında vukuuile akidden sonra vukuu arasında fark yoktur.
Hattâ o kadım bir iki talâk ile boşayıp da sonra yine ala^ cak olsa iltizam etmiş olduğu bu şart, rücu eder. Bu rücu, gerek meşrut
olsun ve gerek olmasın. Fakat uç talâk ile boşarsa rücu, meşrut olmadıkça mezkûr gart, avdet etmez. (Kitabüi'behce fî gerhit'tuhfe.)
(Safî! fuk ah asınca da nikâha müteallik şartlar, muhtelif kısımlara aynhr. Bunlar, şu veçhile hülâsa edilebilir :
(1) : Nikâhın muktezasına muvafık olan veya kendisine garaz te-allûk etmeyen şartlar. Bunlar, lâğv olup nikâh ile mehrin sıhhatine tesir edemez.
Nafaka vermek, kasrne riayet etmek veya şu taamdan başkası-m yemek gibi.
(2) ; Nikâh ile maksud olan şeyleri ihlâl eden şartlar. Bunlar ile nikâh, bâtıl olur. Bir müddet sonra boşamak veya tekarrüb. ve iatimtâ etmemek
şartları gibi. Şu kadar var ki ikinci şart, zevç tarafından derme-yan edilirse nikâhın butlanını icab etmez. Çünkü bu takdirde zevç, kendi hakkını
terk etmiş olur.
(3)  : Nikâhm-muktezasına muhalif olmakla beraber maksudu aslîyi muhil bulunmıyan şartlar. Bunlar ile nikâh, sahih olur. Şu kadar var ki bu şartlar
ile mehri müsemma fâsid olup mehri misil lâzım gelir. Nafaka vermemek, üzerine evlenmemek şartlan gibi.
(4) : Sulbi akidde dermeyan edilen muhayyerlik şartlan. Böyle bir şart ile nikâh, bâtıl olur. Çünkü hiyaratın   vukuu, devam ve lüzumdan ibaret olan
vaz'ı nikâha, muktezayi akde münafidir.
(5) : Mehrde meşrut olan muhayyerlik şartlan. Böyle bit hiyar, nikâhın sıhhatine mani olmaz. Fakat mehrin sıhhatine mani ve mehri misli
müstelzim olur. Çünkü nikâhın istiklâli olduğundan mehrdeki fesad, nikâha tesir etmez.  (NihayetüTnmhtac.)
(Hanbelî fukahasına gelince bunlara göre nikâh hususundaki şartlar, şöylece üç kısma ayrılır :
(1) : Vefa edilmesi lâzım olan şartlardır. Bunlar, zevceye faidesi ait bulunan şeylerdir.  Zevceyi hanesinden veya   beldesinden   çıkarmamak,
üzerine evlenmek veya cariye edinmemek gibi. Zevç, bu şartlara riayet etmezse zevce nikâhı feshettirebilir.
(2) : Kendileri bâtıl olup nikâhın sıhhatine mani olmayan şartlardır. Mehr ve nafaka vermemek, kadın kocasını infak etmek veya kendisine bir mal
vermek, kasm hususnda müsavata riayet etmemek, zevceye mukarrenette bulunmamak veya ortağım boşamak gibi. Bu misillû şartlar, muktezayi
akde münafi olduğundan asla sahih ve muteber değildir ler.
(3) : Nikâhı aslından iptal eden bâtıl şartlardır. Nikâhı bir vakit ile takyit etmek, nikâhı bir şarta, meselâ   mahtubenin babasının rızasına talik etmek,
nikâhta zevç ile zevceden birinin veya her ikisinin muhayyerliğini şart koşmak gibi.
Hanbelîlere göre nikâhta hıyarı meclis bulunmadığs gibi hıyarı şart da muteber değildir.-Çünk'ü buna esasen hacet yoktur. Nikâhlar, aieiek-ser bir
düşünceden, bir incelemekten sonra akdedilir. Artık muhayyerlik bir lüzum tahtında bulunmuş olamaz. Mahaza hıyarın sübutu, feshi nikâha, bu da
kadının ibtizaline müeddî olabilir. Akdedilen bir nikâhı feshetmek, kadının 2ararma bir harekettir. Şu kadar var ki, bikr olması meşrut olan bir
kadın, seyyib zuhur etse veya neseb sahibesi olduğu şart kılınan bir kadın, aşağı tabakadan çıksa veya güze!, beyaz çehreli veya zengin olması şart
kılınan bir kadın, bilâkis çirkin, siyah çehreli veya fakir bulunsa-bu hususta iki vecih vardır. Bir yeche göre: zevç için muhayyerlik hakkı sabit
olmaz. Bunlar - müfarekat bahsinde beyan olunacak - sekiz nevi uyubdan madut değildirler.
İkinci bir veçhe göre : zevç için muhayyerlik sabit olur. Çünkü bunlar, maksut olan birer haslettir. Bu gibi hasletlerin madumiyetinden dolayı
muhayyer olan zevç, nikâhı daha duhul vuku bulmadan feshederse üzerine mehr lâzım gelmez. Duhulden sonra feshedecek olursa bakılır: eğer
tağrîr, mehre müstahik olan kadın tarafından vukubulmuş ise kendisine mehr verilmez. Fakat başkası tarafından vukubulmuş ise zevç, kadına
mehrini verir, sonra bununla kendisini tağrîr etmiş olan şahsa, meselâ : kadının velîsine rücu eder.
Kezalik: Müslime veya hurre olduğu şart edilen bir kadın, gayri müslime veya cariye zuhur etse zevç muhayyer olur.
Çünkü bu hal bir nâkisedir, doğacak çocuğa da tesir edecek bir zarardır.   (Elmugni.)
(Zahiriyye mezhebine göre şartı faside mukarin olan herhangi bir nikâh, ebediyen fâsiddir. Velev ki zevç ile zevcenin bu nikâhtan bir çocukları
doğsun. Bu zevceyn arasında tevarüs de carî olamaz : Bir kadın üzerine cariye edinmemek veya onu hanesinden veya beldesinden çıkarmamak
veya kendisinden şu kadar müddet tegayyüb etmemek veya başkasından olan çocuğuna infakda bulunmak şartile nikâh etmek, bu kabildendir,

El'muhallâ.) 
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Nikâhın Sıfatı Şeriyyesî :
 
162 -: Nikâhın şer'î sıfatı, yani : şer'an -vücub, nedb, kerahet gibi bir vasıf ile ittisafı, eşhasa göre tebeddül eder. Şöyle ki  :
(1)  : Nikâh, tevekan halinde  - şiddetli arzu takdirinde farzdır. Yani : alacağı kadının mehr ve nafakasını temine kadir, evlenme-
dikçe nefsini gayri meşru mukarenetlerden menedemiyecek derecede nisaya mail'olan bir erkek için nikâh, bir farizedir. Böyle bir müslim nikâhı
terk ederse günahkâr olur.
(2) : Nikâh, itidal halinde sünneti müekkededir. Yani  :   zavciyet hukukunu ifaya kadir olduğu halde nisaya karşı nefsinde o derece bir iştiyak
hisetmeyen bir erkek için nikâh, bir müekket sünnettir. Diğer bir kavle nazaran bu halde nikâh, adeta cihat ve cenaze namazı gibi bir farzı kı'fayedir.
Bu babdaki şer'î emirler, alâ tarikü'kifaye farziyete hamlolunur.
Baza zatlara göre de bu halde nikâh, her muslini için itikaden farz değilse de amelen farzdır ki, buna «vacib» -de denir. Çünkü bu husustaki nasların
muhtevi olduğu emir sigaları karineden nalı olduğundan hem farziyete, hem de nedbe muhtemeldir. Binaenaleyh bu nasların hakikatine alel'ibham
- yani : şarii hakim, bu naslar ile kat'iyyen vücud mu, yoksa- nedib mi, her neyi ki murad etmiş ise haktır diye lâaiettayin - itikat edilir. Bu halde



eğer şarii mübînin muradı farziyet ise akdi nikâh ile bu faraziye ifa edilmiş olur. Ve eğer nedb ise nikâh icrasile sevap kazanılmış  olur.
Ekâbiri ulemadan birçokları ihtiyaten bu kavli ahzetmişlerdir.
(3) : Nikâh, - bazı ulemanın beyanına göre - nisaya karşı me-yili ve rağbeti şiddetli olmamakla beraber mehr ve nafakayı verebilmesi ve zevciyet
hukukuna riayet etmesi müteyakken olan bir erkek için, mahza sünneti nebeviyyeye imtisal niyetine mukarin olunca bir süneti müekkekedir,
mücerred kazayı şehvet emelile olunca da mubahtır.
(4) : Nikâh,' zevciyet hukukunu ihlâl, meselâ: alacağı kadına zulüm edeceğinden korkulan bir erkek İçin kerahati tahrimiyye ile mekruhtur. Bu
hukuku ihlâl edeceği müteyakken olan bir erkek için de haramdır. İşte fukahayı Hanefiyyenin akvali bu veçhiledir. Bedayî, Bahri Raik, Dürri
Muhtar.)
"(Maliki fukahasına göre de nikâhlar, şer'î vasıflan itibarile şu kısımlara ayrılır:
(1)  : Nikâh, teehhüle iştihası galib, mehr ve nafakaya kadir olan kimse
İçin mendubdur.
(2) : Nikâh, teehüle ihtiyaç gören, teehhül etmediği takdirde innete duçar olmasından korkan kimse için vacibdir.
(3)  : Nikâh, tehhüle muhtaç olmıyan ve mehr ve nafaka gibi verilmesi vacic hakları ifa edemeyeceğinden korkan bir kimse içirt mekruhtur.
(4) : Nikâh, alacağı kadına tekarrüb veya nafaka ita edememek gibi bir   sebeple    zarar   vereceği   yakinen   bilinen   bir   kimse   için   haramdır.
Misehül'celîl.)
(Şafiî fukahasının bu husustaki akvali de şöyledir:
(1) : Nikâh, teehhüle fıtraten mail, mehr ve nafakayı vermeğe kadir kimseler için müstahabdır. Mehr ve nafakayı itaya kadir olmıyan kimseler içinse
nikâhı terk, müstahabdır. Bunlar, temayüllerini kesr için oruca müvazib olmalıdırlar.
 (2)  :  Nikâh, kadınlara karşı iştiyaktan berî, mehr ve nafaka itasına gayri kadir kimseler için  mekruhtur. Mehr ve nafakayı itaya kadir, fakat
teehhüle gayri muhtaç kimseler için nikâh, mekruh değildir. Şu kadar var ki, bunların nafile ibadetlerle iştigalleri efdaldir.
(3) :  Nikâh,  mehr ve nafakayı itaaya kadir, fakat kendisinde innet veya daimî bir hastalık bulunan kimse için de mekruhtur.
(4) : Nikâh, nafakaya muhtaç, bir takım tacirlerin iktihamından hâif olan kadınlar için mendubdur.
(5) : Nikâh, bir takım fâcir eşhasın iktihamından, tesallutundan kurtulmaları evlenmelerine vabeste olan kadınlar için vacibdir.
(6) : Nikâh, teehhüle teb'an muhtaç ve zevciyet haklarını ifaya kadir bulunmıyan kadınlar için haramdır. Tuhfetül*muhtac.)
(Hanbelî fukahasının akvali de şu veçhiledir:
 (1) : Nikâh, nisaya karşı iştihası olmakla -beraber kendisini gayri meşru mukarenetlerden muhafaza edebilen, böyle bir mukareneten korkusu
bulunmayan kimseler için mesnudur. Velev ki nafaka veremiyecek kadar fakir olsunlar.    Bunların nikâh  ile iştigalleri, vakitlerini nafile ibadetlere
hasretmeden efdaldir.
(2) : (Nikâh, şehvetten mahrum, meselâ  innîn veya marîz veya ihtiyar olan kimseler için mubahtır. Fakat böyle kimselerin nafile ibadetlerle
iştigalleri efdaldir.
(3) : Nikâh, teehhül etmedikleri takdirde zinaya   maruz kalmalarından korkan erkekler ile kadınlar için vacibdir. Bu halde nikâh, vacib olan vazifei
hacden mukaddemdir.
Kendisile evlenilecek kadının diyanetli, velüd, bikr olması, müstahabdır. Meğer ki seyyip almakta bir maslahat bulunsun.
Kezalik : alınacak kadının diyanetle, kanaatle maruf bir aileye mensub olması, müstahsendir.
Alınacak kadının zinadan mütevellit olması veya lâkît olması veya babasının gayri maruf lâyık değildir.
Alınacak kadının güzel olması, akrabadan bulunmaması ve bir kadın ile ıfaf temin edildiği takdirde birden ziyade kadının tahtı nikâhta
bulundurulmaması müstahabdır. Çünkü zevcenin güzel olması, zevcin sükûni nefsine ve muhabbetinin, müveddetinin tezyidine hizmet eder. Bunun
içindir ki, nikâhtan evvel mahtubeye bakılması caiz bulunmuştur. Haneden alınan bir kadının çocukları da daha nedb, daha kaviy-yüTbünye olur.
Maamafih zevç ile zevce arasında münazaa, talâk gibi hâdiseler zuhur edebilir. Akraba arasında böyle hâdiselerin zuhuru ise kat'ı rahime müeddi
olur. Halbuki kat'ı rahim, caiz değildir. Zevcelerin teaddüdü halinde ise adalete riayet edilememesi melhuzdur. Adalete ade-lete ademi riayet ise
haramdır. KeşşafüTkına'.)
 (Zâhiriyye mezhebine göre de nikâh, ömürde bir defa olsun farzdır. Adetâ namaz, oruç gibi bir farzı ayındır. Çünkü bu babdaki emirler, mutlak
surette varid olduğundan farziyeti müfittirler. Maahaza fuhuştan kaçınmak farzdır. Bu kaçınmak ise nikâh ile temin edileceğinden bizza-rure nikâh
da farzdır.
Zahiriyeden Ibni Hazm diyor ki : mukarenete muktedir olan her kimse için eylenmek veya cariye edinmek farzdır. Bundan. âciz olanlar, çok oruç

tutmalıdırlar. Elmuhallâ.) 
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Nikâhın Hikmeti Teşrüyyesî :
 
163 - : Nikâhın meşrutiyetindeki hikmet, fevaid ve muhassenat pek mühimdir. Ezcümle beşeriyet âleminin bir ahenk ve intizam dairesinde devamı
nikâha bağlıdır.
FethüTkadirde denildiği üzere : bu âlemin ilmi ezeliyyi ilâhîde mu-kader olan zamana kadar vechi ekmel üzere bekası, nikâhın vücudüne muallâtır.
Bu teailûk ise nikâhın meşruiyyetine sebeptir. Çünkü begeri-yetin mukadder vaktekadar bekası, insaniyet silsilesinin devamına vabestedir. Bu
silsilenin bir intizam ve nezahet dairesinde devamı ise ancak nikâh ile temin edilebilir. Vâkıâ gayri meşru mukarenetler ile beşeriyetin devamı
mümkün görülebilir. Fakat bu mukarenetler, insanların aralarında mezalimi, kanların dökülmesini, neseblerin siyamı jnüstelzim olur, beşeriyetin
manevî helakim intaç eder.
Tefsiri kebîrde veaairede mufâssalan beyan olunduğu üzere gayri meşru mukarenetler, birçok şahsî, içtimaî mefasidi calibdir. Bunlar kısmeti şu
veçhile hülâsa edilebilir:
(1) : Gayri meşru mukarenetler, neseblerin ihtilât ve İştİbabına se-beb olur. Gayri meşru bir çocuk, şefkatkâr bir babanın himayesinden,
terbiyesinden mahrum bulunur. Bunun neticesinde çocuklar zayi. nesiller munkati ve nihayet insaniyet âlemi harap olur gider.



(2) :   Gayrî   meşru   mukarenetler   halinde   kadınlar   birer erkeğe  ihtisas ödemez. Bu ihtisasın husulü için mukateleler, müvasebeler yüz
gösterir, en  ziyade kuvvet ve cür'ete malik oianlar, istedikleri kadınları kendi dairei ihtisaslarına    celbe    çalışırlar.   Bunun   neticesinde  
beşeriyet   muhiti   kanlı boğuşmalar yüzünden umumî bir here ve merc içinde kalır.
(3)  :  Gayri   meşru   mu kare netlere   nefislerini   temkin   eden  kadınlardan her tab'j selim, istikrah eder. Artık böyle kadınlar ile birer mes'ut aile
teşkil edilemez. Binnetice, kadınlar hayatı mahvolur biter.
(4)  :   Gayri  meşru   mukarenetler  tecviz   edilecek   olsaydı  hiçbir  kadının   bir   erkeğe   ihtisası   kalmazdı.   Bu   halde   insanlar,  behaim  
derekesine düşerlerdi.   Halbuki   insanlar,   haiz   oldukları   akıl   ve   iz'an  sayesinde, iffet ve nezahet sayesinde beynel'mahlûkat yüksek bir
mertebeyi haizdirler.
 (5) : Gayri meşru mukarenetler, kadınlar için bir felâkettir. Kadın. iar    erkeklerin   mücerret'temayulâtını   tatmine   vesile   değildirler.   Bu  lâtif
*insin kendisine hâs bir takım  vazifeleri, hakları vardır. Bu vazifeler, hak-iar ise ancak meşru surette birer aile teşkil etmelerile vücude gelir.
(6) : Hür kadınlar ile erkekler arasında nikâhtan başka bir tarik  ile mukarenet  vukuu,  kadınları tezlîl eder, bir takım  illetlerin zuhuruna, te-
vessüuna   meydan verir ye binnetice içtimaî izmihlali ihzar eder. Halbuki serayü ilâhiyyenin tecviz buyurmuş olduğu tarikler, bu gibi içtimaî âfet-
ierin" zuhuruna mani, insaniyetin kadrini i'lâya baistir.
Velhasıl : nikâh; sünneti nebevi yy ediV, bazı ahvalde nafile ibadet-^re devamdan efdaldir, nevafilden efdal olan maksatlara insanları ka-
Tuşturabilir. Efradı ümmetin artmasını temine sebeb olur, hilkaten zayıf Man nisa taifesinden nafaka ve süknasını temin, nefislerini helake dû-'•ar
olmaktan vikaye eder. Aileler arasında karabet husule getirerek tea--*ün ve tesanüdü arttırır, binnetice ahlâkı umumiyyei tehzibe, evlâdı terbiyeye,
insanların masalihini ifaya, ebnayı cins ile güzel ülfet ve muaşerete, vatana daha ziyade merbutiyyete   vesile olur. Bu hadisi şerifteniniz, çoğalfnız,
çünkü ben kıyamet günü sizinle ümmetlere karşı iftiharda bulunurum) buyurulmuştur.
Binaenaleyh müesseesi nikâh, her ve  nafi, müstahsen, elzem bir içtimaî,müessesedir, bunda şüpheye asla mana, -oktur. Elverir ki şeraitine riayet

edilsin. 
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Nikâhta Velayet Ve Bu Velayetin Mertebeleri :
 
164  - : Nikâhta velayet carîdir. Bazı kimseler, velayet altında bulunurlar. Bu velayet, ya karabete, ya mülk ile velâye veya hâkimiyete istinat eder.
Velayeti haiz olan, yani: başkasının hakkında sözünü tenfize salahiyetli bulunan şahsa «velî» denir. CenıV. evliyadır. Müennesi  «ve-îiyye»,
«veliyyat» dır. Velayet altında bulunan erkeğe «mevlî» kadına da «mevUyye» denilir. Kaza mebhasine de müracaat!
165 - : Nikâhta velayeti haiz olanlar sırasile şunlardır :
(1) : Binefsihî asabattan planlardır. Bunlar, irs ve hacb tertibi üzere şu dört mertebeye ayrılır :
Birinci mertebe : fürû, yani : oğullar ve ilânihaye oğulların oğulları ve bunların erkek torunları.
İkinci mertebe : usul, yani : babalar, babaların ilânihaye babalan, dedeleri.
üçüncü mertebe : Cüz'i eb, yani : ana baba bir erkek kardeşler, baba bir erkek kardeşler ve bunların bu tertip üzere ilânihaye oğullan:
Dördüncü mertebe : Cüz'i ced, yani : ana baba bir amcalar, baba bir amcalar ve bunların bu tertip üzere ilânihaye oğulan.
(2) : Rakabeye mâlik olanlardır. Bunlar, kölelerin ve cariyelerin mâlikleridir. Bunlara dair aşağıda tafsilât verilecektir.
(3)  : Velâi ıtaka sahipleridir. Bunlar, azat edilmiş olan kölelerin ve cariyelerin mevlâlarıdır. Veya bu mevlâların asabei nesebiyyeleridir.
(4)  : Binefsihî asabattan olmıyan bir kısım kariblerdir. Bunlar; şu tertip üzere bulunurlar  :  valdeler, kızlar, oğulun    kızları, kızın kızları, r.ğulun
oğulunun kızları, kızın kızının kızları, ananın anası, öz kız kardeşler, baba bir kız kardeşler, ana bir erkek ve kız kardeşler, sonra bunların evlâdı,
daha sonra ammeler, dayılar, teyzeler, daha sonra amca kızları, amme ~ hala kızları.
Bazı zevata göre babanın anası, anadan mukaddemdir, bazı zevata göre de ondan muahhardır.
(5)   : Velâi müvalât sahipleridir. Bunlar için velâ mebhasine müracaat!.
(6) :VeliyyüTemir ile onun naipleri bulunan hâkimlerdir. Bunların velayetleri, birer velayeti âmmedir, diğerlerinin velâye.tleri ise birer velayeti
hassadır. Velayeti âmme < sahipleri, veliyyi hâssi bulunmıyan herhangi kasırm niftâhına tevelîî edebilir.
166 - : Velayeti âmmeyi haiz olan zatın âkil, baliğ, hür olması lâzımdır. Nitekim mebhasi mahsusunda izah edilecektir. Nikâh hususunda velayeti
hâssayı haiz olan zatın ise    mirasa da ehil olması iktiza eder. Çünkü aralarında tevarüs carî olamıyacak kimseler arasında karabet iti-birile velayet
mevcut olamaz.
Binaenaleyh bir müslim, bir gayri müslimeyi veya bir gayri müslim, bir müslimeyi aralarındaki karabete binaen velayeti hassa ile bir kimseye
tezvic edemez.
Fakat bir müslim, hâiz olduğu velayet-i ammeye mebni bir gayri müslimeyi bir kimseye tezvic edebilir.
167 - : Nikâhta velayetlerin sırasile dereceleri nazara alınır, mukaddem derecede bulunan bir velî var iken muahhar derecedeki velî, nikâha
mübaşeret edemez.
Meselâ : bir kasıranm oğlu ile babası veya babasile dedesi içtima etse velayeti nikâhı birinci takdirde oğluna, ikinci takdirde babasına ait olur.
Çünkü bunlar, diğerlerini hacb, yani: mirastan kısmen veya tamamen mahrum ederler.
Şöyle ki : baba, terikeden südüs hissesile bakiyj aldığı halde oğul ile beraber bulunduğunda yalnız bir südüs hisse alır. Bu halde oğul, babayı
kısmen hacb etmiş olur.
Kezalik : dede, baba gibi hissei irsiye   aldığı halde baba ile içtima edince aalâ varis olmaz.   Bu surette baba, dedeyi tamamen hacb etmiş olur.
Maamafih birinci takdirde oğulun mukaddem olması, îmamı âzam ile İmam Ebu Yusüfe göredir, tmam Muhammede göre baba, oğuldan
mukaddenidir. Bu ihtilâftan kurtulmak için baba, nikâh akdini - bu husustaki salâhiyetini - oğluna havale etmelidir. Bedaî, Hindiye Dürri Muhtar.
« (İmam Mâlike göre velayeti nikâh hususnda oğul, babadan mukaddemdir, imam Şafiîye ve İmam Ahmedden bir kavle göre baba ve babanın
ilânihaye babaları, oğuldan mukaddemdirler, imam Ahmedden diğer bir kavle göre oğul, babanın babasından mukaddemdir. İmam Ah-meden diğer
bir rivayete göre kardeş dahi babanın babasından mukaddemdir. Müşarünileyhten dördüncü bir rivayete nazaran da kardeş ile babanın babası
müsavidirler. Çünkü bunların karabet ve tâsîp itibarile mirasta müsavi olmaları, velayette de müsavi olmalarım mucib bulunmuştur. ETmuknî.)



(Zâhiriyyeye göre- bir kadının nikâh hususndaM velîsi, babası, kardeşleri, veya dedesile amcaları ve amcası oğullarıdır. Bunlar derecelerine göre
velayeti haiz olurlar. Fakat bir kadının oğlu, kendisinin velîsi olamaz. Meğer ki ayni zamanda amcasının torunu olsun ve akriba arasında bu

bakımdan yakini bulunmasın. ETmuhallâ.) 
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Nikâhta Velayetin Nevilerî :
 
168 - : Nikâhta velayet, velayeti icbar ve velayeti nedb namile iki nev'e ayrılır. Şöyle ki : kasırlar, yani : çocuklar, matuhlar, mecnunlar velayeti
icbar altında bulunurlar, Binaenaleyh bunları velîleri cebren, yani : rızalarını istihsale muhtaç olmaksızın tezvic edebilirler. Herhangi bir mükellefe
ise velayeti nedb altında bulunur. Bu mükellefeyi velîsi, dilediğinde cebren tezvic edemez. Şu kadar var ki, bir mükellef enin kendisini hicabdan
vikaye için emri nikâhını velîsine tefviz etmesi mendubdur, müstahsendir.
Bu taksim, tmamı âzam ile tmam Ebu Yusüfe göredir. îmam'Muhammede göre ise velayeti nikâh, «velayeti istibdad ile «velayeti şirket» nevilerine
ayrılır.
Velayeti istibdad = istiklâl, velayeti icbardan başka değildir. Velayeti şirket ise mükellefe hakkındaki müşterek bir velayettir. Şöyle ki : bir
mükellefenin emri nikâhı, kendisile velîsi arasında müşterektir. Binaenaleyh velîsinin izni munzam olmaksızın evlenen bir baligai âkilenin nikâhı,
velîsinin icazetine mevkuf olacağı gibi böyle bir balıgenin rızası istihsal edilmeksizin velîsi tarafından vukubuîacak nikâhı da bu baligenin rızasına
mevkuf bulunmuş olur. Bu cihetle velayeti şirket, velayeti istih-babdan ayrılır.
Aşağıdaki meseleler, velayeti icbara mütealliktir :
169 - Velayeti icbar altında bulunan bir kadını dereceleri müsavi velîlerinden yalnız birisi, tezvic etse nikâh, caiz olur. Diğerleri ister icazet versinler
ister vermesinler. Fakat bunlardan her biri ayrı ayrı tezviç etmiş bulunursa sabık olan akid, muteber olup lâhik olan bâtıl olur. Şayet hangi akdin
sabık olduğu bilinmezse veya her iki akid bir anda vuku bulmuş olursa ikisi de bâtıl olur.
170 - : Veliyyi âkreb, hâzır iken veliyyi eb'ad tezvic etse nikâh, ve-liyyi akrebin icazetine mevkuf olur. Binaenaleyh icazet verirse np^iz ve red
ederse bâtıl olur. Zira derecesi yakın veli hazır olunca derecesi uzak olan veli, ecnebi hükmünde kalır.,
171 - : Veliyyi hâs, kendi mevliyyesini   kendine veya oğluna veya sair bir karibine tezvic edebilir.   Meselâ : bir kimse, tahtı velâyetindeki amcası
kızını kendine nikâh edebilir.
Fakat velayet, hâkime uit olunca hâkim, kendi nefsine veya usul ve fürurundan birine tezvic edemez. Çünkü bu hususta hâkim, velayeti âmmeyi
haiz olmayıp efradı ahaliden sayılır.
172 - : Veliyyi akreb, müddeti sefer uzak olan bir yerde gaybubet ettikte veliyyi eb'ad, sagîreyi mehri mislile küfvüne tezvic edebilir. Şöyle ki :
tâlib olan kimse, küfüv olup veliyyi akrebin gelmesine veya kendisinden istizan ile haberin gelmesine intizar    etmediği  takdirde veliyyi ab'ad, bu
tezvici icra edebilir. Sonra veliyyi akreb gelse de bu akid, bâtıl olmaz.
173 - ; Veliyyi akreb, mevliyyesini mehri mislile küfvüne tezvicden imtina etse azil olur. Binaenaleyh hâkim, tezvic etmesini kendisine emreder.
Yine imtina- ederse hâkim, tezvic eder. Velev ki kasırları tezvice mezun olmasın. Çünkü zulmü def maksadile velîye niyabeten. tezvic etmiş olur.
Yoksa veliyyi akrebin -imtinaı üzerine tezvic velayeti uzak velîye intikal etmez.
« (îmam Şafiîye ve imam Ahmedden bir rivayete göre de böyledir. Tmam Ahmedden mansus olan bir kavle göre ise bu halde velayet hakkı, uzak
velîye intikal eder.
Aşağıdaki meselelerde velayeti istihbabe müteferridir.
174 - : Bir harrei mükellefeyi velîsi, nzasile tezvic etse nikâh, sahih olacağı gibi kendisinden istizan etmeksizin tezvic edip de akidden sonra
keyfiyeti kendisine haber vererek icazetini istihsal eylediği takdirde de sahih olur. Çünkü bu mükellefenin akidden evvel vaki olan rızası, tevkildir,
akidden sonraki rızası da akdi fuzulîye  icazet demektir. Lâhik bir icazet ise sabık bir vekâlet hükmündedir.
175  - : Bikri bâîiğenin veliyyi akrebine karşı sükûtu rızadır.
Binaenaleyh bir bikri baliğe, en yakın velisinin akidden evvel istizanına veya akidden sonra keyfiyeti ihbar etmesine karşı, zevbin kim ol-duğnu
bildiği halde bil'ihtiyar sükût l-Ihc nikâha muvafakat etmiş olur.
Veüyyi akrebin resulünün veya vekilinin istizan ve ihbarına karı nükût etmesi de bu hükümdedir. Çünkü bu mikûtlar, nikâha razı ve ragıp olduğuna
delildir.
Kezalik: bikri bâîiğenin müstehziyane olmıyarak gülmesi, tebessüm etmesi, yahut ses çıkarmaksızın ağlaması da icazet sayılır.
176 - : Bir bikri baÜğe, kendisi hazır olduğu halde velisi tarafından tezvic olunup da zevcin kim olduğunu bildiği halde sükût etse nikâha razı olmuş
olur.
177 - Bir bikri baliğeyi dereceleri   müsavi iki velîsinden her biri başka başka tezviç edip de badehu mezbure her ikisine birden icazet verse her
ikisi de bâtıl olur. Çünkü evleviyyet yoktur. Şayet her iki velî, başka başka tezvic   edip de   her ikisi   nikâhı   birden   ihbar   ettikte mez bure
sükût eylese bu sükûtu rıza sayılmayıp her iki velîsinin yaptığı nikâh, mevkuf olur. Binaenaleyh bu kadın, bu iki nikâhtan her hangisine kavlen
veya filen icazet verirse o, nafiz, diğeri bâtıl olur.
178  - : Bir bikri bâîiğenin veliyyi akrebi mevcut iken veliyyi ebadi veya bir yabancı tarafından vaki olan istizana karşı sükût etmesi, rıza sayılmaz,
belki bunların sözlerine az iltifatından dolayı sükût etmig sa-yıur.
Binaenaleyh bu halde bu kadının kavlen veya - mehr ve nafakasını talep veya sevincinden gülme veya vaki olan tebrikleri kabul etmek gibi -
delâletin rızası lâzım gelir.
Zevcin hediyesini kabul veya kendisine kemafissâbık hizmet etmek, deiâleten rıza sayılmaz,
179 - : Seyyibi bâîiğenin sükûtu, rıza değildir.                     x Binaenaleyh bir seyyibi    mutallâka, velîsi   tarafından izni istihsal
edilmeksizin tezvie olunup da keyfiyet kendisine ihbar olundukta sükût etse vaki olan akde icazat vermiş olmaz. Belki sarahaten veya mehr ve
nafaka istemek gibi deiâleten icareti lâzımdır.
Seyyib ile müşavere icab eder. Seyyibin istihyası binnisbe az olacağından muvafakatini sarahaten beyana mani yoktur.
Velîsi tarafından nikâhı yapılan hum mükellef hakkında hüküm böyledir.



180 - : Bir mükellef baliğe, velisinin istizanı ânında nikâha razı olup da sonra velîsinin haberi ©İmaksmn gıyabında razı olmadığını beyan etse
muteber olmaz. Binaenaleyh velîsi, rüeuuna muttali olmadan kendisini tezvic etse nikâh, sahih oıur. Çüukü velî, bu hususta vekiî oldugundan   
haberi   azl    yani:   mezburenin   nikâha muvafakatinden   rücu etmesi,   kendisine   vasıl   olmadıkça   vekâletten   mün'azil  olmaz Bedayi.

Hindiye. 
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Kasırların Nikahları Ve Müstahik Oldukları Hiyarî Bulûğ:
 
181 - : Sağır ve  sağîre,  mecnun  ve  mecnune gibi  kasırlar, hıyarı bulûğa, başka tâbir ile "hiyari idrâk" e müstahikdirler. Nitekim aşağıdaki
meseleler, bu muhayyerlik esasına müstenittir.
182  -  :  Sağır ve  sağîreyi,  mecnun  ve  mecnuneyi veya matuh  ve matuheyi babaları veya babalarının babaları bir şahsa tezvic edince bakılır:
Eğer   bunlar,   suiihtiyar. ile   şöhret  bulmuş  kimseler değilseler vaki  olan nikâhlar,   sahih   ve   lâzım   olmuş   olur.  Binaenaleyh bilâhare  bu 
kasırlar baliğ veya ifakate nail olduklarında muhayyerlik hakkına mâlik olamazlar! Velev   ki,   mehrlerinde  gabni  fahiş  bulunsun, yahut
küfürlerinin  gayrine tezvic  edilmiş olsunlar. Çünkü baba İle dedenin reyleri kâmil   şefkatleri vâfir olduğundan icra ettikleri akdin daha mühim bir
menfaat ve maslahata' müstenit olacağı zahirdir.
Fakat bu velîler, akiddcn evvel nıübalâtsızhkla, tama' ve sefahet-ten nâşi sui ihtiyar ile müştehir yahut akid ânında sarhoş olup mev-Jiyyelerini
mehrlerinde gabni fahiş ile veya küfüvlerinin gayrine tezvic etmiş bulunurlarsa nikâh, sahih olmayıp bâtıl olur.
Siğâr hakkında kefaet, erkek tarafında arandığı gibi kadın tarafında da aranır.
Mecnun ile mecnunenin, matuh ile matuhenin oğullan tarafından tezviclennde de bu hüküm, carîdir.
183 - : Sağır ve sağîre gibi kasırları sair velileri, meselâ : Valideleri veya hâkim yahut babalarının vekili tezvic etse bakılır: Eğer kÜ-füvlerinin
gayriye veya mehrde gabni fahiş ikaile tezvic etmişlerse nikahlan asla sahih olmaz. Fakat küfüvlerine ve mehri misiile tezvic etmişlerse nikâh,
gayri lâzım olarak sahih olur. Binaenaleyh bu kasırlar nikâha muttali iseler bulûğ ve ifakat zamanında, mutali değilseler bü-lûğ ve ifakatten sonra
nikâha vâkıf oldukları zaman, muhayyer olurlar Bu halde isterlerse  nikâha  razı  olurlar ve isterle^ nikâhı feshettire-bilırler.
Kasırların bilâhare muhayyerlik haklarım uauid dairesinde istimal edip edemeyecekleri tetkik ve muhakemeye muhtaç olduğundan fesih hadisesi,
herhalde hükme mütevakkıftır.
184 - : Bulûğ çağına eren bir erkek çocuğun hıyarı bulûğu, ömrîdir.
Binaenaleyh baliğ veya nikâha muttali olduğu mecliste sükût edi-vermesile veya kalkıp gitmesile bu hıyarı hakkı sakit olmaz. Sarahaten veya
delâleten rızası bulunmadıkça ömrünün sonuna kadar devam eder.
Sarahaten nza «Akdi nikâha razıyım» gibi bir söz ile olur. Delâleten ma da «zevcesine duhûl etmek, zevcesini takbil etmek, zevcesinin mehr ve
nafakasını vermek» gibi rızaya delâlet eden bir fiîl ile tahakkuk eder.
Seyyib iken baliğe olan sağîre de bu hükümdedir, ister o zevcinden ve ister sabık bir zevcinden seyyib bulunsun»
Seyyibin delâleten rızası nefsini zevcine temkin etmek veya zevcinden nafakasını istemek gibi şeylerdir.
185  - : Bikr olarak baliğ olan sağîrenin  hiyari  bulûğu  fevridir.
Binaenaleyh kocasından ayrılmak isterse bulûğa erdiği veya bulûğdan sonra nikâha vâkıf olduğu mecliste hemen nefsim ihtiyar edip nikâhı feshe
tâlib bulunduğunu beyan ve işdah etmesi lâzım gelir. Yoksa muhayyerliği meclisin nihayetine kadar devam etmez ve hıyarı bulûğu olup
olmadığını bilmemesi, bir özür sayılmaz, kendi ihtiyarile sükût etti mi, hiyari bulûğu bâtıl olur.
Şu kadar var ki, halvetten evvel mehrin miktarını veya zevcin kim olduğunu sorması veya şahitlere selâm vermesi veya öksürük ve aksırık gibi bir
tabiî manianın haylûlet etmesi, bu hiyari iptal etmez.    ,
Muhayyerlik hakkını istimal ile isnatta bulunduktan sonra rızasına delâlet edecek bir şey bulunmadıkça nikâhı fesh kararı almak için hâkime
müracaatı te'hir edebilir. Çünkü derhal müracaat etmesine bazı hallerin manî olması melhuzdur.
186 - : Sağîr  ve  sağîre  baliğ olunca  hiyari  bulûğlarını   «nikâhı feshettim» veya «nikâhı reddettim» veya «vaki olan nikâha razı değilim» gibi
ademi rızaya delâlet eden bir söz ile istimal ederler. Bunlara «§imdi baliğ oldum»,   «şimdi  âdet görmeğe başladım»   sözleri  de ilâve edilebilir.
187 - : Hiyari bulûğunu istimal eden tarafın taıgbi  üzerine hâkim,  iki  taraf  muvacehesinde   nikâhı fesheder. Şayet?  birbirine tezvic edilmiş olan
iki çocuktan biri daha evvel baliğ olup, hiyari bulûğunu istimal edecek olsa hâkim, diğerinin velîsi huzurunda ve mansup vasisi muvacehesinde
aralarını tefrik eder.
Hükme muhtaç olan firkatlerde iki tarafın bu veçhile huzurları lâzımdır.
188 - : Hiyari bulûğdan dolayı hâkim tarafından tefrika hükme-dilmedikçe zeveiyet devam eder. Binaenaleyh zevç ile zevceden biri hiyari
bulûğunu istimal ve firkati ihtiyar ettiği halde hâkim tarafından
henüz tefrika hükmedilmemiş olunca aralarında mukarenet halâl olur, biri vefat etse diğeri varis olur, vefat duhûlden evvel vukubulsa meh-rin
te'kidini, yani: Tamamının lüzumunu istilzam eder.
189 - : Nikâh, velînin ikrarile sabit olmaz. Bilbeyyine ispata muhtaç bulunur. Çünkü ikrar, hücceti kasiradır, velayet altındaki şahsa sirayet etmez.
Bu halde hâkim, hasmı cahid bulunmak için kasır namına bir vasi tayin eder ve onun muvacehesinde şahitleri dinJer. Amma özrün zevalinden sonra
velayet altındaki şaiiıs, mukir olan velîsini tasdik ederse ikrarı muteber olur.
Bir kadının veya- erkeğin vekili tarafından vukubulan ikrar hakkında ,da bu hüküm, caridir.
Binaenaleyh bir müvekkil,  kendi aleyhine olarak vekili tarafından vukubulan bir ikrarı tasdik ederse bu ikrar, muteber olur. Mebsut. Be-. dayî.
Hindiye. Fethül'kadir. Dürri Muhtar.
« (Yukarıdaki meseleler,, Hanefiyyeye göredir. Eimmei selâseye gelince bunlara göre de sağîr ile sağîre velîleri tarafından velayeti icbar tarikile
tezvic olunabilirler. Fakat bu velayetin dairesi mahduttur. Şöyle ki  :
(îmam Mâlike göre sagir ile sağîreyi babalarından başka velîleri tezvic edemezler. Bir bikri sağîreyi babası, dilediği şahsa noksan bir mehr ile de
olsa tezvic edebilir. Fakat bunu mutazarrır olacağı bir kimseye, meselâ: Bir macbube veya hasiyye tezvic edemez.
Seyyibi sagîre ile bikri baliğe de bikri sagîre hükmündedir. Şu kadar var ki, bikri baliğeden istizan etmek mendubdur. Sair velîler ise bikri sagîre



ile seyyibi sağireyi baliğ olup da kendilerinden istizanda bulunmadıkça tezvic edemezler. Meğer, ki sagîrenin tezvic edilmesi, babası tarafından
vasiyyi muhtarına emir ve vasiyet edilmiş olsun. O halde vasiy ile vasiyyülvasî de sağîreyi tezvice kadir olurlar.
Seyyib baliğeye gelince bunu kendisinden istizan ve rızasını istihsal etmedikçe ne babası, ne de sair velîleri tezvic edemezler.
imam Mâlike göre nikâha ihtiyaçları olmıyacağı cihetle sigarı babalarının da tezvic edememesi kıyas muktezasidır. Fakat siğarî babalarının
kocaya verebilmesi ala hılâfilkiyas nas ile sabit olduğundan bu babda kıyas terk edilmiştir. Ced hakkında ise nas, gayri mevcut ve cüz* iyet ve
şefkat itibarile ced babadan dûn bulunduğundan bu hususta ced, baba hükmünde  değildir.   Kifayetiit'talib.   Feıhül'kadir.   înaye.) .
('imam Şafiîye göre de, sağır ile safire yi babalarından ve babalarının ademi veya fıkdanı ehliyeti takdirinde babalarının babalarından başka velîleri
tezvic edemezler. Çünkü sair velîlerin şefkatleri binnisbe noksan olup çocukların mallarında tasarrufa velayetleri Olmadığından nefisleri hakkında
da evlâ bittarik tasarrufa salâhiyetleri olamaz.
Baba ile lieb cedde gelince buniar bikri sağîreyi küfvüne mehri mis-lile tezvic edebilirler. Nitekim bikri baliğeyi de velayeti icbar tarikile tezvice
kadirdirler. Şu kadar var ki kalbini tatyib için bikri baliğeden istizanda bulunmaları müstah abdır.
Seyyibi bâüğenin ise her halde iznini istihsal ve kendisile müşavere lâzımdır, bunun cebren tezvic edilmesi caiz değildir.
Seyyibi sağîreye gelince bunun bu çocukluk halinde iznini istihsal ve kendisile müşavere kabii olamayacağından hali bulûğuna kadar ne babasile
dedesi, ne de sair velîleri tarafından tezvici caiz olmaz. Ni-hayetüTmuhtaç. Mebsutı Serahsî.
Şâfiîlere göre mecnunı şağîrin de ihtiyacı olmadığına mebnî velîleri tarafından nikâhı caiz değildir. Mecnunı baliğin nikâhı da bir hacete müstenit
olmadıkça tecviz edilemez. Çünkü mehr ve nafakayı zamin olacağı cihetle nikâh, kendisinin zararını müstelzim olur. Meğer ki, nisya-na karşı
şiddetli iştiyakı meşhut olsun veya âdil, hâzik bir tabibin ifadesine göre evlenmesi halinde şifa bulacağı melhuz bulunsun. Yahut mahremlerinden
kimsesi bulunmayıp kendisine hizmet edecek bir kadına ihtiyaç görülsün. O halde Öyle bir mecnunu evlendirmek velîsi üzerine bir vecibe olur. Şu
kadar ki, bu şiddet ve hacet bir kadınla bertaraf olacağından birden ziyade kadınla nikâhı cihetine gidilemez.
Mecnuneye gelince sagîr olsun olmasın ziyadei mehr gibi bir zahir maslahata mebni babası ve babası bulunmadığı takdirde lieb dedesi tarafından
tezvici caizdir. Bunun hakkında hacetin tahakkuku şart değildir. Hattâ zevciyet muamelesine muhtaç veya mehre, nafakaya müfta-kir olan bir baliğ
mecnuneyi, seyyib de olsa hacetin tahakkukuna mebni evlendirmek, veiiyyi mücbiri üzerine vacib olur. Nihayetül'mühtac İle haşiyesi.)
(İmam Ahmed îbni Hanbele göre de bir gayri mükellefi yalnız babası, babası yok ise vasiyyi muhtarı, o da yok ise hâkim, bir hacete binft..'
evlendirebilir. Başkaları evlendiremez. Dokuz yaşını ikmâl etmiş olan bir seyyib hürrei âkileyi ise rızası olmadıkça hiçbir kimse tezvic edemez.
*akat bir kimse, dokuz yaşını doldurmamış olan seyyib kızını ve baliğe °'sa da bakire olan kızını cebren kocaya verebilir. Ve her velî, dokuz yaşını
ikmâi etmiş olan yetimeyi rızasile tezvic edebilir, NeylüTmearib.)
(Zahiriyye fukahasmdan tbni Hazme göre de bir baba, sağîre ve oıkr bulunan kızını evlendirebüir. Bu kız baliğ olunca muhayyer olmaz. *"akat, 
küçük   bîr kız kocasının vefatı veya tatliki ile dul kalsa bunu boluncaya   kadar   ne   babası,   ne   de   sair   akrabası   kocaya  veremezler, bunun  
nikâhına  baliğ  olmadıkça  izin   de  verilemez.  Bir kız, bikr olsun eyyıb  olsun  baliğ  olunca   da  onu   izni  olmaksızın  velîleri  evlendiremez-
Ier. Şayet evlendirirlerse nikâhı ebediyyen mensuh, yani: münfesih olur.
Kezaiik: Baliğ olmiyan bir erkek gocuğunu da ne babası, ne de sair velîleri evlendiremezler. Yapacakları nikâh, ebediyen mensuhtur. El'. muhallâ.)
(Kadîm müctehitlerden Ibni Şübrüme ile Ebubekiriresamme göre sağır ile sağ'reyi baliğ olmadıkça hiçbir velî evlendiremez. Bu iki zata nazaran
velayetin sübutü, velayet altında . bulunanların ihtiyaçlarına mübtenîdir. Teberrüat gibi hacet tahakkuk etmeyen yerlerde velayet de saftit olmaz.
Çocukların ise nikâha ne tab'an ve ne de şer'an ihtiyaçları yoktur. Çünkü nikâhtan maksad, nefsanî ihtiyaçları tatmin, beşerî ne* sillerin vechi ekmel
üzere devamını teminden ibarettir; Çocukluk hâli ise buna münafidir.
Maamafih nikâh, madamei'hayat devam etmek üzere akdedildiğin-den bulûğdan sonra da ahkâmı haklarında lâzım gelecektir. Halbuki hiç bir
kimsenin çocuklar üzerinde bulûğdan sonra hakkı velayeti olmadı-ğından böyle bir şeyi çocuklara ilzam etmesi de caiz olamaz. Kifaye Alel'hidaye.
Bedayî.)
Çocukların velîleri tarafından tezvic edilebileceğine kail olan zevat ise diyorlar ki: «Resuli Ekrem, sallâllahü aleyhi veseliem efendimiz hazretleri
de henüz sagîre bulunan kerimesi Ümmü Gülsûmu Ömer îbnil'. buyurmuştu. Maahaza bu, hasaisi nebeviyyeden değildir, imam Ali hazretleri de
henüz sağîre bulu nan kerimesi Ummü Külsûmu Ömer îbnil'-hattab hazretlerine tezvic etmişti. Abdullah İbnü Ömer de kendi kızını henüz sağîre
iken Urvetübriüz'zübeyre tezvic etmişti.
Maafaaza âyeti celîlesinde sağîrlerin iddetleri beyan buyurulmustur. Iddetin şer'an sebebi ise nikâhtır. Binaenaleyh bu cihet, sağîrelerin nikâhlarım
tasavvura delildir. Mebsut. Bedayî.i
Malûmdur ki: vazifeşinas bir velînin ilk yapacağı şey, velayeti altında bulunan bir masumun sıhhatine, terbiyesine itina etmekten, ruhî ihtiyaçlarını
tatmine, dimağını marifet nurlarile tenvire çalışmaktan ve İleride hayat mübarezesine atılacak olan o çocuğun muvaffakiyeti es-babını biran evvel
temine gayret eylemekten ibarettir. Yoksa bu gibi mühim vazifeleri ihmâl edip de hakikî bir sebebe müstenit olmaksızın mücer. ret mirasa nail
olmak veya mürüvvetlerini görmek gibi akîf bir muhakemeden mütevellit olmiyan bülhevesâne bir emele tebaiyetle çocuklarını evlendirmeğe
kalkışan velîler, vazifelerini güzelce ifa etmiş olmazlar, Çünkü bu gibi nâbemevsim izdivaçlar, sıhhî, ahlâkî ve içtimaî birçok mazurlara sebebiyet
verebilir.
Mâahaza çocukların evlendirilmeleri, bazan birer mühim maslahat iktizası olabilir. Meselâ: Nikâh, birçok içtimaî maslahatları mutazatn-mmdır   ki  
bunların   lâyıkile  husulü  kefaetin  vücudile  kabil  olabilir.   Haibuki kefaet her vakit temin edilemez. Binaenaleyh zuhur eden tam kü-füv,
münasip bir talibi kaçırmamak, velayeti altındaki çocuğun, seme-rei hayatının mesudiyetini, müstakbel hayatını düşünmek mecburiyetinde bulunan
bir velînin, bir babanın mühim vazifelerinden sayılır.
Kezaiik : Bir çocuk öksüz, yetim, bîkes bir halde kalabileceğinden bunu bir izdivaç rabıtasile bir ailenin efradı araşma katmak için de ha? yatî bir
ihtiyaç görülebilir.
Bir çocuğun nikâhı akdedilmekle hemen zifaf icrası lâzım gelmiye-ceği de malûmdur. Binaenaleyh bu bab'da vücudu mülâhaza olunan mahzurların
da behemehal vücude gelmesi icap etmez.
Velhâsıl : çocukların velîleri tarafından tezvic edilmelerinin cevazı hakkında en büyük müctehitler, müttefiktirler. Buna muhaÜf olan ak-val,

sahabei kiramın icmaına muhalif görülmektedir. 
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Hurrei Mükellefenîn Nefsini Tezvicî :
 
190 - : Hür ve âkil olan bir baliğe, ehliyeti kâmileyi haiz ve kendi malında dilediği gibi tasarrufa malik olduğundan velîsinin izin ve icazeti
munzam olmasa da kendi kendine yaptığı nikâhı sahih olur.
Şöyle ki: Eğer asaba binefsihi takımından velîsi yok ise bu nikâh, hem sahih ve hem nafiz olmuş olur. Gerek küfvüne mehrî mislile olsun ve gerek
küfvünün gayrine mehri mislinden noksan ile Qİsun.
Ve eğer asaba binefsihi takımından velîsi var ise nefsini küfvüne mehri mislile nikâh etmiş olduğu takdirde akdi nikâh yine sahih ve nafiz
bulunmuş olur. Fakat küfvi olmiyan bir kimseye veya mehri mislinden noksan ile nefsini tezvic etmiş ise vaki olan akid yine sahih ise de lâzım
değildir. Velîsinin itiraza hakkı olur.
Nikâhın ademi lüzumu, mehri mislin noksanından münbais ise, îmamı Azama göre mehri misle iblâğı zevce teklif olunur, kabul ederse nikâh, lâzım
olur. Kabul etmezse velî, hâkime müracaatla nikâhı fesh ettirebilir. Çünkü velî, mehrin ziyadeliğiie iftihar edeceği gibi noksan ol-masiyle de
arlanabilir. Bu cihetle mehrin noksan oimasi, kefaetin ademi mesabesinde olur.
İmameyne göre ise noksanı mehrden dolayı velîlerin itiraza, nikâhı feshe hakları yoktur.,Zira mehrin on dirhemden fazla miktarı, kadının hakkı
olduğundan bunu akidden sonra iskat edebileceği gibi akid ânında da ıskat edebilir. Kendi hakkını iskat eden bir şahsa ise itiraz olunamaz.
Nikâhın ademi lüzumu, kefaetin bulunmamasından ileri geliyorsa velî, hami zahir oluncıya veya velayet vukuuna kadar sükût etmemiş olunca yine
hâkime müracaatla nikâhı feshettirebilir. Amma o vakte kadar sükût ederse- itiraz hakkı sakit olur. Tefrik sebebile çocuğun ter biyesine halel
geleceğinden buna meydan verilmez.
Bu hususta valide, zevirerham, hâkim gibi asabadan olmıyan ve-lüerin ise esasen itiraza haklan yoktur.
191 - : Velînin itiraz  hakkı,  nikâhın  tecdit  edilmesile  teceddüt eder.
Şöyle ki: Hürre-i mükellefe, evvelce velîsinin iznile küfvî olmayan bir şahıs ile izdivaç edip de sonra tatlik edilse de bilâhare velîsinin rızası
olmaksızın o şahıs ile tecdidi nikâhta bulunsa velîsi, bu nikâhı feshettirmek hakkına mâlik olur. Evvelki iznin bu ikinci nikâha şümulü olmaz. Ricat
ise tecdidi nikâh, kabilinden değildir.
192 - : İtiraza hakkı olan velî, mevliyyesinin mehrini kabz veya cihazını tedarik etse veya zevcinden gelen nafakayı veya hediyeyi kabul eylese,
velîme, zifaf tertibinde bulunsa, mehr veya nafaka    hususunda zevç ile muhasamaye duruşsa veya kendisinden rızaya delâlet eder bu gibi başka bir
fîl sudur eylese bakılır: eğer zevcin küfüv olmadığı bu fillerden evvel hâkim huzurunda sabit bulunmuş ise bunlardan her biri dalâleten rıza sayılır,
sabit bulunmamış ise rıza sayılmaz.
193 - : Ademi   kefaetin   rızadan   evvel   hâkim huzurunda sübutü iki suretle olabilir: Birincisi, kadın nefsini küfüvünün gayrine tezvic ettiğinden
dolayı velîsi tarafından dâva ikame ve isbatv edilmiş  olup da henüz hâkim tarafından tefriklerine  hükmedilmemiş  olmasıdır.  Diğeri de ademi
kefaete mebnı hâkim tarafından beyinleri  tefrik     edildikten sonra yine bu kadının nefsini kendi kendine o kocasına tezvic etmesidir.
194 - : Hürrei  mükelîefenin velîlerinden  bazısı  nikâhına akidden evvel veya sonra razı olduğu halde diğerleri razı olmasalar bakılır: Eğer
dereceleri müsavi ise birinin rızası, diğerlerinin rızaları gibi sayılır. Çünkü bu velîlerden her birine velayet hakkı kamilen,     müstakillen sabit olur. 
Böyle bir hak ise tecezzi edemez.  Binaenaleyh birinin rızasından sonra diğerlerinin itirazına mahal kalmaz. Lâkin dereceleri müsavi olmadığı
takdirde derecesi uzak olanın rızası, derecesi yakın olan velînin fesih hakkım iskat edemez.
195 - ; Velîlerden  biri,  zevcin kefaetini tasdik,  diğeri ise  inkâr eylese bu tasdik ile diğerlerinin İtiraz hakları sakıt olmaz. Çünkü feshin sebebini
inkâr, feshin sükutunu icab etmez,
196  - : Hür olan bir bâliğei  âkilenin böyle  nefsini bizzat tezvic edebilmesi, îmamı Âzam ile İmam Ebu Yusüfe göredir. îmanı Muham-mede göre
asabadan olan velîsinin izni munzam olmaksızın akdi iadivac-da bulunan bir hürrei mükelîefenin nikâhı,  küfvüne mehri mialile olsa da yine
rctevkuf olup velîsinin icazetine muhtaç bulunur. Şu kadar var ki, velî icazetden imtina ederse azil olacağından hakkı velayetini hâkim iskat ederek
mezbureyi yeniden tezvic, yani: Nikâhını tecdit eder. Bu surette evvelki nikâh, bâtıl olmuş olur.
Maamafih îmam Muhammedin «velayeti şirkete müstenit olan bu kavlinden rücu etmiş olduğu, kütübü Hanefiyyede tasrih edilmektedir. Mebsut.
Hidaye, Bedayı, Hindiye, Bahri Râik, Reddi Muhtar.
Velhâsıl: Hanefî fukahasına göre bir hürrei mükellefe, ehliyeti kâ-mileyi haiz, hayır ve şerrini tefrika kadir olacağından hakkında kimsenin velayeti
carî değildir. Şu kadar var ki- kadınlar için emri nikâhlarını velîlerine tefviz etmeleri mendubdur. Kadınlar çok kere sinni kemale erseler de fıtrî
kabiliyetleri, hayattaki tecrübeleri muktezasmca erkekler kadar mütefekkir, âkibet biyn, işlerin neticelerini muhakemeye muktedir olamazlar.
Velîlerinin reylerini, izinlerini istihsal etmeksizin izdivaç gibi itina ve ihtimama şayan bir işe İctisar etmeleri, hem büyüklerine karşı hürmetsizüği
mucib, ahlâk bakımından tayibe lâyık olur, hem de kendi menfaatlerine, içtimaî mevkilerine mugayir bıüunur..
Yukarıdaki mes'eleler, Hanefiyyeye göredir.
« (Mezahibi saireye gelince bunlardan Mâliki mezhebine göre velî, nikâhın rüknüdür. Kadınların velîsiz nikâhları sahih olmaz. Bir baba, kendi bikri
baüğesini istediği kimseye tezvice icbar edebilir. Meğer ki, tezvic edeceği şahıs, erkeklikten mahrum olsun veya o bikri baliğeyi terşîd etmiş, yani :
onun reşide olduğuna bittecrübe kanaat ederek kendisinden hacri kaldırmış, onu tasarrufatmda serbest bırakmış bulunsun. O halde bunun rızası
munzam olmadıkça babası tarafından cebren tez-vici caiz olmaz.
Nitekim seyyib olan bir kadın da babası tarafından tezviee icbar edilemez.
Kocaya varıp da bir sene kadar birlikte ikamet ettikten sonra henüz tekarrüb vukubulmadan vefat veya talâk sebebiyle dul kalmış oîan bir bikri
baliğe hakkında da hüküm böyledir.
Maahaza hiçbir kadın, velîsinin izin ve mübaşereti olmadıkça hodbehot izdivaç edemez, ederse nikâhı bâtıl olur. Şu kadar var ki, velisinin
tezvicden imtinaa takdirinde hâkime müracaatla tezvicini talep edebilir. Bu halde hâkim, keyfiyeti velîsine tebliğ eder. Velî, meşru bir sebep
dermeyan ederse kendisine cebir olunamaz. Fakat meşru bir sebep dermeyan etmeksizin imtina ederse kadının zararını müstelzim olacağından hakkı
velayeti hâkime intikâl eder. Bu takdirde kadın, ya hâkim tarafından bizzat veya naibi canibinden bilvekâle tezvic olunur. Yoksa hâkimin müsaadesi
üzerine kadın nefsini kendi kendine tezvic edemez. Başka velîleri olmıyan kadınların ise, evlenebilmeleri için hâkime müracaatları herhalde



lâzımdır. Minen. Ameliyyatı âmme.)
 (Şafiîlere göre de velî, nikâhın rüknüdür. Kadınların ibareierile, yani : onların bizzat akde tevellî ederek icab.ve kabulde buiunmalarile veya
başkalarım tevkil etmelerile nikâhları mün'akit olmaz, belki bâtıl olur.)
(Hanbelı mezhebine nazaran da velî, nikâhın şartıdır.)
(Zahiriyye fukahasma göre de bir kadın, bikr olsun, seyyib olsun velîsinin izri olmaksızın evlenemez. Evlenecek bir- kadına velîleri izin vern-ei-r.sr.
imtina ederse onu veliyyül'emr kocaya verir.)
Hanefî fukahası, bu hususta sair mezahib eimmesinin istinat ettikleri bazı ahadisi şerifeyi kasırlara tahsis ederek, bunların kendi de-li Herin -i
muarız olmadığını beyan ve bu hususta sıhhati, müttefakün al:v.!  o-aa bir  hadisi şerife istinat ettiklerini  dermeyan etmektedirler.
Maahaza Fetâvâyi Hâniyye» de mufassalan beyan olunduğu üzere Hanelilere göre de velîsi, buiunmıyan bir kadının, evlenmek istediği takrirde
hâkime müracaat ederek me'zuniyet istihsal etmesi, muvafikı iîiliyat olacağından müstahsen bulunmuştur. Hâkim, bu müracaat üzerine keyfiyeti

tetkik eder, nikâha mani bir hâl bulunmadığı takdirde onu ya bizzat tezvic eder, veya evlenmesine izin verir. 
[19]

 
Nikahlarda Vekalet Ve Risalet
 
197  - : Nikâhlarda vekâlet caizdir.
Binaenaleyh vekilin icab veya kabulile nikâh münakit olur.
Meselâ : bir mahtubenin vekili, şahitler huzurunda hatibe «Müvek-kilem fülâneyi sana bilvekâle tezvic ettim» deyip hâtib de kabul etse veya hatibin
vekiline «Müvekkilem fülâneyi müvekkilin fülâne bilvekâle tezvic ettim» deyip vekil de bilvekâle müvekkili için kabul etse nikâh tamam olur.
198  - : Nikâhta müvekkilin akdi  nikâha bizzat muktedir olması şarttır.
Binaenaleyh gayri mümeyyiz çocukların, mecnunların, matuhların tevkili bâtıldır. Amma bunların velîleri tarafından bilvelâye başkalarını tevkii
caizdir.
199  - : Nikâhta vekilin  âkil  ve mümeyyiz  olması  şarttır.  Baliğ veya erkek olması şart değildir.
Binaenaleyh mümeyyiz olan bir çocuk nikâha vekil olabilir. Çünkü nikâhta hukuki akd, müvekkile ait olduğu cihetle bundan vekile bir zarar lâhik
olmaz.
200  - : Tevkilde işhat,  şart değildir.  Çünkü nikâha tevkil,  nikâh değildir. Şahitler ısc nikâhın hasaisindendir. Şu kadar var ki, bu husus ta işhat
olunması, ilende inkâr vukuunda beyyine ikâme edebilmek mü' iâhazasma mebnidir. Bu kibar ile işhat, müstahsendir.
201 - : Vekâlette tevkif carîdir.           -
Binaenaleyh muayyen bir vakitte, meselâ : fülân cuma gününde nikâhı akde vekil olan kimse, o vaktin haricinde, meselâ : cumartesi gününde akdi
icra edecek olsa nikâh, caiz olmaz.
202 - : Vekil, müvekkilinin emrine muhalefet edemez, ederse nikâh, nafiz olmaz.
Meselâ : Vekil, müvekkilinin tayin ettiği mehr miktarını arttırsa nikâh, mevkuf olur. Binaenaleyh müvekkil», icazet verirse lâzım, reddederse bâtıl
olur. Hattâ müvekkil, mehrin tezyit edildiğine muttali olmaksızın zifafta bulunsa bile muhayyerliğe zail olmaz. Çünkü bir şey hakkında
kablel'ittilâ rıza tahakkuk etmez. Bu halde razı olursa mefri mü-semma lâzım gelir, razı olmazsa mehri misil ile müsemmadan ekalii icap eder.
Vekîl, ziyade mehri deruhte etse de bu nikâh, lâzım olmaz.
Kezalik : Vekil, müvekkilesini tayin ettiği mehrden noksana tezvic etse mezbure muhayyer olur. Hattâ mehrin noksan tesmiye edildiğine vâkıf
olmadan zifaf vukubulsa da nikâhı red veya bâligen mâ beleğ mehri mislini ahzedebilir.
203 - : Vekil, mütevekkilesini tâyin ettiği şahıstan başkasına tezvic etse veya üzerine cariye edinilmemesini şart koştuğu halde vekil bunu akid
esnasında zikretmese nikâh, mevkuf olur,
204 - : Muayyen bir kadım tezvice vekil olan kimse, mehrin mik-darını evvelce tayin edilmediği takdirde o kadını mehri mislinden ziyade ile
müvekkiline tezvic etse nikâh, sahih ve lâzım olur. Bu ziyade, gerek fahiş olsun ve gerek olmasın.
205 - : Bir kadını tezvice vekil olan kimse, müvekkiline iki kadın tezvic etse akdi sabık olan kadının nikâhı lâzım, diğerinin nikâhı mevkuf olur.
206 - : Vekil, mezun olmadıkça müvekkilesinin kendine veya usul ve füruundan birine tezvic edemiyeceği gibi kendi mevliyyesini de müvekkiline
tezvic edemez.  Çünkü bu yoldaki- icrai  vekâlet,  töhmet şaibesinden hâli değildir.
Binaenaleyh bir kadın, «Beni birine veya dilediğine tezvic et» diye birini tevkil etse bu vekil, o kadını ne kendi nefsine, ne de babasına veya oğluna
tezvic edemez, ederse caiz olmaz. Hindiyye vesaire.
ibni Âbidin merhum, «Bu nikâh, nafiz olmaz, belki kadının icazetine mevkuf bulunur. Çünkü vekil, bu surette kadın canibinden fuzulî olmuş olur»
diyor.
Halbuki, bir kimse, bir taraftan asil, diğer taraftan fuzuli olunca, imameyne göre  nikâh,  bâtıl olur. Nitekim merhum  dahi Bir kimse, amcasının
kebire kızını bilâ izin kendisine- tezvic etse akid, bâtıl olun Zira bu kimse, nefsinden asil, ve o kız tarafından fuzuli olmuş olur.» demektedir. Reddi
Muhtar.
Kezalik : Vekil olan bir kadın, kendi nefsini veya kızını müvekkiline tezviç edemez. Lâkin vekil, kebire olan hemşiresini rızasiyte müvekkiline
tezviç edebilir.
207  - : Müvekkilin lehine olan muhalefet, akdi nikâha zarar vermez.
Meselâ : Lâalettayin âma bir kadını tezvice vekil olan kimse, müvekkiline âma olmıyan bir kadını tezvic etse nikâh, sahih olur.
208 - : Vekil, müvekkilesini kufvî olmıyan bir erkeğe tezvic etse nikâh, sahih olmaz. Lâkin küfüv olmakla beraber, âma, matuh veya innîn olan bir
şahsa tezvic etse nikâh, sahih olur.
Nitekim sureti mutlakada vekil olan kimse, müvekkiline küfvinin gayrini veya bir gayri müslimeyi veya kor, çolak veya mecnun bir kadını tezvic
edince de nikâh, caiz olur.
Bu mesele, îmamı Azama göredir. îmameyne göre böyle bir nikâh, mevkuf bulunur. Çünkü emir ve tevkil, mutlak surette olsa da bu, -mü-tearef ile
mukayyed olur. Amel de istihsanen bu veçhiledir.



209 - : Bir kimse tarafından bir kadını şu kadar mehr ile tezvice vekil oian şahıs, o kadını o kadar mehr ile kendi nefsine tezvic etse nikâh, o şahıs
namına sahih olmuş olur.
210 - : Vekil,  müvekkilinin izni munzam    olmadıkça    başkasını tevkil edemez. Şu kadar var ki, mezun olmadığı halde tevkil ettiği şahıs, kendi
huzurunda akdi icra ederse, nikâh, caiz olur. Çünkü bu surette asıl vekil, akdi bizzat icra etmiş 3ayılır.
211 - ; Müvekkil, vekilini azl edebilir.  Fakat vekil, azlinden haberdar olmadıkça mâzul olmaz. Binaenaleyh azline muttali oluncaya kadar
akdedeceği nikâh, sahih olur.
212  - : Bir kadın, nefsim"* tezvice birini tevkil ettikten sonra bizzat  akdi izdivaçta bulunsa vekili, muttali olsun    olmasın     vekâletten mün'azil
olur. Bu, bir azli hükmîdir. Azli hükmîde ise vekilin ıttılaı, şart değildir.
213 - : Bir kadın veya bir erkek, iki kişiyi birden nikâha tevkil etse bunlardan yalnız biri nikâhı akde mübaşeret edemez.
214  - : Nikâhta risalet haber gönderme, dahi carîdir. Şöyle ki : Bir kimse, bir şahsa «git haber ver, fülân kadını tezevettim» demekle o şahis gidip
şahitlerin huzurunda o kimsenin bu sözünü hikâye, kadın da kabul etse nikâh, münakid olur.
Fakat resulün - bu haberi tebliğe memur olar, î-ûmsenir, bir ifadesini şahitlerin işitmeleri lâzımdır.
215 - : Nikâh  hususunda  resulün büyük, küçük   âdil  veya  fâsik olması müsavidir. Çünkü risalet, mürsilin ifadesini tebliğden  ibaret olduğu
cihetle bunlardan her birinin bu tebliğe kuareî. ve salyeti vardır.
216 -  : Risalet yoiüe oian icab, red ile meröut olur. Binaenaleyh resulün tebliğ ettiği icab,  evvelâ reddedilip de  muahharan diğer bir mecliste vaki
olan icabı kabul edilse nikâh, mün'akid olmaz. Çünkü resulün ifadesi, kararsız bir arez olduğundan telâffuz et-mesile mahv olur gider ve bu suretle
tebliğ vazifesi  nihayet bulur.
217  - : Mürsil, risaleti ikrar eder veya risalet,  beyyine ile sabit olursa nikâh, nafiz olur. Çünkü bu takdirde mürsil, bizzat hazır olarak akde
mübaşeret etmiş sayılır.
Bilâkis risalet, mürsil tarafından inkâr edilip beyyine ile de ispat edilemezse nikâh, keen lem yekûn olur. Zira risalet sabit olmayınca nikâh, fuzuli
tarafından akdedilmiş olur.
218  - : Bir kimse, bir kadım kendisi için hıtbede bulunmak üzere bir şahsı irsal etmekle o şahıs, gidip o kadını o kimseye tezvic ey-lese nikâh, caiz

olur. Bu • tezvic, gerek mehri misi ve gerek gabni fahiş ile yapılsın müsavidir.  Mebsut.  Bedayî,  Hindiye, Dürri  Muhtar, Anka-ravî. 
[20]

 
NİKÂHTA AKDİ FUZULÎ :
 
219  - : îki tarafdan fuzuli oian bir şahsın yapacağı akdi nikâh, mün'akid olmıyacağı gibi bir taraftan asil veya vekil veya veliyyi mücbir olup diğer
taraftan fuzuli bulunan bir şahsın akdedeceği  nikâh da mün'akid olmaz.
Meselâ : Bir kimse, bir kadım izni olmaksızın şahitler huzurunda kendi nefsine veya müvekkiline nikâh etse bu bâtıl, yani: Keem iem yekun olmuş
olur.
220 - : Bir fuzuîiden sâdır olan icab, mecliste diğer bir kimsenin kabulüne iktiran  etse  nikâh,  mevkufen  mün'akid  olur.  O  kimse,   asil, velî,
vekil olabileceği gibi diğer bir fuzuli de olabilir. Şu kadar var ki. her ikisi de fuzuli olunca nikâh, her iki tarafın    icazetine mevkuf olur. Çünkü
tasarrufun rüknü,  ehlinden sâdır ve  mahalline  muzaf olduğundan mevkufen inikadında bir zarar yoktur. Men lehül'icaze,. maslahata muvafık
görürse tenfiz ve illâ red eder.
221 - : Fuzulinin   yaptığı   nikâh,   men     lehün'nikâhın     icazetine mevkuf olduğu gibi velisinin icazetine de mevkuf olabilir.
Şöyle ki : Bir kimse, bir kadım rızası munzam olmaksızın şahitler huzurunda birine tezvic etse bu nikâh, o kadının icazetine mevkuf olur. Kezalik
Velayet altında bulunan bir kadım velîsinin izni olmaksızın birine tezvic eylese nikâh, o velînin icazetine mevkuf bulunur. Binaenaleyh icazet
verirse vekâleti sabıka hükmünde olacağından nikâh, i îfiz ve red ederse bâtıl olur.
Akdi fuzulîye icazet lâhik olmadıkça nikâh ahkâmı carî olamaz, icazet lâhik olunca da akd vaktinden itibaren nikâh hükümleri sabit olur.
222  - : Füzulînin yaptığı  akde vefatından sonra da icazet lâhik olabilir ye bu icazet, kavlen olabileceği gibi fi'len de olabilir. Şu kadar var. ki, bu
fi'lin nikâha muhtes fillerden olması lâzımdır.
Meselâ : Bir şey söylemek sizin mehri îta veya kabul, fi'len icazettir, Fakat hediye veya nafaka gönderilmesi, icazet değildir.
Kezalik : icazeti şarta talik etmek, meselâ : «Babam razı olursa ben de razı oldum» demek icazet değildir. Binaenaleyh bu talikten sonra da akdi
fuzulî red ile merdut olur.
223  - : Başkası namına velayeti, vekâleti olmaksızın tasarrufta bulunan kimse, fuzulî olduğu gibi kendi hakkında ehliyeti olmadan tasarrufta
bulunan, meselâ  : herhangi bir akde mübaşeret eden    kimse de fuzulî demektir. Mezun olmıyan rakikın ve sabinin tasarrufları gibi.
224  - : Mükellef ve   mükellefelerin izinleri  munzam    olmaksızın velîleri tarafından vukubulacak  nikâhları da umumen   nikâhı    fuzulî
hükmündedir.   Binaenaleyh  bunlar,   nikâha  vâkıf olunca dilerlerse   kabul eder ve dilerlerse red ederler.
225  - : Bir fuzulî, yaptığı nikâhı icazetten,-evvel fesh edemez. Lâkin asü, vekil, veiiyyi mücbir fesh edebilirler. Çünkü nikâhta    hukukî akd, men
lehün'nikâhe raci olduğundan akdin bekasından füzulînin uhdesine bir zarar lâhik olmaz. Binaenaleyh fesh salâhiyetini haiz olmasına hacet yoktur.
Beyi fuzulî ise böyle değildir.
226  - : îcab, gaibin kabulüne tevakkuf etmeyip bâtıl olur. Meğer ki bir fuzulî tarafından kabul vuku bulsun. O halde akd, mevkuf olarak tahakkuk
eder.
Meselâ : Bir kadın, şahitler huzurunda «Ben nefsimi fülân gaite-tezvic ettim» deyip o gaip de muttali olduğu mecliste kabul etse nikâh, 'mün'akid
olmuş olmaz. Velevki, kabul de ayni şahitler huzurunda vaki olaun. Fakat bu icap, mecliste gaip namına bir fuzulî tarafından kabul edilse nikâh,
mevkufen mün'akid olmuş olur.
Erkek tarafından bu veçhile vaki olacak icap hakkında da hüküm böyledir.
227  - : Bir füzulînin  (219)   uncu mesele, veçhile tevellî   edeceği icab ve kabul ile nikâhın mün'akid olmayıp bâtıl olacağı, imamı Âzam ile îmanıi
Muhanımede göredir, imamı Ebu Yusüfe göre ise füzulînin alel'itlâk akdi nikâhı mevkufen mün'akid olur. Bedayi, Fethül'kadir, Feyziyyc, Felâvayi



Afi Efendi.
« (lmnm Şafiîye göre, füzulînin alel'itlâk nikâhı, mün'akid olmaz: Fuzulinin bilcümle tasarrufati bâtıldır. Fuzulî, bir hükmü ispata kadir olamaz.

Eğer kadir olsa halk, birbirinin mallarını ahara temlik eder ve bu suretle umumî bir karışıklık yüz gösterir.) 
[21]

 
Kölelerin  Ve  Cariyelerin Nikahları Ve  Hîyari  Itk:
 
228  - : Rakikların, yani  : köleler ile cariyelerin nikahlan, efendilerinin izinlerine mevkufen mün'akid olur.
Binaenaleyh bir köle veya bir cariye mevlâsımn iznini istihsal etmeden evlense nikâhı mevkuf olup, mevlâsı icazet verirse nafiz, vermezse bâtıl
olur.
229  - : Bir kölenin aldığı kadın, hürre ise mehri bu kadına, cariye ise mevlâsına ait olur.
230  - : Bir efendi kendi  cariyesini  kendi     kölesine tezric     stse mehr itasına ^lüzum kalmaz. Meğer ki cariye ticarete mezun,    medyun
bulunsun. O halde köleye teveccüh eden mehr, rekabesinder.    alınarak alacaklılara verilir.
231  - : Bir  köle,   mevlâsımn  iznile  hariçten  bir kadınla  teehhül etmiş olunca bakılır : Eğer duhul vaki olmuş ise mehr ve nafaka raka-besine
teallûk  eder.  O  halde  bunları mevlâsı vermezse  kendisi   satılır. Satılacak takımdan değilse, çalıştırılarak istifa olunur. Nafaka teceddüt ettikçe
kölenin satılması veya çalıştırılması da teceddüt eder.
Köleler, mehr için yalmz bir defa satılabilirler. Semenleri kifayet etmediği takdirde mütebakisi azad olduktan sonra kendilerinden istenilir.
Fakat duhul vukubulmuş olsun olmasın köle, vefat ederse zevcesine nafaka lâzım gelmiyeceği gibi mehr itası da lâzım gelmez. Meğer ki. hayatında
kazanmış olduğu bir mal bulunsun, bundan yalnız mehr istifa olunur.
232 - : Bir köle, mevlâsımn iznini istihsal etmeden evlenmiş olunca bakılır : Eğer mevlâsı icazet vermezse akd, bâtıl olur. Bu halde dü-«ul de vaki
olmamış ise ımjfarakat indinde mehr itası lâzım gelmez. Fakat duhul vukubulmuş ise köle, mehri misi veya mehri müsemma ita-. azad olduktan
sonra mütaleb olur. Mevlâsı icazet, verdiği takdirde (231) inci mesele hükmü carî olur.
« (imam Ahmed İbni Hanbelden bir rivayete göre mevlâsımn izni-
ni istihsal etmeden  teehhül eden bir kölenin nikâhı bâtıldır, diğer bir rivayete göre de mevlâsmın icazetine mevkufdur.)
233 - : Bir cariye, mevtasının iznini istihsal etmeden birisile ev-lense bakılır. Eğer medhulün biha olduğu halde mevlâsı akdi vâkiâ icazet vermezse
nikâh, fâsü olup ke'ndisine indeî'müfareka mehri misli veya mehri mislile mehri müsemmasmdan ekalli verilir. Çünkü nikâhı mevkuf da mehr
hususunda nikâhı fâsid hükmündedir.
Fakat mevlâsı icazet verirse hakkında sahih ve nafiz nikâh hükümleri cereyan eder.
234 - : Mevlâsmın iznini istihsal etmeksizin evlenen bir köle. veya cariye azad edilse akdi nikâhı nafiz olur. Çünkü nikâhın riefazlna mevlâsınm
maîikiyet hakkı bir mani teşkil ediyordu. Bu mani zail olunca memnu avdet eder.
Azadın vukuu, mevlâmn i'tak etmesıle olabileceği gibi müdebber köle veya cariye hakkında mevlânın vefatile de olabilir.
235 - : Bir efendi, kendi kölesini veya cariyesini rızası olsun olmasın evlendi rebiiir. Şu kadar var ki, cebren nikâh vukuunda cariye, hi-yari itka
müstahik olur. Köle ise talâk hakkına mâlik olacağından hiya-n itka müstahik olmaz.
Maamafih bu cebirden mükâtebler müstesnadırlar. Onlar, minvec-hin hür olduklarından onları çocuk da olsalar mevlâları cebren evlen-diremez.
Onların nikâhları kendi rızalarına mevkuf bulunur.
« (Malikî mezhebine göre de bir kimse, kendi köle veya cariyesini cebren evlendirebilir. Şu kadar var ki, bunları mutazarrır etmemesi lâzımdır.
Meselâ : Bir efendi, yüksek bir vasıf ta buiunan cariyesini siyah, gayri salih bir köleye nikâh edemiyeceği gibi mecnun veya hastalıklı bir kadım da
kölesine nikâh edemez.
Bir efendi, kölesini tezvice mecbur değildir. Meğer ki, bunun gayri meşru mukarenetlerde bulunacağından korkuîsun. O halde bu köleyi evermeye
veya satmaya mecbur olur. Çünkü zarar ve ızrar caiz değildir.
Bir efendi, mükâtebini. nikâha cebr edemez. Zira mükâtep, nefsini ihraz etmiş bir haldedir.)
236 - : Hiyarı ıtk hakkına mâlik olan bir cariye, azat olunca hâkimin hükmüne muhtaç olmaksızın nikâhı fesh edebilir. Bu fe3h. talâk sayılmaz.
« (îmam Şafiî ile îmam Ahmedin kavilleri de böyledir, imam Mâlik ile Svzaîye göre ise bu fesh, bir talâkı bâindir.)
237 - : Hiyarı itk, meclisin âhırına kadar devam eder. Şöyle ki: Azad edilen bir cariyenin hiyarı itki, sükût etmesile bâtıl   olmaz. Belki nikâhı ihtiyar
ettiğine dair olan bir söz veya fü ile veya azad edildiği meclisten nikâha ve hakkıhıyara vâkıf olduğu halde kıyam etmesile bâtıl olur. Fakat
meseleye cehli, yani: nikâhın vukuna veya kendisinin azad edildiğine veya muhayyer olduğuna vâkıf bulunmaması, hakkında bir özür teşkil eder.
Meselâ : kendisinin azad edildiğini bildiği halde hakkı hiyara mâlik olduğunu bilmese azad edildiğine muttali olduğu meclisten kalkıp git-mesile
muhayyerliği zail olmaz.
238 - : Evlenen bir köle veya cariyenin rakabesi, yine mevlâsma aittir.
Binaenaleyh mevlâsı onu kemafissabık istihdam edebilir. Ve isterse mülkünden de çıkarabilir. Cariyesini tamamen zevcine teslim edip kendisine
istihdam ettirmemesi lâzım gelmez. Fakat cariyesini artık istifras edemez. Cariyeyi istifras hakkı, münhasıran zevcine ait bulunur.
239 - : Başkasının cariyesile evlenen bir kimse, akdi nikah ânında sulbünden gelecek  çocuğun hür olmasını şart kılmış olmayınca bu cariyeden
doğacak çocukları, bu cariyenin mevlâsma ait, yani: onun tahtı mülküne dahil olur. Mebsut. Bedayi. Hindiye, Haniye.

İslâm hukukunda kölelere ve cariyelere müteallik hükümler meb-h asi ne de müracaat!... 
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Nikahta Kefaet :
 
240 - : Nikâhta  erkek tarafında  kefaet aranır.  Yani  :   erkeğin - aşağıda yazılan hasletlerde- alacağı kadına mümasil olması veya ondan daha
şerefli bulunması, nikâhın lüzumu bakımından iktiza eder. Fakat - zevç, sagîr olmadıkça - kefaet, kadın tarafında aranılmaz.
241 - : Kefaet, esasen altı yerde aranır:



(1) : Nesebde aranır. Şöyle ki : nesebce aşağı bir mertebede bulunan bir erkek, şerif ve asîl olan bir kadına küfüv olamaz. Çünkü biha-sebü'âde
neseb ile fahr olunur. Fakat böyle neseb cihetîle kefaet aranması, yalnız Arap ırkına mahsusdur. Çünkü Araplar, ensabin muhafazasına son cferece
itina ederler, neseb ile fahr ve mübahâtta bulunurlar.
Binaenaleyh Kureyş kabileleri, birbirini n^küfvi sayılır. Diğer Arap kabileleri de yekdiğerinin küfvidir. Lâkin bunlar, Kureyiş kabilelerinin küvfi
değildirler.
Arap kavminden maksat ise fü'asl Arap ırkına mensup olanlar ve Hulefai râşirlîn ile Ensar ve Muhacirine kesbi intisap edenlerdir. Yoksa tearrüb
edenler, mücerred arapca konuşanlar değildir.
 (2) : Islâmiyette aranır. Şöyle ki : yalnız kendisi müslim olan bir erkek, hem kendisi, hem de babası müsîim olan bir kadına küfüv değildir.
Kezalik kendisile yalnız babası müslim bulunan bir erkek, hem babası, hem de dedesi müslim olan bir müslimeye küfüv olamaz. Fakat kendisile
beraber babası ve dedesi de müslim olan bdr erkek, bilcümle ecdadı müslimbulunan bir müslimeye küfuv olur.
Böyle islâmiyet itibarile kefaet taharrisi, Arap olmayan sair islâm zümrelerine aittir. Araplarca baba ile dedenin müslim bulunması, o kadar medarı
iftihar olmadığından onlarca yalnız kendisi müslim olan bir erkek, âbâ ve ecdadı müslim olan bir kadına küfüv olabilir. Fakat sair akvamı islâmiyye
arasında abâ ve ecdadın islâmiyetile tefahür olunduğu cihetle onlarca küfüv olamaz.
(3) : Diyanette - Mebsutun tâbirince haseb de-- aranır. Diyanet ve hasebden maksad, zühd ve tekva, salâhı hal ile fazaili ilmiyye ve mekârimi
ahlâkiyyedir. Bunlar, en yüksek mefahirdendir. Bir kadın, zevcinin deniyyürasl olmasından ziyade fâsik ve fâcir olmasından arlanır. Binaenaleyh
fâsik olan bir gahıs, bir sahneye veya salih bir kimsenin kızına küfüv olamaz. Velev ki fâsiki mücahir olmasın.
Bu cihetle kefaet, hem Araplarda, hem de sair akvamı îslâmiyyede muteberdir.
Hasîb olan, yani : ilmî kemalât ile muttasıf, mekârimi ahlâkı haiz olan erkekler, nasîb olan kadınlara küfüvdürler. Binaenaleyh Arap kavmine
mensup olmıyan faziletkâr bir âlîm, Arap hanedanından bulunan bir kadına küfüv bulunur.
(4)  : Hürriyette aranır. Şöyle ki : memlûk olanlar, hür olan kadınlara küfüv olamıyacakları gibi azat edilmiş bir şahıs da hürretül'asl olan bir kadına
küfüv olamaz. Çünkü nk, mânâyı zilleti mutazammmdır.
Hürriyet cihetile kefaet de bütün islâm unsurları arasında muteberdir.
(5) : Malda aranır. Bundan maksat, mehri edaya ve nafakayı te-dariike muktedir olmaktır. Binaenaleyh bunlardan birine muktedir olmıyan bir
erkek, hiçbir kadına küfüv olamaz. Çünkü mehr, kadının hakkı olduğundan bunu itaya kudret, lâzımdır. Zevciyyetin kıvam ve devamı nafakaya
muhtaç olduğundan bunu tedarüke de kudret iktiza eder. Bunları temine kadir olan bir erkek ise büyük bir servete mâlik bulunan bir kadına küfüv
olabilir.
Maamafih mehri itaya iktidardan maksat, tacili mütearef olan mîk-darı mehri edaya muktedir olmaktır. Yoksa mehrin tamamını edaya iktidar lâzım
değildir. Velev ki, cümlesi muaccel olsun.
Nafakaya gelince, bu hususta fukahayi kiramın reyleri muhteliftir. Bazılarına göre ehli hirfet hakında bitarikilkesb tedarüke kudret kâfidir. Bunların
mâadası hakkında ise lâakal bir aylık nafakaya malikiyet lâzımdır. Diğer bazı zatlara göre mutlaka kesb yolilt, tedarüke kudret, ke-faetin husulü,
için kifayet eder. Bu kavi, İmam Ebu Yusuf ten mervîdir.
(6) : Hirfette aranır. Hirfet : sanat, ticaret veya ziraat gibi bîr vasıta ile maişeti kazanıp tedarük etmek mânâsına gelir. «Yezaif» denilen bir kısım
hizmetler de hirfet sayılır.
Hirfet cihetile kefaet, zevcin sülük ettiği ticaret ve hizmetin şeref ve itibarca zevcenin velîlerinin ticaret veya hizmetlerine yakın bulunmasıdır. Adi,
hasis sanayi sâliklerdnden-bir erkek, makbul sanatlar ashabından birinin kızına küfüv olamaz. Çünkü nâs, hiref ve sanayiin şeref ve itibarile
tefahürde bulunur, denaet ve hasasetile arlanır, bunlar her ne kadar terk edilse de ân baki kalır.
Fakat kadın dahi sahibei hirfet ise onun hirfetine bakılmaz.
Maamafih bu babda nıüstakir bir kaide tayini kabil değildir. Çünki hirfetler, sanatler, zaman ve mekana göre değişir, bir memlekette veya bir asırda
hasis sanatlerden sayılan bir şey, diğer bir memlekette veya asırda makbul sanatlerden sayılabilir. Binaenaleyh bu hususta örf ve temanıülü,
zamanın telâkkilerim nazarı itibara almak iktiza eder.
Fukahanın beyanına göre dokumacı haccame, debbağ süpürücüye, bakırcı demirciye, attar bezzaza küfüvdür.
İmamı Âzamc^an bir rivayete göre de hirfetlerde, sanatlere esasen kefaet aranılmaz. Çünkü hirfet ve sanat, müstakir umurdan değildir. Hasis bir
sanatten nefis bir sanata tahavvül mümkündür.
Deniliyor ki, bu rivayet, asrın ihtilâfından münbaisdir. Çünkü ima-meyn zamanında denaeti hirfet, nekayisden madut olduğu halde İmamı &zam
zamanında madut değildi.
242 - : Şehirli olmak, veya genç, hüsün ve cemale mâlik bulunmak gibi hususlarda kefaet aranılmaz. Binaenaleyh köylü veya ihtiyar bir erkek,
şehirli veya genç, güzel bir kadına küfüv olabilir. Şu kadar var ki zevç ile zevce arasında hüsün ve cemal itibarile bir mümaselet bulunmasına
müraat etmek, muvafıktır. Haniye. Hindiye. Fethül'kadîr.
« (Mâlikilerce kefaet, bir mümaselettir ki, yalnız diyanetle uyııb-dan selâmet hususunda aranır. Şöyle ki: diyaneti fazla olan bir kadına diyaneti
binnisbe noksan olan bir orkck küfüv olamaz. Ve cüzam, maraz, ciinûn gibi zevce için muhayyerliği müstcîzim olan ayıplardan salim olan bir
kadına kendisinde bu ayıplardan biri bulunan bir erkek küfüv değildir. Bunlardan başka hususlarda, meselâ : neseb ve haseb hüsün ve cemal, servet
ve saman hususunda kefaet aranmaz.
Kefaetin bulunmamasından dolayı hem zevce, hem de velîsi için muhayyerlik sabit olur. Bunlardan biri muhayyerlik hakkım iskat etse diğerinin
muhayyerlik hakkı sakıt olmaz. Şerhi Muhammedü'hirşî.)
(Hanbeîüere göre de kefaet, zevce ile zevci arasında mümaselet ve müsavat, şu beş hususta muteberdir: Diyanet,  sanat, yesâr,  hürriyet, neseb. Bir
velî için.mevliyyesini rızası olmaksızın küfvü olmıyan bir şah sa tezvic etmek haramdır. Böyle bir harekette bulunan velî, fâsik sayılır.
Neylülmârib.)
(Şâfiîlerce de kefaet, akdin bidayetinde olmak üzere şu beş haslette aranır
(1)  : Selâmet. Bundan maksat, hiyari tefriki müsbit olan cünûn,
cüzam gibi ayıplardan zevcin berî olmasıdır.



(2)  : Hürriyet. Rakik veya azad edilmiş bir şahıs, hür bir kadına küfüv olamaz.
(3) : Neseb: Bu cihetle kefaet, Araplara muhtes değildir. Esah olan kavle nazaran sair ırklar arasında da muteberdir.
(4) : îffet. Bundan maksat, fısk ve fücurdan nezahettir.
(5) : Hirfet. Bundan-murat, maişeti temin için meslek ittihaz edilen herhangi bir sanat ve sairedir.
Bir meslek edinmek suretile olmayıp mücerret îslâm milletinin menfaati için bir aşağı hirfete bir kimsenin mübaşeret etmesi, kefaete tesir etmez.
Kefaet hususunda esah olan, yesâr'e itibar olunmamaktır. Çünkü mal, zilli zaildir. Bununla mürüvvet ve basiret ehli iftihar etmez. muteber olan
hasletler, esah olan kavle nazaran birbirine teka edemez. zftvrede bulunan bovle bîr haslete mukabil zevrflfi de di^fr hır haslet bulunsa bununla
cebri mâfat edilmiş olamaz. Tuhfetül'-muhtac.)
243  - : Kefaet, iptidai akidde  aranır,  akidden sonra zail olması nikâha zarar vermez.
Binaenaleyh zevç, akd zamanında zevcesine küfüv olduğu halde bilâhara kefaeti zail olsa, meselâ : akd ânında mehr ve nafakayı teda-rüke muktedir
iken muahharan bunları tedariikten âciz kalsa veya makbul sanatlerdon birine sâlik iken bilâhara hasis bir sanat ile iştigale baş-İftsa, yahut salâhı
hal ile muttnsıf iken sonradan fisk ve fücura müptelâ olaa kofaeti zail oldu diye nikâhı feshettirmepe kimsenin salâhiyeti olamaz.
244  - : Ademi kefaetten dolayı nikâha itiraz    etmek    salâhiyeti, binefsihî asabat takımından olup mertebeleri (165) inci meselede beyan
olunan velîlere aittir. Bu velîler, gerek mahremlerden olsunlar ve gerek olmasınlar.
Meselâ : nefsini küfvinin gayrine tezvic etmiş olan bir kadının nikâhına amca zadesi dahi itiraz edebilir. Fakat sair asabat ile zevil'er-hamdan olan
karibler, itiraz edemezler.
245 - : Velînin itiraz hakkı, nikâhın tecdit edilmesile teceddüt eder.
Kezalik : bir velî, mükellefe bulunan mevliyyesinin kiifvi olnuyan muayyen bir gahıs ile izdivacına müsaade etse de mezbu renin kiifvi olmıyan
diğer bir şahıs ile izdivacına itiraz edebilir.
246 - : Bir    mükellefe, velisinin rızasını istihsal etmeksizin nefsini kefaet ve ademi kefaetini bilmediği bir erkeğe tezvic ettikten sonra küfvi
olmadığı tebeyyün etse, kefaet hususunu tahkik etmiyerek vazifesinde kusur etmiş olacağı cihetle kendisinin itiraza salâhiyeti olmaz. Fakat
velîsinin itiraza salâhiyeti olur.
247 - : Bir velî, mükellefe olan mevliyyesini rızasile ademi kefaetini ikisinin de bilmedikleri bir şahsa tezvic etse, bilâhara ikisinin de kefaet
bulunmadığından dolayı itiraza hakları olamaz. Amma hini akid-de kefaet şart kılınmış veya zevç küfüv. olduğunu nikâhtan evvel haber vermiş olur
da muahharan ademi kefaet sabit olursa hem velînin hem de mevliyyenin itiraza hakkı bulunur. Çünkü kefaette velilerin hakları olduğu gibi
kadınların da haklan vardır.
Kezalik : Bir kimse, kendisinin fülân şahıs olduğunu bilbeyan bir kadınla evlendikten sonra o şahsın lieb kardeşi veya üeb amcası oldu-g\ı tebeyyün
etse bu kadın iğin fesih hakkı sabit olur, velev ki aralarında kefaet bulunsun.
248 - : Bir kimse kendisini nikâhtan evvel bir nesle nisbet edip de nikâhtan sonra hilafı zahir olsa nazar olunur.: Eğer nesebi kendisini nisbet ettiği  
neslin fevkinde ise ne aldığı kadının, ne de velîsinin itiraza hakkı olmaz. Ve eğer kendisini nisbet ettiği neslin dününde olmakla beraber ademi
kefaeti de tahakkuk ederse hem kadının, hem de velîsinin itiraza salâhiyeti olur.
Lâkin kadın, zevcim tağrir ederek mensup olmadığı bir nesle intisabını akidden evvel beyan etmiş olsa kocası için muhayyerlik sabit olmaz,
249 - : Dereceleri müsavi velîlerden birinin akitten evvel veya sonra rızası, diğerlerinin itiraz haklarını iskat eder.
Binaenaleyh bir kadın, dereceleri müsavi iki velîsinden yalnız birinin rızasile küfvi oînuyan bir şahıs ile evlense artık diğer velîsinin itiraza hakkı
kalmaz. Nitekim dereceleri aşağı olan velîlerin de itirazları dinlenmez.
Bu mesele, tmamı Azama göredir, tmam Ebu Yusuf ile İmam Zü-fere göre velîlerden birinin rızası, kendisine müsavi olan diğer velîlerin itiraz
haklarını iskat etmez. Çünkü kefaet cihetini aramak, velilerden her birinin hakkıdır. Bunlardan birinin rızası, yalnız kendi hakkını iskat eder,
diğerlerinin haklarına tesir etmez. Müşterek borç gibi ki, alacaklılardan birinin borçluyu ibra etmesi, diğerlerinin de ibrasını iktiza etmez. Hattâ
kadının ademi kefaetine rızası, velîlerinin itiraz haklarını mutil olmadığı da buna delildir.
İmamı Azama göre ise, kefaetini araştırmak hakkı vâhiddir. Bunun tecezziye ihtimali yoktur. Velîlerden her birine, kendisinden başkası yok imiş
gibi alâ vechil'kemâl sabit olur. Binaenaleyh bunlardan biri bu hakkı iskat edince diğerleri hakkında da sakit olur. Nitekim kısasda da böyledir.
Ceza mebhasine müracaat!.
Maamafih re'yi kâmil olan bir velînin ademi kefaetten ibaret bir zaran zâhiriyyi iltizam ederek nikâha ikdam veya icazet ita etmesi, bir hafî
maslahata mübteni ve ademi kefaetten daha büyük bir zararı defa müstenit olduğuna delîl olacağından bu maslahat ve hikmete muttali olmadığı
melhuz olan sair velîlerin itiraz haklarının sukutunu iktiza eder. Kadına gelince bunun için sabit olan hak, velîleri için sabit olan hakkın gayridir.
Kadın için sabit olan hak, nefsini zilli istifraştan korumaktır. Velîleri için sabit olan hak ise nesebİerini, mümasilleri bulunmıyan eş-hasın sıhriyet
tarihile mensubiyetinden vikaye etmektir. Bu haklar böyle başka başka olunca birinin sukutu, diğerlerinin de sukutunu iktiza etmez.
« (Şafiîlere göre bir velî, mevliyyesini rızasile küfvî olmıyan bir şahsa tezvic etse nikâh, sahih ve nafiz olur. Dereceleri aşağı olan velîlerin itiraza
hakları olamaz. Çünkü karabet, dağılır, yani : dairesi genişler, bütün akrabanın rızalarına itibar edilmesi, meşakkate sebebiyet verir. Bu hususta
akrabiyyete riayetten başka zabıta bulunamaz. Şu kadar var ki, böyle bir nikâh, kerihdir.
Fakat velîlerin dereceleri müsavi olursa hepsinin rızası lâzımdır.. Bunlardan biri razı olmazsa nikâh, sahih olmaz. Diğer bir kavle göre sahih olursa
da bu razı olmıyan velî, o nikâhı feshettirebilir. TuhfetüT-mühtaç.)
250 - : Velîlerden biri, zevcin  küfuv olduğunu tasdik  ve  itiraf, diğerleri inkâr etse bu tasdik ile diğerlerinin itiraz hakları sakit olmaz. Çünkü
kefaeti itiraf eden velî, feshin vücubüne sebep olan ademi ke-faeti inkâr ediyor. Bir şeyin sebebi vücubünü inkâr ise o şeyin sukutunu iktiza etmez.
Bahri Râik.
251 - : Ademi kefaetten dolayı zevç ile zevcenin aralarını tefrik etmek, hâkimin hükmüne  muhtaçtır.  Nik&h, feshedilmedikçe zevciyyet ahkâmı
devam eder. Çünkü ademi kefaetten dolayı nikâhın feshedilip edilememesi, müctehedün fihtir. Müctehidlerden bir kısmı bu feshe kail olduğu halde
diğer bir kısmı kail değildir. Binaenaleyh taraflardan her biri bir müctehidin kavline tutunabilir. Bu halde velayeti âmmesi olan bir zat canibinden
beyinleri fasl olunmadıkça aralarında husumet münkati olmaz. Haniyye.
252 - : Kefaet veya adami kefaet üzerine ikame edilecek şahitlerin şahadet lâfzını zikr etmeleri şart değildir. Çünkü bu yoldaki şahadet, ihbar



kabiündendir.
263 - : Ademi kefaet sebebile vukubulan fesih, talâktan madut
değildir. Binaenaleyh bununla talâkın adedi azalmış olmaz.
254 - : Yakın velî, gaib iken uzak velî, ademi   kefaetten dolayı
muhasamada bulunmakla zevç, yakın velînin mübaşeretile nikâhın akdedilmiş olduğunu iddia etse bunu beyyine ile ispat etmesi lâzımgelir.
Binaenaleyh ispat ederse itiraz hakkı sakit olur. Amma ispat edemezse nikâh, fesh olunur.
255 -  Fesih hakkı, çocuk doğuncaya ka4ar devam edip badehu
sakıt olur. Şöyle ki : velî, uzun müddet sükût etse de çocuk dünyaya gelmedikçe ademi kefaet sebebile nikâhı hâkime müracaatla feshettirebilir.
Velînin bu sükûtu, itiraz hakkım iskat etmez. Çünkü bu sükût, murafaa için münasip bir vaktin hululüne intizar maksadına müstenit olabilir.
Maahaza kat'î surette sabit olan bir. hak, mücerret sükût ile sakit olmaz. Fakat çocuk doğunca itiraz hakkı sakit olur. Zira zevç ile zevcenin aralarını
tefrik sebebile çocuğun terbiye ve muhafazasına halel geleceğinden bu yüzden hâsıl olacak zarar, ademi kefaetten neşet edecek zararın
fevkindedir.
îbni Nüceyme göre hamlin zuhuru da velâdet hükmündedir.
256 -  : Velînin akdi vakıa sarahaten veya delâleten rızası, fesh hakkını iskat eder.
Rızaya delâlet eden her fiil, deiâleten rızadır.
Meselâ: velî, mevliyyesinin mehrini cihazına sarf ve mehrini zevcinden kabz etse veya mevliyyesinin mehr ve nafakasını büvekâle talep ve dâvada
bulunsa akdi nikâha delâleten razı olmuş olur. Çünkü bu yoldaki muamelât, hükmi akdi takrir ve tesbit demektir. Şu kadar var ki, zevcin ademi
kefaeti, işbu muameleden .mukaddem hâkim huzurunda sabit olmuş bulunmalıdır. Sabit bulunmadığı takdirde bu gibi muameleler, ademi kefaete
rıza sayılamaz.
257  - : Kefaet, nikâhın lüzumunun şartıdır. Ademi kefaet, nikâim sıhhatine mani olmaz. Bu âmmei Hanefiyyeye göredir, imamı Âzam-jan diğer bir
rivayete göre kefaet, nikâhın inikadının şartıdır. Kefaet iulunmayınca nikâh esasen mün'akit olmaz. Meğer ki bu ademi kefaete elce ıttıla hâsıl olup
rıza verilmiş olsun. Her velî,.şer'î usul dairesin-[e feah hakkını istimal edemiyeeeği ve bir şeyin defi refinden âsân bu-bnduğu cihetle bu rivayetin
müftabih olması, bazı fukahaca mültezem lulunmuştur.
 (Şafiîlerce de kefaet, nikâhın sıhhatinin değil, lüzumunun şartıdır. iefaete itibar olunması, arı def içindir. Ademi kefaet, zevce ile velîleri akkmda
bir nakisedir. Bunlar bu nakiseye razı olunca başkalarının bir iveceği kalmaz.
Hâsılı : kefaet bulunmaksızın akdedilen bir nikâh, esasen haram .eğildir ki, ademi kefaetten dolayı zevali lâzım gelsin.
Maahaza Şafiiyyeden bazı zatlara göre kefaet, nikâhın sıhhatine 3sir eder. Şöyle ki : bir kadım rızası olmaksızın babası veya babasının ıabası küfvi
olmıyan bir şahsa tezvic etse, ezher olan rivayete göre ni-;âh, bâtıl olur. Diğer bir rivayete" göre nikâh, sahih olursa da lâzım Imaz. Binaenaleyh bu
kadın, büyük ise filhâl, küçük ise baliğ olunca luhayyer olur.
Kezalik : başka velîsi bulunmıyan bir kebîreyi, kenedi talebi üzeri-hâkim, küfvi olmıyan bir şahsa tezvic etse, esah rivayete nazaran ni-âh, sahih
olmaz. Çünkü veliyyi hasın da, sair velîlerin de naibi makamda bulunan bir zat, yani : hâkim tarafından ihtiyat terk edilmiş olur. [ihaye tül'müh

tac.) 
[23]

 
Kefaetin Şart Olup Olmaması Hakkındaki Mütalaalar  :
 
258 - : Yukarıda da beyan olunduğu üzere kefaet, gerek Hane-?îlerce ve gerek Şafiîler ile Hanbelî fukahasınca nikâhın lüzumunun ve-ra sıhhatinin
bir şartıdır. Hanefiyyeden yalnız îmam Kerhîye göre ni-âhta kefaet asla şart değildir, nikâhta kefaetin vücudu ve ademi mute->er değildir.
îmam Mâlik ile Haseni Basrî de kefaetin şartiyetine kail bulunmamışlardır. Süfyanı Sevrî de neseb cihetile kefaetin muteber olmadığına :âhibdir.
Zahiriyye mezhebinde de böyledir. İbni Hazm diyor ki: Ehli Islâ-mın hepsi de kardeşlerdir. En adî bir zenciyenin oğluna Hâşimî halifenin kızı bile
haram olmaz. Kezalik: zânî olmayan herhangi bir fâsik müslüman, bir müslimei fâzılaya küfüvdür. Bir fâzıl müslim de bir müs-limei
fâsikaya.zaniye olmadıkça küfüvdür, şu kadar var ki, bizce muhtar olan, akaribin, yani : yekdiğerine mütekarib ve mümasil olanların, bir-birile
izdivaç etmesidir. El'muhallâ.
259  - : Kefaetin şartiyetine kail olan   müetehitlerin delilleri şu veçhiledir:
(1) : Bazı ahadisi şerife, kefaetin şartiyyetine delildir. «Kadınlan ancak velileri tezvic edebilirler, onlar da küfüvlerinden   başkasına tezvic
edemezler» mealindeki :
hadisi şerifi ile, «Kureyş, batın batın birbirinin küfvidir, sair Arablar da kabile kabile birbirlerinin küfüvleridir, mevalî de yekdiğerinin küfüv-
leridir» mealindeki : hadisi şerifi de bu cümledendir. Mebsut.
(2) : Nikâhtan beklenilen maslahatlar, bihasebil'âde birbirinin na-zir ve mümasili olan kimseler arasında güzelce intizam bulur. Kefaet bulunmadığı
takdirde ise bu maslahatlar muhtel olur. Çünkü bu maslahatlar, istifrag ile tahakkuk eder, kadınlar ise küfüvleri olmıyan erkeklerin istifraşmdan
istinkâf ederler,    arlanırlar. Bu sebeple de mezkûr maslahatlar haleldar olmuş olur. Bedayî.
(3) : Zevç ile zevce arasında mübasetalar carîdir ki, adeten bunlara tahammül edilmedikçe nikâh devam etmez. Halbuki küfüv olmıyan bir kocanın
mübasetatına tahammül edilmesi çetin bir iştir. Bu, selîm tabiatlere ağır gelir. Binaenaleyh bulıal ile nikâh devam edemez. Mebsut.
(4) : Nikâh,  madamePhayat  devam  etmek üzere  akdedilir;   sohbet, üîfet, muaşeret, tesisi karabet gibi maksatları tazammun eder. Bu haller ise
birbirinin küfvi olan kimseler arasında vücut bulur.
(5) : Nikâhın meşruiyetindeki hikmet,    zevciyete ait maslahatların hayat devam ettikçe bir intizam dairesinde cereyan etmesidir. Çünkü nikâh ile
sıhriyyet teessüs eder, bu sayede ecanibden olanlar arasında bir karabet ve müzaheret husule gelir, birbirinin sürünle mesrur, kede-rile mükedder
olur. Bu gibi haller ise beyinlerinde müsaheret vücude gelen şahısların birbirine mümasil ve mütekarib olmasile tahakkuk eder, aralarında ensab ve
evsafça mübaadet olan nüfusi beşeriyye beyninde ise mukarenet ve müveneset vücude gelemez. FethüTkadir.
260  - : Kefaetin şartiyyetine kail olmıyan zatlar da şu gibi delillere istinat etmektedirler :
(1) : Bir hadisi şerifteinsanlar tarak   dişleri gibi  müsavidirler)   buyurulmuştur.   Diğer bir hadisi şerifte de:müslümanlar kardeşdirler. Bir kimsenin



diğer bir kimse üzerine tekvadan başka bir veçhile rüchaniyeti yoktur) buyurulmugtur. «Sizin nez-di ilâhide en kerîminiz, şüphe yok ki en ziyade
mütteki olanınızdır* mea-Ündeki bir âyeti celîle de bunu müeyyiddir.                
Binaenaleyh hilkatçe birbirine müsavi olan insanların yekdiğeri üzerine tefevvuku, ancak diyanet, zühdü tekva cihetiledir, başka bir cihetle
değildir. Mebsut. Bedayî. Camiüs'sağir.
(2) : Bilâli Habeşî, - radıyallâhü tealâ anh - ensarı   kiramdan bir hânadena damat olmak üzere hıtbede bulunmuş, fakat muvafakat cevabı
alamamıştı. Keyfiyeti Resuli Ekrem - salîâlahü tealâ aleyhi ve-selîem - Efendimize arz edince Nebiyyi Zîşan Hazretleri : «Git onlara söyle ki,
Resulûllah emrediyor, kızlarım sana tezvic etsinler» diye ferman buyurmuşlardı. Halbuki Hazreti Bilâl, utekadan idi. Eğer kefaet muteber olsa idi
Resuli Ekrem Efendimiz bu veçhile ferman buyurmazlardı. Bedayi.
(3) : Eğer şer'i şerifte kefaet muteber olsaydı, kısasda da evvelâ bittarik mutebei olurdu. Çünkü sair hususlardan ziyade kısasda ihtiyata riayet
olunur. Halbuki kısasda kefaet muteber değildir. Şerîf bir kim-vazî bir şahıs mukabilinde katlolunur. Bedayi.
(4) : Efer nikâhta kefaet muteber olsaydı, erkek tarafında aranıl-dığı gibi kadın canibinde de aranırdı. Halbuki kadın canibinde kefaetin taharri
olunmadığı müsellemdir. Bedayi.
261 - : Yukarıda    delillere -ve mütalealara şu yolda cevap verilmektedir :
(1) : hadisi şerifinden mak-sat, ahıret ahkâmıdır, dünya ahkâmı değildik insanların ahıret umurun-ca biribiri üzerine tefevvükleri ancak amel ve
takva itibâriledir, başka bir cihetle değildir. Dünyevî umur ise başkadır. Binaenaleyh bu hadisi şerif, dünyevî umurdan olan nikâhta kefaetin
muteber olmadığını iktiza etmez.
(2) : Hazreti Bilâl hakkındaki hadisi şerif ile de kefaetin muteber olmadığına istidlal olunamaz.   Bu hadisi   nebevî,   tevazuun ve kefaet talebini
terkin mendub olduğuna ve kefaeti, diyanet* hususunda araştırmanın efdaüyyetine delâlet eder. Yoksa kefaeti talebin caiz olmadığına delâlet
etmez. Mamafih bu babdaki emri Nebevînin Hazreti Bilâle has olması da melhuzdur.
(3) : Nikâh hususundaki  kefaeti,  kısasa kısas etmek de muvafık değildir. Çünkü kısas, âmmenin hayatını temin etmek maslahatına meb-nî meşru
bulunmuştur ki, bu babda kefaete itibar olunması, o azîm mas-'ahatı müfevvit olur.  Zira kısasda kefaete itibar olunsa herkes,  kendi küfvi olmıyan
düşmanını öldüı mek ister, bu sebeple kısasdan matlûp olan içtimaî menfaat ve maslahat  fevt olur. Halbuki nikâhta kefaete itibar olunması,
nikâhtan matlûp olan hüsni muaşeret ve bekayi meveddet ve zevciyyet gibi mühim maslahatları tesbit eder.
(4) : Kefaetin kadınlar canibinde aranılmaması da kefaetin gayri muteber olmasını iktiza etmez. Çünkü erkek müstet'rig olmakla kendisinden aşağı
bir kadım istifraştan istinkâf etmez ve bu istifraş ile şerefine halel gelmez. Fakat, kadın, istifraş olunacağı cihetle kendisinden aşağı bir erkeğin
firaşinden imtina eder, arlanır, hizmetinde bulunmaktan istinkâfta bulunur. Mebsut. Bedayî vesaire.
262 - : Yukarıdaki tafsilâttan anlaşılıyor ki, kefaete itibar etmeyen zatlar, insanların fıtraten birbirine müsavi olduğunu ve dini islâ-mın muhtelif,
içtimaî sınıflar arasında tam bir müsavat tesis ettiğini na zara alıyorlar.
Filhakika islâm dininde bütün insanlar, hilkaten müsavi görülerek ayni hukuka nail bulunmaktadırlar. Müslümanlıkta mütemayiz içtimaî sınıflar
mevcut değildir, servet ve saman, seriüzzeval olup mübahata medar olacak hakikî bir meziyet sayılamaz. Hirfetler, sanatler ise beşerî hayatın
devam ve intizamım temin için ittihaz edilmiş birer maişet yolundan ibarettir. Abâ ve ecdadın zühd ve tekva ile, ilm ve fazilet ile itti-safı ise bu gibi
âlî meziyetlerden mahrum olan evlât ve ahfad için iftihara medar, feyz ve necata vesile olamaz.
Binaenaleyh nikâhta bu gibi hususatı araştırmaya lüzum yoktur. Elverir ki, bir insan, kendi zatında fahr ve mübahata medar olacak güzide evsaf ile,
diyanet ile temayüz etmiş bulunsun.
Fakat kefaetin muteber olduğuna kail bulunan zevat da beşerin ahvali ruhiyyesine infazı nazar ediyor. Halk arasında haseb ve nesebin, servet ve
samanın, âbâ ve ecdada tecelli etmiş olan mehasin ve mekâri-min vesairenin âlî mefahirden sayıldığını pîşi mütaleaya alıyor, nikâh gibi mühim bir
emri içtimaînin güzelce devam ve bekasını ve nikâhtan matlûp olan mütenevvi hayatî menfaatlerin husulünü temin içinbiribiri-le münasebet ve
müsaheret tesis edecek kimselerin aralarında bir mü-caneset ve mümaseletin mevcudiyetine lüzum görüyorlar.
Filvaki insanların ruhî hallerini tetkik edenlerce malûmdur ki, hiç bir fert kendi akran ve emsali olmıyan kimseler ile güzelce imtizaç ve istinasta
bulunamaz. (jjaiVli^LO^^Jlj^l) kavli hakîmanesi meşhurdur.
Binaenaleyh beşeriyeti fıtraten muttasıf bulunduğu bu gibi ruhî duygulardan, ihtiyaçlardan büsbütün tecrit etmek kabil olmadığından buna mümkün
mertebe riayet etmek lâzım gelir. Kâinata hikmet amuz olan Resuli Ekrem Hazretlerinin kefaet hakkındaki ahadisi şerifesi de işte bu gibi

maslahatlara, ruhî ilcaata nazaran varid olmuştur. 
[24]

 
İKİNCİ  BÖLÜM

 
MUHARREMAT HAKKINDADIR

 
İçindekiler : Muharremat = nikâhları haram olan kadınlar. Karabeti nesebiyye. Karabeti nesebiyye iübarile olan hürmet  riiyyesL Rezaın mahiyeti
ve hürmeti müstelzim   mikdamü. Keza sebebüe nikâhları haram olan kadınlar. Rezam meti rezam hikmeti teşriiyyesi, sıhriyyet. Zina ile müsaheret
ve ademi sübutü hakkındaki mütalâalar. Hürmeti müsahe
teşruyesi. HakJkuTgayr, meharımın aralarını cem, ademi cem'in hikmeti teşriiyyesi. Şirk sebebile olan Müşrikeler   ile kitabiyelerin   nikâhları  
hakkındaki hikmeti teşriiyesi, Iian sebebile husule gelen hüınıet. Mülk sebeblen hürmet. Hürre üzerine cariyeyi nikah Uç veya ikidan mütehassil

hürmet. Tahlil usulünün hikmeti  Adedi meşruu tecavüzden münbais hürmet ve teaddüdi zevcat çatın hikmeti teşruyesi. 
[25]

 
Muharremat = Nikahları Haram Olan Kadınlar
 
263 - : Bazı erkekler ile kadınlar arasında nikâh, veya muvakkaten haram bulunur.
Nikâhın müebbeden hürmetini icab eden sebepler üçtür, karabeti nesebiyye, reza = sut, sıhriyyet.



Nikâhın muvakkaten hürmetini mucib olan sebepler  Hakkul'gayr, meharimin aralarını cem, şirk, Uan, mülk, cariyeyi tezevvüc, üç talâkın vukuu,
adedi megruu tecavüz.
Bu halde esbabı hürmet, on bir bulunmuş, olur.
 (Zahiriyyeye göre hürmeti muvakkateyi icab eden bir sebeb A h vardır ki, o da zinanın vukuudur. Şöyle ki müslim olan bir zanî idt " be etmedikçe
ne mezniyyesile, ne de sair bir afife ile evle olmaz,
Kezalik : bir zaniye için de tövbekar olmadıkça ne zanijie n a afif bir kimse ile evlenmek halâl değildir. Fakat tövbe erkekler evlenebilir.

Elmuhâllâ.) 
[26]

 
Karabeti Nesebiyye Sebebile Hürmet :
 
264 - : Neseb cihetile karabet, nikâha manidir. Şöyle erkek ile aralannda karabeti nesebiyye bulunan rahim sahibesi mahrem kadınların nikâhları
müebbeden haramdır. Bu kadınlar, dört sınıfa ayrılmıştır:
(1)  : Usuldır, bunlar, erkeğin validesile babası ve anası cihetinden ilânihaye ceddeleridir.
(2)  : Fürudur. Bunlar, erkeğin kızlarile     kızlarının ve oğullarının ilânihaye kızları ve hafideleridir.
(3)  : Ana ve babanın cüzüleridir. Bunlar da bir erkeğin hemşirele-rile ana baba bir veya baba bir veya ana bir hemşirelerinin ve biraderlerinin
kızları ve hafideleridir.
(4)  : Ana ve baba cihetinden cedlerin cüzüleridir. Bunlar da erkeğin gerek ana baba bir ve gerek baba bir ve gerek ana bir ammelerile halalarıdır.
İşte bir erkeğe nazaran bu dört sınıfa mensup kadınlardan hiçbirile evlenmek caiz değildir.
265 - : Dördüncü sınıfın kız evlât ve ahfadı müstesnadır. Bunlar ile izdivaç, caizdir. Çünkü bunlarda her ne kadar karabeti nesebiyye itibarile
zatürrahim iseler de şer'an mahrem değildirler.
Aba ve ecdat ile ümmehat ve ceddatm ammelerile haları da dördüncü sınıf hükmündedirler. Fakat bunların da kız ve evlât ve ahfatlarının nikâhları
memnu değildir.
267 - : Ana baba bir veya baba bir ammenin ammesiîe veya ana baba bir veya ana bir halanın halasile nikâh memnudur. Fakat ana bir ammenin
ammesiîe ve baba bir halanın halasile nikâh memnu değildir.
Binaenaleyh bir kimse, babasının ana bir kız kardeşinin ammesiîe veya anasının baba bir kız kardeşinin halasile evlenebilir. Çünkü bı; amme ile

hala, o kimsenin babasına, anasına nazaran yabancı bulunur. Bedayi. Hindiyye. Dürri Muhtar. 
[27]

 
Karabeti Nesebiyye İtibarile Olan Hürmetin
Hikmeti Teşröyyesi :
 
268  - : Yukarıda yazılan dört sınıf karabeti nesebiyye ashabının hürmeti, şeriati islâmiyyede kat'iyyen sabit olduğu gibi bu hürmet, ak-len de
müberhendir.
Dini islâm, bilûmum akraba arasında daima bir muhabbet ve me-veddetin güzelce beka ve cereyanını âmirdir. Zatı rahim, mahrem olan karabeti
nesebiyye ashabı arasında ise daha büyük bir ihtiram ve muhabbetin, daha nezih, samimî bir duygunun icrayı hükm etmesini tavsiye buyurur.
Halbuki zevç ile zevce arasında ne kadar muhabbet ve samimiyet hüküm sürse de bu hal, çok kere bir arızaya uğrayabilir, sektedar olabilir, çok kere
bir huşunet ve münaferet yüz göstererek bir if-tirak müncer olabilir.
Husulile validelere kargı fevkalâde ihtiramlarda, tazimlerde bulunmak bir vecîbedir. Eğer validelerin nikâhı tecviz edilmiş olsaydı bu ihti-ramat ve
tekrîmat, haleldar olacak, validelik şerefi muhafaza olunamayacak idi.
Şüphe yok ki, bir kadın, kocasının emri altında bulunur, onun cis-manî huzuzatım tatmine çalışır, onun hizmet ve taatini bir vazife bilir. Bu gibi
haller ise validelere karşı ifası vacib olan ihtiramatı izale, vali-delik kadrini tenkis eder, valideliğin zillet ve ihanetine duçar olmasını mtistelzim
olur.
Fahreddini Razî der ki : validelerin nikâhları Hazreti Âdem zamanından şimdiye kadar haram olup ilâhî dinlerin hiçbirinde bunların nikâhlarının
halâl olduğu sabit olmamıştır. Ancak mecûs taifesinin peygamber tanıdıkları Zerdegt, böyle bir nikâhın hilüne kail olmuştur ki, onun bir kezzab
olduğunda müslümanların ekserisi müttefiktirler.
Velhâsıl: gerek validelerin, ve gerek dereceleri gösterilen sair karabet erbabının nikâhları; hikmete mugayir, neslin zaif düğmesini müs-telzim,
içtimaî hayatın metanet ve nezahetine münafi, teavün ve tesa-nüde vesile olan karabet dairesinin tevessüüne mani olacağı cihetle asla caiz

görülemez. 
[28]

 
Rezaın Mahîyyeti Ve Hürmeti Müstelzim Mikdarı :
 
269 - : Lûgatta süt emmek, meme emmek mânâsına olan reza, şer'an : «Bir kadının sütünün vakti mahsûsunda bir çocuğun midesine gitmesinden
ibarettir. Bu reza, nikâha manidir. Şöyle ki:
Süt ana sayılacak bir kadın, dokuz yaşından daha küçük olamaz. Fakat bu kadının bikr veya sinni iyase vâsıl olup olmaması ve berhayE.t bulunup
bulunmaması müsavidir.
Süt de çocuğun midesine gerek ağzından ve gerek burnundan vâsıl olsun ve kendisine gerek meme ile ve gerek emzik ile verilsin müsavidir. Bu
sütün az bir miktarda olmasile çok miktarda bulunması arasında da fark yoktur. Herhalde hürmet sabit olur.
270 - : Suya, ilâca veya hayvan sütüne katılmış olan kadın sütü haltında galibiyete itibar olunur.
Binaenaleyh bir kadının sütü, karıştırdığı suya vesaireye galip veya müsavi olursa onunla reza sabit olur. Fakat taam ile karıştırılmış olan kadın



sütü, galip ve gayri matbuh bulunsa da bununla reza tahakkuk etmez.
Kezalik : bir kadının sütü peynir, yoğurt veya ayran yapılıp çocuğa verilse bununla reza hükmü sabit olmaz.
Kezaîik : aşağıdan hukne suretile verilen veya kulağa, ihlile, baş yarığına akıtılan sü*e de itibar olunmaz. Bu meseleler, Hanefiyyeye göredir.
« (Mâliktlere göre henüz bikr veya doğuramıyacak bir yaşta ihtiyar veya henüz mükarenete mütehammil olmıyacak derecede küçük bulunan
kızların ve kadınların ve memesinde süt bulunduğu malûm olan ölmüş bir kadının sütlerile hürmet sabit olur.
Kezalik : bir kere emzirilen veya bir kab ile kendisine süt içirilen çocuğun cevfüne giden veya boğazına gidip de geri gelmiyen en az bir miktar süt
ile de hürmet tahakkuk eder.
Hukne suretile verilen süt, çocuğu bir defa doyuracak miktarda bir gıda teşkil ederse bununla da hürmet sabit olur ve illâ olmaz. Bidayetül'-
müctehid. Şerhi Ebil'berekât.)
(Şafiîlere gelince bunlara göre reza'ile nikâhın memnuiyeti sabit olmak için bir takım şartlar vardır. Ezcümle :
(1) : Rezî,  kendisine süt  verildiği  zaman  tam diri olmalıdır.   Ölü veya bir  cerh  sebebile mezbûhane harekette  bulunur bir halde olursa reza',
muteber olmaz.
(2) : Süt veya onunla yapılan ekmek vesaire çocuğa en az beş defa müteferrik surette verilmelidir. Her def asındaki miktar gerek az ve gerek çok
olsun müsavidir. Bu hususta şer'an ve lûgaten bir had, bir muayyen zabıta yoktur, elverir ki bunlar Örfen başka başka süt veya gıda vermek
sayılsın.
Meselâ : çocuk, memeyi emerken bıraksa veya mür'ziası tarafından bıraktırılsa da tekrar ağzına alarak emse bunlar iki defa süt emmek sayılır.
Velev ki her defasında ağzına birer katre gitmiş olsun.
Fakat çocuk, oynamak veya nefes almak veya tıkanmak gibi bir sebeple memeyi ağzından çıkarıp derhal yine ağzına alsa veya bir memeyi bırakıp
ayni şahsın diğer memesine geçse veya hafifçe uyuşa rez'-alar = süt vermeler, örfen teaddüt etmiş sayılmaz.
(3) . Süt veren kadın, bu esnada tamamen berhayat bulunmalıdır. Binaenaleyh ölü olan veya bir cerh neticesinde ölmek üzere olup mezbûhane
hareketlerde bulunan bir kadının sütü ile hürmeti reza' sabit olmaz. Çünkü o süt, hıl ve hürmetten münfek, hitab salâhiyetinden mahrum bir
cüsseden ayrılmış olmakla behîme sütüne benzer bulunmuş olur. Nitekim* böyle bir kadına tekarrüb ile hürmeti müsahere de sabit olmaz. Şu kadar
ki, eimmenin ekserisi, bu süt ile hürmetin sübutüne kail olduklarından bu babda ihtiyata riayet evlâdır. Aksi surette hareket, şiddetli bir kerahetle
mekruhtur.
Fakat böyle bir kadının sütü, bu halinden evvel bir kab içine alınmış olur da bundan bilâhare çocuğa beş defa veya beşinci defa olarak verilirse
bununla -esah olan kavle göre- hürmet sabit olur.
Kezalik: Bikrin, kendisine mukarenet vukubulmaksızın sütü nebe-an eden bir kadımn aüdile de reza1 hükmü tahakkuk eder.
Kadının sütü, su ile mahlut olunca bakılır: Eğer süt galib ise veya mağlûp olduğu halde hepsi birden beş defada veya beşinci defada olarak içirilmiş
ise -ezher olan rivayete göre- hürmet sabit olur.
Kezalik: kadının stitile peynir olarak veya bu sütün kaymağı veya yağı alınarak çocuğa yedirilse bununla da tegaddî hâsıl olacağından hürmet
tahakkuk eder. Elverir ki, mahlut olan süt, çocuğa velev ki pek az az olarak beş defada verilebilecek bir miktarda bulunsun. Tuhfetül'muhtac.)
(Hanbelî fukahasma gelince bunlara göre bikrin ve gebe olmamış bulunan kadımn sütile rezâ' hükmü sabit olmaz. Çünkü bunlar nadirdir, bunlar iîe
çocukların tegaddîsi hususunda bir âdet carî değildir. Belki bunlar hakikaten süt olmayıp seyelân eden birer rutubetten ibarettir. Bunlar erkeğin ye
behîmenin sütlerine^ müşabihtir.
Bir de rezâ' ile hürmeti nikâhın sübutü için kadının sütü, çocuğun boğazından cevfine vâsıl olmalıdır. Çocuk, sütü ağzına alır da sonra dışarıya
atarsa veya süt, çocuğa antikan yapılırsa bununla hürmet sabit olmaz.
Kezalik: çocuk, rezâ' müddetinde en az beş defa süt emmiş bulunmalıdır. Çocuk, süt verenin memesini bir kere emip de herhangi bir sebeple
ağzından çıkardıktan sonra tekrar emmeye başlasa ikinci bir emme vticude gelmiş olur. Bir memeden diğer memeye intikal de böyledir. Maahâza
İmam Ahmedden diğer rivayetlere nazaran bir defa veya üç defa emmek de razâm hürmeti için kâfidir.
Peynir haline getirilmiş olan kadın südile de rezâ1 hükmü tahakkuk eder. Çünkü bu, çocuğun midesine gidince semizlenmesine, kemiklerinin
nemasına yardım eder.
Kezalik: taam ile, su ile veya saire ile karışıp üç vasfı, yani: rengi, tadı, kokusu baki bulunan bir kadın südile de hürmeti rezâ', vücude gelir.
KeşşafuTkınâ'. NeylüTmeareb.)
(Zâhiriyye mezhebine gelince: tbni Hazm diyor ki: Hürmeti mu-cib olan rezâ', her biri diğerinden ayrı olmak üzere en az beş defa süt emmektir. Her
biri, çocuğun açlığını gidermeye medar olabilecek surette be§ defa memeyi mas ederek süt emmek ile de bu hürmet, vücude gelir.
Hürmeti rizâ1, ölmüş, bir kadının sütünü emmekle de tahakkuk eder.
Bununla beraber süt emen çocuk, sütü bizzat süt veren kadının memesinden emmelidir. Şayet bir kadının sütü, bir kab içine sağılarak içirilse veya
memesi çocuğun ağzına sağılsa veya sütü bir taama ka-

rıştmlarak yedirilse bunlar ile hürmeti  rizâ1 sabit olmaz.  Velev-ki bu, o çocuğun uzun bir müddet gıdası olsun. Elmuhallâ.) 
[29]

 
Reza Müddeti
 
271 - : Rezâ'  = süt müddeti, îmamı Azama göre velâdet vaktinden itibaren otuz ay, îmameyne  ve îmam    Züfere  göre  de iki kamerî senedir. Bu
müddet içinde içilecek süt ile hürmeti rezâ'. sabit olur.
Vilâdet, ay başına tesadüf ederse ehilleye, gurrolere itibar olunur. tesadüf etmezse her ay otuz gün itibar edilir.
272  -  : Rezâ1 müddetinden sonra mideye     giden bir  süt ile rezâ' hükmü sabit olmaz.
Binaenaleyh üç, beş yaşında bir çocuk, herhangi bir kadından süt emse veya bir erkek kendi zevcesinin sütünü içse bununla aralarında hürmeti rezâ'
tahakkuk etmez. Hanivye. Hindiyye.-
« (Malikî mezhebine göre rezâ' müddeti, iki seneden ve nihayet iki sene ile iki aydan ibarettir. Bu müddetten sonra verilecek süt ile hürmet sabit
olmaz, Meğer ki çocuk daha evvel sütten müstağni olmuş olsun. Şöyle ki : çocuk yemek yemeğe başlayıp emmiş olduğu süt kendisine kâfi gelmiş



bulunsa, bu halden sonra verilecek süt ile rezâ1 hükmü sabit olmaz. Velev ki henüz iki yaşını doldurmuş bulunmasın.)
(Şafîiyyeye göre rezâ' müddeti, iki senei kameriyyenin hitamına doğru nihayet bulur. Binaenaleyh süt, iki kamerî sene henüz bitmeden verilmiş
olmalıdır. Sütün ilk verilmesi, ayın evveline müsadif olmazsa bu ay, otuz gün olmak üzere yirmi beşinci aydan ikmal edilir.)
(Hanbelî fukahası da diyorlar ki : rezâ' müddeti, tam iki senedir. Bundan bir lâhza sonra içilecek süt ile rezâ' hükmü sabit olşıaz. îki seneden
mukadem fıtam = sütten ke_sme vaki olsa da yine bu müddet nihayet bulmadıkça içilecek süt ile hürmeti, rezâ', tahakkuk eder.)
(Zahiriyyeye gelince bunlara göre rezâ' için muayyen bir müddet yoktur. Bu hususta küçük ile büyük müsavidir. Binaenaleyh süt emen. pek yaşlı bir
şahıs olsa da yine hürmeti rezâ' vücude gelir. Hazreti Aişe iîe îbni Mesud, îbni Abbas gibi sahabei kiram da bu kanaatte bulunmuşlardır.

Bidayetül'müctehid. El'muhallâ.) 
[30]

 
Rezâ'ev Hükmü ;
 
273 - : Rezâ'm şer'an hükmü, hıllî nazar ile nikâhın haram olmasıdır.
Binaenaleyh aralarında süt bulunan kimseler, biribirine nâmehrem olmazlar. Bir fitne havli melhuz olmayınca biribirine bakabilirler. Aralarında
nik&h carî olamaz.
274 - : Rezâ' İle bir karabeti şer'iyye sabit olursa da bununla nafaka, irs, ıtk, reddi şahadet, velayeti nikâh, velayeti mal gibi sair ahkâmı neseb, sabit
olmaz. Çünkü neseb, irzâ'dan-süt vermekten kavidir. Rezâ', nas ile sabit olan hususlara münhasır olur, her veçhile nesebe müsavi olamaz.
Meselâ: bir süt ana, süt vermiş olduğu kimseden nafaka almaya mütahik olmaz. Ve bunlardan biri vefat edince kendisine diğeri varis olamaz. Meğer

ki başka bir cihetten nafakaya veya irse müstahik bulunsun. Hindiyye. Dürri Muhtar. 
[31]

 
Reza  Sebebile Nikahları Haram Olan Kadınlar :
 
275  - : Rezâ' sebebile nikâhları haram olan kadınlar, karabeti ne-sebbiye cihetile nikâhları haram olan kadınlar gibi şu dört sınıfa ayrılırlar :
(1) : Usûldür. Bunlar, bir kimsenin süt anası ve süt ana ve babasının neseben veya rezâan validelerile üânihaye caddeleridir.
(2) : Fürûdûur. Bunlar, bir kimsenin süt kızları ve süt evlâdının neseben veya rezâan kızlarile ilânihaye hafideleridir.
(3)  Süt, baba ve ananın neseben veya rezâan cüzüleridir. Bunlar, bir kimsenin rezâan ana baba bir veya baba bir veyahut ana bir kız kardeşleri ile
rezâan erkek veya kız kardeşlerinin neseben ve rezâan kızları ve ilânihayet hafideleridir.
(4) : Süt baba ve ana tarafından cedlerin neseben veya rezâan cü-zÜleridir. Bunlar da bir kimsenin rezâan ana, baba bir veya baba bir veyahut ana
bir ammelerile halalarıdır.
Neseben baba ve ananın rezâan valideleri, caddeleri, ve kızkardeş-îeri ile amme ve halaları da bu dördüncü sınıfa dahildirler.
Binaenaleyh bir kimse, meselâ : neseben babasının süt kardeşini veya teyzesini nikâh edemez.
276 - : Yukarıdaki meseleden de anlaşıldığı üzere mür'zia = süt veren kadın, rezîin = süt emen gocuğun süt annesidir, kendisinden rezîi için süt hâsıl
ettiği zevci de rezîin süt babasıdır.
iradi süt veren kadınla bu kocasının gerek neseben ve gerek rezâan evlâdı, süt emenin ana baba bir süt kardeşleridir. Ve bu süt verenin başka
kocasından olan neseben veya rezâan evlâdı da- bu süt emenin ana bir
kardeşleridir.
Mezkûr kocanın süt veren zevcesinden başka zevcesinden olan ne-aeben veya rezâan evlâdı da bu süt emenin baba bir süt kardeşleridir. Bu
kardeşlik, -rlebeni fahl» den neşet etmektedir. Faniden murat, kendisinin tekarrübünden dolayı süt husule gelmiş olan erkektir. 3u meseleye nikaha
siebezü fahl meselesi» tesmiye etmişlerdir. Velhâsıl : bir çocuk, aütünü emdiği, içtiği kadının bu sütü, hangi erkeğin mukarenetinden rnün-bais ise o
erkeğin de rezâan evlâdı bulunur. Haniyye. Hindiyye,
277 - : Bir kimBenin süt babasının neseben ve rezâan erkek ve kız kardeşleri o kimsenin süt amcalarile ammeleridir.
Kezalik mürzianın neaeben ve rezâan erkek ve kız kardeşleri Je rezün süt hal ve halalarıdır. Diğer karibeierini buna kıyas etmeli I.
278 - : Sütlü bir kadın, kocasından boşanıp da iddetini müteakip başka bir erkekle evlenerek ondan çocuk getirse, sütü bu ikinci kocasından olmuş
olur.  Fakat bu ikinci kocasından    çocuk getirmemiş olunca sütü evvelki kocasınmdır. Binaenaleyh bu sütü emen bir çocuk, evvelki kocasının süt
çocuğu sayılır.
« (Eimmei selâse ile Zahiriyyeye göre de «lebeni fahl» ile hürmeti nikâh sabit olur. Saîd îbni Müseyyebe, Ebu Seleme tbni Abdir'rahmane,
Süleyman îbni Yesare, Nahaî ile Ebu Kiİâbe'ye, ve îmam Şafiîden bir kavle göre ise lebeni fahle itibar olunmaz. Bu, muharrim değildir. Çünkü
rezâ, kadın tarafından olur, erkek tarafından olmaz. El'ımıgnî. Mec-maülenhür. Haniyye.)
(Hanbelî kitaplarından «El'znugnS» de deniliyor ki : bir boşanmış kadın, kendisini boşamış olan kocasından sütü mevcut olduğu halde baş-kasile
evlense şu beş halden halî olamaz :
(1) : Birinci kocadan münbais sütih artıp eksilmeyip alâ hâlihî kalmış, ikinci kocadan da çocuk dünyaya getirmemiş bulunur. Bu halde süt, birinci
kocaya aittir. Gerek ikinci kocadan hami mevcut olsun ve gerek olmasın. Bunda hilaf, malûm değildir.
(2)  : Birinci kocadan nes'et eden şut, gerek artmış olsun ve gerek olmasın, ve gerek bir aralık kesilip sonra avdet etmiş bulunsun ve gerek asla
kesilmiş bulunmasın. İkinci kocadan hami   bulunmayınca süt, yine birinci zevce aittir.
(3) : Süt, gerek artsın ve gerek artmasın ye gerek kesilmiş olsun ve gerek olmasın ikinci zevçten çocuk dünyaya gelince süt, yalnız bu ikinci zevce
ait bulunur. Çünkü ikinci kocadan vilâdet vukuuile birinci kocadan nıütehassil süt, kesilmiş olur.    Çocuğun süte ihtiyacı, bu sütün birinci
rovcten olmasına manidir. İmamı âzam ile îmam Safînin   kavileri böyledir.
(4) : Birinci zevçten hâsıl olan süt, bakî olmakla beraber ikinci zevc- olan hami sebebile artmış bulunur. Bu halde süt, her iki zevöden ol- olur.
İmamı azama göre ikinci zevcden vilâdet vaki olmadıkça bu, yine birinci zevce aittir. İmam Şâfiîye göre ise eğer hami, sütün incesine sebep olacak
bir hale daha gelmemiş ise bu süt, birinci zevce aittir. Fakat sütün inmesine sebep olacak bir hale gelip de bu sebeple miktarı artmış ise bu halde iki



kavi vardır. Bir kavle göre bu süt, yine birinci zevcindir. İkinci kavle göre do bu süt, her iki zevce aittir.
(5) : Birinci kocadan mütehasâil «üt, kesilip »onra ikinci kocadan olan hami ile toplanmıya başlanmış bulunur. Eu halde süt, Ebubekre göre yine iki
kocaya aittir. Çünkü süt, esasen birinci kocaya ait idi, hamlin zuhurile avdet etmiş, tekrar nebeana başlamış olacağından bu süt, her iki kocaya izaf
edilir. İmam Şafiînin kavilerinden biri de böyledir. Ebüi'-hatabm ihtiyarına göre ise bu süt, ikinci kocaya aittir. İmam Şafiînin bir kavli de böyledir.
îmamı azama göre ise bu süt, ikinci zeveden vilâdet vukua gelinceye kadar birinci zevce aittir. Çünkü hami, flütü iktiza etmez, belki süt, velâdet
zamanında    çocuğun ihtiyacına mebni yaratılır.)
279 - : Yukarıdaki meselelerden de münfehim olduğu üzere karabeti nesebiyyeden dolayı nikahlan memnu olan kadınların rezâ'dan dolayı da
nikahlan memnudur. Her ne kadar fıkıh kitaplarında bazı müstesnalar mezkûr ise de bunlar, haddi zatında birer istisnai münkaü teşkil ediyorlar,
rezâ' hususundaki hürmetin umumiyetine münafi değildir ler.
Bu müstesnalar, şu aşağıdaki dokuz sınıftan ibarettir  :
(1) : Kız ve oğlan kardeşlerin analarıdır ki bunlar, neseben er ve kız kardeşlerin süt analan ve süt kardeşlerin neseb veya rezâ' cihetile valdeleridir.
Meselâ: Zeyd, neseben er kardeşi Amr'in rezâ'an anası Hindden süt emmiş olmayınca Hindi .tezevvüc edebilir. Halbuki bir erkeğin neseben
kardeşinin neseben validesi, kendisinin öz veya üvey validesi olacağından nikâhı caiz değildir.
(2)  : Evlâdın kız kardeşleridir ki bunlar, neseben evlâdın rezâ'an kız kardeşlerile bunların kızlarıdır. Halbuki bir kimsenin neseben evlâdının
neseben kız kardeşi, kendisinin ya kızı veya rebîbesi = üvey kızı olacağından nikâhı caiz değildir.
(3) : Evlâdın ceddeleridir ki bunlar, neseben evlâdın rezâ'an cedde-leri ve rezâ'an evlâdın neseben veya diğer mürziadan rezâ'an ceddeleridir.
Halbuki bir kimsenin neseben evlâdının neseben ceddeleri, kendisinin ya anası, veya kain validesi olacağından aralarında nikâh caiz değildir.
(4) : Amcaların ve ammelerin valideleridir ki bunlar, neseben amca veya ammenin rezâ'an valideleri ve rezâ'an amca veya ammelerinin rezâ'an
valideleridir. Halbuki bir kimsenin neseben amca veya ammesinin neseben validesi, kendisinin öz veya üvey caddesi olacağından nikâhı caiz
değildir.
 (5) ; Dayıların ve teyzelerin    valideleridir ki bunlar, neseben veya rezâ'an dayı ve teyzen'n süt valideleridir. Halbuki bir kunüonjn nebuuun dayı
veya teyzesinin neseben validesi, kendisinin ana bir ceddeai olacağından nikâhı caiz değildir. Nitekim bir kimseye süt ameasiie ammesinin ve süt
dayısiie teyzesinin neseben validelerini nikâh da haikl değildir. Çünkü bunlar, o kimsenin ya rezâ'an ceddesi veya rezâ'an ceddinin ülger zevcesidir.
(6) : Evlâdın ammeleridir ki bunlar, neseben evlâdın rezâ'an ammeleri ve rez'an evlâdın neseben veya diğer mürziadan rezâ'an ammeleridir.
Halbuki bir   kimsenin   neseben   evlâdının   neseben   evlâdının   neseben ammesi, kendisinin kız kardeşi olacağından nikâhı müebbeden haramdır.
(7) : Evlâdın ammelerinin kızlarıdır ki bunlar, neseben evlâdın süt ammelerinin kızlan ve süt evlâdın neseben veya rezâ'an ammelerinin kızlarıdır.
Halbuki bir kimsenin neseben evlâdının neseben ammesi kızı, ken dişinin kız kardeşinin kızı olacağından nikâhı ebediyen memnudur.
(8) : Evlâdın kız kardeşlerinin kızlarıdır ki bunlar, neseben evlâdın rezâ'an kardeşlerinin   kışları ve rezâ'an   evlâdın neseben veya rezâ'an
kardeşlerinin kızlardır. Halbuki bir kimsenin neseben ey&dmm neseben kız kardeşleri kızı, kendisinin veya menkûhesinin hafidesi olacağı cihetle
nikâhı müebbeden haramdır.
(9) : Evlâdın evlâdının   valideleridir ki,   bunlar,   neseben   evlâdın rezâan evlâdının neseben  veya  diğer    mürziadan rezâ'an valideleridir.
Bunların nikâhları caizdir. Halbuki bir kimsenin neseben evlâdının neseben evlâdının validesi, oğlunun .menkuhesi olacağından kendisine nikâhı
müebbeden haramdır. FtJml'kadir. Bahri Râik.    Reddi Muhtar. Dürri Münteka.
Bu esaslar üzerine aşağıdaki meseleler, tefemi eder :
280 - : Süt ana ile süt babanın akribası, süt evlâdın da akribasıdır. Fakat süt evlâdın menkuhesile evlât ve ahfadından bagka akribası, süt ana ile süt
babanın akribası değildir.
Binaenaleyh bir kadın, süt oğlunun neseben babasile, dedesile veya kardeşüe evlenebilir.
Kezalik bir kimse, neseben baba bir kardeşinin ana bir kız kardeşini tezevvüc edebileceği gibi neseben kardeşinin süt kız kardeşini de te-zevvüc
edebilir.
281  - : Bir kadının emzirdiği bir çocuk, o kadının hiçbir oğlu ile veya kızı ile evlenemez. Bunların, arasında süt kardeşliği vücude gelmiş olur.
Fakat bu çocuğun emzirilmeyen diğer kardeşleri, o kadın ile ve onun evlâdile evlenebilirler.
282  - : îki kadından her biri, diğerinin bir çocuğunu emzirdiği takdirde yalnız bu çocuklar arasında hürmet sabit olur. Şöyle ki :
Meselâ.: Hindin iki kızından yalnız biri Zeynebden aut emsc, Zeync-bin de yalnız bir oğlu Hindden aüt emse Hind ile Zeynebin diyor kızları,
oğulan arasında - başka bir mâni yok ise - nikâh caiz olur. Kak'at bu süt emenler arasında caiz olmaz.
283  - : Rezâ1, zamanın ve mekânın ihtilâfile muhtelif olmaz.
Binaenaleyh bir kadının meselâ: yirmi otuz sene mukaddem doğurmuş olduğu çocuklarile yirmi otuz sene sonra süt vermiş olduğu çocuklar
arasında süt kardeşliği tahakkuk eder.
Kezalik : dari islâmda vukubulan bir rezâ' ile dari harbde vuku bulmuş olan bir rezâ1 arasında da fark yoktur,
284 -:Bir çocuğun müteaddit süt anaları olabilir. Hattâ bir çocuğa iki kadının biribirine karıştırılmış   olan sütleri içirilmiş olsa yine aralarında rezâ'
hükmü sabit olur. Gerek sütlerin miktarları müsavi olsun ve gerek olmasın. Çünkü cins, cinse galip olmayacağı cihetle bunlarda galibiyete,
müsavata bakılmaz.
« (Fıkhı Mâlikîde deniliyor ki : iki kadının mahlut sütile hürmet sabit olur.'Miktarları müsavi olsun olmasın. Fakat kadının.sütü su ile, bal, yağ, veya
taam ile veya hayvan südile mahlut olunca bakılır : Eğer kadının sütü galip ise hürmet sabit olur ve illâ olmaz.)
286 - Rezâ' ile hürmeti müsahere de sabit olur.
Binaenaleyh bir kimse, sütoğlunun boşadığı zevcesini, metrûkesini nikâh edemez. Bir kadın da süt lnnmn kocasile evlenemez. Çünkü bunlar, süt
kain peder, süt kain valide bulunmuş olurlar.
286 - : Bir kadın, kendisinin henüz çocuk bulunan ortağım emzirse ikisi de zevce haram olur. Bu takdirde o kadın baklandaki hürmet, mu-ebbeddir.
Artık o zevcile bir daha evlenemez. Çünkü onun kain validesi olmuş olur. Çocuğa gelince eğer mür'ziası olan o kadın, zevcinin medhu-
lün bihası ise kendisi de o zevce müebbeden haram olur. Fakat medhu-lün bihası değilse müebbeden haram olmaz, o zevç ile nikâhlarını tecdit caiz
bulunur.



287 - : Bir kimse, kendi kızının veya herhangi bir kız- kardeşinin süt verdiği bir çocuk ile evlenemez. Böyle bir çocuk nikâhı akında bulunsa hemen
müebbeden hürmet vaki olur. Çünkü nikâha arız olan rezâ' dahi sabıkan mevcut imiş gibi zevciyetin devamına mani olur.
288 - : Bir kimse, zevcesinin süt kızını veya süt anasını şeh«tle messetse zevcesi kendisine haram otur. Çünkü şehvetle mes ve t&khil, hürmeti
musahereyi mucib sebeblerdendir.
289  - : Zinadan hâsıl olan süt ile de hürmeti müsahere sabit, rezâ hükmü   carî olur.  Binaenaleyh  bir kimse, kendi mezniyesinin süt kızını nikâh
edemez. Bu kız, o.kimsenin usul ve füruuna da haram olmuş olur.
290 - : Rezâ' iie hürmetin sübutü için süt ananın rnalûmiyetİ lâzımdır.   Binaenaleyh   bir   kızı   veya   bir   oğlan   çocuğunu   bir   karyenin birçok 
kadınları emzirmiş oldukları halde bunlar alettaym bilinmeyip bu  hususta bir emare de mevcut olmasa bu kız veya oğlan, başka bir mani
bulunmadığı takdirde o karye ahalisinden harhalde birisile evlenebilir.
291 - : Şek ile hürmeti rezâ', tahakkuk etmez. Binaenaleyh sütü bulunmayan bir kadının memesini ağzına almış olan bir çocuk hakkında rezâ'
hükmü sabit olmıyacağı gibi sütü mevcut olduğu halde çocuğun ağzına süt gidip gitmediğini malûm bulunmadığı takdirde de rezâ', hükmü sabit
olmaz. Bedayi. Hindiyye, Dürri Muhtar.
« (Malikîlere göre de haram bir mukarenetle vücude gelen bir süt İle hürmeti rezâ, sabit olur. Velev ki bu mukarenetle neseb sabit olmasın.
Meselâ : zina ile, gasb veya dördüncü zevce üzerine alınan beşinci bir kadıa ile veya başkasının nıu'teddesiie veya nikâhları haram olan kadınlardan
herhangi birile bile bile vukubulan bir mukarenet üzerine neseb sabit olmaz. Fakat bu mukarenetten husule gelen süt ile hürmet sabit olur. imam
Mâlikin son içtihadı bu veçhiledir. İlk içtihadına nazaran neseb sabit olmayınca rezâan hürmet de sabit olmaz.)
(Şafiîlere göre de nikâhı fâsidden, şüphe ile vukubulan mukarenetten mütevellit süt ile hürmeti rezâ sabit olur. Fakat zinadan müte-hassil süt ile
zanî hakkında hürmeti rezâ sabit olmaz. Binaenaleyh bu halde süt emen, mür'zianın süt çocuğu olursa da zaninin olmaz. Şu kadar var ki bir kimse
için mezniyesinin kendi mukarenetinden hâsıl olan sütiie emzirilmig olan bir kızı nikâh etmek mekruhtur.
Şafiî mezhebine göre de şek ile hürmeti rezâ', sabit olmaz. Meselâ: çocuğun beş defa süt aldığında veya bu beş defanın iki sene hitamından evvel
yukubulduğunda şek edilse hürmeti rezâ', tahakkuk etmez. Şu kadar var ki bu halde ihtiyata riayet evladır. Tuhfetül'muhtaç.)
(Hanbelî fukahası da diyorlar ki : rezâ'ın vukunda veya adedinde şek edilse bununla rezâ' hükmü sabit olmaz. Belki yakine itibar olunur. Çünkü asi
olan, rezâ'ııi ademidir. Şu kadar var ki, gübühatın terki evlâ olduğundan "bu halde diyaneten tevakki icab eder?
Kezalik : erkeklerin ve koyun, ke£i gibi sair zî hayatın sütlerile rezâ' hükmü sabit olmıyacağı gibi hünsayı müşkilin Büdile de bu hüküm sabit

olmaz. Çünkü bunun kadın olup olmadığı meşkûktür. KegşafuTkı-nâ\)
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Reza'ın Sübutu:
 
292 - : Rezâ'ın sübutü beyine ile olacağı gibi ikrar ile de olabilir. Şöyle ki: rezâ' hakında zevcin ikrarı muteberdir. Maamafih Bilâ
İsrar vaki olan ikrarından riicuu da muteberdir. Çünkü rezâ' mahalli hatadır, bunda tenakuz carî olmaz.
Binaenaleyh bir kimse, zevcesile aralarında süt bulunduğunu mu-sirren ikrar etse araları tefrik olunur, artık bundan sonra vukubulacak inkâr ve
rücuu faide vermez. Fakat ısrar etmeksizin ikrar edip bilâhare hata veya vehm ettiğini iddia etse beyinleri tefrik olunmaz.
293 - : Rezâ'a dair ikrarda sebat ve İsrar etmek: "Dediğim doğrudur, sahihtir, sabittir, bu  hususta bence şek yoktur" demek gibi bir suretle olur.
Yoksa ikrarı vâkıı mücerred tekrar etmek,, bilâhare rücua mani olmaz.
294 - : Bir kimse, bir kadınla aralarında süt bulunduğunu ikrar edip de muahharan tevehhüm etmiş olduğunu bü'ifade nefsini tekzip ey-lese o kadın
ile evlenebilir. Fakat bu ikrarında evvelce ısrar etmiş ise evlenmesi caiz olmaz. Şayet evlenecek olursa araları tefrik olunur.
Bir erkek île bir kadın, böyle bir ikrarda bulunup da bilâhare kendilerini tekzip ettikleri takdirde de hüküm böyledir.
295 - : Keza' hususunda zevcenin ikrar ve İsrarına itibar olunmaz.-
Binaenaleyh bir kadın, kocasile . aralarında süt bulunduğunu ikrar etse veya süt bulunduğunu nikâhtan evvel ikrar etmiş olduğunu iddia eylese bu
süzü kabul olunarak aralarını tefrik olunmaz. Şu kadar var ki, bu kadın bu ikrar ve iddiasında sadık ise zevcine nefsini temkin etmesi caiz
olmayacağından tefrika çare araması diyaneten lâzım gelir.
296 - : Beyyineye = şahadete gelince rezâ'da nisabı şahadet, âdil olmak şartile iki erkek veya bir erkekle iki kadındır. Bunların şaahdet-Ierile rezâ
sabit olur. Fakat bu hususta bir âdil erkeğin veya yalnız iki veya daha ziyade kadının şahadetleri kabul olunmaz.
297 - : Bir kadın, zevç ile zevceden her birine süt vermiş olduğuna şahadet etse bununla rezâ sabit olmaz.    Velev ki haizi adalet olsun. Lâkin bu
şahadet üzerine zevceynin tenezzühen müfarakati evlâdıdır.
Anıma zevç ile zevce, bu şahadeti tasdik ederlerse aralarındaki nikâh, fâsid olur. Bu halde tekarüb vuku bulmamış ise mehr, lâzım gelmez. Şayet
zevce tekzib ettiği -halde zevç tasdik etse nikâh yine fâsid o-lur. Fakat bu surette mehr, sakıt olmaz. Bilâkis zevç, tekzib ettiği halde zevce tasdik^
eylese nikâhları bali üzere kalır. Şu kadar var ki zevcini tahlife hakkı olduğundan ledel'istihlâf zevç, yeminden nükûl ederse aralarına tefrik lâzım
gelir.
298 - : Rezâ' hakkında şahadeti hisbe de carîdir. Binaenaleyh şahitler, zevç ile zevce arasında rezâ'ın vukuna dair dâva sebk etmeksizin gahadette
bulunabilirler. Hâkim, bu şahadet üzerine tefrika hükmeder.
299 - : Rezâ'a şahadetle zevceyn arasında hemen firkat vaki olmaz- Belki hâkimin tefrikine lüzum vardu. Çünkü bu şahadet, bir hakkın iptalini
mutazamnıın olduğundan hükme muhtaçtır. Meğer ki, zevceyn, mütareke etsinler.
300  - : Zevç ile cevcenin rezâ1 hakkındaki ikrarları beyyine ile ispat edilebilir. Bu ispat üzerine beyinleri tefrik edür.
301 - : Vaki olacak bir şahadet üzerine   zevç ile zevcenin araları tefrik edilince tahkik edilir : Eğer aralarında tekarrüb   vukubulmuş ise zevce,
tesmiye edilmiş olan mehrile mehri mislinden hangisi az ise ona müstahik olur. Tekarrüb vuku bulmamış, ise mehr namına bir şeye müs-tahik
olmaz. Kaniyye. Hindiyye. Reddi Muhtar.
« - (Malikîlere göre rezâ'ın vukuunda mükellef olan zeve ile zevce ittifak edince nikâhları f-eshsdilir. Bu halde zevce, medhulün biha ise mehri
müsemmasına, mehri müsemması yok ise mehri misline müstahik olur.
Kezalik: Ve ceynden herhangi birinin rezâ'i kablel'akt ikrar etmiş olduğuna dair ikame edilecek beyyine île nikâhları fesh olunur. Bu takdirde rezaı



yalnız zevce ikrar etmiş ise bakılır: gayrı methulun biha ise mehre ve saireye müstahik olmaz, methulun biha ise garre sayılarak yalnız nt'ı dinara
müstahik olur.
«Gârre» : aybım veya başkasının mu'teddesi olduğunu sakhyarak hatibini aldatan, nikâhına mani olan halini saklıyan kadın demektir ki, nikâhı
duhulden sonra fesh edilince yalnız bir dinarın dörtta birine müstahik olur.
Kezalik: zevç, nikâhtan sonra zevcenin inkârına mukarin bilâ beyyine rezâi iddia ederse nikâh, fesh edilir. Bu halde kadın, medhulün biha değilse
mehri müsemmasımn yarısına müstahik olur. Çünkü zevç, bu id-diasile müttehem olduğundan kendisini mükezzib bulunan zevcesinin bu hakkını
iskat edemez:
Fakat zevce, zevcinin inkârına mukarin akdi nikâhtan sonra duhulden evvel veya sonra, rezâ' iddiasında bulunursa bununla nikahlan reahedilemez.
Zira kadın, bu suretle nefsini zevcinden ayırmak için bir biyleye tevessül etmiş olmakla müttehem bulunur.
Şayed zevç, bu iddiaya mebni iftiraka muvafakat ederse kadın, duhul vukubutm&mıs ise mehr namına bir geye müstahik olmaz.
Nikâhları velîlerinin iznine mütevakkıf bulunan çocukların veya bakir kadınların ebeveyni veya ebeveyninden biri, bunların hakkında süt
bulunduğuna dair ikrarda bulunmuş olsa bakılır: Eğer bu ikrar, kab-lel'akd vuku bulmuş ise akdi nikâha müsaade edilmez, buna rağmen nikâh
akdedilecek olsa fesh edilir. Fakat bu ikrar, akdden sonra vuku bulmuş ise makbul olmaz.
Büyük olan erkekler Üe dul bulunan büyük kadınlar hakkında ba-balarüe analarının ikrarları ise iki ecnebinin ikrarı mesabesindedir. Binaenaleyh
bu ikrarlar ile nikâhları fesh edilemez. Gerek akidden evvel •V ve gerek sonra vukubulmuş. olsun müsavidir. Şu kadar var ki, bu halde nikâhtan
ictinab edilmesi tenzahen müstahabdır.
Keza' hususunda nisabı şahadete gelince rezâ, iki âdil erkeğin şa-hadetlerile sabit olur. Fakat bir erkek ile bir kadının veya iki kadının rezâ1
hakkındaki iddiaları kablel'akd. nâs arasında şayi ise bunların bu veçhile şahadetlerile de rezâ' sabit olur. Velev ki bunlar, nikâhları velîlerinin
iznine mütevakkıf bulunmayan zevç üe zevcenin ebeveyni bulunsun. Ve bu şüyu takdirinde bu şahitlerde adalet de bazı fukaheya göre şart değildir.
Amma yalnız bir kadının iddiası, evvelce şayi de bulunsa bunun şa-hadetile rezâ' sabit olamaz. Velev ki haizi adalet bulunsun. Şu kadar var ki, bu
gibi ikrarlara, şahadetlere b,inaen akdi nikâhı terk etmek te-nezzühen mendubdur. Minehütcelîl. Fethül'alâ.)
(Şafiüere göre de zevç, rezâ'ı ikrar ederse zevcesile aralan tefrik olunur. Zevce ikrar ederse bakılır: Eğer zevci inkâr ediyorsa bu kadını kendi rızasüe
aldığına yemin ettiği takdirde tasdik olunur. Yemin etmediği takdirde ise -esah olan kavle nazaran- zevce, kendi ihtiyarile bile bile nefsini temkin
etmemiş ise tasdik edilir. Çünkü iddiası, ihtimal dahilindedir.
Rezâı inkâr eden taraf, nefyi ilme yemin eder. Zira bu, başkasının fi'Iine ait bir yemindir. Rezâı iddia eden kimse işe betate yemin eder. Çünkü
bununla başkasının hakkını ispat etmiş olacaktır.
Şahadete gelince rezâ, iki erkeğin, bir erkek ile iki kadının ve yal nız dört' kadının şahadetlerile sabit olur. Bu sabitler, rezâın vaktini, adedini, ve her
defasında çocuğun cevfüne sütün gitmiş olduğunu zdkr etmelidirler.
Sütün cevfe gitmiş olması, zannı kavî ile veya süt verilmesini müşahede ile anlaşılır.
Mürzianın şahadeti, başkalarile beraber olunca muteberdir. Meğer ki rezâ mukabilinde ücret talep etsin. O halde müttehem olacağından şahadeti
makbul olmaz. Tuhfetül'muhtac.)
(Hanbelîlere göre zevcin rezâa dair ikrarından sonra hata iddiası herhalde kabul edilemez. Fakat zahiri halin tekzip ettiği bir ikrara da iî ibar
olunamaz. Binaenaleyh bir kimse, kendisinin validesi * veya kızı olamayacak bir yaşta bulunan bir kadın hakkında «Bu benim süt ananıdır veya süt
kızımdır» dese bununla hürmeti rezâ 3abit olmaz. Çünkü bu halde kizbi müteyekkandır.
Kezalik: reza hususunda zevcenin kavli mücerredi makbul değildir. Binaenaleyh bir kadın, * kocası hakkında «Bu benim süt kardeşimdir» dese
beyyinesi bulunmadıkça nikâhları hükmen devam eder.
Hanbelî mezhebinde rezâın şahadetle sübutu hakkında muhtelif kaviler vardır. Şöyle ki: bir kavle göre yalnız mürzianın veya âdil bir şahsın
şahadetile rezâ sabit olur. Bu hususta ne şahide, ne de meşhudun lehe yemin tevcih edilmez. Tavusa,Zührîye göre yalnız mürzianın şahadeti
makbuldür. İmam Ahmedden diğer bir rivayete göre iki kadından noksanın şahadeti makbul değildir. Hakem de buna kaildir. İmam Ahmedden
üçüncü bir rivayete göre rezâ hususunda bir kadının şahadeti yeminile beraber makbuldür. îshak da buna kail olmuştur. Ata'ya, Katade'ye göre ise

bu hususta dört kadından noksanın şahadetleri kabul olunmaz. Elmugnî, Neylül'meârib.) 
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Hürmeti Rezâın Hikmeti Teşriîyyesi :
 
302 - : Malûm olduğu üzere insanlar, sair mahlûkat arasında büyük bir imtiyaza mâliktirler.     Hüsni takvime mazhar  olan beşeriyet, maddî ve
manevî bir takım kuvvetler ile mücehhezdir. Bu cihetle insanların şahsiyetleri de, maddî ve manevî varlıklarından cüz' olan her şey de büyük bir
kıymeti haizdir. İşte insan sütü de bu cümledendir.
Binaenaleyh şeriati islâmiyyede rezâ meselesine büyük bir ehemmiyet verilmiş, rezâ ile insanlar arasında bir nevi karabet ve merbuti-yet tesis
edilmiş, bu vesile ile de insanlar arasında cereyanı pek matlûp olan teavün ve tesanüt umdesi, bir yeni inkişafa nail olmuştur.
Maahaza bir çocuğun neseben validesi giİtf süt annesi de neşvü nemasına hadimdir. Bu süt vasıtasile aralarında bir cüz'iyet vücude gelir, bir
cismanî münasebet teessüs eder, zevali kabil olmayan ruhî, manevî bir alâka tahakkuk etmiş olur. Artık mürzia, çocuğun hayatına, kuva-sının
tenmiyesine hizmet etmiş- olacağından her veçhile hürmete lâyıktır, çocuğun ihtirama şayan validesidir. Bu halde mür'ziamn akribası da çocuğun
akrabasıdır.
İşte bu gibi esbab ve mesaîihten dolayıdır ki, şeriati islâmiyyede rezâ' ile hürmeti müebbede vücude gelmiş, aralarında süt bulunan muayyen
kimseler arasında hilli nazar, hürmeti nikâh gibi bazı karabet hükümleri teessüs etmiştir.
303 - : Rezâın esbabı tahrimden olduğu, nassı kur'an ile, ve nazmı kur'anın delâletile sabit olduğu gibi bu husustaki tahrim, ahadisi şerife ile de
musarrah, müekked bulunmuştur. Bundan nâşidir ki, rezâ ile hürmetin sübutu meselesinde beyne!'müctehidîn bir ittifak  mevcuttur.
Maahaza şunu da ilâve edeüm ki, bir zaruret olmadıkça öyle onun ounun çocuğuna süt vermemeli, verince de unutulmaması için bir yere kayd
edivermelidir.
Hele rezâ müddetinden sonra herhangi bir çocuğu emzirmek, mubah değildir. Çünkü süt, insanın bir cüz'i mesabesindedir. Onunla bilâ zaruretin



intifa caiz görülemez.
Süt annenin intihabı hususunda da basiret üzere hareket, lâzımdır.
Fıkıh kitaplarında ve bilhassa «NeylüTmeârib» ile «KeşşafüTkma» da deniliyor ki: Bir çocuğun müşrikeden, zimmiyyeden, fâcireden. ham-kadan,
sui ahlâk sahibesinden, zenciyyeden, cüzamh, beresli kadınlardan, behimeden süt emmesi, bunların sütlerile beslenmesi mekruhtur.. Çünkü rezâ,
tabiatleri tegyir eder, mürziadaki â'razin çocuğa tesirinden korkulur.

Velhâsıl: süt hususunda uyanıkça hareket etmeli, bunu suiistimale uğramaktan korumaya çalışmalıdır. 
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Sıhriyyet =  Müsaheret :
 
304 - : Sıhriyyet de nikâha manidir. Şöyle ki: müsaheret sebebile nikahlan müebbeden haram olan kadınlar, şu dört sınıfa ayrılır:
(1)  : Abâ ve ecdadnı zevceleridir. Bunlar, üvey analar ve üvey ced-deleridir.
Binaenaleyh bir kimseye kendi babasının ve baba, ana tarafından dedelerinin zevceleri müebbeden haramdır. Gerek tekarrüb vuku bulmuş, olsun
ve gerek olmasın.
(2) : Gelinlerdir. Bunlar, evlât ve ahfadın alePitlâk zevceleridir. Binaenaleyh bir kimse, kendi oğlunun veya hafidinin boşanmış veya dul kalmış
plan zevcesile müebbeden evlenemez.     Gerek mukarenet bulunmuş olsun ve gerek olmasın.
(3) : Kain validelerdir. Bunlar, zevcenin validesile baba ve anası cihetinden ilânihayet ceddeleridir.
Binaenaleyh bir kimseye kendi kain validesi veya kain validesinin veya kain pederinin valideleri müebbeden haramdır. Zevce, medhulün-biha olsun
olmasın.
(4)  : Üvey kızlardır. Bunlar, zevcenin kızlarile evlât ve ahfadının kızlarıdır. Şu kadar var ki, bu sınıfta tekarrüb veya şehvetle mes lâzımdır.
Binaenaleyh bir kimse, kendisine tekarrüb etmiş veya kendisini şehvetle mes eylemiş olduğu zevcesinin kızlarile veya hafidelerile müebbeden
evlenemez. Bu kızlar, kendisinin gerek hicr ve terbiyesinde bulunmuş olsunlar ve gerek olmasınlar.
Fakat bir kimse, henüz tekarrüb veya mes bulunmadan boşanan veya vefat eden zevcesinin kızile veya hafidesile evlenebilir.
Aşağıdaki meseleler, bu müsaheret esasına'müstenittir:
305 - : Sıhriyyet sebebile haram olan kadınlar, neseb cihetüe haram oldukları gibi rezâ cihetile de haram bulunurlar.
Binaenaleyh bir erkek için zevcesinin neseben validesile, ceddesile; kızile, hafidesile evlenmek caiz olmadığı gibi zevcesinin süt validesile,
ceddesile, kızile ve hafidesile de evlenmek caiz değildir. Şu kadar var ki, zevcin süt kızile, hafidesile nikâhın caiz olmaması, zevcenin medhu-lün
biha olması halindedir.
306 - : Alel'itlâk, yani: sahih veya fâsid nikâh ile veya zina tari-kile vukubulan mücameat ile hürmeti müsahere sabit olacağı gibi şehvetle yapılan
mes, takbil veya muanaka ile veya eehazı tenasülün da-lıiline nazar üe de sabit olur. Bunların meşru bir surette vukuile gayri meşru bir surette vuku
arasında hürmeti müsahere itibarile fark yoktur.
Meselâ: bir kimse, mücerret şehvetle takbil etmiş olduğu zevcesinin vefatından sonra diğer zevcinden olan kızile evlenemiyeceği gibi şehvetle
takbil ettiği bir ecnebiyenin kızile de izdivaç edemez.
307 - : Şehvetle vaki olan mes ve takbil veya nazarın hürmeti mü-sahereyi husule getirmesi hususunda âmiden vukuile nasiyen vukuu ve mükrehen
veya naimen vukuu arasında fark yoktur. Bu babda sâhî ile sekran, baliğ ile mürahik, âkil ile mecnun da müsavidir. Bu gibi sebeplerden birinin
vukuu ânında şehvetin iki taraftan birinde bulunması kâfidir. Şu kadar var ki, şehvetle mes halinde hürmeti müsaherenin husulü için harareti hisse
mani olacak bir hâilin bulunmaması lâzımdır.
Binaenaleyh mes edilen uzuv, harareti hissedilmeyecek derecede kalın bir sevb ile kapalı bulunsa bu mes ile hürmeti müsahere sabit olmaz.
308 - : Hürmeti müsaherenin tahakkuku için kadının berhayat ve müştehat olması da lâzımdır. Dokuz yaşındaki  kızlar, müştehat iseler-de madunî
müştehat değildirler.  Son derece  ihtiyar  kadınlar,  hükmen rnüştehattırlar.
Kezalik: bu hususta erkeğin de emsali mücamaata muktedir olabilecek bir yaşta bulunması lâzım gelir.
309 - Mes veya takbilin şehvetle vukuunu kadm iddia ettiği halde zevç inkâr eylese zevç, zahiri hal kendisini tekzib etmedikçe tasdik olunur. 
Çünkü  hürmetin sübutunu  münkirdir.  Mes ve  takbil,  gerek zevç ve gerek zevce tarafından vuku bulmuş olsun.
310 - ;. Hürmeti müsaherenin sebepleri hakkındaki ikrara dair şahadet, makbul olduğu gibi mezkûr sebeplerin vukuuna bizzat şahadet de
makbuldür. Çünkü bu esbabın vukuuna ıttıla, mümkündür.
311 - : Hürmeti müsahere sabit olunca zevcin zevcesini kavlen terk etmesi lâzım gelir. Şayet terk etmezse hâkim, beyinlerini tefrik eder. Zira
hürmeti müsahere ile nikâh, mürtefi olmayıp fâsid olacağından mütarekeye ve ademi takdirinde hâkimin tefrikine lüzum görülür. Mütareke veya
tefrik bulunmadıkça kadının başkasile izdivacı caiz olmaz. Be-dayî, Hindiyye, Dürer, Reddi Muhtar.
Bu meseleler, Hanefiyyeye göredir.
« (Mâlikîîere göre de nikâh ile hürmeti müsahere sabit olacağı gibi akidden ve aüphei akidden mücerred olan gayri meşru mukarenetler ile de
hürmeti müsahere kısmen sabit olur. Binaenaleyh bir kadının zinadan mütevellit kızı zaniye ve zaninin usul ve füruuna haram olur.
Kezalik: Zâninin neseben kızı, zinasından mütevellit oğluna haram bulunur. Fakat zaniyenin zaniden olmayan neseben kızı ve başkasının
tekarrübünden mütehassil süt ile emzirdiği rezâan kızı, zahi'ye haram olur mu?. Keza zaniyenin validesi, ceddesi, zâniye ve zâninin evlât ve
ahfadına haram olur mu?. Keza zaniyenin bizzat kendisi, zâninin usul ve füruuna haram olmuş olur mu?. Bunlar da hılâf vardır. Bir kavle göre
haram olur. Diğer bir kavle göre bunda kerahet vardır. Bir kavle göre de haram olmaz, esah olan da budur.
Yine Mâlikîîere göre bir kimse, zevcesi zannile, meselâ: karanlık bir gecede yanlışlıkla zevcesinin kızile mücameatte bulunsa zevcesi kendisine -
kavli meşhure nazaran- haram olur. Bu iştibah, bir mâadret teşkil etmez. Şayet mukarenette bulunmayıp da istilzazda bulunsa, meselâ: ellerini
şehvetle tutup sıksa yine -meşhur kavle nazaran- hürmet sabit olur. Fakat Mazerîye ve Fâkihaniye göre hürmet sabit olmaz. Bu hususta daha bir
çok akval vardır.
Kezalik: bir kimse, zevcesinin oğlu ile fi'Ü senide bulunsa, eimmei selâseye göre zevcesi kendisine haram olmaz. Fakat tmam Ahmede göre bu
faziha, zevce hakkında hürmeti müstelzim olur. Minehül'celîl.)



(Şafiîlere göre hakikî zina ile müsaheret sabit olmaz. Çünkü zani ite mezniyye arasında ecnebilik vardır. Bu mukarenetle neseb ahkâmından ne
tevarüs, ne de saire sabit olamaz. Mai sifaha itibar yoktur.
Binaenaleyh zanî, mezniyyesine mukarenetinden mütevellit kızı alabilir. Mezniyyesinin usulü de, fusuH de, yani: füruu da kendisine halâl olur. Şu
kadar var ki, bu husustaki hilafı fukahadan kurtulmak için bunlardan birile evlenmekten kaçınmalıdır. Böyle bir nikâh, mekruhtur.
Fakat mezniyye ile zinadan mütevellit çocuğu arasında neseb, irs, hürmeti nikâh sabit olur. Bu hususta bütün müctehitler, müttefiktirler. Çünkü bu
çocuk, mezmyyeden bir insan olarak infiaal etmiş, onun bir cüz'ü bulunmuştur. Zaninin nutfesi ise böyle değildir.
Kezalik: mubah surette vukubulan devaii mukarenet ile de -ezher olan kavle nazaran- hürmeti müsahere sabit olmaz.
Binaenaleyh bir kimse, zevcesini şehvetle lems veya takbil etse yalnız bununla hürmeti müsahere tahakkuk etmez. Çünkü bunlar, id-deti icab
etmediğinden hürmeti müsahereyi de mucib olmaz. Diğer bir kavle göre ise bunlar da telezzüz itibarile mukarenet hükmündedirler.
Amma mecnunun zinasile hürmeti müsahere sabit olur. Çünkü onun gayreti meşru mukareneti, yalnız sureten zinadır, hakikaten zina değildir.
Kezalik : şüphe ile vukubulan bir mukarenet ile de hürmeti müsahere tahakkuk eder. Bu şüphe gerek erkek ve gerek kadın tarafında bulunsun.
Meselâ : bir erkek, bir kadına zevcesi zannederek veya nikâhı fâsid ile tekarrub etse aralarında hürmeti müsahere sabit oiur, fakat mah-remiyyet
hâsıl olmaz.
Ekseri fukahaya göre bu hususta erkeğin şüphesi muteberdir. Kadınm şüphesi  muteber  değildir. NihayetüTmuhtaç,  Haşiye: Reşidî,   Ki-faye Alel?
hidaye. Mebsutı Serahî.)
(Hanbelî fukahasına gelince onlara göre mukarenetler, şu üç kısma ayrılır :                                                                                        
(1)  : Mubah olan  mukareneüer.  Bunlar,    sahih  nikâh ile veya mülki yemin ile olan mücameatlerdir. Bunlar ile bil'icma hürmeti mü-sahere sabit
olur.
(2) : Şüphe ile vuku bulan mukarenetler. Bunlar, nikâhı fâsid ile, şirai fâsid ile, veya zevcesi, cariyesi olmak    zannile vuku bulan müca-meatlardır.
Bunlar ile de bil'icma müsaheret sabit olur. Eimmei erbaa ile Evzaînin, Sevrînin mezhepleri böyledir. Şu kadar var ki, bu kısımda mahremiyyet
vücude gelmez, yani : erkek, kendisine nikâhı haram olan kadına mahrem olmaz, o kadına mahremi imiş gibi bakamaz.
(3) : Mahza haram olan mukarenetler. Bunlar da zinadan ibarettir. Bunlar ile de Hanefiyyeye, İmam Ahmede, Ataya, Nehai ile Sevrîye göre
hürmeti müsahere sabit olur. Fakat    mahremiyyet    sabit olmaz. İmam Şafiîye, Said îbni Müseyyebe, Yahya îbni Ya'müre, "Urve'ye, Ebu Sevr ile
Zührîye göre ise bununla hürmeti müsahere de sabit olmaz.
Hanbelîlere göre zina ile mevtue, ölü veya emsali vetıy edilemiye-cek derecede küçük bulunursa hürmeti müsaher vücud gelmez.
Devaii mücameate gelince eğer şehvete mukarin değilse bunlar ile de müsaheret sabit olmaz. Şehvete, mukarin olduğu takdirde ise müsaheret sabit
olur. Bu devaîye mübaşeret, gerek erkek ve gerek kadın tarafından vaki olsun müsavidir.
Fakat İmam Ahmedden diğer bir rivayete nazaran bu mübaşeretle, meselâ : tenasül uzvuna bakmakla, veya şehvetle halvette bulunmakla, veya
yalnız kadının gayri meşru mukarenetine mübaşeret et-mesile hürmeti müsahere sabit olmaz. Elmugnî, Keşşafül'kına.')
(Zahiriyye mezhebi imamlarından İbni Hazme göre ise, haram bir mukarenet, halâl olan bir nikâhı haram kılmaz. Bundan bir mevzi müstesnadır.
Şöyle ki : Bir kimse, bir kadınla zinada bulunsa bu kadın, o kimsenin evlât ve ahfadından hiçbiriile asla evlenemez. Fakat bir kimsenin mezniyyesi,
tövbe edince o kimsenin babasile veya ceddile evlenebilir.
Kezalik : bir kimse, bir kadınla zinada bulunsa da badehu tövbe eylese o kadının kızı ile veya validesile evlenebilir. Bu hususlarda nikâhı fâsid ile

zina hükmen müsavidir. Elmuhallâ.) 
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Zina  İle Hürmeti  Müsaherentn  Sübutu   Ve  Ademî Sübutu Hakkındaki Mütalâalar   :
 
312 - : Zina fazihasile hürmeti müsaherenin sabit olup olmıya-cağı hususunda Hanefî imamlarile Şafiî fujtahası tarafından bir kısım şer'î, aklî
deliller, mütalealar irat edilmiştir. Ezcümle Şafiîler diyorlar ki :
Nikâh, akd mânasında hakikattir. Binaenaleyh, bu husustaki nas-lann akdden hâlî olan gayri meşru mukarenetlere şümulü yoktur. Haramın halâlı
tahrim etmiyeceği ise bir hadisi şerif ile beyan buyurul-muştur.
Maahaza nikâh, memduh .bir emirdir. Hürmeti müsaherenin sübutü ise bir nimet ve keramettir. Nesebin ve sıhriyyetin sübutleri imtinan makamında
beyan olunmuştur. Bu sıhriyyet sebebiîe bir mahremiyet vücude gelerek zevcenin valideleri, kızları zevcin valideleri, kızları hükmünü alıyor,
bunların bir arada ikametleri, birbirile müsaferetleri caiz oluyor. Binaenaleyh "bu, bir içtimaî nimettir. Bu sayede zevcenin hukukuna riayet
edilerek onun muayyen akribasüe zevcin teehhülü memnu bulunuyor. Bu yüzden bir nıünaferetin zuhuruna- imkân bırakılmamış oluyor.
Halbuki zina, mezmum olup bununla neseb ve iddet sabit olmaz. Ve ukubete sebep olduğundan nimet ve keramete vesile olamaz.
Demek ki, müsaheretle şer'an bir mahremiyetin, bir hürmeti nikâhın vücude gelmesi, zevç ile zevce arasındaki ittisal ve merbutiyeti takrir ve idame
hikmetini mutazammındır. Çünkü nikâh ile husule gelen ittisal ve münasebetin bekaı matlûptur. Artık bu mahremiyeti ispat ile hükmi şer'î
arasında pek güzel bir münasebet bulunmuş olur.
Zina ile hâsıl olan itsalin bekası ise matlûp değildir.
Binaenaleyh zina ile hürmeti müsahere sabit olamaz. Olacak olsa bu hürmeti ispat ile ş.er'î şerifin hükmü,  mütenasib bulunmamış olur.
Buna cevaben Hanefî fukahası da diyorlar ki :
Nikâh, lügatte mutlaka vatıy = mücameat manasınadır. Yani : halâl-tarikile olan mukarenete nikâh denildiği gibi haramen vukubula-cak bir
mukarenete de nikâh denilir.
Binaenaleyh nikâh ile hürmeti müsaherenin sabit olacağını gösteren naslar, hem meşru, hem de gayri meşru mukarenetlere şâmildir.
Bir hadisi şerifde herhangi bir kadının tenasül cihazına şehvetle vuku bulacak bir nazarın hürmeti müstelzem olacağını nâtıktır. Bu nazar, menkulle
hakkında olmakla mukayyet -değildir.
Maahaza validelerin, kızların müsahereten haram olmaları manevî bir haletten, ruhî bir hâdiseden de münbaisdir. Şöyle ki : bir kimse, evvelce
validesi veya kizile mukarenette bulunmuş olduğu bir kadın ile muaharan evlenirse bununla olan cinsî mukarenet esnasında evvelce yapmış olduğu
mukarenetleri. tezekkür eder, bu -suretle şehevatı nefsa-niyyesini her birinden istifa ediyormuş gibi ruhî bir hâlete tutulabilir. Bu halet ise gayri



meşru bir veçhile vukubulmuş olan mukarenetlerde de mevcuttur. Artık böyle müstekreh ruhî bir haletin inbiasma sebebiyet verecek bir nikâhın
memnuiyeti, nezaheti şer'iyye icaplarındandır.
Bir de alelitlâk tekarrüp ile hürmeti müsaherenin sübutü, cüz'iyyet mânâsından dolayıdır. Çünkü cüz'iyyet, hürmeti mucip olmaya salih bir illettir.
Bir insan, kendi nefsile istim'ta edemiyeceği gibi kendi cüz' ile de istimta edemez. Çocuk, vatî ile mevtuenin nutfelerinden hâsıl olduğu cihetle
bunlardan birer cüzü sayılır ve cüziyyet şüphesi; validelere, kızlara, babalara, oğullara kadar sirayet eder. Ve cüz'iyyetin sebebi, hissî bir emir
olduğundan btı cüz'iyyet, akdi nikâhın vücudu ve ademi vücudile ihtilaf etmez. Maamafİh bu, bir cüz'iyyeti hükmiyyeden ibaret olsa da hürmeti
icab hususunda cüz'iyyeti hakikiyye gibi müessir olur. Hürmeti mucip olmak babında şüphe derecesinde bulunan bir şey, hakikaten mevcut imiş
gibi tesir eder ki, ihtiyata muvafık olan da budur.
Sonra zina ile hürmeti müsaherenin sübutu, bir nimet olmak için değildir. Bununla bir mahremiyyet vücude gelmiyor. Belki bu hürmetin sübutu,
bir ukubeti şer'iyye esasma müstenittir, Zânî bu yüzden bir mahrumiyete uğruyor, mezniyyesinin usul ve fünfundan hiçbirile izdivaç akdine
salâhiyeti kalmıyor. Nitekim katilin mirastan mahrumiyeti de böyle bir ukubete müstenittir.
Mahremiyet sabit olmadığı halde yalnız hürmeti müsaherenin bazı hususlarda sübutuna ise Şafiîler de kaildirler. Nitekim şüphe ile ojan
mukarenetler ile bu hürmetin sabit olacağına kail bulunmuşlardır.
Zina  İle  nesebin, iddetin  ademi sübutü ise hürmeti müsaherenin ademi husulünü  etmez. Çünkü nesebin sabit olmaması, cüz'iyyetin ademine
müstenit değildir. Belti iştibahın vücudüne müsnettir. Zira mezniyyetin daha başkalarile de mukarenette bulunmuş olabileceği melhuz olmakla
kendisinden doğacak çocuğun o zâniye aidiyeti tahakkuk etmez.
Bir de nesebi ispattan maksat, çocuğa' bir şeref ve haysiyet temüı etmektir. Halbuki zâniye intisap ile şeref ve haysiyet hâsıl olmaz.
Maamafih zina ile nesebin ademi sübutü, insanları bu gibi gayri meşru münasebetlerden men etmek hikmetine de müsenit bulunmuştur, îddete
gelince, bunun vücubü, meşru bir nikâh veya şüphei nikâh hakkı olmak itibariledir. Sifah ise böyle bir nikâh değildir.
Binaenaleyh böyle bir nikâh, mevcut olmayınca iddeti mucib olan sebebe mün'adim bulunur. Artık iddetin ademi sübutü de hürmeti mü-saherenin

sübutüne münafi olamaz. İhtiyata elyak olan da budur. Tefsiri kebîr, Mebsut, Bedayî. 
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Hürmeti Müsaherenîn Htkmeti Teşbftyyesi  :
 
313 - : Aralarında sıhriyyet bulunan muayyen kimseler arasında mahremiyetin ve hürmeti nikâhın sübutüT nassı kur'an ile, hadisi şerif ile, icmaı
ümmetle sabittir. Bundaki hikmet ise şu veçhile hülâsa edilebilir ;                                                                        
(1) : Evlâdın ebeveynine karşı son derece ihtiramkâr olması icab eder. Bunların zevç ve zevcelerile evlenmek ise bu ihtirama münafidir, bunların
aralarında adavet ve nefret husulüne, kat'ı rahime müeddî olur. Böyle bir hal ise asla tecviz edilemez.
(2) : Ebeveynin de çocukları hakkında pek şefik, nevazişkâr bulunması lâzımdır. Kızının vefatına veya boşanmasına mebnîkocasile evlenen bir
valide, oğlunun vefatına veya boşanmasına binaen zevcesile evlenmek isteyen bir peder, bu şefkate, bu nevazişe münafi harekette buunmuş, rikkati
insaniyeye muhalif hareket etmiş olur. Binaenaleyh böyle bir evlenme de şer'an tecviz edilemez.
Bedayı'de beyan olduğu üzere bir erkek bazan bir infiale tebaiyyet îe zevcesini boşar, sonra peşiman olarak tecdidi nikâh etmek ister, halbuki kendi
babasile rnutallâkasmın evlenmiş olduklarını görecek olursa bittabi pek muğber olur, babası hakkındaki muhabbet ve ihtiram duygulan bir adavet
ve hakarete tebeddül eder. Ve bu suretle kat'ı rahime sebebiyet verilmiş olur.
Binaenaleyh evlât ve ahfadın zevcelerile izdivaç, hikmeti içtimai yeye muhalif olduğundan şer'an haram bulunmuştur. Lâkin üvey oğul-, ların ve
mütebennaların refikalariîe İzdivaç, haram değildir. Çünkü bunlar, ne neseben ne de rezâan oğul bulunmamaktadırlar.
 (3) : Kadınlar, tabiatleri  muktezasınca pek  hassastırlar, pek  çabuk infial ve ıztıraba kapılırlar. Bir kadın, kendi vâlidesile veya eedde-süe
kendisini boşarhış olan zevci arasında bir izdivaç âşiyanesinin kurulduğuna muttali olacak olursa pek ziyade müteessir olur, pek derin adavet ve
'münaferet duygularile heyecana başlar, ve bu suretle aralarında kat'ı rahim husule gelir.  Binaenaleyh böyle kat'ı rahime  müeddî olacak bir.
izdivacın memnuiyeti, şer'i şerifin hikmeti    âliyesi    icablarındandır.
(4)  : Bedayîde denildiği veçhile kızların nikâhı, herhalde validelerinin hürmetini mucib olduğu halde validelerin nikahlan, tekarrüb veya devaîi
tekarrüb bulunmadıkça  kızların hürmetini müstelzim olmaz. Çünkü tekarrüb ve şehvetle lems gibi bir dafi tekarrüb bulunmadıkça kızların
nikâhlanndaki ibahe, kat'ı rahime sebebiyet vermez.
Âdeten malûmdur ki, valideler birçok hukuk ve huzuzat hususunda kızlarını kendi nefislerine takdim ve tercih ederler. Halbuki kızlar böyle
değildirler.
Binaenaleyh bir kadın, mukarenetten mukaddem müfarekat ettiği zevcile kendi kızının izdivacına vâkıf olunca o kadar müteessir olmaz. Fakat
mukarenet vukubulmuş olunca zevcinden hazzını istifa etmiş ve bu suretle zevci hakkında meveddet ve merbutiyeti teekküd eylemiş olacağından
badehu zevcile kendi kızının izdivaç akdetmelerini çeke mez, bu hal gayz ve münafereti mucib olarak kat'ı rahime müeddî olur. Kat'ı rahim ise
haram olduğundan ona müfzî olan bir nikâh da haram bulunmuş olur.
(5) : Müsaheretle vücude gelen mahremiyete gelince  Bu da bu husustaki hikmeti içtimaiye icabatmdandir. Şöyle ki : izdivacdan sonra zevcenin
yanına kocasının babasile oğulları, zevcin yanına da zevcenin vâlidesile kızları giremiyecek olsalar kadıncağız hanesinde mahbus Kalır, hu suretle
zevç ile zevcenin birçok maslahatları muattal olur. Ve eğer bunların duhullerine müsaade olunup da mahremiyetlerinin sü-butuna hükmedilmiyecek
olsa bu da mahzurdan salim olamaz. ,Çünkü bazan olabilir ki, bunların nazarları birbirine teallûk ederek aralarında zuhura gelecek bir rağbet ve
meyelân, izdivaçlarına saik olur. Halbuki köyle bir izdivaç, aile arasında pek şiddetli bir münaferet doğurur, zira karib olanlardan sudur edecek eza
ve cefa pek şedit, pek müessirdir.
Binaenaleyh bu münaferet, bir talâk ve firaka müncer olur. Amma b«nların aralarında bir mahremiyet husule gelince tama'ları kesilir, şehvet
duyguları kırılır, bu suretle de melhuz olan zarar, mündefi olup zevç   ile   zevcenin   nikâhları, mezkûr mefsedetten »alîm olarak kalır.
Velhâsıl: meşru nikâhlardan husule gelen miisaheret, zevceyn hakkında bir nimettir. Bu sayede karabet ve mahremiyet dairesi tevesati. eder, birçok

kimseler arasında kuvvetli bir    merbutiyet ve tesanüd vücude gelir. İçtimaî varlığın inkişafına hizmet edilmiş olur. 
[37]



 
Hakkul'gayr :
 
314  - : Hakkul'gayr da nikâha  manidir. Şöyle ki başkasının menkuhesile .izdivaç etmek, şeran memnu olduğu gibi başkasının henüz iddeti vefat
veya iddeti talâk ile mu'teddesi olan bir kadınla izdivaç da memnudur.
Bu memnuiyet, bir muvakkat hürmetten ibarettir. Zevciyet ve id-det zail olunca bu hürmet de zail olur.
Nikâhı fâsidden veya şüphei nikâhtan nâşi iddet bekleyen kadınlar ile izdivaç da bu hükümdedir.
315 - : Nesebi sabit hamli olan bir kadın ile vaz'ı haml_ etmedikçe tezevvüc caiz değildir. Çünkü vaz'ı hami etmedikçe başkasının mu'teddesi
olmaktan çıkamaz. Fakat zinadan yüklü olan bir kadın ile nikâh akdedilebilir. Zira bu akid ile başkasının hukuku ihlâl edilmiş olmaz. Şu kadar var
ki, hamlini vaz edinceye kadar kendisine tekarrüb etmek veya kendisile  devaîi   mücameatte   bulunmak halâl   olmaz. Ve hamlini vaz etmedikçe de
nafakaya müstahik olamaz. Fakat zanî, mez-niyyesini nikâh ederse kendisine derhal tekarrüb etmesi mubahtır. Bu surette nafakaya da müstahik
olur.
316 - : Gebe  olmıyan bir mezniyye,  zanîden  başkasile  izdivaç edince kendisine hayz görerek temizlenmedikçe ve gebe olmadığı anlaşılmadıkça -
tekarrüb edilmesi ve devan tekarrbübde    bulunulması ha olmaz.
317 - : Bir kadın, bir kimse ile evlendikten sonra hilkati müste-bin bir cenin ıskat etse bakılır: eğer bu iskat, akdi nikâhtan dört ay sonra vaki olmuş
ise nikâh, caiz olur. Amma bu müddetten evvel vuku bulmuş ise caiz olmaz. Zira bu takdirde kadının mu'teddül'gayr olduğu tebarüz eder. Bedayi,
Hindiyye, Dür.
Velhâsıl: iki erkeğin nikâhı altında bir kadının bulunması, neseb-ce iştihabı mucib, doğacak çocuğun ziyamı müstelzim, aile teşkiline mani, ülfet ve
muaşerete münafi, nikâhtan matlup olan bilcümle mesa-lih ve Eevaidi müfevvit olacağından hiçbir veçhile cevaza karfn olamaz.
KezaUk: İddet nihayet bulmadıkça ilk zevcin nikâhı min vechin kaim, neseblerin karışması İhtimali zahir, içtimaî terbtyye münafi olacağından

iddet bekliyen bir kadınla izdivaç da halat olamaz. Bu hususlardaki hürmet,  hikeini şer'iyye icabatındandır. 
[38]

 
Meharimin Aralarını Cem:
 
318 - : Mahremlerin   aralarını  cem   etmek  de  nikâha  manidir. Şöyle ki: biri birinin mahremlerinden olan kadınları nikâhta cem  etinek, haramdır.
Bu husustaki hürmet, bu cem'in vücudüe mukayyet olduğundan bir «hürmeti muvakkate»  dir.
Binaenaleyh bir erkek, biri birinin neseben veya rezâen mahremi olan iki kadını hakikaten veya hükmen nikâhında cem  edemez.
İki kadının biri birine mahrem olması, bunlardan herhangisi erkek farz edilse diğerine nikâhı müebbeden memnu olmakla malûm olur. Neseben
veya rezaen iki kız kardeş gibi ki, bunlardan hangisi erkek farz edilse diğerinin neseben veya rezaen kardeşi bulunmuş olur.
Fakat yalnız biri erkek farz edildiği Ijalde biri birile nikâhları memnu olup da aksi takdirde memnu olmazsa ikisi nikâhta cem edilebilir. Neseben
veya »*ezâen kızlar ile üvey vaiideier gibi ki, bunlardan kızlar, erkek farzediîse üvey .validelerini almaları memnu bulunur. Amma üvey valideler
erkek farz edilse kızlara yabancı olacaklarından onlar ile izdivaçları memnu bulunmaz.
Gelinler ile kain valideler de bu hükümdedir.
319 - : Bir kimse, vefat eden menkuhesinin hemşiresini ve halası gibi cem'i cai,z olmiyan mehariminden birile derhal evlenebilir. Fakat ric'iyyen
veya bainen boşadığı menkuhesinin iddeti  nihayet  bulmadıkça böyle mehariminden birile     evlenemez. Zira iddet içinde "nikâh min vechin
kaimdir.
320 - : Bir kimse, kendisile mücerred halveti sahihada bulunmuş olduğu zevcesini boşasa iddeti  bitmedikçe  mehariminden  birile  evlenemez.
Çünkü tekarrüble iddet vacib olduğu gibi bu halvet ile de vacib olur. iddet bulundukça da bu nikâh, caiz olamaz.
321 - : Biri  birinin ammesi  veya halası olan  iki  kadın  nikâhta cem edilemez. Şöyle ki : iki kimseden her biri diğerinin validesini veya kızını
tezevvüc edip de her birinden bir kız tevellüd etse bu kızlar, birinci takdirde biri birinin ammesi, ikinci takdirde de halası olmuş olur. Binaenaleyh
bunların aralarını nikâhta cem     etmek caiz olamaz. Hindiyye
322 - : Bir kimse, cem'i caiz oimiyan iki kadın ile izdivaç etmiş olsa bakılır : Eğer bunların nikâh tarihleri muhtelif ise sabık olan nikâh, caiz olup
diğeri fâsid bulunur. Bu halde nikâhı fâsid olan kadından müfarekat icab eder. Ve kendisine mukarenet vuku bulmuş ise iddet lâzım, nesebi sabit
ve mehri müsemma ile mehri mislin ekalli vacib olur. Ve bu İddet nihayet bulmadıkça nikâhı sabık olan kadına, tekarrüb caiz olmaz.
Fakat bu iki kadının nikâhları bir anda akdedilmiş veya hangisinin nikâhı mukaddem olduğu unutulmuş bulunursa her ikisinin de nikâhı fâsid ve
beyinlerini tefrik lâzım olur.
323 - : Bir kimsenin bir akd ile tezevvüc ettiği iki kadından biri zatüzzevc veya o kimsenin mehariminden bulunsa yalnız bunun nikâhı -bâtıl,
diğerinin nikâhı sahih olur. Bu takdirde mehri müsemmanm tamamını nikâhı sahih olan kadın alır. Şu kadar var ki, nikâhı bâtıl olan kadına
tekarrüb olunmuş ise, o da baliğen mâ beleğ mehri mislini alır.
324  - : Nikâhta cem'i caiz olmıyan kadınları teserrî yolile istif -raşta cem dahi caiz değildir. -
Binaenaleyh bir kimse, meselâ : biri birinin kız karındaşı olan iki cariyeyi satın alarak istifraş hususunda cem edemez. Bunlardan biri mülkünden
veya nikâhından çıkarsa o zaman diğerini istifraş edebilir.
325  - : Bir kimsenin cariyesile evlenen bir şahıs, bilâhare o cariyenin mehariminden birine, meselâ : teyzesine mâlik olsa bunu istifraş edemez. 
Çünkü menkuhesinin firaşi  nikâhı ile  sabittir.  Bu  kadını-d* teserrî tarikile istifraş edecek olsa bunların aralarım firaşda cem etmiş olur ki bu, asla
caiz değildir.
326  - : Bir kimse, istifraş ettiği cariyesinin mehariminden binle evlenecek olsa artık o cariyeyi istifraş edemez.    Ve bu cariyyeyi beyi veya hibe
gibi bir suretle mülkünden çıkarmadıkça o evlendiği kadına da tekarrüb edemez.
Fakat bir kimse, biribirinin mehariminden olan iki cariyeyi mülkünde bilâ iatifraş cem edebileceği gibi bunlardan birini nikâh* ederek diğerini de
istifraş etmeksizin cariye olarak istihdam edeblir.    '
327  - : îrtidat eden bir kadın? darı harbe iltihak edince iddeti sa-kit olur. Binaenaleyh zevci onun mehariminden binle, meselâ  :  hemşi-resile derhal



evlenebilir. Bilâhare müslüman olarak avdet etmesile hemşiresinin nikâhı bâtıl olmaz. Hattâ kablettezevvüc     avdet etmesile  de hemşiresinin 

sıhhati  nikâhına mani olamaz.  Bedayi,     Hindiyye,  Dürri Muhtar. 
[39]

 
Meharîmin Aralarını Ademi Ceotin Hikmeti Teşrhyyes :
 
328  - : Biri birinin mahremlerinden olan iki     kadının     nikâhta cem edilemiyeceği, Kur'anı mübînin nassile, delâletile ve ahadisi şerife-nin
sarahatile sabit ve bunun hikmeti aklen müberhendir. Ezcümle şeriatı' islâmiyye, karibler ve mahremler arasında bir muhabbet ve me-veddetin
güzelce devamım âmirdir. Halbuki zerair =  ortaklar arasında ekseri adavet ve münaferet carî olur. Güzelce ülfet vemuaşeretten eser görülmez.
Binaenaleyh mahremlerin aralarını nikâhta cem etmek, kat'ı ra-hime sebebiyet verir. Kat'ı rahim ise haramdır. O halde harama sebep olan bir şeyin
de haram obuası lâzım gelir.
Bedayîde de beyan olunduğu üzere şüphe yok ki, boşanıp da zevcinin himayesinden, sahabetinden mahrum ve henüz iddet içinde bulunduğu
cihetle başkasile izdivacdan memnu bulunan bir kadın, hemgire-gi veya halası gibi mehariminden binle sabık zevcinin bir izdivaç âşiya-jıesi
kurduklarım görünce pek ziyade kalbi kırılır, bu yüzden aralarında bir adavet ve münaferet zuhura gelir. Halbuki böyle kat'ı rahime mü-eddî olacak
hallere meydan verilmesi, hikmeti ictimaiyyeye uygun olamaz. Lâkin iddet hitam "bulduktan sonra bu izdivaç, caiz olur. Çünkü bu halde
mutallakanm kocasından alâkası büsbütün kesilmiş, kendisi hareketinde serbestiye nail olmuş, başkasile evlenmeğe salâhiyet kazanmış, bunun
neticesinde de adavet ve münaferet. duyguları zail olmuş veya hafiflemiş bulunur.
Şunu da ilâve edelim ki, mensus olan şer'î hükümlerde bu gibi noksan tâliller, muteber değildir. Nassen sabit olan bir hüküm, birçok hafî hikemi
şer'iyyeye müstenit bulunur ki, bizim için bunlara tamamen in-fas nazar mümkün olamaz. Bu gibi tâliller, ancak felsefei hukuk bakımından nafi,

teşriî hikmetleri bir dereceye kadar idrake hadim bulunur, işte bu cihetledir ki, bunlar, kütübi fıkhiyyemizde ityan edilegelmiştir. 
[40]

 
Şirk Sebebîle Olan Hürmeti Muvakkate :
 
329 - : Şirk de nikâha manidir. Şöyle ki : müsiümanlarm şüri-keler ile, yani : ehli kitabdan sayilmıyan sair gayri müslimeler ile nikahlan caiz
değildir. Bu husustaki hürmet, şirkin devamı müddetince devam eder, şirkin zevalile zail olur. Binaenaleyh bir müslim, mecusiy-ye ile, veseniyye
ile akdi izdivacda bulunamaz.
Güneşe, yıldızlara ve istihsan ettikleri suretlere tapanlar, ve muat-tile, aenadika, batıniyye, ibahiyye, nusayriyye, teyameniyye denilen taifeler ve
mutekitleri ikfar olunan bir kısım mezahibe sâlik olanlar, umu-men abedei evsan hükmündedirler.
330 - : Bir müslim, bir sabiyyeyi nikâh ettikte nazar olunur : Eğer bu kadın, bazı semavî ecrama tazimatta bulunmakla beraber bir peygamberi
musaddik ve bir semavî kitaba mu'tekid ise nikâhı caiz olur. Fakat ecramı semaviyyeye veya saireye hakikaten ibadet maksa-dile tazimatta
bulunmakta ihc müdrike olacağından nikâhı caiz olmaz.
331  - :  Mürteddc olan kadınların nikâhları da hiçbir kimse için caiz değildir. îrtidat mebhasine müracaat!...
332  - :  Müslüman  erkekierin aleî'itlâk  kitabiyyeler ile  nikâhları caizdir.
Bir semavî dine, yani : semavî kitaplardan me'huz bir dine itikat eden gayri müslimler, umumen ehli kitab sayılırlar.
Binaenaleyh bir müslim, zimmî olan bir kitabiyyeyi tezevvüc ede-
bileceği gibi harbî olan kitabiyyeyi de tezevvüc edebilir. Şu kadar var ki, bir zaruret bulunmadıkça bir müslimin kitabiyyeler ile evlenmemesi,
evlâdır. Hattâ bir müslimin, kitabiyyei Harbiyye ile evlenmesi, mekruh bile bulunmaktadır.
333 - : Bir müâlim, kitabiyye bulunan zevcesi üzerine müslimeyi ve müslüman, bulunan zevcesi ürerine de kitabiyyeyi nikâh edebilir..
334 - : Bir müslimin nikâhindaki kitabiyye, Nasranî iken Yahudi olsa ve bilâkis Yahudi iken tenassur eylese aralarındaki nikâha tesir etmez. Fakat
temeccüs etse beyinlerinde hürmet sabit, nikâh münfesih olur. Bu takdirde tekarrüb vükubulmamış ise mefar ve müt'a namına bir şey istiyemez.
Ebeveyninden biri kitabî, diğeri mecusî olan çocuk, kitabî hükmündedir, Hindiyye, Fethül'kadir, Dürri Muhtar.
« (Yukarıdaki meseleler, Hanefiyyeye göredir. Müslimler ile müş-rikeler arasında nikâhın ademi cevazı, sair mezahibi islâmiyyece de sabittir.
Müslimler ile kitabiyyat arasındaki nikâha gelince : bu nikâh, îmam Mâlike göre mekruhtur, Mâlikilerden îbni Kasıma göre mekruh değildir.
Fakat Eimmei Selâseye göre bir müslim, cariye olan bir kitabiyye ile evlenmez, velev ki, o müslim, köle olsun.
Hanbelî kitablarından «Elmug'nî» de deniliyor ki : bir müslimin bir kitabiyye ile izdivacı, imamiyyeye göre haramdır, sair eimmeye göre haram
değilse de evlâ olan^ kitabiyyeler ile evlenmemektir. Sabiîler hakkında ise ihtilâf vardır, t mam Şafiîye ve îmam Ahmedden bir rivayete göre
bunlar, nesaradan bir taifedir.
Tevrat ile İncil ehli olan iki taifeden başka Hazreti İbrahim ile Şîtin sahiflerine, Zebura mütemessik olduklarını iddia eden gayri mlislimler, ehli
kitabdan sayılmazlar. Binaenaleyh bunların münakeheleri, zebiha-ları halâl değildir. îmam Şafiînin kavli de böyledir. Çünkü"bu kitablar, mevaiz ve
emsalden müteşekkil olup ahkâmı muhtevi bulunmamıştır. Bunlar için ahkâmı müştemil olan kitapların hükmü sabit olamaz. Fakat Hanbelî
fukahasından Kadının dermeyen ettiği bir veçhe göre bunlar da ehli kitab sayılırlar, bunların da cizyeleri alınabilir. Bu halde bunların da kadınların

nikâh, zebihalarını ekii, halâldır.) 
[41]

 
Müşrikeler İle Kit'abiyyelerin Nikahları Hakkındaki Hükmün Hikmeti Teşrüyyesi:
 
335 - : Malûm olduğu üzere müşrikler, hakikî bir dine intisab-dan mahrumdurlar. Hakikî bir dinin bazı ahkâmını ihtiva eden muhar-ref bir dine
mensub da değildirler. Bunlar, tamamen bâtıl bir dine sâ-lîk  bulunurlar. Bu cihetle bunlar, hakikî bir dine karşı tam husumetkârâne bir cephe almış
demektirler. Artık bunların hakikî bir dine te-mayülâtını veya hürmetini temin etmek pek müşküdir. Bunlar ile hakikî bir dine sâlik olan bir erkek
arasında istinas, ruhî imtizaç öyle kolay kolay vücude gelemez. Bunlardan tevellüt edecek çocukların terbiyelerini ve ne gibi tesirler altında
kalacaklarını düşünmek de ayrıca lâzımdır.



İşte bu gibi sebeplerden dolayı bir müslim ile bir müşnkenin izdivaç akdi cevaza karın olamaz.
Kitabiyyelere gelince vakıa bunlar da hakikî bit dine sâlik değildirler. Fakat bunlar, muharref dinlere mensup kadınlardır. Bu cihetle bunlar,
müşriklere nisbetle hakikî bir dini kabule ve ona hürmet göstermeğe  daha  müstait  bulunurlar.  Bunlar ile izdivaçtaki mahzur binnisbe azdır.
Binaenaleyh müslim erkeklerin, kitabiyyeler ile evlenmeleri caiz bulunmuştur. Şu kadar var ki bu evlenmeler, mahzurdan halî olmadığı için mekruh
görülmektedir.
«Elbahrür'râik» de vesairede denildiği veçhile : kitabiyyeler ile evlenmek, mekruhtur. Çünkü bunda bir takım mahzurlar vardır. Ezcümle : bu
kitabiyyelerden doğacak çocukların dinî, ahlâkî terbiyeleri düşünülmek icab eder. Bu çocuklar, ehli harbin tabiatı üzerine neş'et eder, bulundukları
muhitin terbiyesini alır, ecnebilerin- ahlâkile* mütehaÜik olarak babalarının milletine karşı bigâne bir vaziyette bulunur, miliî âdabdan islâm!
ahlâktan bî nasib kalabilir. Bilâhara bunları gayri islâ-mî âdât ve âdâbdan tecrit etmek, müşkilât kesbeder.
Mâliki- kitaplarından «Minehül'celü» ile sairede deniliyor ki : bir müslimin kitabiyye ile izdivacı, mekruhtur. Çünkü kitabiyye, şarab içer, hinzir eti
yer, onu bundan men'e zevcinin hakkı yoktur. Artık bunlardan çocuklarına da yedirip içirmesi melhuzdur.
Sonra kitabiyye, gebe olduğu halde ölürse babasına teîîean müslüman sayılan hamlile beraber küffar makberesine defnedilmiş olur. Ve böyle bir
nikâh, gayri müslimlere temayül etmek, rheveddet göstermek demektir. Bu, zevciyyet muktezasıdir. Halbuki bir müslimin müslimele-ri bırakib da
gayri müslimelere temayül ve teveccühte bulunması muvafık olamaz.
Maahaza bir müslim, kitabiyye olan zevcesini kiliseye gitmekter. ve kendi dinine göre oruç tutup ibadette bulunmaktan men edemez v« bu halde bu
kadına tekarrüb, kendi dinince memnu olunca tekarrüb d* edemez. Böyle bir kadının çocuklarına kendi dinine göre terbiye verme ğe çalışacağı da
pek muhtemeldir. Bütün bvtnlnr ise müslümanların. hesabına birer, zarardır.
Hele kitabiyyei harbiyye ile izdivaç takdirindeki mahzurlar daha ziyade olacağından bu izdivacdaki kerahet, daha müekkeddir.

Velhâsıl- :  rnüslim erkekler ile  müdrikelerin izdivaç edememesi ve kitabiyyeler ile teehhülün mekruhiyeti hikmeti şer'iyye icabadındandır. 
[42]

 
Lian Sebebile Husule Gelen Hürmet  :
 
336 - : Lian da- nikâha manidir. Müfarekat kısmında mufassalan beyan olunacağı üzere lian mülâane, afife olan zevcesine zina isnat eden veya onun
çocuğunu inkâr ederek kazifde bulunan kimse ile bu zevcesinin huzuri hâkimde usulüne tevfikan yapacakları dörder şahadet ile birer nefrinden
ibarettir.
İste bu Hane mebni kocasından tefrikine hükmedilen kadını artık kocası tekrar tezevvüc edemez. Meğer ki, bu koca, nefsini teiczib etsin veya başka
bir kadına kazf edip de hakkında haddi kazf icra edilsin veya o zevcenin iffeti zail olsun. Bu halde hanın hükmü sakıt olacağından hürmet nihayet
bulur, zevciyyeti iadeye mesağ bulunur.
Bu, İmamı Azama göredir. İmam Ebu Yusuf ile İmam Züfere göre ise lian ile hürmeti müebbede sabit olur. Dürer. Hindiyye.
 (Eimnıei selâseye göre de lian ile hürmeti müebbede tahakkuk eder. Zahiriyyeye göre de böyledir, «Elmühallâ» da deniliyor ki : Handan sonra
zevç ile zevce arasında zevciyyeti iade ebediyen halâl olmaz. Zevç, nefsini tekzib etsin, etmesin ve arada başka bir şalîis.üe ikinci bir nikâh
bulunsun bulunmasın. Şu kadar var ki, zevç nefsini tekzib edince hadde müstahak olur.)

Lian mebhasine de müracaat! 
[43]

 
Mülk Sebebile Husule Gelen Hürmet:
 
336  -  : Mülkün   vücudu  de  nikâh  akdine  muvakkaten  manidir Ş'öyle ki: bir    kimse, kendi cariyesile akdi izdivacda bulunsa bu akid, muteber
olmaz. Çünkü mülk, nikâha mâni ve ondan mincihetin daha kuvvetlidir.
Binaenaleyh bu akd üzerine mehrin vücubü, talâk vukuu, verasetin sübutü gibi nikâh hükümleri terettüb etmez.
Maahaza cariyenin hürretül'asl veya başkasının mu'tekası olması İhtimaline mebnî efendisi tarafından istifraş olunacak ise kendisile ihtiyaten bir
nikâh akd edilmesi rnüstahsendir. Buna "nikâhı tenezzühî" denir.
Bir kadın dahi azad etmedikçe kölesine kendi nefsini tezvic edemez. Velev ki, o kölenin yalnız bir sehmine mâlik olsun. Çünkü malikiyet,

tamamen veya min vechin memlûkiyete münafidir. Dürer. Şürünbüâlî. 
[44]

 
Hürre Üzerine Cariyeyi Nikâh:
 
337  - : Hürre üzerine cariyeyi nikâh, sahih değildir.
Binaenaleyh bir kimse, nikâhı altında bir hürre mevcut iken veya boşanmış olduğu hür zevcesi henüz mu'tedde iken üzerine başkasının cariyesini
nikâh edemgz. Bu nikâh, batıldır. Nikâhtan sonra hür zevcenin tatlik edümesile veya iddetinin nihayet bulmasile sıhhate münkalib
olmaz.
338 - : Cariye üzerine hürreyi nikâh, sahihtir. Hattâ bîr kimse, cariye olan zevcesini ric'iyyen tatlik edip de henüz iddeti bitmeden bir hürreyi
tezevvüc, badehu o cariyeye ric'at eylese bu ric'at, bir yeni akid olmadığından sahih olur.
Hürriyet, sahibine fazla bir şeref temin edeceği cihetle hürre üzerine cariyenin nikâh edilmesi, hürrenin- şerefine dokunur, izzeti nefsini rencide
eder, böyle bir halin tahaddüsü ise zevceyn arasında vücudu matlûp olan hüsni muaşereti ihlâle sebep olur. Hürrenin cariye üzerine nikâhında ise bu
derece bir mahzur mevcut değildir. Bedayi. Hindiyye.
 (Eimmei selâseye göre hür bir müslim, bir cariyei müslime ile izdivacda bulunamaz. Meğer ki bir hürrei müslime ile izdivaç için serveti kâfi
olmasın ve gayri meşru temayülâttan havf etsin. Bu, Atadan mervîdir. Mücahide göre bir müslim, servet sahibi de olsa yine cariye ile evlenebilir.

Elmugnî.) 
[45]



 
Üç Veya İkî Talakın Vukuundan Mütehassîl Hürmet :
 
339 - : Nikâhın akdine muvakkaten mani olan sebeplerden biri de - aşağıdaki meselelerde görüleceği veçhile - üç veya iki talakın vukuudur.
340  - : Bir kimse, bir veya iki talâk ile boşadığı hür zevcesini ve bir talâk ile boşadığa cariye olan zevcesini gerek iddeti içinde ve *çerek iddeti
nihayet bulduktan sonra tekrar rizasile tezevvüc edebilir.
Fakat bir kimse, üç talâk ile boşadığı hür zevcesini ve iki talâk ile boşadığı cariye bulunan zevcesini, rizası bulunsun bulunmasın bir daha tezevvüc
edemez. Bu talâklar, gerek bain ve gerek ric'î suretinde olsun müsavidir. Bu suretle aralarında bir hürmeti galize, başka bir tabir ile bir beynuneti
kübra vücude gelmiş olur. Ve bu hürmet, şer'î usulüne tevfikan izale edilmedikçe devam eder.
341 -  Uç yüz kırkıncı mesele veçhile hurre hakkında üç, cariye
hakkındaki iki talâk ile husule gelen hürmet, yalnız    «tahlili şer'î» ile izale edilebilir. Şöyle ki : üç talâk ile boşanmış, olan bir hür kadın veya iki
'talâk ile boşanan bir cariye, iddeti hitam    bulduktan sonra nefsini başka bir erkeğe meşru bir surette tezvic edip badettakarrüb zevci sa-ni olan bu
erkek, vefat etse veya kendisini tatlik eylese iddetinin inkı-zasını müteakip evvelki zevcile dilerse tekrar izdivaç    rabıtasını tecdit edebilir.
342  - : Tahlilin, yani  evvelki zevç ile tecdidi  nikâhın halâl ol masının husulü için ikinci nikâhın sahih ve nafiz olması şarttır.
Binaenaleyh şüphei nikâhı veya fâsid veya mevkuf ile vuku bulacak bir tekarrüb ile evvelki zcvc için hilli nikâh, vücude gelme2. Hattâ bir kimse,
fâsiden nikâh ettiği bir kadını üç talâk üe boşayacak olsa kendiaiîe kablettahlil nikâhı sahih ile evlenebilir, ünkü nikâhı fâsid, hakikaten nikâh
değildir ki, talâka mahal olsun veya kendisile hîl husule gelsin;
343  - : Tahlilde hakikaten veya hükmen duhul şarttır. Binaenaleyh bir muttallâkai selâse, bir mecbub ile izdivaç edip de
badehu tatlik edilse evvelki zevcine halâl olmaz. Meğer ki mecbubdan hablî zahir olup da çocuk doğursun. Bu takdirde hükmen tekarrüb bulunmuş
olacağından evvelki zevç ile akdi nikâhı için hil vücude gelmiş olur.
344  - : Tahlil hususunda - gusli icab edecek derecede - tekar rüb şart ise de ikinci zevcin herhalde baliğ olması, şart değildir, müra-hik olması da
kâfidir.
Tahlil için ikinci kocanın âkil olması ve tekarrüb halinde inzal bulunması da şart değildir.
345  - : Tahlil husulü için kefaet de şart değildir.
Binaenaleyh üç talâk ile boşanmış bir kadın, velîsinin izni olsun olmasın, küfvi olmıyan bir kimse ile evlenip de tekarrübden sonra o kimse vefat
veya kendisini boşasa badel'idde evvelki .zevcine nikâhı halâl olur.
Bu mesele, ademi kefaet ile nikâhın bâtıl olmiyacağına göredir.
346  - : Kitabiyye hakkında kitabînin .tahlili caizdir. Binaenaleyh bir müslim, nikâhı altındaki bir kitabiyyeyi üç talâk
ile boşanmakla bu kitabiyye, iddetini müteakip bir kitabî ile izdivaç ve mücameat edip de badehu o kitabî, vefat veya kendisini tatlik etse iddetini
birikmal tekrar o müslim ile evlenebilir.
347 - : Bir tahlil ile müteaddit beynuneti kübra, nihayet bulur. Meselâ  : bir mutallâkai selâse, iddetinden sonra nefsini başka birine tezvic edip de
duhulden evvel tekrar üç talâk ile boşanarak üçüncü bir şahıs ile izdivaç ve mücameatte bulunsa da badehu ondan_ da boşan-sa iddetini müteakip
birinci veya ikinci zevci mutallâkından herhangi-sile dilerse nikâh akdedebilir.
348  - : İkinci zevç, üç    talâkı h'edm    ettiği gibi    madununu da hedm ve izale eder. Binaenaleyh bir kimse, bir veya iki talâk üe boşa-dığı hür
zevcesini ikinci zevcin nikâh ve    tekarrübünden sonra iftirak ve iddeti müteakip tekrar tezevvüc etse bu kadım üç talâk ile boşaya-bilmek hakkına
mâlik olur, yoksa evvelki talâklar, nisaba dahil olmaz.
349  -  : İkinci   zevc,tekarrübü inkâr ettiği halde, mutallâkai se-
lâse, İddia eylese birinci zevç için nikâhın halâliyeti sabit olur. Bilâkis bu mutallâka, tekarrübü inkâr edip de ikinci zevç, İddia eylese hilli nikâh
sabit olmaz.
350 - : Mutallâkai selâse, ikinci zevcin tekarrübünü bil'iddia birinci zevcüe nikâhı tecdit ettikten sonra birinci zevç, mezkûr tekarrübü inkâr  
eylese   araları   tefrik   olunur.  Bu   takdirde   mezbureye  tekarrüb etmiş ise tam mehr, etmemiş ise nısıf nehr vermesi lâzım gelir.
351 - : Mutallâkai selâse, ikinci bir -zevç ile izdivaç etmiş olduğunu bilbeyan evvelki zevcîle nikâhı tecdit ettikten sonra nefsini tekzib ederek ikinci
bir zevç iie izdivaç etmemiş olduğunu iddia eylese bakılır: eğer zevc-i saninin kendisine tekarrübünü evvelce ikrar etmiş ise bu iddiası dinlenilmez.
Amma böyle bir ikrarda bulunmamış ise nikâh, fâsid olur.
352 - : Zevci sani, yaptıkları nikâhın fesadını İddia, mutallâkai selâse   dahi   tasdik   etse   tahlil,tahakkuk  etmez.  Fakat  mutallâka, bu ikinci zevci
tekzib ederse tahlil.sabit olur.
353  - :   Tahlil   şartile,   meselâ:   "seni   evvelki   koçana   halâl  kılmak üzere tezevvüc ettim", demek suretile nikâh akdi caiz ve bununla tahlili
şer'î hâsıl olup olmıyacağı hususunda hıüctehidini kiramın ihtilafları   vardır. İmamı Azama göre bu şart ile yapılan bir nikâh, sahih olup  şart
bâtıldır. Çünkü bu gibi fâsid şartlara mukarin olan nikâhlar, sahih olup şartlar lâgv bulunur.
Binaenaleyh zevci sani, bilâhare dilerse tatlik eder, dilerse etmez. Meğer ki hini akidde emri talâk, zevceye veya başka birine usulü dairesinde
tefviz edilmiş olsun.
Maahaza mezkûr şart, lâğv olmakla beraber bu veçhile vukubulan bir nikâh, kerahetten halî değildir. Çünkü tahlil İçin ikinci zevcin izdivaç akdine
muvafaKatini iltimas, ve bu hususi akidde şart koşmak, mürüvvetin hetkini mucib olacağı gibi kaşkasınm garazını temin için âdeta nefsini iare
kabilinden bir muameleye muvafakat de hamiyetin azlığından münbais bulunur.
îmam Ebu Yusüfe göre tahlil şartile yapılan bu nikâh, fâsiddir. Bu -nikâh İle birinci zevç için hilli izdivaç, husule gelmez. Çünkü bu şart, tavkit
hükmündedir. Nikâhı muvakkat ise asla sahih olamaz.
îmam Muhammede göre de böyle bir şart İle nikâh, sahih olursa da tuınunla evvelki zevç için hilli nikâh, sabit olmaz. Çünkü tahlil şartile nikâh
akdinde bulunanlar, şer'i şerifin tehir ettiği bir meseleyi İstical etmiş oluyorlar.
Binaenaleyh bunun hirmanile mücazat olunurlar. "Kim ki bir şeyi vaktinden evvel istical eyler ise mahrumiyetîle muateb olur" kaidesi  malûmdur.  
Bedayi, Fethürkadîr  Dürri   Muhtar,   Hindiyye,  Şerhi   Man-zumei Makdisî.



« (Malikîlere göre tahlil şartına veya ikinci zevcin tahlili niyetine mukarin olan bir nikâh, fâsiddir. Velev ki ikinci zevç, bu şart ile veya bu niyetle
beraber kadını beğenip nikâhında tutmak niyetinde de kalben bulunsun. Binaenaleyh bu şartın zuhuruna veya niyyetin ikrar edilmesine mebnî
araları tekarrüb vukubulmus. olsun olmasın tefrik edilir, Ve bununla "bir bain talâk tahakkuk eder. Bu tekarrüb ile tahlil husule gelmiş olmaz. Hattâ
böyle bir şart veya niyyete mutali olan zevci sanî de, zevce de, şahitler de, velî de müateb olurlar.
Şu kadar var ki, zevci sani, dermeyan edilen tahlil şartını zahiren kabul etmekle beraber kalben imsake kat'î surette niyyet ettiği takdirde nikâh,
diyaneten sahih olur. Binaenaleyh bilâhare vefat veya kadını tatlik etse evvelki zevç için hilli nikâh vücude gelmiş olur.
Zevcenin veya evvelki zevcin tahlil niyetinde bulunması, lâğvdır, nikâhın sıhhatine, tahlilin husulüne zarar vermez. Elverir ki, ikinci zevç böyle bir
niyyette bulunmasın. Çünkü emri talâk, onun elindedir, onun böyle bir niyyetle yapmış olduğu bir nikâh, müt'a kabilinden bulunmuş olur.
Minehül'celÜ.)
(Elmugnî'de deniliyor ki : tahlil şartile olan nikâh, eimmei selâ-şeye, Leyse, Sevrîye ve tbnüi'mübareke göre bâtıldır, münakid olmaz. Hattâ Hanbelî
fukahasma göre tahlil, akidden evvel şart küınsa da akd esnasında soylenmeyip niyet edilse veya zevci sani, şart edilmeksizin tahlil niyetinde
bulunsa nikâh, yine bâtıl olmuş olur. Bununla ne ihsan, ne de birinci zevç için ibahei nikâh, sabit olmaz.
Fakat yalnız zevce veya velisi tahlil maksadile nikâhta bulunsa bu niyet, akdin sıhhatine, tesir, etmez. Çünkü bunlar, akdi ref a malik değildirler,
bunların niyetlerinin vücudile ademi müsavidir.)
(Hanbeîî mezhebine göre tahlilin husulü, şu şartların vücudüne mütevakkıftır:
(1) : Kadın, iddetini müteakib başka birine bir nikâhı sahih ile nikâh edilmelidir.
(2) : Mukarenet, cihaza tenasülden vuku bulmalı ve en az haşefe mikdan intişare mukarin bir halde tegayyüb etmelidir.  İntişar buluc-madıkça
mücerred tegayyüb kifayet etmez.
(3) : Mukarenet,  halâî bir hale müsadif olmalıdır.  Kadının hayz veya nifasına veya zevceynden birinin    veya her ikisinin ihramı veya farz olan bir
orucda bulunması haline müsadif olan bir    mukarenetle tahlil hâsıl olmaz. îmam Mâlikin kavli de böyledir. Çünkü böyle bir mu-karenet,
hakkullahtan dolayı haramdır. Bu üçüncü şart, Hanefiyye ile Şafiiyyece muteber değildir.
 (Zahiriyye mezhebine göre de ikinci nikâhın tahlil şartına mukarin olması caiz değildir: ikinci zevç, muhayyerdir. Dilerse boşar ve dilerse imsak
eder. Şayet nikâh akd edilirken kadını badettekarrüb tatlik edeceği şart kıhnır ise akdi nikâh, fâsid olub ebediyen feshe mahkûm olur, bununla
tahlil hâsıl olmaz. Şu kadar var ki, zevci mutalükin tahlil için bir şahsı tergîbde bulunması caizdir. Maahaza tahlilin tahakkuk edebilmesi için ikinci

zevç ile zevcenin mücameatleri, ikisinin de âkil oldukları bir hale müsadif olmalıdır. Elmugnî, EVmuhallâ.) 
[46]

 
Tahlil Usulünün Hikmeti Teşrîîyyesi :
 
354 - : Müfarekat kısmında da beyan olunacağı üzere nikâh, şer'an ve aklen caiz, nafi olduğu gibi talâk da öylece caiz ve bazan na-fidir. Nikâh gibi
talâk da içtimaî münasebetlerin, beşerî ihtiyaçların zarurî bir neticesidir. Fakat bir zaruret tahakkuk etmedikçe talâk tarikine gidilmemesi lâzımdır.
Tahakkuk edecek bir zaruret ise alelkser bir veya iki talâk ile zail olur. Artık üç talâka ikdam edilmesi zaiddir, ihtiyata münafidir, nikâh nimetine
karşı bir küfrandır.
Binaenaleyh malik" olduğu talâk salâhiyetini büsbütün elinden çıkaran bir şahıs hakkında bir küfran cezası olmak üzere tecdidi nikâhın müşkil bir
hale getirilmesi hikmet muktezasıdır. Tâ ki başkaları da bundan mütenebbih olsunlar, beyhude yere küfranı nimette bulunarak zevciyyet rabıtasını
böyle bir veçhile izaleye ikdam etmesinler.
Şu kadar var ki, bu rabıtayı tecdit imkânını büsbütün selb etmek de içtimaî hayatın ihtiyaçlarına, temayüllerine tamamen tevafuk ede-miyeceği
cihetle bu tecdit meselesi, zevç için ruhanî bir ceza, vicdanî bir azab tevlid, manevî bir ukubet teşkil edecek olan bir tahlil usulüne rap edilmiştir.
Filvaki bu tahlil usulü, manevî bir cezadır ve küfranı nimette bulunarak nikâh nimetini takdir edemiyenler için tecdidi nikâhı men ve tahdit-edecek
ruhanî bir maniadır. Çünkü tahlil husulü için bir kere başkasile bir nikâh akdedilecektir. Bununla beraber tekarrüb de bulunmuş olacaktır. Böyle bir
halden ise her selîm tabiat, teneffür eder.
İkinci zevç ile mücerred bir nikâh akd edilmesi, selîm tabiatlerin, Uezih ahlâk sahiplerinin nefret ve istikrahını mucib oİanuyacağından tahlil
hususunda mücerred nikâh, kâfi bulunmamaktadır. Zira mücerred bununla zecr ve men maslahatı temin, zevci muttalik hakkında bir ceza tertip
edilmiş olamaz.
Şunu da ilâve edelim ki, bir "kadının yabancı bir erkek ile meşru bir münasebet temin «tmesi, nasıl £i bir akdi meşru sayesinde vücude geliyorsa
ikinci bir erkek ile böyle bir münâsebet tesis etmesi de yine böyle meşru bir akd ile vücuâe gelmiş bulunacaktır.
Maahaza kadın, ikinci bir nikâha mecbur- değildir, isterse başka bir kocaya varır, onunla beraber yaşar, sonra o koca vefat eder veya kendisinin
arzusile boşarsa bu kadın iddetini bitirdikten sonra yine hürdür, kalbinde eski kocasına kargı bir muhabbet ve temayül eseri görüyorsa onunla tekrar
aile hayatı tesis, edebilir ve illâ etmez.
Demek ki kadının ikinci bir şahıs ile evlenmesi de tabiî surette meşruan husule gelmiş ve nihayet bulmuş bir nikâhtan ibarettir. Yoksa sun'î,
muvazaalı, şarta mukarin bir nikâh, asla bahis mevzuu değildir. Böyle matlûp olmıyan bir nikâhın mahiyetini hükmünü yukarıda ber tafsil
göstermiş bulunuyoruz.
Allah Tealâ, muhalile de muhallelün lehe de îânet etsin» mealindeki bir hadisi şerif, bu gibi muzavaah nikâhlara cüret edenler hakkında en büyük

bir tehdidi, haiz bulunmaktadır. 
[47]

 
Adedî Meşrul Tecavüzden Münbaîs Hürmet Ve Teaddüdi Zevcat :
 
355  - : Meşru adedi tecavüz de nikâha manidir. Şöyle ki: müs-lümanhkta vahdeti zevce âsidir. Bir müslim; bir, iki ve nihayet üç, dört kadım
nikâhında cem edebilir. Bundan fazlasını cem edemez.
Maahaza bunların arasında adalet ve müsavatı temine riayet etmesi, şarttır. Buna muktedir olmıyan bir müslim, yalnız bir. kadınla iktifa etmekle



memurdur.
356  - : Menkuhe veya Çalâkı ric'î veya bain ile mu'tedde olarak dört zevcesi bulunan bir erkek, artık diğer bir kadın ile evlenemez. Velev ki iddet,
mücerred halveti sahihadan münbais olsun. Çünkü i addet baki oldukça nikâh, min vechin kaim sayılır.
Fakat dört .kadından biri ölür veya boşanır da iddeti nihayet bulursa diğer bir kadın ile evlenebilir.
357  - Bir kimse, bilfarz alet'teaküb beş kadın ile evlenecek olsa bunlardan evvelki dört kadının nikâhı sahih, beşinci kadının nikâhı bâtıl, îmamı
Azam'a göre fâsid olur.
358  -  : Rakik. olanlar, nikâhlarında iki zevceden ziyadesini cem edemezler. Bunlardan biri ölür veya boşanarak iddeti biterse diğer bir kadınla da

evlenebilir. Fethlü'kadır, Ûürriil'münteka" Hindiyye. 
[48]

 
Teaddüdi Zevcatın Hikmetiteşrüyyesi:
 
359 - : Teaddüdi zevcat müessesei, kadîm asırlardan beri bütün milletler arasında devam   edegelmiş, bilâhare  Romalılar gibi bazı kavimlerin
medenî kanunlarile men olunmuş, islâmiyet ise hu müesseseyi islâh ve tahdîd etmiştir.
Cahiliyyet devirlerinde bir erkek, istediği kadar kadınlar İle evlenebüirdi, bunların üzerinde her türlü tahhakküm hakkına mâlik bulunurdu. Fakat
dini islâm, zuhur edince insanların ahlâkına, ictimaiyya-tma başka bir feyiz verdi, İnsanların bütün münasebat ve muamelâtında ulvî bir ahenk,
mükemmel bir intizam vücude getirdi, bir aile teşkili için kadın ile kocasının haiz olmaları iktiza eden hakları, vazifeleri tayin ve tesbît etti,
erkeklerin hususî.hallerini, fıtrî, kabiliyetlerim nazara alarak efradı ümmetten bir erkeğin nihayet dört kadını nikâhında cem edebilmesine müsaade
verdi. Hattâ ashabı kiramdan «Gaylân îbni Seleme» nikâhı altında on zevcesile beraber islâmiyeti kabul ettiğinde tarafı nebeviden : «Ya Gaylân!
Zevcelerinden dördünü ihtiyar edip diğerlerinden ayrıl» diye emr olunmuştu.
Dörde kadar olan müsaade ise, bir takım şartlarla mukayyed olup bir nice hikmetlere,  maslahatlara müstenit bulunmuştur.
Ezcümle kadınların şahsî halleri, bedenî teşekkülleri, erkeklerin hallerine, teşekküllerine makîs değildir. Kadınlar, hilkaten zaifdirler, gebelik, hayz
ve nifas halleri gibi bir takım arızalara maruzdurlar, pek çabuk iyas çağma varıp neslden kesilirler, çok kere bir kadın, kocasının tabiî ihtiyaçlarını,
teaffüf ve tenasüle müteallik meşru emellerini temine muktedir olamaz.
Bir de erkekler; muharebelerde, pek meşakkatli işlerde bulunarak bu yüzden vakit vakit binlerce, milyonlarca erkek, hayat sahasından çekilip
gitmektedir. Bunların bu halde ailelerini "düşünmek gerektir. Bu ailelerin vaziyetleri ne olacak? Bunların maddî ve manevî ihtiyaçları meşru surette
nasıl temin edilecektir?..
Demek ki, teaddüdü zevcat usulüne riayet edilmediği takdirde ba-zan erkekler de, kadmlar da pek müşkii ve pek muztar bir vaziyette kalırlar.
Halbuki, «memnu olan şeyler bile zaruret sebebile mubah olur->, «zîk olan umurda vüsat gösterilir», «meşakkatler teysiri celb eder.» Bütün bunlar,
islâm hukukunun küllî kaidelerindendir.
Binaenaleyh hayatî bir zaruret ve ihtiyaç sebebile teaddüdi zevcat usuli mahdut bir dairede tecviz edilmiştir. Bunun hilafını iltizam edenler, çok
kere bir zevce ile iktifa edememektedirler. Bu yüzden gayri meşru hareketlere cüret olunuyor, servetler, nezahetler haleldar oluyor, vücude gelen
gayri meşru çocuklar da cemiyetin meşinde açılan birer ceriha gibi enzarı telehhüfe çarpıp duruyor.
Filvaki asırlardanberi tevali eden tecrübeler, müşahedeler neticesinde tahakkuk etmiş bulunuyor ki, herhangi bir muhitte olursa olsun erkeklerin
bir takınıl birer zevce ile iktifa edebilecek bir fıtratta bulunmuyorlar. Artık bu gibi erkekler, kendileri için iki yoldan birini takibe mecburiyet
görüyorlar: Ya ikinci bir kadınla zevciyet rabıtası tesis ederek afifâne bir halde yaşamak, yahut cevheri ismeti parçalanmış kadınlardan birile gayri
meşru bir münasebet vücude getirerek sefihâne, mus-rifâne bir halde vakit geçirmek. Artık bu iki yoldan hangisinin daha se-lâmetli, daha nezih
olduğunu efkârı selime, pek güzel tayin edebilir.
Velhâsıl : zevcelerin teaddüdü usulü, bazı mahzurları ihtiva etse de temin edeceği faideler, maslahatlar binnisbe ziyadedir. Bu sayede birçok içtimaî
fenalıkların önü alınmış olur. Ve şu gibi faideler, maslahatlar vücude gelir :
(1)   : Fuhşiyatın tevessüünü men.
(2)   : Nüfusun meşru surette artmasını temin.
(3)   : Bir kısım kadınları mahrumiyetten vikaye.
(4)   : Kadınların sıhhatlerine, istirahatlerine hizmet.
Filhakika mütemadiyen zevcinin hizmetinde bulunan çocuklarının terbiyesile uğraşan, hanesinin işlerini rüyete çalışan bir kadının elbette' nefaeti
bedeniyesi, bu kadar işlere mütehammil değildir.
Binaenaleyh kendisinin bir şerikei hayata naiüyeti, şüphe yok ki bu hizmetlerini tahfife, kendisinin istirahatni temine vesile olacaktır.
Maahaza teaddüdi zevcat »hususunda bir mecburiyet yoktur. Ne erkek ve ne de kadın kabule mecbur değildir. Bir erkek, lüzum görürse bundan
istifade eder, lüzum görmezse bir zevce ile iktifa eder. Kadın da bir mecburiyet görürse evli bir erkekle evlenmeğe muvafakat eder, bir mecburiyet
görmezse muvafakat etmez. İlk zevce de âtiyen üzerine evlenilmesini muvafık görmediği takdirde bu ciheti nikâhının akdi esnasında usulüne
tevfikan bir şart ile, meselâ : emri talâkı elinde bulunmak şartile temin edebilir.                                                     
Şunu da ilâve edelim ki : zevcesini mahzun etmemek için üzerine evlenmeği terk eden bir erkek, ve ortağı olacak kadını hüzn ve kederden korumak
için kocasile evlenmekten imtina eden bir kadın, indi ilâhîde me'cur olur. Bu yüksek ahlâk meselesi, muteber fıkıh kitablarımızda beyan
olunmuştur.
Zevceleri hakkında adalet ve müsavata riayet edemiyecek bir erkek için ise bazan yalnız bir kadınla bile evlenmek caiz olmaz. Hattâ mülga
Fetvahanei âlinin fetvalarım muhtevi bulunan «Mecmuai cedide» de şu fetva münderictir : «Havfı cevr ile muttasıf olan mükellef bir erkeğin
tezevvücü mekruh olmağla veliyyüremrin o erkeği tezevvücden men'i şer'i şerife muvafık olacağı.»
Esasen bir zevce ile iktifa edilmesi: âyeti celîlesi mantukunca, dinî bir vecîbedir, ahlâka, diyanete ait bir meseledir. Şeraitine, kasm ahkâmına riayet
edemiyecek kimselerin teaddüdi zevcat usulünden istifadeye kalkışmaları, haklarında indallah mesuliyeti müstelzimdir. Bu yüzden hukuku

haleldar olacak bir zevce de, usuli şer'iy^esi dairesinde mahkemeye müracaat ederek haklarını istihsale teşebbüs edebilir. 
[49]



 
(ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM)

 
MEHRR KASME VE HUKTIKİ ZEVCtYETE MÜTEALLİKTİR

 
İÇİNDEKİLER : İslâm hukukunda mehrin lüzumu ve mikdarı. Meh-rin lüzumundaki hikmeti teşriiyye. Mehrin aksamı. Mehri müsemmanın şerait
ve evsafı. Mehrin teekküdü, kat'iyyet kesbetmesi. Mehrin tezyid. ve tenzili. Mehrde husule gelen ziyadelik. Mehrin helak ve teayyübü. Meh rin hibe
edilmesi. Mehre dair kefalet ve terhin. Mehrin kabz ve teslimi. Mehri misli İcab eden haller. Müt'ayı icab eden haller. Mehre müteallik ihtilâflar,
dâvalar. Cihaza müteallik meseleler ve dâvalar. Zevç ile zevce arasında hane eşyasına ait dâvalar. Nikâha müteallik dâvalar. Nikâha dair şahadetler.

Kasme dair meseleler. Zevç ile zevcenin mütekabil hakları ve vazifeleri. 
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İslâm Hukukunda Mehrin Lüzumu Ve Mikdarı :
 
361 - : İslâm, hukukuna nazaran herhangi bir müslim ile evlenen kadın, mehr namile bir mala müstahik olur. Mal ile mübadelesi kabil olan bir
menfaat de mehr olabilir. Nikâh esnasında mehr zikr edilsin edilmesin veya nefy edilsin, yani : mehr olmamak üzere nikâh, akd olunsun herhalde
mehr lâzım gelir.
Mehre bir hakkı ilâhî de teallûk etmektedir. Binaenaleyh mehr, bi-dayeten nefy ve iskat edilemez. Fakat bilâhare tfadın, isterse bu hakkım iskat
ederek mehrini zevcine bağışlıyabilir. NitekinJ ileride beyan olunacaktır.
361  - : Bir müslimin tezevvüc ettiği kadın, kitabiyye olsa da yine herhalde mehre müstahik olur. Şayet mehr tesmiye edilmemiş olsa duhul
vukuunda mehri misi, lâzım gelir.
Bir müslim, kitabî bulunan zevcesi için tesmiye etmiş olduğu mehri vermeden vefat etse bu mehr, teikesinden alınır, yoksa mücerret gayri müslime
olduğuna mebnî varisler bu mehri vermemeğe kadir olamazlar. Feyziyye.
362  - ; Bir gayri müslim, bir gayri müslimeyi bilâ mehr tezevvüc edince bakılır: Eğer mensub oldukları dinde mehrsiz nikâh, caiz ise nikâhtan
sonra tekarrüb, talâk veya vefat vukubulsım bulmasın mehr lâzım gelmez. Binaenaleyh bu hususta islâm mahkemelerinden birine murafaa için
müracaat edilse mehrin lüzumuna hükme dilemez.' Çünkü İslâm tabiiyetini kabul eden gayri müslimler, kendi dinî akideleri üzere terk edilirler.
Hattâ badennikâh zevç ile zevceden her biri islâmiyet! kabul etse de yine mehr icab etmez. Zira müslümanlar arasındaki nikâhlarda mehr, ibtidaen
şart ise de bakaen şart değildir.
îmamı Azama göre bu hususda gayri müslimlerin tebeai islâmiy-yeden olmalarile müste'min veya harbî olmaları arasında fark yoktur.
363 - : Mehrin mikdanna gelince bunun azamî haddi için muayyen bir mikdar yoktur. Asgarî haddi hakkında ise müctehidlerin ihtilafı vardır. Şöyle
ki: Hanefîlere göre mehrin en az mikdarı, on dirhem gümüştür. Gerek mazrup olsun ve gerek olmasın. Bu mikdardan az mehr tesmiye edilemez.
Edilecek olsa on dirhem mikdanna iblâğı icab eder. Mebsut, Fethül'toadîr.
« (Mâlikflere göre mehrin akalli, halis altından bir dinarın dörtte biri, halis gümüşten de üç dirhemdir. Veya bunların kıymetlerine muadil bir
maldır. Bu mikdardan aşağı bir mehr ile nikâh akdedilir, tekarrüb de vukubulmuş olursa zevç, mehri bu mikdara iblâğ eder. Fakat tekarrüb
vukubulmamış, zevç de mehri bu mikdara iblâğa muvafakatte bulunmamış olursa nikâh, feshedilir.
Mehri iskat şartile yapılan bir nikâh, fâsiddir. Binaenaleyh tekar-rübden evvel feshedilir, tekarrüb vukuu takdirinde ise mehri misi, lâzım-gelir.
Fakat sahih bir mehr- tesmiyesile nikâh akdedildikten sonra zevce mehrini iskat ederse artık nikâh, fâsid olmaz. Kiyafettüttalib. Mînehücelîl.)
(tmam Şafiîye, İmam Ahmede, Sevrîye, Davudi Zahirî ile îbni Ebi Leylâya göre mehrin muayyen bir mikdarı yoktur. Her mal olan şey, az olsun çok
olsun mehr olabilir. Beyide semen iearetfe ücret olan her şey, gerek ayan ve gerek menafi kabilinden bulunsun mehr tesmiye olunabilir. Maahaza
imam Ahmede göre mehrin on dirhemden az olmaması müs-tahabdır, dört yüz dirhem kadar olması ise mesnundur, bundan ziyade olmasında da bir
beis yoktur. Şu kadar var ki, mehrin tahfifi müstah-sendir.
Mehri akd zamanında tesmiye ve tayin dahi sünnettir. Tâ ki ileride bir münazaayı mucib olmasın. Akd zamanında mehr tayin edilmez veya tesmiye
sahih bulunmazsa mehri misi, lâzım gelir.
Akdi nikâh esnasında mehrin behemehal zikredilmesi, Şafiîlerce de lâzım değildir, belki mesnundur. Hattâ bir reşîde, tefvizde bulunsa, yani:
kendisini bilâ mehr tezvic etmek üzere velîsine mezuniyet verse de velîsi mehrden sükût ederek veya mehri nefy eyliyerek tezvic eylese baded'
duhul mehri misi, lâzım gelir. Ve bu halde zevce, kendisine mehr tesmiye edilmedikçe nefsini temkinden imtina edebilir. Minhâcüt'talibîn, El-
mugnî.)
(Maliki mezhebine göre de tefviz ve tahkim yölile olan nikâhlarda mehri misi, lâzım geljr. Şöyle ki: bir kadın, mehri zikr, iskat veya tayinim bir
kimsenin hükmüne havale etmeksizin tezvici için velîsine müsaade verse veya mehri zikr ve iskat etmemekle beraber tayini hususunu bir kimseye
havale etmek suretile tezvicin muvafakat eylese de mehr tesmiye edilmeksizin akdi nikâh, vaki olsa yine duhulden sonra mehri misi, lâzım gelir.

Hanbelî mezhebi de bu veçhiledir.) 
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Mehbin Lüzumundaki Hîkmeti Teşkîtyye :
 
364 - : Zevcelere verilen mehrler, onlardan yapılan istifade ve îstimtaa mukabil min vechin bir bedel demektir. Bununla beraber mehr verilmesi;
zevcenin kadrini i'lâ, ihtiyacım tehvin, cihaz tedarikini teşkil istikbalini temin, nikâhın ehemmiyetini ilân gibi maslahatları da muta-zammmdır.
Bu hususta deniliyor ki: Nikâh, bir emri hatirdir, şanına itina lâzımdır. Bu cihetle tesmiye edilen mehrin hakîr bir şey olmaması, mehrin
lüzumundaki hikmeti şer'iyye icabatmdadır.
Her şeyde olduğu gibi mehr hususunda da ifrat ve tefrit hikmete muvafık değildir. Pek kıymetsiz olan bir şeyin mehr tesmiye edilmesi, hasbel'ade
iki tarafın izzeti nefsine dokunur, içtimaî mevküle mütenasib olmıyabilir, hususile kadının istikbaline fena tesir edebilir.



«Bedayi» de denildiği veçhile nikâh, bir takım maksatlara mebnî meşru kılınmıştır ki, bunların husulü ancak nikâhın devam ve sebatile kabil
olabilir. Nikâhın devam ve sebatı ise nefsi akd ile mehrin* vücubüne vabestedir. Çünkü zevç ile zevce arasında vahşet ve huşunet gibi bazı sebepler
baş gösterebilir ki, zevci talâka sevk eder, eğer nefsi akd ile mehr olmıyacak olsa zevç, zuhur eden cüz'î bir huşunete binaen nikâhı izale etmeden
geçinmez. Zira bu takdirde mehrin lüzumundan korkmıya-cağı için nikâhı izaleden tehaşîye lüzum görmez. Bu takdirde de nikâhtan matlûp olan
gayeler, faideler vücude gelmiş olmaz.
Maahaza nikâhtan beklenilen mekasid ve mesalihin husulü, zevç ile zevce arasında muvafakata muhtaçtır. Bu muvafakat ise zevcenin zevci yanında
muazzez ve mükerrem olmasile hâsıl olur. Halbuki zevcin nazarında ehemmiyetli bir mala tevakkuf etmeksizin zevcesine vusul yolu münsed
bulunmadıkça bu izzet hâsıl olamaz.
Tariki vusulü dar, müşkil olan bir şey, nazarda aziz olacağından imsakine itina olunur. Bilâkis tariki vusulü kolay olan bir şey ise göz Önünde
kıymetsiz olacağından imsakine itina olunmaz.
Binaenaleyh kadın, kocasının nazarında kıymetsiz olursa, yani : pek kolaylıkla izdivaç mümkün bulunursa zevç ile zevce arasında muvafakat hâsıl
ve nikâhtan matlûb makasid, sabit olmaz.
Maamafih mehrin pek ziyade olması da mahzurdan halî değildir. Bu cihet, teehhül edecek erkeklerin birer ağır yük altında kalmalarına, sermayei
maişetlerinin azalmasına ve birçok erkeklerin de münasib vaktinde evlenmiyerek aile teşkilinde mahrum kalmalarına sebebiyet verebilir. Böyle bir
hal ise şahsî ve içtimaî,menfaatlere münafî- olacağından tasvibe şayan olamaz.
«NihayetüVmuhtac» da yazıldığı üzere Hazretı Ömer, radıyallâhü tealâ   anh,    bir    hutbesinde    hüzzara   hitaben    şöyle   buyurmuştu : yani :
kadınların mehrlerinde haddi tecavüz etmeyiniz. Eğer'o, dünyada bir şeref ve nezdi ilâhîde bir tekva olsaydı ona Resuli Ekrem, sallallahü tealâ
aleyhi vesellem, herkesten zi-yade lâik olur, muhterem zevcelerinin mehrlerini tezyid buyurmuş bulunurdu..

Velhasıl : mehr hususunda da itidalden ayrılmamalı, zevcin de, zevcenin de hukukuna, menafiine riayet etmelidir. 
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Mehrin Akşamı :
 
365 - : Mehrler, iki tarafın birriza tayin ve tesmiye edib etmemeleri itibarile mehri müsemmâ ve- mehri misi kısımlarına ayrılır. Tesmiye edilen
mehrler de tamamen veya kısmen tacil veya tecil edilebileceği cihetle mehri muaccel ve mehri müeccel kısımlarına ayrılır.
Mehrlerin böyle tacil ve te'cili hususundaki şeraite riayet lâzımdır. Kısmen muaccel ve kısmen müeccel olan bir mehrin mecmuu, bir mehri
müsemma teşkil eder.
366 - : Bir mehrin kısmen tacili meşrut olduğu halde    muaccel mikdar, beyan olunmasa örf ve âdete bakılır. Yani kadının haline ve mehrin mecnun
mikdarına nazaran mütearef olan kısmı hakkında mehri muaccel ahkâmı carî olur.
Fakat mehrin tamamen tacili meşrut olduğu takdirde örf ve âdeta bakılmaksızın tamamı muaccel olur. Çünkü sarahat mukabilinde delâlete itibar
olunmaz.
367 - : Bir kimse, mehrin kolayına gelecek kısmının peşin, mütebakisini de şu kadar müddet sonra vermek üzere bir  kadınla evlense mehrin
tamamı o müddete kadar müeccel olmuş olur. Meğer ki, mehrin o kısmını verebilecek bir hale geldiği kadın tarafından isbat edilsin.
368 - : Mehr için tayin olunan ecelin,    hasad vakti gibi cehaleti yesîre ile meçhul olması zarar vermez. Kakat zevcin yosun voya yağmur yağması
gibi cehaleti fahişe ile meçhul olması caiz değildir. Bu surette te'cil muteber olmayıp mehr, hal olarak varib olur.
369 -  : Mehri müeccelde- bir müddet tayin edilmiş olunca hululünden mukadem bu mehri talebe zevcenin hakkı yoktur. Çünkü tecile mu-
vafakat etmekle taleb hakkım iskat etmiştir. Velev ki müddetin hululünden evvel talâk vukubulsun veya zevce vefat etsin.
Fakat zevcin vefatile ecel sakit ve binaenaleyh terikesinden mehrin iâtifası derhal kabil olur. Zira dainin vefatile borç .teaccül etmezse de medyunun
vefatile teaccül eder.
370 - : Mehri müeccelde bir müddet tayin edilmemiş isemehr
talâk veya zevceynden birinin vefatı vukuuna kadar müeccel addolunur. Talâkın ric'iyyen vukuile bainen vukuu arasında fark yoktur. Hattâ ric'-
iyyen talâktan sonra müracaat vukubulsa da mehr, tekrar teeccül etmez. Binaenaleyh zevce bu suretle teaccül eden mehrini zevci mutallikin-den
derhâl talebe müstahik olur.
371 - ; Mehri, misle gelince bu, asidir. Mehr tesmiye    edilmediği veya tesmiye fâsid olduğu takdirde mehri misi itası tahakkuk eder. Nitekim
ileride beyan olunacaktır.
372 - : Mehri misli tayin için zevcenin babası kabilesinden : yaş, güzellik, mal, belde, ismet, akl, diyanet, bekâret, sütubet, iffet, ilm, edeb, hüsni
ahlâk, ademi evlâd gibi evsafta mümasili olan kadınların mehrleri nazarı itibare alınır. Çünkü bir şeyin kıymeti, cinsinin kıymetine müracaatla
malûm olur.
373  - : Mümaselet, iki tarafın, yani : mehri tayin olunacak kadın ile mümasili bulunan kadınların akd vaktindeki haiz oldukları vasıflar itibarile
araştırılır. Bu vasıfların akidden sonra atması veya zevali, mümaselet husulüne zarar vermez.
374 - : Örfen mütefavit sayılan yaş, yani   gençlik ve   kocabk - sigar ve kiber, mümaselet husulüne münafidir. Yoksa mutlaka ihtilâfı sin, münafi
değildir.
Binaenaleyh yirmi beş yaşındaki bir kadiri, yirmi yaşındaki bir kadına sinnen mümasil olabilir'.
375 - : Bir kadının babası tarafından mümasilleri,   alettertib kız kardeşleri, ammeleri, Öz kız kardeşlerinin kızları ve.amcası kızları vesairedir.
376 - : Bir kadının babası cihetinden mümasili bulunmadığı takdirde babasının kabilesine mümasil beldesi ahalisinden emsali kadınlann mehrleri
taharri olunur. Validesi cihetinden emsali taharri olunmaz. Meğer ki, validesi de babası kabilesinden olsun.
Kadımn ne babası, ne de beldesi ahalisinden mümasili bulunmadığı takdirde söz, maalyemîn zevcindir. Şayet zevç, mehri misli takdirden imtina
ederse mehrin mikdanm tayin ve takdir için keyfiyet hâkime arz olunur.                                                                                                   
377  - : Mehri; misli tayin için zevcin hali dahi. nazara alınır. Yani : mehri misli tayin edilecek kadının zevcile emsali olan kadınların zevçleri
beyninde mümaselet bulunmasına da dikkat olunur. Çünkü zevcin hal ve şanına nazaran mehrin mikdarı tezyid ve tenkis olunmak âdettir.
378 - : Mehri mislin sübutu için âdil olmak üzere iki erkeğin veya bir erkek ile iki kadının ihbarı ve şahadet lâfzını ityan etmeleri şarttır. Şahitler



âdil bulunmadıkları takdirde zevç, yeminile tasdik olunur. înaye, FethüTkadîr, Raddi Muhtar, Hidaye, Dürer.
« (Malikîlere göre de mehrin te'cili caizdir. Fakat te'cil müddeti, malûm olmak lâzımdır. Meçhul olursa, meselâ : mehrin tamamı veya bir kısmı
meçhul bir müddetle vöya vefat veya firkat vukuuna kadar kasden te'cil edilirse akdi nikâh, fâsid olur. Duhul vuku bulmuş ise mehri misi lâzım
gelir. Fakat mehrin te'cil müddeti bir nisyan neticesi olarak tayin edilmemiş bulunursa beldenin örfüne göre bir müddet tayin edilir.
Mehri misle gelince bunu tayin hususunda zevç gibi bir kimsenin zevcesindeki evsafı haiz bir kadınla ne kadar mehr ile izdivacına rağbet
gösterileceği nazara alınarak ona göre mehri misi takdir olunur. Zevcede erkânı dini muhafaza, iffet, siyanet, hissî ve manevî cemal, ve haseb
vasıfları nazara alınır. Manevî cemal,, hüsni ahlâktan, haseb de kerem ve mürüvvet gibi babaların mefahirinden sayılan şeylerden ibarettir. Zevcenin
haiz. olduğu evsafta mümasili, kabilesi arasında bulunursa bu mümasilin mehri bir mikyas olur. Kız kardeş ve amme gibi. Elmezahi-bül'erbaa.)
(Şafiîlere göre de mehrin tamamen veya kısmen te'cil caizdir. Elverir ki ecel, meçhul olmasın. Şayet meçhul olursa tesmiye edilen mehr, fâsid olub
mehri misi lâzım gelir. Meselâ : bir kimse, bir kadım vefatına kadar müeccel olmak üzere şu kadar mehr ile tezevvüc etse bu tesmiye fâsid olub
mehri misi lâzım gelir. Bu takdirde mehrin bir kısmı peşin bulunmuş olsa da yine mehri misi icab eder.
Mehri misi ise evvelâ zevcenin babası cihetinden olan kariblerinin, meselâ : alet'tertib öz kız kardeşlerinin, baba bir kız kardeşlerinin, kardeş
kızlarının mehrlerine kıyasen tayin olunur. Bunlara nazaran tayini kabil bulunmazsa zevatı erham cihetinden kariblerinin merhlerine itibar olunur.
Bunlar da bulunmazsa beldesindeki mümasili olan. kadınların mehrleri nazara alınır, Ve bu mümaselet, cemal, sin bekâret, fesahat gibi vasıflarda
aranır. Şayet zevce, kariblerinde bulunmıyan bir sıfat ile temayüz, etmiş bulursa kendi haline lâyık bir mehr takdir olunur. Elmeza-hibül'erbaa.)
(Haribelî mezhebine göre de mehr müeccel olduğu halde müddet tayin edilmese mehr, mevt veya talâk zamanına kadar müeccel olmuş olur,
Nehaînin kavli de böyledir. Sevrîye göre ecel, batıl olarak mehr hâlen lâzım gelir. Evzaîye göre duhulden itibaren bir seneye kadar hulul eder. Fakat
ecel, Zeydin kudümü veya yağmurun nüzulü gibi bir meçhul müddetten ibaret olursa tesmiye, tmam Ahmede göre sahih olmaz.
Mehri misli takdir ve tayin hususunda ise hem baba, hem de ana cihetinden olan bütün karibler nazara alınabilir. Meselâ: hâkim, mehri misli
zevcenin anası, kızkardeşi, annesi ve halası gibi kariblerinin mehrlerine kıyas ile takdir eder. Bu hususda mal, cemal, akl, edeb, sin bekâret,

süyubet gibi vasıflara itibar olunur. Elmugnî, Keşşafül'kina', El-mezahibül'erbaa.) 
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Mehki Müsemmanın Serait Ve Evsafı :
 
379 - : Mehr tesmiye olunan mâlin malûm ve mütekavvim olması şarttır.
Binaenaleyh mehr, meçhul veya gayri mütekavvim bulunsa akdi nikâh sahih olub tesmiye fâsid ve mehri misi lâzım bulunur. Bu esas vzeri-ne
aşağıdaki meseleler, tefemi eder.
380 - : Mehri müsemmanın malûmiyeti, ya işaret veya izafet ile olabileceği gibi cins ile vasfının beyanile de olur.
Mehr? tesmiye edilen şey, meclisde hazır ise işareti hissiyye kâfidir. Bu mehr, ister uruz, akar, hayvan, mekîlât, mevzunat gibi muaveze indinde
tayin ile taayyün eder kabilden bir şey olsun ve ister meşkûk altın, gümüş gibi tayin ile taayyün etmez bir şey bulunsun. Şu kadar var ki zevç, birinci
takdirde işaret edilen şeyin aynini vermeğe mecbur olduğuhalde ikinci takdirde ayni ile mislini vermekte muhayyer olur.
381 - : Mehr, meclisde hazır olmayıp da zevç nefsine izafe eylese bakılır : Eğer izafe ettiği şey, bir dane ise mehr olmak üzere taayyün eder, amma
birden ziyade ise taayyün etmez.
Meselâ : zevç, «Hanemi mehr verdim» deyîp de yalnız bir hanesi bulunsa bunu aynen vermeğe mecbur olur. Çünkü izafet, tarif sebeplerinden
olduğundan bununla mehr, taayyün etmiş olur.
382  - : Mehr, malûmüFcins velvasf olunca tesmiye edilen şeyin verilmesi icab eder. Meselâ  : zimmetinde borç olmak üzere mekîlâttan veya
mevzûnattan bir şey vasfı beyan olunarak mehr tesmiye edilse bunun verilmesi lâzım gelir.
Fakat mehr tesmiye edilen şey, cinsen malûm olduğu halde vasfen meçhul bulunsa zevç, bunun vasatisinin kıymetini vermek hususunda muhayyer
olur.
Meselâ : lâalettayin bîr at, bir koyun veya Bursakârî bir sevb mehr tesmiye edilse zevç, dilerse bunların orta hallisini verir, dilerse kıymetini eda
eder.
Vasfı beyan olunmaksızın tesmiye edilen mekîlât ve mevzuna! hakkında da hüküm böyledir.
383 - : Mehr tesmiye edilen şey, hem cinsen hem de vasfen meçhul olursa baliğen mâ beleğ mehri misi, lâzım gelir.
Meselâ : tayin edilmeksizin bir sevb, bir hane, veya bir hayvan mehr tesmiye edilse, zevç, mehri misli vermeğe mecbur olur.
Fülân meyva ağacının gu sene zarfında hâsıl olacak meyvaları veya filân hayvanın karnındaki yavrusu mehr tesmiye edildiği takdirde de hüküm
böyledir. Çünkü bu suretlerde cehalet, mütefahiş olduğundan tesmiye, sahih olamaz.
384 - : Malûm ile meçhul, mehr tesmiye edilse, meselâ : bin kuruş ile vasfı beyan edilmeksizin bir kat elbise mehr olarak tayin olunsa mehr, bin
kuruştan ibaret olmuş olur. Tekarrübden evvel talâk vukuunda bunun yarısı lâzım gelir. Meğer ki müt'anın kıymeti   bundan ziyade olsun, o halde
müt'a icab eder.
385 - : Mehrde işaret ile tesmiye içtima ettikte bakılır : Eğer mü-semma ile işaret olunan şeyin ikisi de -mütekavvim ise müsemma, mehr olmak
üzere taayyün eder. Çünkü tesmiye, işaretten kuvvetlidir. Ve eğer müsemma, gayri mütekavvim, işaret olunan şey, mütekavvim ise bu işaret olunan
şey, mehr olur. Amma müsemma, mütekavvim, kendisine işaret olunan şey ise gayri mütekavvim bulunsa veya ikisi de gayri mütekavvim ols*a
mehri misi lâzım gelir.
386 - : Başkasının malı mehr tesmiye olunsa nikâh, caiz ve tesmiye sahih olur. Bu halde mal sahibi izacet verirse kadın, biaynihî o malı alır, icazet
vermediği takdirde ise o malın kıymetini vermek icab eder.
387  - : Mehrin takavvümü meselesine gelince tesmiyenin sıhhati,, bunun vücudüne mütevakkıftır. Binaenaleyh denizdeki balık veya uçan kuş gibi
mütekavvim olmıyan bir şey, mehr tesmiye edilse akdi nikâh, sahih ve tesmiye fâsid olub mehri misi, lâzım gelir.
388  - : Tesmiyede mütekavvim bir mal ile gayri mütekavvim bir şey cem edilse mehr, yalnız mütekavvimden ibaret olur.
Meselâ : bir müslim, bir müslimeyi bin kuruş ile bir miktar hamr üzerine tezevvüc etse bu kadın yalnız bin kuruşa müstahik olur. Velev ki mehri
mislinden dûn olsun.



389 - : Mehrin deyn olması caizdir. Gerek zevcenin ve gerek başkasının zimmetinde olsun. Şu kadar var ki, başkasının zimmetinde olunca zevce
muhayyer olur, dilerse mehrini zevcinden alır, dilerse medyundan ister. Medyundan istiyeceği takdirde zevç, onu ahz ve kabze  tevkil etmeğe
medburdur, tâ ki, medyunun gayrine temlik lâzım gelmesin.
Deyn, müeccel olduğu surette mehr, o zamana kadar müeccel olmuş olur.
390 - : Mehrin nakd veya örfen nükudden madud herhangi bir sikke olması caizdir. Mehr tesmiye olunan akçe, mu ah haran kâsid olub da diğer cins
nükud tedavüle başlasa o akçenin kesad günündeki kıymeti lâzım gelir. İnkıta dahi kesad hükmündedir.
Bir akçenin kesadı, hiçbir beldede raic olmamasile hâsıl olur.
Tesmiye olunan akçe, akd vaktinde raic olduğu halde bilâhare kıy-meti tenakus., veya tezayüd etse buna itibar olunmaz.
391 - ; Muhtelif altın tedavül eden bir beldede tayin edilmeksizin şu kadar altın mehr tesmiye edildikte bakılır: Eğer bunlardan bir kısmının
tedavülü galib ise mehr ona münsarif olur. Lâkin hiçbirinin tedavülü diğerine galib değilse yani: revaçları müsavi ise zevcenin mehri misline
tevafuk eden kısım ile hükmolunur.
392 - : Mehrin akar, uruz, hayvanat olması caizdir. Uruz, gerek mata veya kumaş gibi şeyler olsun ve gerek mekilât veya mevzunat kabilinden
bulunsun müsavidir. Hayvanatın da erkeğile dişisi arasında fark yoktur. Hepsi de mehr olabilir.
Mehr olmak üzere verilen akarda şüf'a carî olmaz.
Bir kimse, bir kadım meselâ; elli kile olmak üzere muayyen bir mikdar buğday veya hududunu tayin ederek şu kadar zeytin ağacım havi olmak
üzere bir bahçe veya şu gibi ebniyeyi ve müştemilâtı muhtevi bulunmak üzere bir hane tesmiyesiie tezevvüc ettikten sonra buğdayın kırk kile
olduğu veya bahçe ile hanenin mezkûr eşçar ve ebniyeden halı bulunduğu tahakkuk etse birinci takdirde zevce, mevcut buğday ile beraber onun
mislinden on kile buğdaya daha müstahik olur. ikinci ve üçüncü takdirlerde ise muhayyer olub dilerse bahçe veya haneyi alâhalihî alır, bu takdirde
başka şeye müstahik olmaz, ve dilerse mehri mislini taleb eder. Henüz tekarrüb vukubulmadan talâk vaki olduğu takdirde ise zevce bu bahçenin
veya han anin alâ halihî nısfına müstahik olur. Meğer ki müt'ası daha ziyade olsun. O halde isterse bu nısfı alır ve isterse müt'asını taleb eder.
393 - : Mehrin mal ile kabili mübadele olan bir menfaat olması da caizdir.
Binaenaleyh bir kimse, bir kadını, meselâ : arazisini ekmek veya koyunlarını otarmak veya hane haricindeki muamelâtını görmek mukabilinde
tezevvüc etse bu tesmiye sahih olur.
Bir hanenin süknası mukabilinde tezevvüc de bu hükümdedir.
Fakat bir kimse, bir kadını bizzat bu kadına hizmet etmek üzere tezevvüc etse tesmiye, fâsid, mehri misi lâzım olur. Çünkü zevcenin zevcini bu
suretle istihdam etmesi, izîâl ve ihanet olacağından halâl olmaz. Birinci surette ise zevcin mesaîsi, zevcenin idaresine ve maişetini temine matuf
olacağından ihaneti müstelzim olmaz. Hindiyye, Bahri Râik, Dür-ri Muhtar, Haniyye.
« (Mâlikîlere göre mehr, altın veya gümüş olabileceği gibi hayvan, akar, ticaret eşyası da olabilir. Hanenin süknası, kölenin hizmet etmesi, îevceye
kur'an talim edilmesi gibi menfaatlerin mehr tesmiye edilip edilmemesinde ise ihtilâf vardır, imam Mâlike göre bu menfaatler, mehr olamaz, îbni
Kasıma göre maalkerahe mehr olabilir. Sair bazı Mâlikîlere göre ise bilâ kerahetin mehr tesmiye edilebilir. Mâlikîler, bu babda İmam Mâlikin
kavlini esas tutarak mehrin menfaat olmasından nehy ederler. Fakat bir menfaat mehr tesmiyesile nikâh akd edildikten sonra da bu tesmiyeyi artık
muteber sayarlar. Mezahibi Erbaa.)
(Şafiîlere göre bey'de semen olabilecek her şey, mehr de olabilir. Binaenaleyh muayyen bir müddet bir hanede ikamet veya araziyi ziraat gibi bir
menfaat, mehr olabileceği gibi Kur'anı kerîmi veya mesaili fık-hiyyeyi veya bir sınaati talim etmek gibi bir menfaat de mehr olabilir. Mezahibi
Erbaa.)
(Hanbelî fukaha3in&_ göre de malûm olan bir menfaat, mehr tesmiye edilebilir. Hattâ hadisi şerif, fıkıh, kitabet, sanat veya mubah olan şiir ve
edeb talimi ve zevcin zevcesine muayyen bir müddet hizmet etmesi de mehr tesmiye edilebilir. Fakat Kur'anıkrîmi talim etmek, mehr tesmiye
edilemez. Çünkü bu talim, bir kurbettir, bir ibadettir. Bunun mehr olması sahı^1 değildir. Şayet bu, mehr tesmiye edilse mehri misi, icab ;der. Sair
menfaatlerde meçhul olunca yine mehri misi, lâzım gelir. Keş-aafüVkına, ElmezahibüTerbaa.)
(Zahiriyyeden B)rd Hazme nazaran haddi zatında halâl olan ve keyfiyeti muayyen bulunan herhangi bir amel, mehr tesmiye edilebilir.
Kur'anikerimden veya ilmden bir mikdar talimde bulunmak, bir bina yapmak, bir §ey imâl etmek gibi. Elverir ki, iki taraf buna razı olsun.

Elmuhallâ.) 
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Mehrîm Teekküdü, Kat'îmyet Kesbetmesi :
 
394  - : Mehr, mücerred akdi sahih ile vacib olur.   Fakat nikâhı sahibin muktezası olan bu mehrin vücubü, gayri müekkeddir, tamamen veya kısmen
sukuta ihtimali vardır. Bunun teekküdü, yani : tamamen lâzım gelmesi üç sebepden birinin vücudüne mütevakkıftır. Bu sebepler ise halveti sahiha,
tekarrüb, vefattır. Bunlardan biri tahakkuk etti mi mehr, teekküd ve tekarrür eder, artık ne   tamamen ne de kısmen sakıt olmaz. Meğer ki, hak
sahibi, yani : zevce veya vefatından sonra varisleri hibe ve ibra gibi bir suretle mehri hat ve ıskat etsinler.
395 - : Vefat, gerek mutad bir mevt İle olsun ve gerek kati ve intihar gibi bir suretle vukubulaun mehri te'kid ve tesbit eder. Çünkü mehr, akd ile
vacib olur. Akd ise mevt ile münfesih olmaz, belki nihayet bulur. Zira nikâh, havatın hitamına kadar akdolunup hayatın hitam bulmasile nihayete
erer. Bu nihayet ile de hayatın geçmiş günleri hakkında nikâh hükümleri teekküt ve tekarrür etmiş olur.
Kati takdirinde bunun bir ecnebî tarafından ikaile zevceynden biri tarafından ikaı arasında fark yoktur,
Zevcenin intiharille de mehr, teekküd eder. Çünkü indcl'intihar mehr, vereseye intikâl etmiş, onların hakkı bulunmuş olacağından kadın, nefsi
hakkında bu cinayeti irtikâb etmesile o intikale mani, o hakkı İskata kadir plamaz.
îmam Züfere göre zevcenin intiharile mehri sakit olur. Çünkü zevce, nefsini kati etmekle zevcinin intifa hakkını tafvit etmiş olacağından kendi
hakkı olan mehri de sakit olur.
396 - : Tekarrüb - duhul ile de mehr teekküt eder. Çünkü mehr, akd ile vacib ve zimmete müterettib bir deyn mesabesinde olduğundan tekarrüb ile
sakıt olmaz. Belki tekarrüb ile ma'kudün aleyh istifa edilmiş olacağından bununla bedel, yani : mehr teekküd ve tekarrür eyler.
Zevcenin bekâretini taş gibi bir şey ile zevcin izale etmesi de mehri tekid hususunda tekarrüb hükmündedir.



397 - : Halveti sahiha da mehri te'kid eder. Hane, oda, kapıları kapalı bahçe, hammam, çadır gibi yerler, halvete mahal olabilir. Fakat alel'itlâk
mescidler, kapıları kapalı olmıyan hammamlar,    başkalarının mürur etmiyeeeğinden emin olunmıyacak    sahralar, halvete mahal olamaz.
Alel'itlâk yollar, etrafı rüyete mani olacak derecede sütre ile muhat bulunmıyan damlar da böyledir. Şu kadar var ki, bir kimse nıenkuhesile
müsaferet ederken yoldan çıkıp hâli bir mekâna girseler aralarında halvet husule gelmiş olur.
Halveti sahiha halinde ma'kudün aleyhi istifaya temekküni tam, hâsıl olacağı cihetle bu halvet, tekarrüb hükmünde bulunmuştur.
398 - : Halveti faside ile mehr, teekküd etmez. Çünkü bu halvet ile ma'kudün aleyhi istifaya temekkün hâsıl olamıyacağından bu, tekarrüb
mesabesinde bulunamaz. Temekkün,  maniaların tamamile mündefi olmasille tahakkuk eder.
399  - : Halvetin sıhhatine mani olan sebepler üçtür:
Birincisi : mevanii hissiyye, ahar tabir ile mevanii hakikiyyedir ki, zevcin mutlaka marîz olması veya zevce de tekarrübü men eden veya muzir kılan
bir hastalığın vücudu, yahut retka, karna olması veya cehazı tenasülünde kemik bulunması gibi şeylerdir.
Zevcin mecbub, innîn, hasiy veya erkekliği zahir hünsa olması, manialardan madut değildir. Çünkü bu haller ile beraber sahk ve îlâd
mutasavverdir. Fakat halvetten evvel erkekliği gayri zahir hünsa bulunması, halvetin sıhhatine manidir. Zira bunun nikâhı, mevkuf olup tekarrüBü,
halâl değildir.
İkincisi : .mevanii tabiiyyedir ki, zevç ile zevcenin içtima edecekleri mahalde kendilerile beraber üçüncü bir âkil şahsın bulunması gibi şeylerdir.
Velev ki bu şahıs, nâim, âma veya diğer bîr zevce olsun. Çünkü insan, bunların huzurunda tekarrübden sıkılır, münkabiz olur, istihya eder ve asim
olur. Fakat mücameati müdrik olmıyan çocuğun ve bir rivayete göre mecnun ile müğma aleyhin huzuru, manialardan madud değildir.
Bazı fuhakaya göre üçüncü bir şahsın bulunması, mevanii hissiye-den maduttur. Fakat halvetin tarifine nazaran üçüncü bir şahsın huzuru, esasen
halvetin tahakkukuna mani olmak lâzım gelir.
Üçüncüsü : mevanii şar'iyyedir ki, zevç ile zevceden birinin farz veya nafile hac veya umre için ihrama girmesi, ramazanı şerifde edaen saim
olması, farz namaza başlamış bulunması, zevcenin hayz veya nifas haline mukareneti gibi şeylerdir. Çünkü ihram ve siyam halinde muka-renet,
kaza ve kefareti mucibdir. Farz namazı ifsad, büyük bir günahı calibdir; Hayz ve nifas halinde tekarrüb de hürmeti müstelzimdir.
Fakat nafile, kaza veya keffaret yolile olan oruç ile farz olmıyan ı namazlar, şer'î manialardan değildir..
Hayz ile nifas hali, tabiî manialardan da sayılır. Çünkü bunlarda eza vardır, selîm tabiatler ise ezaya sebep olacak şeyleri istimalden te-neffür eder.
400 - : Halvet haline talik olunan talâk dahi mevanii şer'iyye-dendir.
Şöyle ki : bir kimse, zevcesine «Eğer seninle halvet edersem boş ol» dedikten sonra onunla halvette bulunsa derhal alâk vaki, iddet va-cib olur.
Fakat halvetin fesadına mebnî tam mehr, lâzım gelmeyip nısıf mehr icab eder. Çünkü talâk vukuuna binaen tekarrub haram olacağından bu halvet,
bir halveti sahiha sayılamaz.
401 - : Halvet halinde zevcin zevcesini bilmemesi de mevanii şer'iyyedendir. Halvetin tekarrub makamına kaim olması, bu içtima ile teslim Ve
temkin tahakkuk ettiği haldedir. Teslim ve temkin ise bilmekle tahakkuk eder. Bu hususta zevç, bilmemiş olduğuna dair kavlile tasdik olunur.
Fakat zevcenin zevcini bilmemesi, halvetin sıhhatine mani sayılmaz. Zira zevç, kendisini bildirerek bu cihaleti izale edebilir. Bildirmediği takdirde
ise taksir kendi tarafından vaki olmuş olacağından halvetin sıhhatine hükmolunur.
402 - : Halveti sahiha halinde zevce nefsini temkinden imtina etmiş olsa tahkik olunur. Eğer bikr ise imtinaı hayasından naşı olacağından halvetin
sıhhatine mani sayılmaz. Amma seyyib ise imtinaı, mehrin teekküd etmemesini.ihtiyar ettiğine delâlet edeceğinden halvetin sıhhatine mani olur.
Şayed zevç, imtianı iddia ettiği halde zevce inkâr eylese söz, yemi-nile zevcenin olur. Nitekim zevceyn aralarında iftirak vukubulduktan sonra zevce
tekarrübü veya halveti sahiha vukuunu iddia edip de zevç inkâr eylese söz, zevcenin olur. Çünkü mehrin yarısının sukutunu münkirdir.
403 - : Bir kimse, tekarrübden sonra üç talâktan az olmak üzere bâinen tatlik ettiği zevcesini iddeti içinde tezevvüc ederek kablettekar-rüb tekrar
tatlik eylese bu kadın, hem evvelki nikâha, hem de ikinci nikâha ait mehrini kamilen alır ve yeniden iddet beklemesi icab eder. Çünkü mehrin
teekküdü ve iddetin vücubü hususunda evvelki nikâh d ak i te-karrüb, ikinci nikâhda da tekarrub hükmündedir.
404 - : Halveti sahiha; mehri müsemmanın teekküdü, mehri mislin lüzumu, talâktan sonra iddetin vücubü, bu iddet için nafaka ve sük-nanın
sübujtü, diğer bir bain talâkın vuku gibi hususlarda tekarrub makamına kaim olur. Fakat kızların hürmeti, guslün vücubü, ihsan husulü, ricat»
vukuu, tahlilin tahakkuku, vesasetin sübutü gibi sair hususlarda tekarrub hükmünde değildir.
Meselâ : mücerred halveti sahihadan dolayı iddet beklemekte olan bir mutallâka, vefat eden zevci mutallakma varis olamaz. Nitekim bu mutallâka
dahi henüz iddet beklemekte iken vefat etse kendisine zevci mutâllâkı, tevarüs edemez.
Mücerred halveti sahihadan sonra boşanan veya kocası vefat eden bir kadın, bikr hükmündedir. Binaenaleyh ebkâr misillû tezvic olunur. Bedayi,
Fethül'kadîr, înaye, Bahrirâik, Reddi Muhtar, Haniyye, Feyziyye.
« (Malikilere göre de mücerred nikâhı sahih ile nısf mehr lâzım gelir. Mehrin temamının lüzumu ise şu üç sebebden birile olur:
(1) : Mutlaka   mukarenettir, yani  : haşefeyi îlâcdır, velev ki bekâret izale edilmesin, velev ki ihram* hayz, veya nifas gibi tekarrub ha lâl olmıyan
bir hâle müsadif bulunsun.
(2) : Zevcenin duhul   bulunmaksızın bir sene kadar zevcinin yanında ikâmet etmesidir. Bu ikâmet, mukarenet yerine kaim olur.
(3) : Zevceynden birinin mevtidir. Zevce intihar etse de    mehrin tamamı lâzım gelir. Fakat kendisinden kurtulmak için kocasını öldürse zahir olan,
mehre müstahik olmasıdır. Mücerred halvet ile de mehr teekküd etmez.)
(Ş'afiîlere göre de mehr, şu iki sebepden birile teekküd eder, artık
sukut etmez :
 (1) : Mutlaka mukarenettir, velev ki, sagîre olsun, velev ki hayz reya nifas veya savm gibi şer'î manialardan bulunmuş olsun.
(2) : Zevceynden birinin tekarrübünden evvel vefatıdır. Gerek mevti, tabiî bir halde vukubulsun ve gerek zevce intihar etsin veya. kadını kocası
öldürsün. Fakat kadın, kocasını öldürse mehrî sakit olur.
imam Şafİînin havli cedidine nazaran halvet ile mehr teekküd etmez. Kavli kadîmine göre ise halvet, mehrin teekküdü hususunda rnu-ptarenet
gibidir.)
(Hanbelîlere göre de mehr, şu dört şeyden birile teeekküd eder:
(1) : Mutlaka  mukarenettir'  Velev ki, memnu bir surette vuku-[bulsun, hayız veya nifas, haline mukarin bulunsun.



(2) : Halvettir. Bu da tekarrüb makamına kaimdir.
(3) : Zevceyi mücerred şehvetli lemsdir, uzvi tenasülüne şehvetle Inazardır ve nas huzurunda olsa bile takbil etmektir.
(4) : Zevç ile zevceden birinin vefatıdır, velev ki zevce de feshi nikâhı icab eden bir ayıb bulunmuş olsun, kablel'fesh vefat vukubulun-ca mehrin

tamamı lâzım gelir. Keşşafül'kına. Elmezahibül'erbaa,) 
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Mehrin Tezyîd Ve Tenzili
 
405 -  : Nikâh, kaim iken mehrin mikdarım tezyid caizdir. Binaenaleyh zevç, akidden sonra mikdarı mehri tezyid, zevce de o meelisde kabul etse
ziyade sahih olur.,Gerek asi mehri müsemmanm cinsinden olsun ve gerek olmasın. Şu kadar var ki, bu ziyadenin mikdarı, malûm olmak lâzımdır.
Mücerred * mehr ini tezyid ettim» demekle ziyade sahih olmaz.
406 - : Ziyade edilen mehrin teekküdü; tekarrüb ile, halveti sahihe ile veya zevceynden birinin vefatile hâsıl olur. Bunlardan biri bulunmaksızın
firkat vuku bulursa ziyade bâtıl olur ve yalnız asıl mehrin yarısı lâzun gelir. Çünkü yalnız akd zamanında tesmiye edilen mehrin tenassu-fu nassen
sabittir. Haniyye.
407 -  : Zevç, talâk vaki olmaksızın mücerred mehri tezyid maksadına mebni muayyen bir mehr tesmiyesile akdi tecdit eylese bu mehr, lâzım gelir.
Amma mücerred ihtiyata binaen tecdidi nikâhta bulunsa bu akd, muteber olmadığı gibi ikinci bir mehr de lâzım gelmez. Gerek akdi tecdid ederken
mehr tesmiye- etsin ve gerek etmesin.
Talâkı rie'İde iddet içinde yeni bir mehr ile tecdidi nikâh edildiği takdirde de hüküm böyledir. Çünkü bu nikâh, ric'at demektir.
Fakat zevç, mu'teddei ric'iyyesine hitaben «Şu kadar mehr ile sana müracaat ettim» deyip o da o meelisde kabul etse mehri tezyid kabilinden olarak
ziyade caiz olur. Abdürrahim fetvası. Reddi Muhtar.
408 - : Zevdyyetin zevalinden sonra mehrin mikdarım tezyid, bâtıldır.
Binaenaleyh bir kimse, zevcesinin mehrini vefatından veya mutallâ-kasının . mehrini iddetinin inkızasından sonra artırsa bu ziyade sahih, itası lâzım
olmaz.
Bu mesele Imameyne göredir. İmamı Azama göre zevciyyetin zevalinden sonra da mehri tezyid caizdir. Şu kadar var ki, vefat takdirinde ziyadenin
lüzumu varislerin kabulünemütevakkıftır. Bahr, Minhatül'halik.
409  - : Mehrin mikdarım, hibeden ve ibradan sonra da tezyid caizdir.
Meselâ : bir kimse, zevcesi mehrini kendisine hibe veya kendisini mehrinden ibra ettikten sonra şahitlerin huzurunda bu zevcesine mehr cihetinden
şu kadar şey borcu olduğunu ikrar, zevcesi de o meelisde kabul eylese bu ikran, sahih ve mehri tezyide mahmul olur. Çünkü tasar-rufatın mümkün
olduğu kadar tashihi vacibdir. Bahr, Ankaravî.
410 - : Bir kimse, marazı mevtinde zevcesinin mehrini tezyid veya zevcesi için başka* bic; mehr ikrar, yahut zevcesinin maruf bir mehri olduğu
halde ondan ziyade bir mikdar beyan etse bu suretlerin hiç birinde tezyid ve ikrar ettiği şey lâzım gelmez. îbradan sonra ikrar ettiği surette de
hüküm böyledir. Feyziyye.
411 - : Boşanmış zevcenin, akidden sonra deyn    kabilinden olan mehrinin bir kısmım hat ve tenzil etmesi veya tamamından zevcini - huzurunda
veya gıyabında - ibra eylemesi sahihtir. Gerek zeyc, sarahaten kabul etsin ve gerek etmesin. Fakat reddederse merdud olur. Amma ayan kabilinden
olan mehrin hat ve tenzil ibra edilmesi, sahih değildir. Binaenaleyh bu mehr, kaim oldukça bunu zevcinden taleb ve ahz edebilir. Fakat zevcin
elinde telef olmuş olsa mehr, sakit olur. Dtirri Muhtar.
412 - : Bir mükellefin mehrini rızası olmaksızın babası hat ve ten-zit veya hibe edemez. Ederse mükellef enin icazetine mevkuf olur.
413 - : Mehrde muvaza = süm'a câridir. Bu, başlıca iki suretle tasavvur olunur.
Birincisi : iki tarf aralarında gizlice bir mehr tesmiye ettikleri halde mücered bir gösteriş için veya başka bir maksada binaen şahitlerini huzurunda
ziyade bir mehr tesmiyesile akdi icra ederler. Bu surette eğer her iki mehr bir cinsten olmakla beraber muvazaa da ittifak eder veya muvazaa vukuu
beyyine ile sabit olursa aralarında tesmiye ettikleri mehre iifcbar olunur. Ve illâ şahitlerin mahzarında tesmiye ettikleri mehr, muteber olur.
Kezalik : Bir cinsten olmamakla beraber muvazaa vukuunda ittifak edemezlerse şuhud huzurundaki mehr taayyün ed«. Amma ittifak ettikleri
takdirde mehri misi, lâzun gelir. İkincisi : iki taraf aralarında sırren bir mikdar mehr tesmiyesile akdi nikâh ettikleri halde zahiren ziyade bir mikdar
ikrar ederler... Bu surette eğer sırren yaptıkları muvazaada ittifak ederler veya zevç, ziyadei vakıanın süm'a = bir gösteriş olduğuna şühud ikame
eyler ise mehr, akd anında tesmiye ettikleri mikdar olur. Lâkin zevç, şahid ikame edemediği takdirde zahiren ikrar ettikleri mikdar, mehr olmak
üzere teayyün eder. Şu kadar ki, her iki mehr, cinsen müttehit ise yalnız mehri evvelden fazla olan mikdar, o mehr üzerine ziyade kılınmış olur.
Amma cinsleri muhtelif ise zahiren ikrar edilen mehr, evvelki mehr üzerine kamilen ziyade kılınmış sayılır. Hindiyye, Reddi Muhtar.
«, (Malikîlere göre zevç, zevcesinin mehrini akidden sonra tezyid etse bu ziyade mehre mülhak olur, mehrden bir cüz sayılır. Bu tezyid edilen şeyin
mehr cinsinden olması ve onun gibi müeccel veya muaccel bulunması şart değildir. Mezahibi erbaa.)
(Hanbelî fıkhına add-olan «Elmugnî» de deniliyor ki: zevç ile zevce, mikdarları mütefavet iki mehr tesmiye etseler, alenen Resmiye ettikleri mehr,
muteber olur. Velev ki nikâhın akdi, sırren tesmiye ettikleri mehr üzerine yapılmış olsun. Fakat kadıya göre nikâh, hangi tesmiye üzerine mün'akid
olmuş İBe o tesmiyeye itibar olunur, gerek sırren ve gerek alenen olsun, imamı Âzam ile îmam Mâlik ve îmam Şafiînin ve Evzâinin kavileri de
böyledir.
Şayed zevceyn, mehrin meselâ : on bin kuruş Olduğunda ittifak etmekle beraber bir teceramül ve gösteriz maksadüe nikâhı haricen yirmi bin kuruş
üzerine akd edecek olsalar mehr, yirmi bin kuruş olmuş olur. Çünkü bu, sahih bir akde aid sahih bir tesmiyedir. îmam Şafiînip mezhebi de

böyledir.) 
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Mehkde Husule Gelen Ziyade :
 
414 - : Mehrde kabz etmekten evvel - hayvanın semizlenmesi ve arazinin ekilmesi gibi - «ziyadei muttasilei mütevellide» veya - elbisenin



boyanması ve arsa üzerinde bina inşası gibi - «ziyadei muttasilei gayri mütevellide» veya - hayvanın yavrusu ve ağaçların toplanmm meyvaları gibi
- «ziyadei münfasilei mütevellide» yahut - hanenin kirası gibi - «ziyadei münfasilei gayri mütevellide» husule geldikte nazar olunur.
Eğer tekarrüb veya vefat vuku bulursa bunların cümlesi zevoeye aid olur. Çünkü bu halde asi mehr, teekküd edeceğinden ona tebean ziyade de
teekküd eder. Ve eğer badez'ziyade henüz tekarrüb vuku bulmadan talâk vaki olursa gerek ziyadei muttasilei mütevellide ve gerek ziyadei
münfasilei mütevellide, asi mehr ile beraber tansif edilir. Çünkü bu ziyade asi mehrin cüz'i mesabesindedir.
Ziyadei gayri mütevelüdeye gelince : Eğer muttasile ise mehrin tansifine mani olacağından asi mehr ile beraber zevceye teslim olunur. Çünkü bu
ziyade mehrden mütevelUd olmadığı cihetle ne kasden ve ne de tebean mehrden madut değildir. Binaenaleyh tansif olunamıyacagm-dan
bidunizziyade asi mehrde tansif olunamaz. Bu halde zevce, yalnız asi mehrin ziyade günündeki kıymetinin yarışım kocasına verir. Zira bu ziyade
sebebile mezkûr günde mehri kabz etmiş olur.
Amma o ziyade* münfasile' ise o da mehrden madud olamıyacağm-dan kamilen zevce ait olub yalnız asi mehr aralarında tansif olunur.
415 - : Zevce, asi mehr ile beraber ziyadei mütevellideyi kabz ettikten sonra kabled'duhul talâk vaki olsa hem asi mehr, hem de mezkûr ziyade
tansif olunur. Çünkü bu ziyade kablel'kabz hadis olduğundan tansif hükmü her ikisinde sabit olur.
416 - : Zevce, yalnız asıl mehri kabz edib de ziyade kendi elinde
hadis olduktan sonra kablettekarrüb talâk vaki olsa bakılır : Eğer bu ziyade bir ziyadei gayri mütevellide ise tamamen zevceye ait olub zevç, yalnız
asıl mehrin nısfını ahr. Çünkü bu ziyade zevcenin mülkünde hadis olmuş ve mehr kendi zamanında bulunduğundan menfaati' de kendisine ait
bulunmuştur. Amma münfasiiei mütevellide ise talâk takdirinde asıl mehrin tanassufuna ve zevce tarafından iftirak vukuu takdirinde mehrin
kamilen zevce rücuuna mani olur. Binaenaleyh zevç, talâk halinde asıl mehrin teslimi günündeki nısıf kıymetini ve iftirak halinde bütün kıymetini
ahz eder.
Bu babda ziyadei muttasilei mütevellide dahi münfasilei mütevellide hükmündedir.
Binaenaleyh kablettekarrüb talâk vukuu halinde zevç, yalnız asıl mehrin kabz günündeki nısıf kıymetine müstahik olur. Çünkü bu ziyade zevcenin
sahih mülkünde hadis olmuştur. Bu halde mezkûr ziyadenin ta-nassufu müteazziz olduğundan aslın tanassufu da müteaziz olur.
417 - : Tekarrübden evvel talâk vukubylduktan sonra hâsıl oîan ziyade eğer kablel'kabz hâsıl olmuş ise asıl mehr ile beraber tanassuf eder. Amma
badel'kabz husule gelmiş ise bakılır : Eğer mehrin yarisile zevcin lehine hüküm olunduktan sonra husule gelmiş ise yine asıl mehr ile tanassuf eder.
Çünkü talâk sebebile mehrin nısfı müstahakkün aleyh olduğundan bu istihkak, ziyadeye de sirayet eder. Amma kablclhüküm husule gelmiş ise
tanassuf etmeyip zevceye aid olur. Zira zevcenin talâk sebebile nısıf mehrdeki mülkü, fâsid olduğundan mehr onun elinde akdi fâsid ile makbuz
olan mebî mesabesindedir. Mebsut, Bedayî, Reddi Muhtar.
{Mâ#küere göre zevceyn arasında duhulden evvel talâk sebebile firkat vaki olunca mehrde hadis olan ziyade veya noksan, zevç ile zevceye
münasefeten aid olur. Aralarında kabled'dühul fesh suretile iftirak hâsıl olsa ziyade de, noksan da zevce aid olur. Bu iftirak duhulden sonra
vukutoulduğu takdirde ise ziyade de, noksan da tamamen zevceye ait bulunur. Mezahibi Erbaa.)
(Şafiflere göre mehrde ziyade vücude geldiği ve zevce zevcinden mufarakat ettiği takdirde bakılır Eğer müfarekat, zevcenin verdiği sebebiyet
yüzünden vukua gelmiş ise ziyade herhalde tamamen zevce ait olur. Çünkü bu takdirde mehrin tamamı da zevce aid bulunur. Fakat müfarekat, zevç
tarafından talâk veya .saire sebebile vukua gelmiş ise ziyadenin yansı zevce, yarısı da zevceye ait olur. Bu hususta ziyadenin bir ziyadei muttasile
olmasile bir ziyadei münfasile olması arasında fark yoktur. Şu kadar var ki, bu mesele, ziyadenin müfarekatten sonra hadis olduğuna göredir. Amma
ziyade, müfarekatten evvel hadis olmuş olunca bakılır: Eğer bu, bir ziyadei münfasile ise tamamen zevceye aid olur. Yavru, süt, kazanç gibi, velev
ki firkate kendisi sebebiyet vermiş olsun. Ve eğer bu ziyade, hayvanın semizlenmesi gibi bir ziyadei muttasile ise ve firkate de zevç sebebiyet
vermiş ise zevç, bu mehrin asıl kıymetinin yansına müstahik olur, ziyade nazara alınmaz. Mezahibi erbaa.)
(Hanbelîlere göre. bir muayyen mehrde husule gelen ziyade, eğer bir ziyadei münfasile ise bu, zevcenin hakkı olur, kabz etmiş bulunsun
bulunmasın. Çünkü bu ziyade kendi mülkünde husule gelmiştir. Bu muay--yen mehre noksan arız olduktan sonra kableddühul talâk vaki olsa zevç,
muhayyer olur, dilerse mehrin yansım ve dilerse kıymetinin yansını alır, hadis olan noksandan dolayı bir ivaza müstahik olmaz. Mezahibi Erbea.)
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Mehrîn Helak Ve Teayyübü :
 
418  - : Muayyen bir şey, mehr tesmiye edildikten sonra kablet-teslim helak olsa veya bil'ist.ihkak zabt olunsa misiiyattan ise mislile ve
kıyemiyyattan ise kıyjnetüe zevce, kocasına rücu eder.
419  - : Mehr tesmiye edilen bir hanenin- yarısına bir    müstahik çıksa zevce, muhayyer olur, dilerse hanenin tamamen    kıymetini ister, dilerse
yansını alıp diğer yarısının da kıymetini taleb eder. Amma kab-lettekarrüb talâk vuku bulursa yalnız hanenin baki nısfına    müstahik olur.
420  - : Mehrde hiyan niyet yoktur. Lâkin zevce,  mehrini fahiş aybinden dolayı red edebilir. Şu kadr var ki, mekîlât ve mevzunattan olmadıkça aybi
yesîrinden dolayı red edemez. Mekilât ve mevzunattan olduğu takdirde ise, aybı yesîrinden dolayı da reddedebilir.
421  -  : Mehr, akidden sonra zevcin elinde aybı yesîr ile teayyüb etse zevce muhayyer olmaz. Çünkü zevce için afcd zamanında aybı yesî-rin
vücudile hiyar sabit olmadığından akdden sonra henüz kabz bulunmadan hudusile de sabit olmaz.
422 - : Zevcin elinde mehrin aybı fahiş ile teayyüb etmesi, şu beş suretin birisile olur.
(1)   : Afeti semaviyye ile olur. Bu surette zevce muhayyerdir, dilerse mehrin akd günündeki kıymetile   zevcine   müracaat eder.    Çünkü mehrin
aynini teslim müteazzir olmuştur. Ve dilerse mehri ayıblı olarak alır. Bu halde noksanım, tazmin ettiremez. Zira zevç üzerine akd ile meh-rin evsafı
mazmun olmaz.
(2) : Mehrin kendi fi'lile olur. Bu suret de âfeti semaviyye mesabesindedir. Çünkü bir şeyin Kendi hakkındaki cinayeti hederdir.
(3) : Zevcin fi'lile olur. Bu surette de zevce muhayyerdir. Şu kadar var ki, mehri ihtiyar ederse noksanım kocasına tazmin   ettirebilir. Çünkü
kocası, mehrin bir cüzünü itlaf etmiştir.
(4) : Ecnebinin fi'lile olur. Bu surette zevce için hiyar sabit ve o ecnebi üzerine zaman lâzım ve bu zaman kablel'kabz hâsıl olan ziyadei muttasile
hükmünü haiz olur. Binaenaleyh zevce, dilerse mehri ihtiyar edib noksanile o ecnebiye rücu eder, dilerse mehrin    kıymetini zevcine tazmin ettirir.



Bu takdirde zevç dahi zamanı noksan ile o ecnebiye müracaat eder. Amma zevce, mehrini ihtiyar etmekle beraber noksam zevcine tazmin
ettiremez.
(5) : Zevcenin fi'lile olur. Bu surette   zevce,   muhayyer   olmayıp mehrini kabz eder. Çünkü mehrin bir cüz'ünü itlaf   etmekle onu kabz etmiş
sayılır.
Mezkûr suretler, zevcenin medhulün biha veya müteveffa anha olduğuna nazarandır. Tekarrübden evvel mutallâka olduğu takdirde ise mezkûr
hükümler, mehrin yansı hakkında carî olur.
423 - : Mehr, badel'kabz zevcenin elinde teayyüb ettikten sonra kablet'tekarrüb talâk vaki oldukta bakılır: Eğer teayyüb, âfeti semaviye ile olursa
zevç muhayyerdir, dilerse mehrin kabz edildiği gündeki kıymetinin yansını zevceye Tazmin ettirir. Çünkü mehrin yarısının kabz edilmiş olduğu hal
üzere reddi müteazzir olmuştur. Ve dilerse yarısını noksanile beraber alır. Bu halde noksanı tazmin ettiremez. Zira zevce talâktan evvel tam bir
mülk ile mehre malik olduğundan kendi mülkünde Vaki olan teayyübden nâşi üzerine zaman lâzım gelmez.
Teayyüb, mehrin veya zevcenin fi'lile hâsil olduğu takdirde de hüküm böyledir.
Amma teayyüb, ecnebinin fi'lile olursa ecnebi, noksanı zamin ve bu zaman, ziyadei münfasilei mütevellide mesabesinde olduğundan mehrin
tanassufuna mani olur. Binaenaleyh bu surette zevç, yalnız mehrin kabz edildiği gündeki kıymetinin yarısile zevceye rücu eder.
Teayyüb, zevcin fi'lile olduğu takdirde de hüküm böyledir. Çünkü zevc,-mehri zevcesine teslim ettikten sonra mehr hakındaki muamelesinde
ecnebi mesabesindedir.
424 - : Mehr, tekarrübden evvel, talâk vukubulduktan sonra zevcenin elinde teayyüb ettikte bakılır : Eğer âfeti semaviyye ile olursa zevç, mehrin
yansım almakla beraber noksanını da zevceye tazmin ettirir. Çünkü mehrin evsafı, zevcenin kabzile mazmun olur.
Teayyüb, mehrin veya zevcenin fi'lile vaki olduğu takdirde de hüküm böyledir. Amma ecnebinin fi'lile olursa üzerine zaman lâzım ve bu zaman bir
ziyadei münfasile mesabesinde olduğundan hakkında (423) üncü mesele veçhile hüküm carî olur.
425'- : Tekarrübden evvel talâk vukubuldukta nazar olunur : Eğer mehr zevceye teslim edilmemiş ise mücerred talâk ile yansı zevcin mülküne
avdet eder. Velev, ki mehr, zevç namına başkası tarafından teberru edilmiş olsun. Amma teslim edilmiş ise zevcin mülküne avdet etmesi, zevcenin
rızasına veya hâkimin kazasına tevakkuf eder. Çünkü talâk, zevcenin kabz etmesile hâsıl olan mülkünü iptale kâfi değildir.
Binaenaleyh talâktan sonra rıza veya kaza bulunmaksızın zevcin nısfı mehrde tasarrufu muteber olmaz. Zira henüz mülkü sabit olmamıştır. Fakat
zevcenin tamamı mehrde bey ve hibe gibi bilcümle tasarrufları muteber olur. Çünkü henüz mülkü bakidir. Şu kadar var ki, böyle bir tasarrufda
bulunursa asıl mehrin kabz edildiği gündeki kıymetinin yansım zevcine zamin olur. Mebsut, Hindiyye, Dürri Muhtar, Reddi Muhtar.
« (Mâlikîlere göre mehr, duhulden evvel zevç ile zevce arasında müşterektir, zamanına da, gaile gibi zevaidine de iştirak ederler. Binaenaleyh
mehr, hane ve bahçe gibi ihfası mümkün olmıyan bir şey olup da zevo, ile zevceden birinin elinde helak olsa veya noksanlaşsa bu zarar her ikisine
ait olur. Artık bu mehr, helak olduktan sonra kableddühul talâk vaki olsa zevce bir gey alamaz. Zevç de bir şey ile zevceye rücu edemez.
Fakat mehr, elbise ve kumaş gibi ihfası mümkün bir şey olduğu halde badel'kabz zevcenin elinde*helftk olub da kabled'dühul talâk vaki olsa zevce
bu helaki isbata mecbur olur. Isbat edemezse bu mehrin yansını zevcine zamin olur.)
(Şafiîlcrc göre ayn kabilinden olan bir mehr, kablel'kabz zevcin za-mani yed ile değil, zamanı akd ile zamanındadır.
Zamanı yedden murad, bir şeyi helaki takdirinde misliyyattan ise misli ile, kıyemiyyattan ise kıymetile tazmin demektir. Zamanı murad ise bir geyi
fıkdanı imlinde mukabili olan şey ile tazmin etmek demektir.. Mehri müsemnıayı mehri imal ne taamın gım. Hinaenaieyn, mehr, kablel'kabz zevcin
elinde iken telef olsa bakılır: Eğer atetı semavly ye ile veya zevcin tVüle telef oımua. ise mehri müsemraa, münfesih olup zevceye mehri mislini
vermek icab eder. Eğer mehr, reşide olduğu halde zevcenin fi'Üle telef olmug ise hakkını kabz etmiş olur, başka bir şeye müs tahik olmaz. Ve eğer
bir ecnebi tarafından telef edilmiş ise zaman bu ecnebiye lazım gelir, zevce de muhayyer olur. Dilerse mehri mislini kocasından ahr, kocası da telef
ettiği mehri ecnebiyi tazmin ettirir ve dilerse telef edilen mehrin bedelim o ecnebiden ister, kocasından bir şey isteyemez.)
(Hanbelîlere göre muayyen olan bir mehr, zevcenin kabzından evvel veya sonra helak olsa zevce namına helak olmuş olur. Çünkü bu meh-re
temellük etmiştir, bu kendisinin zamanındadır, zevcinin elinde emanet bulunmuştur. Fakat zevce bu mehrini istediği halde kocası vermekten imtina
edib de badehu elinde helak olsa, gâsıb hükmünde bulunacağından bunu kocasının tazmin etmesi icab eder. Şayed, mehr, lâalettayin şu kadar

buğday gibi gayri muayyen bir şey olur da kabielkâbz helak olursa zevcin namına helak ohnuş sayılır. ElmezahibüTerbaa.) 
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Mehrin  Sobe Edilmesi :
 
426 - : Bir kebîre - akilei baliğe, mehrini zevcine ve bade vefa-tihî varislerine hibe edebilir. Tekarriib bulunmuş oisun olmasın. Bu bab-da
evliyasından hiçbirinin itiraza salâhiyeti yoktur.
Binaenaleyh bir kebîre, dirhem ve dinar kabilinden olan, meselâ : on bin kuruştan: ibaret bulunan mehrini badel'kabz zevcine hibe edib de badehu
kablettekarrüb ttlâk vukubulsa beş bin kuruş ile zevci kendisine rücu edebilir. Çünkü zevcin hibe tarikile makbuzi olan meblâğ, tekarrübden evvel
talâk üe müstahik olduğu nısıf mehrin ayni değildir. Zira nü-kud, ukudde taayyün etmez.
Mekîîât ve mevzunat kabilinden olup da zimmete müterettib olan mehrler hakkında dahüküm böyledir.
421 - : Bir kebîre, meselâ : on bin Jmruştan ibaret olan mehrinin yansını kabz ettikten sonra on bin kuruşun tamamını, yani : makbuzu olan beş bin
kuruş ile mütebaki beş bin kuruşun mecmuunu yahut yalnız mütebaki beş bin kuruşu zevcine hibe edib de badehu kablet tekarrüb talâk vaki olsa bu
suretler de sevceynden hiçbiri diğerine bir şey ile rücu edemes. Çünkü bu suretlerde zevcin müstahik olduğu nısıf mehr kendisine vâsıl olub
maksud hâsıl olmuştur.
Mezkûr mehrin tamamını kablel'kabz hibe ettiği surette de hüküm böyledir.
Fakat on bin kuruşun yansından azım Hibe edib de bakisini kabı etmiş olsa zevç, tam nısfa kadar rücua müstahik olur.
428 - : Bir kebîre, uruz gibi tayin ile muteayyen olan mehrinin yansını veya tamamını kocasına hibe edib de badehu tekarrübden evvel talâk vaki
olsa zevç, birşeyile kendisine rücu edemez. Gerek kabz bulun-aun ve gerek bulunmasın. Zimmete teallûk eden hayvanat hakkında da hüküm
böyledir.



429 - : Bir kebîre, uruz, kabilinden olan mehrinin yansından as-m zevcine hibe ettikten sonra kablettekarrüb tatlik olunsa mezkûr rneh-rin yarısına
kadarım kocasına iade etmesi lâzım gelir. Şayet bu mehre fahiş surette ayıb irâs ettikten sonra hibe eylese kabz ettiği gündeki kıymetinin yansile
kocası rücua müstahik olur. Çünkü bu takdirde, âde* ta başka bir ayni hibe etmiş sayılır. Fakat aybı yesir, adem mesabesindedir.
Kezalik : Mezkûr mehri zevcine satmış, olsa zevci bunun nısıf kıy--metile rücua mâlik olur. Yoksa verdiği semenin nısfüe rücu edemez.
430 - : Zevce, mehrini bir şart Üe zevcine hibe ettikte nazar olunur : Eğer şart tahakkuk ederse hibe caiz olur. Amma tahakkuk etmezse caiz
olmayıb mehr, zevcenin mülküne avdet eder.
431 - : Bir kimse, bosamıg olduğu zevcesine «Mehrini bana hibe etmedikçe seni tekrar tezevvüc etmem» demekle kadın kendisini tezevvüc etmesi
şartile mehrini hibe ettiği halde o kimse tezevvücdeii ünüm, eylese mehr, hali üzere zimmetinde kalır, gerek bilahare tezevvüc etsin ve gerek
etmesin. Hindiyye.
432  - : Zevç ile zevce, mehrin hibe edildiğinde İhtilâf edib de zevce, kendisini bogamamak şartile mehrini hibe ettiğini d&va, zevç dahi bili şart
hibe ettiğini iddia eylese söz, zevcenin olur. Her iki de beyyine ikame etse zevcenin beyyinesi tercih olunur.
433  - : İkrah ile vukubulan hat ve tenzil, ve hibe sahih değildir, Binaenaleyh bir kadın, zevcine darb ile vaki olan tehdidine mebni
mehrini hibe etse bu hibe, sahih olmaz. Fakat ikrahın tahakkuku için zevcin darbe kadir olması şarttır.
Zevç ile zevce, ikrah vukuunda ihtilâf etseler, söz ikrahı iddia edenindir. Fakat beyyine ikame edecek olsalar, tav* ve riza beyyinesi tercih
olunur.                                                         
434 - : Marazı mevtte vaki olan hibe ve ibra, vasiyet hükmündedir. Şu kadar var ki, marizin hibesi, kabletteslîm vahibin vefatile bâtıl olur. Çünkü
bu hibe, her ne kadar vasiyet hükmünde ise de nefsel'einr itibarile hibe olduğundan tamam olması, kabza muhtaçtır. Mecmeül'en-hür.
435 - : Bir kadın, mehrini' zevcine hibe veya menlinden   zevcim ibra elikten sonra vefat etmekle varisleri hibe
ve ibranın marazı mevtinde vukuunu dâva, zevç dahi hali sıhhatinde   olduğunu iddia eylese söz, zevcin olur. Çünkü mehrin lüzumunu münkirdir,
j-ıer. iki tarat beyyine ikame etse sıhhat beyyinesi tercih olunur.
436 - : Bir kadın, marazı mevtinde mehrini zevcine hibe edib de bade vefatına varisleri mücîz olsalar hibe, sahih olur. Amma. vefatından sonra
müciz olmazlarsa sahih olmaz. Velev ki, kabielvefat icazet vermiş olsunlar, Hindiyye, Bahri Raik, Dürri Muhar, Reddi Muhtar, Ankaravi
(Mâlikîlere göre zevcenin mehrde bey', hibe, ıtk gibi tasarrufları nafizdir.
Binaenaleyh bir reşide, mehri müsemmasının tamamım akdden sonra henüz kabz ve duhul bulunmadan kocasına hibe etse nafiz olur. Artık
duhulden evvel talâk vaki olsa zevç ile zevceden hiçbiri diğerinden mehr namına bir şey istiyemez. Şayet bu hibeden'sonra zevç zevcesine muka-
renet etmek isterse kendisine mehrin en az mikdanm vermesi icab eder. Bu mikdar, bir dinarın dörtte biridir veya üç dirhemdir. Fakat bu bîbe
kazdan sonra vukubulmuş ise artık zevceye mehr namile bir şey vermek lâzım gelmez.
Reşîde olan bir kadın, mehrini zevcinin gayrisine hibe edince bakılır: löğer bu hibeden sonra, kabled'dühui tatlik edilse zevci kendisine o mehrin
yarısüe rücu eder, kendisi de zevcine vereceği nısıf mikdaril mevhubün lehe rücu edebilir, eğer mevhubün leh, kendisine hibe edilen şeyin mehr
olduğunu bilmiş ise, şayet bilmemiş ise iendi&in rücu edilemez.)
(Şafiüere göre zevce, mehrini henüz kaba etmemiş ise onda tasarrufu sahih olmaz. Binaenaleyh bir kadısın ticaret eşyası kabilinden olan veya
hayvan veya mekilât veya mevzunat takımından bulunan mehrinde kablel'kabz bey, hibe, rehn, icare gibi tasarrufları nafiz olmaz. Çünkü .mehrine
malikiyyeti zaiftir, bunun sukuta ihtimali vardır. Şu kadar var ki, bu mehrinde vasiyyet, vakf gibi tasarruflarda bulunabilir.)
(Hanbelîlere göre bir kadın, gayri muayyen olan mehrinde kable!'-kabz tasarrufda bulunamaz. Muayyen mehrinde ise kabz etmesinden evvel de,
sonra da tasarrufda bulunabilir, bunda zevcinin tasarrufa hakkı olamaz. Çünkü bu, zevcin elinde emanet demektir.
Bir kadın, mehrini daha kabz etmeden zevcine hibe etse veya zevcini mehrinden ibra eylese sahih olur. Sonra kabled'dühui talâk vaki olsa zevç, bu
mehrin yansı mikdarile zevcesine rücu edebiür. Çünkü zevç,
o mehre hibe yolile müstahik' olmuştur, mehr olarak kendisine verilmiş değildir.
Kezalik .: bir kadın, mehrinin yarısını kocasına hibe edib de duhulden evyel tatlik olunsa mehrin diğer yarısı da kocasına ait olur. Elmeza-

hibül'erbea.) 
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Mehre Dair Kefalet Ve Terhin :
 
437 - : Alel'itlâk mehre ve bedeli mehre kefalet caizdir. Velev ki bedeli mehr, ayan kabilinden olsun. Çünkü binefsiha mazmun olan ayan hakkında
kefalet, sahihtir.
Kefil, zevç ile zevceden birinin velîsi, vekili veya resulü olabileceği gibi bir ecnebî de olabilir.
438 - : Mükellef bulunan zevç ile zevcedenbirinin   velîsi, mehre kefil oldukta bakılır: Eğer hali sıhhatte ise kefalet, mutlaka sahih olur. Amma
marazı mevtinde ise sahih olmaz. Velev ki, zevcin emrile olsun, Çünkü bu kefaletle varislerine menfaat isalinde   bulunmak kasa etmig olur.
Halbuki marîz, bu gibi tasarruflardan mahcurdur. Meğer ki velayeti altındaki şahıs, kendisine varis obuasın, o takdirde kefalet, malının sülüsünden
muteber olur.
439  - : Mükellef bulunan zevç ile zevceden birinin velîsi veya bir ecnebi, mehre kefil oldulkda zevce muhayyer olüb dilerse metirini kefilden ve
dilerse zevcinden ister alır.
440 - : Zevceynden birinin velîsi veya bir ecnebi mehre kefil oldukta bakılır: Eğer kefaleti mekfulün anhin iznile-ise ba'del'eda ona Üi-cu edebilir.
Amma iznile değilse - teberru olacağından - rücu edemez.
Meselâ : Öir kimse, mükellef bulunan oğlunun izin ve teklifi olmaksızın zevcesinin mehrini zamin olsa zevce bu mehri hayatında o kimseden ve
bade vefatihi terikesinden alabilir. Terikesinden aldığı takdirde sair varisler bununla o oğula rücu edemezler.
Vekili binnikâhm mehre kefaleti de bu hükümdedir. Çünkü nikâh ile emr, iltizamı mehr ile emri mutazammm değildir. Mebsut.
441 - : Bir kimse, bir kadını bir şahıs namına hıtbe ve nikâh edip de o şahsın emrile olduğunu bilbeyan mehre kefil olsa nazar olunur : Eğer o şahıs,
o kimseyi hıtbe ve nikâh için göndermiş ve mehre kefil olmasını emr etmiş olduğunu tas4ik ederse nikâh, sahih ve o kimse ehliyeti haiz ise
kefaleti muteber olur. Binaenaleyh mehri eda ettikten eonra o şahsa rücu edebilir. Fakat o şahıs, risaleti itiraf ettiği halde emri inkâr eylese nikâh*



sahih ve kefaleti zevce ile o kimse arasında muteber olursa da şahıs hakkında muteber olmaz. Binaenaleyh bu surette zevcp mehrini yalnız o
kimseden ahz eder. O kimse ise badel'eda o şahsa riicu edemez.
443 - : Mehri misle kefil olan, müt'aya da kefil olmuş olmaz. Binaenaleyh müt'a icap ettiği takdirde zevce bunu mehri misle kefil olan kimseden
talep edemez.
443 - : Alelıtlak mehr mukabilinde terhin caizdir.
Binaenaleyh rehn, mehre müsait olduğu halde zayi olsa mukabilinde mehr sakıt olur.
Fakat mehri misle mukabil terhin edilen bir şey, müt'a mukabilinde de terhin edilmiş olmaz. Binaenaleyh bu rehnden müt'a istifa edilemez. Bahri

Raik, Dürri Muhtar, Hindiyye. 
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Mehrin Kabz Ve Teslimi
 
444 - : Seyyibi baliganın mehrini sarahaten rızası olmadıkça velîlerinden hiçbiri kabz edemez. Fakat bikri baliganın mehri müsenıma-sını  delâleten
rızasına mebni - bilâ vekâletin babası    taleb ve kabz edebilir. Bu halde zeve, mehri kain pederine teslim edince borcundan be-rf olur. Meğer ki bu
bikr, mehrini kabz etmekten babasını nehy etmiş olsun. O takdirde nehiy, sahih olup zevç, mehri kain pederine teslim etmekle borcundan berî
olmaz.
Mehri kabz etmek hususunda babanın babası da baba hükmündedir. Sair velîlerin ise biîâ izin mehri kabz etmeğe asla salâhiyetleri yoktur.
445  - : Bir kimse, kızının mehrini istifa etmek isteyince mezbu-reyi mahkemeye ihzar etmesi lâzım gelmez.
446  - : Bir kimse, kızının mehrini hâkimin huzurunda kocasından talep ettikte bakılır: Eğer zevç, mehri kabz ile zevcesini kendisine teslim
etmesini istediği halde o kimse, teslimden imtina veya kızı hanesinde olmadığını ve teslime muktedir bulunmadığını ifade eylese zevç mehri
vermeğe mecbur olmaz.
Amma mehri kabz edip de onunla kızını teçhiz ve badehu teslim edeceğini beyan ederse hâkim, mehri vermesini zevce emr eder. Şu kadar var ki,
zevç mehr mukabilinde kefil vermesini kain pederinden talep edebilir. Binaenaleyh kefil verirse mehri vermesi zevce emr olunur.
Kefaletten sonra kadın, zevcine teslim olunursa kefil, berî olur. Teslim olunmazsa zevç, mehr ile kefile müracaat edebilir.
447 - : Bir kimse ile kain pederi arasında mehre dair   husumet, bir beldede tahaddüs ettiği halde zevce başka bir   beldede bulunsa bu zevceyi
husumetin cereyan ettiği beldeye getirmkle babası mükellef olmaz. Belki «Mehri kain pederine teslim et de onunla    beraber giderek zevceni ahz
eyle» diye o kimseye emr olunur.
448  - : Bir kimse, kızının mehrini kabz ettikten sonra tekrar zevcine reddedildiğini iddia eylese bakılır: Eğer kızı bikr ise tasdik olunmaz. Çünkü
bunun mehrini kabz etmeğe veiâyeti var ise de redde velayeti yoktur. Amma seyyib ise tasdik olunur. Zira bunun mehrini kı-bza salâhiyeti
olmadığından zevcin emrile kabz edince nezdinde onun namına emanet olur.. Emin ise emanetini sahibine reddi hususunda tasdik olu-nur. Bahri

Raik, Minhetül'hâlik, Hindiyye. 
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Mehri Misli Îcab Eden Haller :
 
449 - : Bir akdi sahih esnasında mehr tesmiye edilmeyip sükût edildiği veya mehr sarahaten nefy edilerek bilâ mehr nikâh akd olunduğu takdirde
badeFakd zevç ile zevceden biri vefat eder veya aralarında tekarrüb ve halveti sahihe bulunur ise mehri misi lârjn gelir.
Mehrin tesmiye edilmemesi, akdin fesadını icab etmez. Çünkü nikâh, bir akdi izdivacdır ki, zevceyn ile tamam olur, yani : Onların icab ve kabulile
husule geiir. Mehr ise nikâhın rüknü olmadığı cihetle akdi nikâhın inikadı ve sıhhati, mehr tesmiyesine mütevakkıf bulunmaz.
Binaenaleyh mehr tesmiye edilmemesi gayri muteberdir, mehri nefy de lâğvdır. Bu halde zevç vefat ederse zevce, mehri mislini terikesinden alır,
zevce vefat ederse mehri mislini varisleri zevcinden mütalebe eder.
Tekarrüb veya halveti sahihadan sonra talâk veya ademi kefaet gibi bir sebeple iftirak vukuu takdirinde de mezkûr mehr, zevcden alınır.
450 - : Akdi sahihte mehrin tesmiyesi fâsil olduğu takdirde de zevç ile zevceden, biri vefat edince veya tekarrüb veya   halveti sahiha vuku bulunca
mehri misi, lâzım gelir.
Tesmiyenin fesadı, ya mehrin cinsen meçhul olması veya gayrî mü-tekavvim bulunması veya mehr olmaya salih bir şey mehr tesmiye edildiği
halde mehr olmaya gayri salih bir şeye işaret olunması halinde tahakkuk eder. «Şu bir küp sirke» denildiği halde onun hamr zuhur etmesi gibi.
Nitekim bunlara yukarıda da işaret olunmuştur.
451 - : Bir kimse, müteehhil değilse: On bin ve müteehhil ise yirmi bin kuruş mehr üe.bır kadını tezevvüc etse birinci şart, muteberdir. İkinci "şart
ile fâsiddir.
Binaenaleyh müteehhil değilse kadının mehri on bin kuruş oîur. Fakat müteehhil ise on bin kuruştan dûn, yirmi bin kuruştan fazla olmamak üzere
mehri misi, lâzım gelir. Şu kadar var ki, bu kadın, kablet-tekarrüb boşanırsa yalnız on bin kuruşun yarısına müstahik olur.
452 - : Bir kimse, bir kadını beldesinde iskân ederse meselâ on bin, beldesinden çıkarırsa yirmi bin kuruş üzerine tezevvüc etse birinci şart sahih,
ikinci san fâsid olur. Binâenaleyh yukarıdaki mesele hükmü bunda da cereyan eder.
453 - : Bir kimse, bir kadım diğer refikasını boşarsa beş bin, bo-
şamazsa on bin kuruş mehr ile tezevvüc etse birinci şart fâsid olur. Çünkti bu surette müneccez ola», ademi talâktır.
Binaenaleyh şart tahakkuk ederse mehri müsemmadan, yani beş bin kuruş noksan olmamak üzere mehri misi, lâzım geür. Amma tahakkuk etmez
ise tesmiye olunan on bin kuruş icab eder. Bahri Raik.
454 - : Bir kadın, kendisini veya ahar bir şahsı alacağından ibra etmek üzere bir kimse ile evlense beraet sabit ve sıehri misi, lâzım olur. - Çünkü bu
ibra, mehr değildir, sahih bir nikâh ise mehrden hâii Olamaz. -
455 - : Nikâh akdinde mehri müsemma ile beraber mal olmayan bir şey, meselâ: On bin kuruş ile beldesinden çıkarmamak şart edildikten sonra
kablettekarrüb talâk vaki olsa >*inız müsemmanın yarısı lâzım gelip şart sakıt olur. Çünkü tekarrübden evvel talâk ile mehri misi, sabit



olamayacağından bu halde mehri misle itibar olunamaz. Nitekim müsemma ile beraber bir meçhul şey şart edildiği surette de hüküm böyledir.
456 - : Bir kadın, bir mikdar mehr ile tezevvüc edilmekle beraber zevcine bir kat elbise vermesi şart edilse tesmiye olunan mehr, elbise ile o kadının
mehri misline taksim olunur. Elbiseye isabet eden, elbisenin bedeli olup mütebakisi de kadının mehri olmuş olur, Hindiyye.
457 - : Bikr olmak üzere bir miktar mehr ile tezevvüc edilen bir kadının hini tekarriibde bikr olmadığı tebeyyün etse de yine tesmiye olunan mehrin
tamamı lâzım gelir. Çünkü bekâret, düşmek, sıçramak gibi muhtelif sebepler ile zail olabileceğinden kadının hali, salâha hami olunur. Fakat birk
olmak üzere mehri mislinden ziyade bir mehr tesmiyemle tezevvüc edilmiş olduğu takdirde ziyade, vacib olmaz. Ankaravî.
458 - : Fâsid bir nikâhda tesmiye edilen mehr ile mehri mils nazara alınır. Şöyle ki : Akdi fasidde tekarrübden sonra iftirak vukuunda bakılır, eğer
akd âmnda mehr tesmiye edilmiş ise bu mehri müsemma ile mehri ,mislden ekalii lâzım gelir. Ve mehr tesmiye    edilmemiş veya meçhul olmak
gibi bir sebeple fâsid bulunmuş ise baliğen mâ beleğ mehri misi, icab eder. Amma, tekarrübden evvel iftirak veya vefat vuku bulursa asla mehr
lâzım gelmez, velev ki bilâ mani halvet vuku bulmuş olsun. Çünkü fesadı akd, tekarrübün hürmetini müstelzim olduğundan nikâhı fâsidde
alelıtlak halvetler, tekarrüb makamına kaim olamaz.
Akdi fâsidde iftirak tan evvel defeat ile tekarrüb  vuku bulsa dahi şüphei mülke binaen bir mehr lâzım gelir. Fethül'kadîr.
459 - : Bir kimse, akdi fâsid ile tezevvüc ettiği kadını tekarrüb ve iftirâktan sonra iddeti içinde nikâhı sahih ile tezevvüc etse de badehu tekarrüb
etmeksizin tatlik eylese ikinci nikâhtan dolayı tam bit mehr lâzım gelir ve müstakil iddet vacib olur. Mecmaun'nehr.
460 - : Bâtıl nikâhlardan dolayı icab edecek   mehrlerde baliğen mâ beleğ birer mehri mislden ibarettir. Bâtıl nikâhların hükmüne müracaat!...
461 - : Nikâhı sigardan dolayı da mehri misi, lâzım gelir. Meselâ : îki kimse, velayetleri altında1 bulunan kız kardeşlerini bîri
birine mukabil mehr olmak üzere yekdiğerine tezvic etseler nikâh sahih olub mehr olmaya gayri salih bir şey mehr tesmiye edilmesine binaen mehri
misi, lâzım gelir.
« (Nikâhı sigar, Şafiflerce fasiddir. Mâlikîlerden bazı zevata göre fâsid, diğer bazı zevata göre de sahihtir. Zahiriyye mezhebine göre ise haram olup
ebediyyen feshe mahkûmdur, bununla nafaka, miras, mehr, ıddet gibi nikâh ahkâmı sabit olmaz. Bu nikâha bile bile teşebbüs ederek tekarrübde
bulunan zevç veya zevce had cezasına müstahik olur. Ve zevç bunun hürmetine vâkıf bulunmuş ise bu tekarrübile neseb sabit olmaz. Ve iîlâ sabit

olur. Btmuhallâ.) 
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Mütatı Îcab Eden Haller :
 
462 - : Akdi sahîh esnasında, mehr tesmiye edilmediği "veya edilip de işbu tesmiye tamamen fâsid olduğu taikdirde tekarrüb ve halveti sa-hihaden
evvel talâk vaki olsa mehri mislin yansım    geçmemek üzere müt'a lâzım gelir.
463 - i Müt'ayı verecek kimse, müt'ayı teşkil eden kisve ile bunun kıymetini vermek hususunda muhayyerdir. Binaenaleyh bunun kıymetini
vermek isterse zevce kabule mecbur olur. Çünkü kisve mal olmak itibarile vacibdir, yoksa biayniha vacib değildir.
464  - : Mut1 anın tayininde müftabih olan kavle göre zevç ile zevcenin halleri, yani: derecei servetleri nazarı itibare alınır.
Binaenaleyh iki taraf zengin ise âlâsından, fakir ise ednasmdan, ve muhtelifülhak ise vesatından verilir.
465  - : îki taraf zengin de olsa müt'a, mehri mislin    yansından ziyade ve fakir de olsalar Deş dirhemden noksan olamaz.
466  - : Bilâ mehr nikâh akd edildikten sonra iki taraf, bir miktar mehr tesmiye veya zevcin tesmiyeden imtinaına binaen zevcenin müraca-ti üzerine
hâkim, emsaline nazaran mehr farz ve takdir eylese bakılır : Eğer zevç ile zevceden biri vefat eder, veya aralarında tekarrüb vuku-bulursa işbu
tesmiye ve takdir edilen mehr, lâzım gelir. Amma kablet-tekarrüb talâk vuku bulursa yalnız müt'a vacib olur. Çünkü badel'&kd tesmiye ve takdir
olunan mehr, akd ile vacib olan mehri misli tayin demektir. Mehri misi ise tekarrübden evvel talâk vukuu ile tansif olunmaz.
467 - : Müt'anın vücubi, tesmiyenin mevcut veya min küllü'vücuh sahih olmadığı takdirdedir. Amma tesmiye min vechin sahih ve min vec-hin gayri
sahih olduğu surette tekarrübden evvel talâk vuku ile müt'a lâzım gelmez, belki sahih olan kısmın yansı lâzım gelir.
Meselâ t On bin kuruş ile lâalettayîn bir şey hediye etmek üzere vaki olan akidden sonra kalblettefcarrüb talâk vuku bulsa yalnız on bin kuruşun
yansı lâzım gelir. Çünkü bir şey hediye olarak verildiği takdirde mehri müsemıma on bin kuruştan ibaret olacağından müsemma, nün küllü'vücuh
fâsid olmuş olmaz.
468 - : Müt'a üç kiBimdır :
(1)  : Vacibdir ki, ıbilâ mehr nikâh olunan kadın için   tekarrübden evvel talâk vukuunda verilen müt'adır. Böyle bir kadına    «Mütevvize»
denir.
(2) : Müstahabdır ki, mehr tesmiye olunsun olunmasın tekarrübden sonra tatlik olunan zevce için verilen müt'adır. Zevç,   kendisile bir ülfet ve
ünsiyyet âşiyanesi tesis ve kendisinden intifa etmiş olduğu zevcesini talâka sebebile tenfîr ve tevhiş etmiş olacağından edası cavib olan mehrden
başka böyle bir müt'a. itasile hatırım tatyib etmesi müstahsendir.
(3) : Mubahtır ki, mehr tesmiyesile nikâhı akd    edilen bir kadın için kablet'tekarrüb talâk vukuunda verilen müt'adır. Bu, ne vacib ve ne de
müstahabdır. Çünkü bu kadın, henüz kendisinden intifa olunmadığı halde mehrin yansına nail olacağından kendisine aynca müt'a verilmesi iktiza
etmez. Bahri Raik, Dürri Muhtar, Mücmaün'nehr, Dürer.
« (Malikîlere göre müt'a, mendubdur. Bunun vacib bir kısmı yoktur.)
(Şifiîlere göre zevç tarafından vuku bulan her firkatten dolayı mu-tallâkaya müt'a verilmesi vacibdir. Yalnız kendisine mehr tesmiye edilip de
tekarrübden evvel tatük edilen zevce bundan müstesnadır, ona müt'a verilmesi vacib değildir.)
(Hanbelîlere göre müt'anm âlâsı bir hadimdir, ednası kendisile kadının namaz kuması caiz olacak halde bulunan bir- kisvedir. Şu kadar var ki, bunu
zevç dilerse artırır, kadm da dilerse tenkis edebilir.
Müt'a, zevcin yesar ve ı'sanna göre taayyün eder. Şafiiyyenin bir kavli de böyledir. Diğer bir kavle göre müt'a hususunda zevcenin hali muteberdir.
Çünkü mehrde zevcenin hali muteber olduğundan onun makamına kaim olan müt'ada da zevcenin haline itibar olunması icab eder. Diğer bir kavle
göre herhangi bir mal, mehr olabileceği gibi müt'a da olabilir.)
(Zahiriyyeye göre her mutallâka için müt'a itası vacibdir. Binaenaleyh zevcesini bir, iki veya üç talâk ile boşayan her sahi», muta vermekle
mükelleftir, duhul bulunmuş, mehr tesmiye edilmiş olsun olmasın. Hâkim, müt'a itasına cebr edebilir.



Mut'a zevcenin hakkıdır, vefat ederse vârislerine intikâl eder. Zevç vefat ederse zimmetinde bir borç olup terikesinden istifa olunur.
Müt'a, zevcin haline göre tebeddül eder. Kendisinin ve ailesinin yiyeceklerinden fazla serveti olan bir şahsın mutallâkasma bir hadim vermesi
lâzım gelir. Kendisile ailesinin yiyeceklerinden fazla serveti olmadığı takdirde otuz dirhemi irakî vermesi icaib eder. Fakir olan bir şahıs için de
yalnız takatine göre bir şey vermesi lâzım gelir, velev ki bir-dirhem olsun.

Zevcin ric'iyyen mutallâkasma ricat etmesi, bu müt'ayı iskat itmez. ETmuğnı. El'muhailâ,) 
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469  - : Beynezzevceyn nikâh kaim iken veya talâk vaki olduktan sonra mehri mü sem m anın mıkdarında ihtilâf olunup da zevç, zevcesi mi-silİû
kadınlar için mehr olması mütearef olan bir şey iddia ettiği takdirde söz, maal'yemîn zevcin olur, gerek tekarrüb veya halvet bulunsun ve gerek
bulunmasın. Çünkü zevceyn, mehr tesmiye edildiğinde ittifak ettikleri cihetle mehri misli tahkime lüzum yoktur. Belki ziyadeyi münkir olduğu için
söz, zevcindir.
Tekarrübden, halvetten evvel talâk vukuu takdirinde ise zevcin iddia ettiği mikdar, tansıf olunur.
Mikdannda ihtilâf olunan mehrin nükuddan oimasile mekîlât, mev-zûnat ve mezrûattan zimmete teallûk eder malumülvasf deyn veya bir ayn olması
arasında fark yoktur.
Bu mesele, îmam Ebu Yusüfe göredir, tmamı Azama göre zevç ile zevce, mehrin mikdannda ihtilâf edib de hiç biri müddeasım isbat edemediği
takdirde mehri misi, tahkim olunur, mehri misi, hangi tarafın lehine şehadet ederse söz, maal'yemîn onun olur.
470  - : Zevceyn, mehrin - altın, gümüş, arpa, buğday gibi - cinsinde veya - Türkiye, Mısır altım gibi - nev'inde, yahut- cevdet ve redaet gibi -
vasfında ihtilâf eylese bakılır: E£or müsemma. ayn ise söz, zevcindir. Amma deyn ise tesmiyei mehnloki ihtilaf hükmünde olur.
471  - : Zevceyn, uruz vesaire misiliû ayn kabilinden, olan mehrin aslında tesaduk ettikleri halde zevcin elinde helak olduktan sonra kıymetinde
veya vezninde ihtilâf etseler söz. zevcin olur.
472  - : Zevccynden birinin vefatındım sonra varislerile berhayat olan taraf arasında ber vechi muharrer nıolırin aslı veya mikdarı hakkında ihtilâf
tahaddüs etse her ikisinin hayatındaki ahkâm cari olur.
Binaenaleyh ihtilâf, tesmiyei    mehrde ise mehri misi, lâzım   gelir.
Mikdarı mehrden olduğu takdirde berhayat ise söz zevcindir, berhayat değilse varislerindir.
473 - : Zevç ile zevcenin vefatlarından sonra varisleri arasında ihtilâf zuhur ettikte bakılır: Eğer ihtilâf, tesmiyei merhde ise mehri misi ile hükm
olunur. Amma mikdarı mehr hakkında ise - mehr olması mütearef olmayan bir şeyi iddia etmedikçe - söz, zevcin varislerinin olup itiraf ettikleri
mikdar, İâzım gelir.
474  - : Mehrde ziyade beyyinesi, müreccahdır.
Binaenaleyh zevce, mehrinin meselâ: On bin, zevç ise beş bin kuruş olduğunu iddia etse zevcenin beyyinesi tercih olunur.
475  - : Mehrde ibra beyyinesi müreccahdır.
Binaenaleyh zevç, mehrden ibra edildiğini, zevce ise mehrin el'an mevcudiyetini ve bu hususta zevcin İkrarda bulunmuş olduğunu iddia eylese
zevcin ikame edeceği ibra beyyinesi tercih olunur.
476 - : Zevç, cihet tayin etmeksizin göndermiş  olduğu nükud ile et'ime ve emtiayı ariyet veya mehre mahsub olarak gönderdiğini dâva, zevce dahi
hediye olduğunu iddia eylese yiyilmek için tehiyye edilen şeyler gibi hediyye olması mütearef olmayan mevadda söz, maalyemîn zevcindir.
Çünkü zevç, mümellik olduğundan   ciheti temlike daha vâkıftır. Fakat her ikisi de beyyine ikame edecek olursa zevcemin beyyinesr tercih olunur.
Beyyine bulunmadığı takdirde zevç yemin ederse zevce gönderilen eşyayı mevcut ise red ederek mehrini istiyebilir. Ziyaı takdirinde ise mehre
mahsub edilir.
Amma hediyye olması mütearef olan şeyler hakkında söz, maalyemîn zevcenindir. Zira bu suretle zahiri hal, zevci mükezzibdir.
477 - : Zevç, zevcesine bazı emtia gönderip zevce veya babası da ıvez olarak zevce bazıeşya ihda, ettikten sonra zevç, gönderdiği emtianın ariyet
idiğini biFiddia yemîn eâerek o emtiayı istirdat eylese zevce veya babası da ıvez olarak verdiği hediyyeleri istirdat edebilir, gerek ıvez olduğunu
sarahaten beyan etiniş olsun ve gerek olmasın.
478 - : Vefat eden zevç ile zevcenin mehr tesmiye etmiş oldukları beyyine ile veya varislerin tesadükile sabit olsa zevcenin varisleri sabit olan mehri
zevcin terikesinden tamamen alabilirler. Şu kadar var ki bu hüküm, zevç ile zevcenin bir andaveya zevcin mukaddem vefat ettiği yahut bunlardan
hangisinin mukaddem vefat eylediği bilinmediği takdir-dedir.Zevce mukaddem vefat ettiği takdirde ise mehrinden zevcine isabet edecek mikdar,
sakıt olur.
479 - : Bir kimse, marazı mevtinde tezevvüc ettiği takdirde bakılır: Eğer1 mehri müsemma, zevcenin mehd-  misline müsavi veya ondan dun ise
zevce bu mehri varislerin icazetlerine muhtec olmaksızın terike-sinden alabilir. Amma mehri müsemma, mehri mislinden ziyade ise fazlası
hakkında vasiyet hükmü cereyan eder.
Binaenaleyh zevcin başka varisi bulunmaz veya bulunur da vefatından sonra icazet verirlerse zevce bu fazlayı ahz eder. Amma icazet vermedikleri
takdirde bu fazla bâtıl olur.
480 - : Bir kimse, bir kadını şu kadar   mehr iie tezevvüc ettiğini hali sıhhatinde veya marazı mevtinde ikrar ettikten sonra vefat edip de badehu
kadın dahi tasdik eylese butasdiki,   muteber ve kendisi mirasa müstahik olur. Şu kadar var ki ikrar, marazı   mevtte olduğu takdirde mehri
müsemma, mehri mİ3İden ziyade ise fazlası bâtıl olur. Meğer ki varisler, icazet versinler. Ankaravî.
481 - : Bir kimse, bir kadını şu kadar mehr ile tezevvüc ettiğini marazı mevtinde ikrar vebadehû inkâr edip kadın da kendisini nikâh hususunda
tasdik eylese bu tasdiki sahih olur. Gerek hali hayatında ve gerek vefatından sonra tasdik etsinmüsavidir. Binaenaleyh bu kadın, mehri
müsemmayı ahze ve hissei irsiyyesini talebe müstahik olur. Şu kadar var ki varisler, nikâhı inkâr ettikleri   takdirde mehri misli mikdarmdan
fazlasını alamaz.
482 - : Mehri misi mikdarı, düyunı sıhhate   müsavidir. Fakat bu mikdardan ziyadesi üzerine düyunı sıhhat, mukaddemdir.
Binaenaleyh terikesi düyuna müstağrak olan bir kimse, maraza mevtinde evlense bakılır: Eğer mehri müsemma, zevcenin mehri misline müsavi ise



sair garimler, zevce ile beraber alacakları rüsbetinde bu meh-ri iktisam ederler, velev ki zevceye teslim edilmiş olsun. Amma mehri mislinden
ziyade ise fazlasına yalmz düyunı sıhhat ashabı müstahik olur. Ankaravî.
483 - : Bir kadın, marazı mevtinde nefsini mehri mislinden aza tez-vic etse vefatından sonra velîleri o mikdarı mehri misline iblâğ ettiremezler.
484 - : Bir kadın, kocasında alacak mehri olmadığını marazı mevtinde ikrar etse bu ikrarı, sahih olmaz. Ankaravî, Hindiyye, Bedayî, Mec
maurinehr, Reddi Muhtar.
« (Matökî mezhebine nazaran zevceyn, daha duhul veya talâk veya. mevt ile firak bulunmadan mehrin mikdannda veya sıfatında ihtilâf etseler,
regid-iseler kendilerine, değilseler velîlerinfr yemîn tevcih olunur. Her ikisi de yemîn ederse veya her ikisi de yeminden nükûl eylerse nikâh, bir
talak ile fesh edilir. Biri yemin edip diğeri nükûl ederse yemin edenin dâvasile hükm olunur.
Bu mesele, iki tarafın beldelerince mutad, mütearef bir mehr iddia
ettikleri takdirdedir. Fakat birinin iddiası, mütearefe benzer olduğu halde diğerinin iddiası mütearefe uygun olmasa söz, maalyemîn iddiası
mütearefe benzer olanıdır. Bu, yeminden nükûl ederse diğeri tahlif olunur, yemin edince lehine hükm olunur, nikâh fesh edilmez.
İki taraf, kabled'dühul mehrin cinsinde veya nev'inde ihtilâf edince de nikâh mutlaka fesh edilir, yemin edip etmemeleri arasında fark yoktur.
Meğer ki birinin sözüne diğeri razı olsun, o takdirde fesh cihetine gidilmez.
Zevceyn, baded'dühul mehrin mikdarında veya sıfatında ihtilâf edip beyyineleri bulunmasa söz, maallyemîn zevcin olur. Yeminden nükûl ederse
zevce tahlif edilir, onun dâvasile hükm olunur. Zevce de nükûl ederse zevcin lehine hükm edilir.
Zevceyn, baded'dühul mehrin cinsinde ihtilâf etseler her ikisine de yemîn tevcih olunur. Biri yemin edip diğeri nükûl ederse yemin edenin lehine
hükm olunur. îkisi de yemin eder veya yeminden nükûl eylerse mehri misi, lâzım gelir.
Zevç ile zevce veya bunlardan birile diğerinin varisi veya her ikisinin varisleri talâkdan sonra mehrde ihtilâlf etseler bunun hükmü de baded'dühul
zevceyny arasındaki ihtilâf hükmü gibidir. Şu kadar var ki bu ihtilâf, talâktan sonra, dühuldan evvel mehrin cinsinde vaki olsa ve iki taraf yemin
etse veya yeminden nükûl eylese mehri mislin yarısı vacib olur.)
(Şafiîlere göre zevceyn, veya velüeri veya varisleri mehr tesmiye edilip edilmediğinde veya mehrin mikdannda veya cinsinde veya sıfatında veya
müeccel olup olmadığında ihtilâf etseler bakılır: Eğer hiçbir tarafın beyyinesi yok ise veya beyyineleri olub mütenakız bulunsa iki tarafa yemin
tevcih olunur. Zevcin tahlifi takdim edilir. Bunlardan biri yeminden nükûl ederse diğerinin müddeasile hükm olunur.)
(Hanbelüere göre zevç ile zevce veya zevç ile çocuk olan zevcenin velîsi veya her ikisinin varisleri mehrin mikdannda veya ayninde veya cinsinde
veya sıfatında ihtilâf etseler bakılır: Eğer iki taraftan birinin beyyinesi var ise ona göre hükm olunur. Beyyineleri yok ise söz, zevcin veya varisinin
olur. Çünkü bunlar, münkir mevkiindedirler.
Zevç ile zevce veya zevcenin varisi mehrin kabz edilip edilmediğinde ihtilâf etseler söz, maâîyemîn mehrin kabzını inkâr eden zevcenin veya
varisinin olur.

Mehr tesmiye edilip edilmediğinde ihtilâf vukuunda da hüküm böyledir. ElmezahibÜl'erbea.) 
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Cihaza Müteallik Meseleler Ve Dâvaları:
 
485 - : Mehr, menkûhenin malı olup onda dilediği gibi tasarrufa salâhiyeti vardır. Binaenaleyh onunla cihaz yapmaya ne kooası ve ne de ebeveyni
tarafından cebr olunamaz. Çünkü zevç ile zevceden her biri müstakilen ehliyeti hukukiyeyi haiz, tam bir tasarruf hürriyetine mâliktir, her biri kendi
malında keyfe mâ yeşâ tasarrufta bulunabilir. Fakat hiçbiri diğerinin malında rızası munzam olmadıkça haksız yere tasarrufa salâhiyettar olamaz.
Vakıa zevç ile zevce, birizdivaç rabıtasile birbirine bağlıdır, her biri diğerinin servetinden, refahiyet ve saadet esbabından müstefid olabilir. Lâkin
bununla beraber birbirinin mallarında bir hukukî müşareke ti haiz değildir.
işte mehr de zevcenin müstakil bir hakkıdır, bunu istediği cihete sarf edebilir, bununla cihaz eşyası tedarik etmediğinden dolayı zevcine karşı mesul
olmaz.
486 - : Zevç, verdiği mehre gayri lâyık bir cihaz ile veya bilâ cihaz zevcesinin zifaf olmasından dolayı bir şey mütalebeye veya tesmiye edilen
mehrin mikdarını tenzile müstahik olamaz. Velev ki çok cihaz emeli-le ziyade mehr tesmiye etmiş olsun. Çünkü nikâhtan maksat, mal değildir.
Hattâ bir kimse, kain pederinin: «Şu kadar meblâğ mehri muaccel verirsen kızımı şu kadar cihaz eşyası ile sana veririm» demesine binaen o mikdar
mehr verdiği halde kain pederi tezvicden sonra vereceğini söylemiş olduğu mikdarda cihaz eşyasını vermese o kimse, o kıza muaccel olarak mehri
mislinden ziyade verdiği meblâğı istirdat edemez. Hindiyye, Abdurrahim fetvası.
487  - : Bir kimse, rızasile kocaya verdiği büyük kızının mehri muaccelini kocasından alarak onunla satın aldığı cihaz eşyasını mezbûreye teslim
etse kocası*bunu inkâra kıyam edemez. Çünkü bir baba, kızının ci hazım satın almaya örfen ve âdeten mezundur. Kız, cihazın kendi malından satın
alındığını gerek bilsin ve gerek bilmesin. Hattâ kız, babasının bu yoldaki teçhizine icazetten imtina edemez. Reddi Muhtar. Ankaravi
488 - : Bir kimse, kendi malından kebire kızı için cihaz namına te-darük ettiği şeyleri mezbûreye teslim etmeden vefat etse sair varisleri bu eşyadan
irs hissesi alabilirler. Çünkü bu hibe kabilinden olduğu cihetle kabzdan mukaddem tamam olmaz. Fakat bu eşyayı hali sıhhatinde kızına teslim etse
bilâhare kendisi, vefatından sonra da sair vârisleri istirdada, iktisama kadir olamazlar. Meğer ki bu misillû eşyamn cihaz ola^ rat verilmesi örfi
galip olmasın.
Marazı mevtinde teslim ettiği takdirde ise varise temlik olacağından sair varislerin icazetlerine mevkuf olur. Hindiyye, Reddül'muhtar.
489 - : Bir kimsenin sagîre kızı için iştira eylediği eşya, mezbûre-nin malı olur. Gerek sıhhat veya marazı mevt Tıalinde teslim etsin ve gerek asla
tesüm etmesin. Çünkü şagîre, kendisi için babasının satın almasile o eşyaya kabletteslim malik olur. Hattâ babası, bu eşyanın semenini eda
etmeden vefat etse bayi, terikesine müracaat eder, sair varisler, bunu sagîrenin hissesine mahsup edemezler. Reddül'muhtar.
490 - : Bir sagîre, babasının ve anasının malından hali sigar ve ki-berinde i'mal ve ihzar ettiği bilcümle cihaz eşyasını anasımn vefatından sonra
babası kendisine teslim etse diğer kardeşleri, valideleri cihetinden bu eşyadan irs hissesi istiyemezler. Hindiyye.
491 - : Bir valide, kızına babasının    eşya ve emtiasından alelade bazı şeyleri cihaz olarak teslim ettiği   halde babası, bilerek sükût etse zifafdan
sonra bunları istirdad edemez.
Kezalik : Bir valide, kızının cihazına babasının malından mutad veçhile sarf ettiği halde babası, bilerek sükût eylese bunları muahharan tazmin



ettirmeğe kıyam edemez. Hindiyye, Reddi Muhtar.
492 - : Eşrafdan olan bir kimse, kocaya verdiği kızına cihaz na rama verdiği bazı eşyamn ariyet olduğunu bilâhare dâva, kız da hibe ve temizlik
olduğunu iddia etse ariyet olduğunu isbat lâzım gelir, iki taraf da müddeasını isbat edemediği takdirde söz, kızındır.
Fakat evsatı nasdan olan, yani: O mikdar cihaz verebilecek takımdan olmıyan bir kimse, bu veçhile ariyet iddiasında bulunduğu halde beyyine ile
isbattan izharı acz etse yemimle tasdik olunur.
Babasımn vefatından sonra kız ile sair varisleri arasından veya kızın vefatından sonra babasile sair varisler beyninde, yahut her ikisinin
vefatlarından sonra vârisleri meyanında bu minval üzere tahaddüs edecek ariyet ve temlik iddiası hakkında da mümkün böyledir. Haniyye.
493 - : Teçhiz hususunda valide de peder hükmündedir. Binaenaleyh yukarıdaki meseledeki tafsilât, kendi malından kızım
teçhiz eden valide hakkında da caridir. Tenvir, Ali Efendi ve Abdurrahim fetvaları.
494 - : Bir kimse, kızını ona olan borcundan teçhiz.ettiğini beyan, kız dahi kendi malından teçhiz    edildiğini iddia eylese söz, o kimsenin olur.
Hindivye.
495 - : Mehr ve cihaz, zevcenin hakkıdır. Şayet bir kimse, bir kadını babasına şu kadar meblâğ hibe etmek üzere tezevvüc etse bu meblâğ, mehr
olmaz, o kimse de bu hibeye mecbur tutulamaz.
Binaenaleyh kadın, mehri misline müstahik olur. O kimse de mezkûr meblâğı hibe ve teslim etmiş olursa, vahib olacağından rücua kadir
bulunur.                                                                 .
Fakat bir kimse, bir kadım mezbûre namına olarak babasına şu kadar meblâğ hibe etmek üzere tezevvüc   eylese bu meblâğ, mehr olmuş olur.
Binaenaleyh hibeden sonra daha tekarrüb bulunmadan talâk vaki olsa o kimse, bu meblâğın yansile o kadına rücu edebilir. Çünkü bu takdirde
vahib, o kadın olmuş, hibe onun tarafından yapılmış olur. Hindiy-ye. (Malikîlere göre mehr ve cihaz, zevcenin mahdır. Vefat ederse vârislerine
mevrus olur.
Bir kadın, aldığı mehr ile cihaz tedarikine mecburdur. Şu kadar var ki, bu mecburiyet, şu üç şart ile mukayyetidir
(1) : Zevce, mehrini kableddühul kabz etmiş bulunmalıdır. Kablel-kabz duhul bulunursa cihaz lâzım gelmez. Meğer ki baded'dühul teçhiz, meşrut
ve mütearef olsun.
(2) : Cihaz için mehrden başka bir gey tesmiye edilmemiş veya cihaz için mehrden başka bir şey verilmesi mütearef bulunmamış olmalıdır. Ve illâ
cihazın bu şey ile tedariki lâzım gelir.
(3) : Mehr, ayn = nükud kabilinden olmalıdır. Ticaret eşyası veya mekîlâttan, mevzunattan bir şey  veya hayvan olursa - mutemed olan kavle göre -
bunları cihaz için satmak lâzım gelmez. Mezahibi, Er-bea.)
(Hanbelîlere göre de mehr ve cihaz zevceye aiddir. Fakat bir kimse, kendi kızım kocaya verirken mehrinm tamamen veya kısmen kendisine ait
olmasını şart koşabilir. Meselâ : On bin kuruş mehrin tamamını veya nısfım kendisine şart kılsa bu on l>in kuruş mehr olmuş olur. Bunu kızınm
malından kendisi için ahz etmiş sayılır. §û_ kadar» var ki, o kimse, temellüke ahil olduğu halde bu mehri temellük niyetile kabz etmedikçe buna
malik olamaz. Fakat babadan başka velîlerin dermeyan edecekleri böyle bir şarta itibar olunmaz. Tesmiye sahih olup hepsi de zevceye aid bulunur.
Keşşafül'kma.)
(Zahiriyyeden îbni Hazm diyor ki: Mehr, tamamen zevcenin hakkıdır. Zevze, ne mehrinden ve ne de sair mallarından cihaz tedarüküne mecbur
değildir, imam Şafiînin kavli de böyledir. înıam Mâlike göre eğer mehr, dirhem ve dînar kabilinden ise zevce, bundan kendisine elbise ve tezeyyün
edecek huliyyat tedarük etmeğe mecburdur. Mehrden borcunu ödeyemez, meğer ki nihayet üç dirhm kadar az bir borç olsun, Mehr, huliyyat
kabilinden ise zevcenin bununla zevcine karşı bezenmesi lâzım gelir. Siyab kabilinden ise bunları da kocasının huzurunda giymeğe mecbur olur.
Fakat mehr, hayvanat, arazi, hane veya taam kabilinden ise zevce, bunlarda istediği gibi tasarrufta bulunabilir, bunların hakkında re'yi carî olmaz.
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Zevç İle Zevce Arasında Hane Eşyasına Müteallik Davalar :
 
496 - : Zevç ile zevce, aralarında   zevciyyet kaim olsun olmasın, sakin oldukları hane derûnundaki eşyada ihtilâf etseler bakılır:   Eğer bu eşya
yalnız zevce veyahut her ikisine, salih = elverişli ise zevcenin beyyinesi tercih olunur. Çünkü zahiri hal, kendisini mükezzibdir. Her iki si de
beyyineden âciz kaldıkları takdirde söz, maalyemîn zevcindir. Zira zahiri hal, lehine şahiddir.
Amma yalnız kadınlara salih ise zevcenin beyyinesi müreccahtır. İkisi de beyyine ikamesinden izharı acz ettikleri takdirde söz, maalye-min
zevcenindir. Meğer ki zevceynden biri, diğerine salih olan eşyanın samı veya bayii bulunsun. O halde söz, mutlaka maalyemîn onundur.
Hane, gerek zevcin ve gerek zevcenin mülkü olsun, aralarında fark yoktur. Haniyye, Hindiyye, Mecelle.
497 - ; Zevç ile zevceden biri vefat ettikten sonra   varislerile ber-hayat bulunan taraf arasında bu veçhile ihtilâlf zuhur ettiği surette vârisler,
müverrislerinin makamına kaim olur. Şu kadar var ki, iki taraf, muharrer minval üzere müddealarını ispattan izharı aciz ettikleri takdirde ikisine de
salih olan eşya hakkında söz, maalyemîn hayatta olanındır. Çünkü bunun vaz'ı yedi, varisin vaz'ı yedinden mukaddemdir. Sabkı yed ise tercih
sebeplerdendir.
Zevceynin ikisi de vefat etmiş oldukları takdirde her ikisine elverişli şeylerde söz, maalyemîn zevcin varislerinindir. Mebsut, Mecelle.
498 - : Bir kimse ile zevceleri arasında sakin oldukları hane içindeki eşyada ihtilâf zuhur ettikte nazar olunur: Eğer zevceler bir odada ikamet
etmekte iseler kadınlara salih olan eşya hakkında söz, kendilerinin olup bu eşyaya alesseviyye müstahik olurlar. Amma her biri müs-takillen bir
odada ikamet etmekte ise her kadının odasındaki eşya hakkındaki ihtilâf, kendisile zevci arasında sabık mesele veçhile hallolunur. Bu eşyaya diğer
kadınlar, bilâ beyyine müşari olamazlar. Çünkü bunlardan birinin odasındaki eşyaya, diğerleri     vaziatül'yed  değildirler. Ha-niyye.
499 - : Bir kadın, bir mataı kocasından   satın aldığını iddia etse beyyine ile isbat etmesi lâzım gelir. îsbat edemezse o mata, kocasının olur. Haniyye.
500 - : Zevç ile zevce, içinde oturdukları hanede ihtilâf ederek her biri, kendi mülkü olduğunu iddia eylese söz, zevcin olup zevcenin beyyinesi
tercih olunur. Çünkü zevce manen haricdir. Haniyye.
501 - : Zevç, hali marazında zevcesini tatlik ve badehu vefat edip de her ikisine salih eşya hakkında varislerile zevcesi arasında ihtilâf ta-hadüs
eylese bakılır  : Eğer iddetin inkızasmdan sonra vefat etmiş ise



söz, varislerindir. Çünkü bu halde zevce, ecnebî olmuş ve vaz'ı yedi kalmamıştır. Amma iddetin inkızasından evvel vefat etmiş ise, söz
zevcenindir. Zira bu suretle zevce, varis olacağından ecnebî sayılmaz. Haniy-,
502 - : Zevcin varisleri, zevcin hali sıhhatinde zevcesini üç talâk ile boşamış olduğunu bil'iddia her ikisine saüh olan eşyayı almak istedikte bakılır:
Eğer zece, zevcinin kendisin faoşamış olduğunu bilmediğine yemin ederse eşya hakkında söz, zevcenin olur. Amma yeminden nükul eder veya
varisler beyyine ile tnüddealarını isbat eylerse söz, onla rın olur. Mebsut.Haniyye.
503 - : Zevç ile zevcenin mesaîleri neticesi olarak hâsıl olan mal, ne  kadar çok olursa olsun zevcindir. Çünkü kadın, zevcinin İyalinde, idaresinde
bulunduğundan ona muavenet etmiş'olur. Amma zevce, müstakillen kendi namına kazancda bulunursa mesaîsinin mahsulü kendisine ait olur. Ali
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Nikaha Müteallik Davalar
 
504  - : Nikâh hakkındaki bir iddia, ya ikrar veya beyyine ile sabit olur.
Nikâhta ikrar, nikâhın hâlen veya sabıkan mevcut olduğunu iddia ve itiraf etmekten ibarettir. Nikâh da beyyine de nikâhın halen veya sabıkan
mevcut bulunmuş olduğuna dair ikame edilen şahadet demektir.
Aşağıdaki meseleler : Bu iki esasa müsteniddir.
505 - : .Mükellef olan bir erkek ile bir kadın,    hâkimin huzurnda nikâh üzerine ittifak eder, yani : Biri birinin zevç ve zevcesi olduğunu ikrar ve
itirafda bulunursa hâkim, onunla hükm eder. Reddi Muhtar.
506 - : Bir erkek, bir kadına hitaben: «Ben seni dünkü gün te-zevvüc etmedim mi?» deyip kadın da «Evet» dese bu, ikrar mahiyetinde olarak
bununla nikâh vukuu itiraf edilmiş olur.
507  - : Talâk, hulû, zihar, îlâ taleb ve iddiasında bulunmak, nikâhı ikrar demektir.
Meselâ: Bir kadın, bir erkeğe hitaben «Beni tatlik et» dese veya bir erkek, bir kadına hitaben «Ben senin hakkında îlâda bulunmuşum» dese nikâhı
ikrar etmiş olur.
Kezalİk: Bir kadın bir erkeğe: «Ben senin zevcenim» diye iddia, erkek de ona cevaben «Sen boşsun» dese nikâhı ikrar etmiş, kadın da mutallâka
bulunmuş olur.
508  - : Bir kimse, bir kadını şu kadar mehr mukabilinde tezev-vüç etmiş olduğunu hali sıhhatinde veya marazı mevtinde ikrar, badehu inkâr edip
kadın da bu ikrarı mukırrin   hayatında veya vefatından sonra tasdik eylese aralarında nikâh sabit, mehre ve mirasa istihkak hâsıl olur. Şu kadar var
ki ikrar, marazı mevte müsadif olub da söylenilen mehr, mehri misilden zaid bulunursa fazla mikdarı lâzım gelmez. Tercihi Beyyinat.
509 - : Bir kadın, hali sıhhatinde veya marazı mevtinde bir kimsenin zevcesi olduğunu ikrar, badehu inkâr edip o kimse de bu kadının bu ikrarını
hali hayatında tasdik etmiş bulunsa nikâh sabit olur. Fakat vefatından sonra tasdik ederse nikâh sabit olmaz. Bu, îmamı Azama göredir, îmameyne
göne sabit olur
510 - : Bir kadın, nikâhını iddia eden şahsı tekzib edip de bade ve-fatihi mirasını dâva eylese mirasa müstahik olur. Fakat bir erkek, irien-kûhesi
olduğunu iddia eden kadım tekzib edib de bade vefatihâ nikâhını bil'iddia miras talebinde bulunsa dâvası makbul olmaz. Çünkü kadının vefatile
iddet lâzım gelmiyeceğınden nikâh, münkati olur. Tekmilei İbni Âbidin.
511 - : Bir kadın, nikâhını iddia eden iki şahıstan birile dünkü gün evlendiğini ve badehu diğerile bir senedenberi evli olduğunu ikrar eylese evvelki
ikrar ettiği şahsın zevcesi olduğuna hükm olunur. «Her ikisiyle de evlendim, sununla dünkü gün, berikiyle de bir seneden beri» diye ikrar ettiği
surette de hüküm böyledir.
Bu kadının ikrarına şahadet vuku takdirinde dahi herhangi şahsın nikâhını mukaddem ikrar ettiği şahidlerden sorularak hangisinin nikâhını evvelce
ikrar ile söze başlamış ise onun menkuhesi .olduğuna hükm edilir. Haniyye.
512  - : Nikâhta istihlâf carîdir.
Binaenaleyh iki taraftan.biri, nikâhı iddia ettiği halde isbat ede-mese münkir olan taraf, tahlif olunur. Çünkü nikâh şahadet ile sabit olan haklardan
olduğu cihetle kendisinde istihlâf cereyan eder.
Kezalik: Nikâhı ikrar dâvasında da istihlâf caridir. Bahri Raik. Dürer.
513 - : Bir kadın zevcinin nikâhını bil'inkâr başkasile izdivaç ettiği  halde zevç, şahidlerinin vefatına binaen nikâhı beyyine ile isbat-tan izharı acz
eylese bu kadını istüılâfda bulunamaz. Çünkü bu hususta mezburenin ikrarı, ikinci zevç aleyhine muteber olamayacağından yeminden nükulü de
muteber olamaz. Belki ikinci zevç tahlif olunur. Yemin ederse husumet, münkati olur. Nükûl ederse birinci nikâhı ikrar etmiş olur. Bu halde
yemin kadına teveccüh eder. Yemin ederse birinci nikâh  sabit  olmaz, amma nükûl ederse nikâh sabit olup birinci zevcin menkuhesi olduğuna
hükm olunur. Haniyye.
514  - : Nikâhı inkâr, fesh ve talâkdan madud değildir. Binaenaleyh bir kadın, bir kimsenin mankûhesi olduğunu iddia edib o kimsede bü'inkâr
mücered nikâh hakkında tahlif olunsa bu kadın, baş kasile izdivaç edemez. Çünkü bu iddiasında sadık olunca nikâhı müddea-leyhin inkârile bâtıl
olmaz, Bu halde o kimsenin «Bu benim zevcem değildir, eğer zevcem ise bainen boş olsun» diye tahlif edilmesi veya hâkim tarafından «Beyninizi
tefrik ettim» diye hükm olunması lâzımdır. Bahri Raik, Tekmile.
515  - : Istinkâh, nikâhı dâvaya manidir.
Binaenaleyh bir kimse, bir kadının nikâhına talib olduktan sonra «Bu kadın, benim menkuhemdır» diye davaya kalkıgsa tenakuz vukuuna mebni
dâvası mesmu olmaz. Gurer.
516 - : Bir kimse, kendi menkûhesi olduğunu ikrar etsin diye bir kadınla müsalehada bulunsa sulh caiz, mal vacib ve bu muamele bidaye-ten akdi
nikâhdan madud ve binaenaleyh şahidlerin huzuruna muhtaç olur. Bahri Raik.
517  - : Bir kimse, bir kadının nikâhım inkâr ettikden sonra iddiada bulunsa ikame edeceği nikâh beyyinesi kabul olunur. Çünkü nikâh, red ile
merdud olmaz. Dürri Muhtar, Tekmile.
518 - : Bir kimse, menkûhesi ©lduğunu bil'iddia  mehrini mütale? bede bulunan bir kadını tekzib ederek aralarında nikâh olmadığını beyan etikten
sonra mezbûdenin müddeasını isbat etmesi üzerine nıehri mukabilinde muhalea olmuş olduklarını iddia eylese beyyinesi makbul olur. Çünkü nefyi



halden, nefyi mâzî lâzım gelmeyeceğinüen.iki ifadesi arasında tenakuz bulunmuş olmaz.
519 - : Bir kimse, zatüzzevc olmıyan bir kadının nikâhını dâvadan sonra inkârına mükarin sulh olsa mühalea kabilinden olarak bu sulh, sahih olur.
Şu kadar var ki, g kimse bu dâvasında sadık değilse bedeli sulh, kendisine tîyb olmaz.
Fakat kadın, zatüzzevc olduğu takdirde sulh sahih, iddet vacib ve zevcile tecdidi nikâh etmeleri lâzım olmaz.
Nitekim nikâhı iddia eden kadın olduğu takdirde de yapacağı sulh, sahih olmaz. Çünkü kadının bu davasını terk etmesi, firkat sayılırsa kendi
canibinden vaki olmuş olacağından ivaza müstahik olmaz, firkat sayılmazsa zû'muna binaen nikâhı baki ve dâvası alâ hâlihâ kaim olacağından ivaza
tekabül edecek bir şey bulunmaz. Dürri' Muhtar tekmilesi, Dürer.
520 - : Bir bikri baliğa, velîsi tarafından kocaya verildikten sonra zevç «Haberi nikâh sana vasıl olduğunda sükût ettin» diye dâva, raez-bure de
«Reddettim» diye iddia eyîese tav'an tekarrüb bulunmamış ise söz, maalyemîn mezbûrenin olur. Çünkü zevcin iddia ettiği cevazı akdi münkirdir.
Her ikisi de beyyine ikame edecek olsa mezbûrenin beyyinesi tercih olunur. Zira bunun beyyinesi, sükût üzerine ziyade olan reddi müsbitdir.
Amma bikri baliğa, «Nikâhı reddettim» diye dâva, zevç dahi «Hayır icazet vermiştin» diye iddia eylese bu takdirde zevcin beyyinesi tercih olunur.
Çünkü ziyadeyi, yani : lüzumu akdi müsbitdir. Bu babda mezbûrenin sükût ettiğine dair velîsinin ikrarı, sahih olmaz. Bedayi, Dürer, Reddi muhtar,
521 - : Bir kadın, velisi' tarafından iznile tezvic edildiğini dâva, zevcin varisleri de inkâr eyîese söz, kadının olur.    Çünkü bir müslimin, yani:
velinin nafiz olmayacak bir akde kıyam etmemesi asıldır.
Amma izni olmaksızın tezvic edildiğini itiraf etmekle beraber indel'-ittüa nikâha razı olmuş olduğunu iddia eylese söz, varislerin olur. Binaenaleyh,
bu takdirde müteveffaya vâris olamaz. Şu kadar var ki, iddiası nefsül'emre muvafık ise kendisine diyaneten iddet lâzım gelir, ve id-dia-i vaknna
binâen iddetin inkızasmdan evvel başkasile izdivacına mümanaat olunur. Reddi Muhtar.
522 - : Bir kadın, kendisi baliğ olduğu   halde rızası alınmaksızın babası tarafından tezvic edilmiş olduğunu iddia, zevç ise bulûğ iddiasını inkâr
eylese kadının beyyinesi tercih .olunur.
523 - : Bir kadın, baliğe olduğunu bil'beyan babası tarafından yapılan nikâhı red ettiğini, babası da gayri baliğe iken nikâh edildiğini iddia etse
kadının beyyinesi tercih olunur.
524 - : Bir kimse, bir kadın hakkında zevciyyet   beyyinesi ikame, kadın da başka bir şahsın zevcesi olduğuna dair beyyine ikame edecek olsa, o
kimsenin beyyinesi tercih olunur. Meğer ki o şahıs zevciyyet iddiasında bulunsun. O takdirde kadının beyyinesi müreccah olur.
525  - Bir kimse, bir kadının nikâhım bil'iddia   beyyine ikame etmekle kadın da o kimsenin inkârına mükarin kendi hemşiresile müteeh-hil
bulunduğuna dair beyyine ikame edecek olsa hâkim, müddeaaleyha-mn nikâhına hükm eder, garibenin nikâhına hükm etmez. Şu kadar var ki
hâkim, o kimseye hitaben «Seninle bu kadının hemşiresi arasında nikâh var mıdır?. Onunla aranızda firkat vaki olmuş mudur?..» diye so-O kimse
de «Hayır aramızda firkat vaki olmamıştır» derse müddealeyha ile olan nikâhlarını iptal eder. Fakat «Ben onu boşamıştım, iddetinin nihayet
bulduğunu da bana    söylemişti» diye müddeaaleyhanın inkârına rağmen müdafaada bulunsa müddeaaleyhanın nikâhına hükm edilir. Bilâhare
hemşiresi hazır olup da nikâhı itiraf, talâkı inkâr eylese o kimsenin talâkı ikrar ettiği andan itibaren mutallâka olmuş olur. Sair. meha-rim hakkında
da hüküm böyledir.
526 - Bir kimse, bir kadın hakkında «Bu benim zevcenidir, benden evvel fülân şahsın zevcesi idi, bunu boşadı, iddeti nihayet bulduktan sonra ben
aldım» diye iddia, kadın da «Hayır beni o şahıs boğamadı» diye inkâr etse söz, o kimsenin olur, kadının sözü kabul edilmez. Hatta o şahıs gelip bu
kadının tasdikine mükarirı zevciyyet iddiasında bulunsa dahi söz, yine o kimsenindir. Diğer tarafın iddiasını beyyine ile isbat etmesi lâzım gelir.
527  - Yevmi kati, tahtı hükme dahil olduğu halde yevmi mevt dahil olmaz.
Binaenaleyh bir müteveffanın kati edildiği gün, vârisleri tarafından beyine ile isbat edildikten sonra, bir kadın, muahhar bir tarih beyanile bu
müteveffanın menkûhesi olduğunu isbat etmek istese beyyinesi mes-mu olmaz. Fakat vârisler, müverrislerinin vefatı gününü beyyine ile isbat
ettikden sonra bir kadın, muahhar bir tarih beyanile nikâh iddiasında bulunsa beyyinesi kabul ve nikâhının sübutüne hükm olunabilir. Yevmi
nikâh,, da tahtı kazaya dahil olur. Tekmile.
528 - iki kimse, bir müteveffatm nikâhını dâva ve bilâ tarih beyyine ikame ettikte aralarında nikâhın vukuile hükm olunur. Çünkü bu suretle vuku
bulan dâvadan maksad, miras ve sübutu nesebdir. Bunların ise iki gahısdan sübutı mümkündür.
Binaenaleyh tekarrüb vuku bulmuş olsun olmasın her ikisi üzerine birer nısıf mehr lâzım ve her ikisi bir zevç mirasına nail ve çocuk bulunduğu
takdirde nesebi her ikisinden sabit olur. Hattâ bilâhare bu çocuk vefat etse her iki müddeî bir baba mirasına nail ve bunlar vefat eylese çocuk her
birinden kamilen bir oğul mirasına müstahik olur - Çünkü iki beyyineden birini diğerine tercihe medar yoktur.
Davacılardan yalnız biri tarih beyan ettiği veya her ikisinin beyan ettikleri tarih, müsavi bulunduğu takdirde de hüküm böyledir. Bu surette ikrar
ile vaz'ı yed, tercihe medar değildir.
Fakat iki müddîden birinin beyan ettiği tarih, mukaddem olursa o-mın' beyinesi tercih olunur. Tekmile.
529 - Nikahda fesad beyyinesi, sıhhat beyyinesi üzerine müreccah-dır. Çünkü hilafı zahirdir. Bu halde söz, sıhhati iddia eden tarafın olur.
Meselâ : Zevç ile zevceden biri nikâhın şahidler huzurunda akd edildiğini iddia ettiği halde diğeri inkâr eylese"söz, şahidlerin mevcudiyetini iddia
edenin olur.
Kezalik : Vekil, nikâh zamanında şühudun bulunduğunu iddia, müvekkili ise inkâr eylese söz, vekilin olur. Şu kadar var ki, müvekkilin inkârına
mebnî hürmet, sabit ve zevcesile beyinlerini tefrik lâzım olur Çünkü bu inkâr, hürmetin sübutunu ikrardır.
Birinci surette münkir, zevç olunca hüküm yine böyledir. Haniyye, Hebsut.
530 - İki müddeîden birinin akde, diğerinin • ikrarı akde mütedair ikame ettiği beyyinelerden hiçbiri diğerine mürecceh değildir. Fakat bu iki
beyyinenin tehatüründen - sukutundan sonra müddeîlerden biri, ka dinin kendi menkûhesi bulunduğunu badet'tehatür   ikrar etmiş olduğunu
beyyine ile isbat ederse onun nikâhile hükm olunur. Bahri Raik.
531 - İki kimse, bir kadının nikâhını dâva ettikde alettertib aşağıdaki suretler veçhile beyyinleri tercih ve nikâh ile hükm olunur  :
(1) : İki müddeîden her biri beyyine ikame ettikde hangisinin beyan ettiği tarih, mukaddem ise onun beyyinesi tercih olunur. Velev ki kadın,
diğerinin nezdinde bulunsun. Çünkü tarihin mesbukiyeti, sarahat kabilinden olup delâlet naesâfcesinde bulunan vaz'ı yede fâikdir.
(2) : Müddeîler, tarih beyan etmeksizin beyyine ikame ettikde kadın, hangisinin yanında ise onun beyyinesi tercih olunur. Velev ki diğe-rile
aralarında, tekarrüb vuku bulmuş olsun. Zira vaz'ı yed, akdin vücu-düne delildir.



Yalnız biri tarih beyan ettiği veya beyan ettikleri tarih, müsavi olduğu surette de hüküm böyledir.
(3) : Davacılar, bilâ tarih beyyine ikame ettikde kadın ile hangisinin arasında tekarrüb vuku bulmuş ise. onun beyinesi tercih olunur. Velev ki bu
kadın diğerini tasdik etsin. Çünkü iki tarafın hah salâha hami olunarak tekarrüb, akdin mosbukiyyetine delil sayılır.
Yalnız biri tarih beyan ettiği veya beyan ettikleri tarih, müsavi bulunduğu surette de hüküm böyledir.
(4) : Miiddeîler,bilâ tarih beyyine ikame ettikde kadın, hangisini tasdik  eder veya  tasdik etmiş olduğu beyyine ile tahakkuk eyler ise onun
menkûhesi olur. Çünkü beyineleri müsavi olduğundan sakit olub iki tarafın tesadlikuna binaen hükm olunur.
Yalnız biri tarih beyan ettiği veya beyan ettikleri müsavi oîdğu surette de hüküm böyledir.
Yalnız biri tarih beyan ettiği veya beyan ettikleri tarihler müsavi olduğu surette de hüküm böyledir.
(5) : İki davacıdan her biri beyyine ikame edib de yalnız birisi tarih beyan etse onun beyyinesi tercih olunur. Meğer ki sabık suretler veçhile başka
bir medarı tercih bulunsun, Kadının diğer taraf nezdinde bulunması gibi.
(6)  : Müddetlerden hiçbiri beyyine ikame etmediği halde kadın, birini tasdik etse onun menkûhesi olur. Çünkü iki tarafın tesadükile nikâh sabit
olur. Fakat bilâhare.diğeri beyyine ikame ederse onun menkuhesi olduğuna hükm olunur. Çünkü beyyine, bir hücceti müteaddiyc olduğundan bir
hüceti kasıra olan ikrardan evlâdır.
(7) : İki müddeîden yalnız biri beyyine ikame etmekle onun zevcesi olduğuna hükm edilse artık diğerinin bilâhare ikame edeceği beyyine ile hükm
olunamaz.  Zira evvelki beyyine hükmün inzimamile teekküd etmiş olur. Meğer ki muahharan beyyine ikame eden tarafın beyan et-tîği tarih,
mukaddem olsun.
(8) : iki müdeîden her biri tarih beyan etmeksizin birlikde beyyine ikame edip de sabık suretler veçhile tercihe medar bir şey bulunmasa her ikisinin
beyyinesi sakit olur. Çünkü nikâh, iştiraki kabul etmediğinden iki zevcin bir zevcede içtimai, müteazzirdir. Binaenaleyh, hâkim tarafından araları
tefrik olunur. Şayed her ikisi de tekaçrüb etmiş ise üzerlerine birer nısıf mehr lâzım gelir. Fakat tekarrüb etmemiş oldukları takdirde hiçbirine bir
şey lâzım gelmez.

Her iki davacının beyan ettiği akd tarihi müsavi olduğu surette de hüküm böyledir. Tekmile, Cevhere, Tercihi Beyyinat. 
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Nikâha Daik Şahadetler 
 
532  - Nikâhı isbat hususunda nisabı şahadet, adi olmak üzere iki erkek veya bir erkekle iki kadındır. Küdurî.
533  - Nikâhı İddia eden şahsın lehine usul ve füruunun şahadetleri kabul olunmazsa da aleyhine kabul olunur.
Meselâ : Nikâhı iddia eden erkeğin oğlu, akdi nikâha .dair şahadette bulunsa şahadeti kabul olunmaz. Fakat nikâhı inkâr eden kadının oğlu,
nikâhın vukuuna şahadette bulunsa kabul olunur. Bedayî.
534  - Nikâha vekîl olan kimse, vekâletini zikr etmeksizin nikâha şahadet etse şaahdeti sahih olur. Netice.
535 - Bir kimse, bir erkek ile bir kadının bir menzilde sakin ve işi ezvac ile müteayyiş, yani  karı ile koca arasındaki yaşayış ve inbisat veçhile
müteayyiş ve münbasit olduklarına muttali olsa nikâhlarına şahadeti caiz olur. Haniyye.
536  - Nikâhda icaba şahadet, kabule şahadeti mutazammındır.
Binaenaleyh şahidler, yalnız bir tarafın icabına, meselâ : Fülân kimsenin kızını tezvic ettiğine şahadet edib de diğer tarafın kabul ettiğini beyan
etmeseler şahadetleri kabul olunur. Dürer.
537 - İki gahidden biri nikâha, diğeri tezvice şahadet etse şahadetleri kabul olunur. Çünkü bu iki lâfız, mânaca müttehiddir.
Kezalik: Şahidlerden biri «Müddeaaleyha müddeînin zevcesidir» dediği halde diğeri «zevcesi idi» diye şahadet etse veya bu suretle kadının
ikrarına şahadet eyleseler şahadetleri makbul olur. Dürer, Şürünbülâîî.
538 - Müdeî, tezevvüc ettiğini iddia etmeksizin «müddeaaleyha benim menkûhemdir» diye dâva ettiği halde şahidler, tezevüc ettiğine şahadet
etseler ve bilâkis müddeî, tezevüc ettiği halde şahidler menkûhesi-dir» diye şahadette bulunsalar şahadetleri makbul olur. Çünkü nikâh kadının
zevce elması için muayyen bir sebeb olduğundan bunun zikriîe terki müsavidir. Ankaravî.
539 - Müddei, «Şu kadar mehr ile tezevvüc ettiğim cihetle müddeaaleyha benim menkûhemdir» diye dâva ettiği halde şahidleri yalnız menkuhesi
olduğuna şahadet edib o kadar mehr ile tezevvüc ettiğini zikr etmeseler şahadetleri makbul olup mehr-i misi, lâzım gelir. Şu kadar var ki mehri misi,
müddeinin beyan ettiği mehri müsemmadan zaid olursa fazlası ile hükm olunamaz. Tekmile.
540 - Nikâha şahadet edenler, mehrin    mikdarmda ihtilâf etseler dahi şahadetleri makbul ve mehrin ekalli lâzım olur. Davacı; ister zevç, ister zevce
olsun ve davacı gerek ekseri ve gerek ekalli iddia etsin.
Meselâ : On bin kuruş mehr ile nikâh akd edilmiş olduğu iddia edü-diği halde şahidlerden biri on bin, diğeri on beş bin kuruş mehr ile akdi . nikâha
şaahdet etse ön bin kuruş mehr ile nikâh sabit olur. Çünkü her iki şkhid, on bin kuruşda muttefikdirler. Nikâhda mal, tabi olduğundan hükmi aslîyi
tağyir edemez. Ve davacı ekalli iddia etmesîle şahidlerini tekzib etmiş sayılmaz. Zîra caizdir ki, asıl mehri müsemma, ekalden ibaret iken sonra
mikdarı arttırılmıştır. Dürer, Şürünbülâlî.
541 - Müddeî, tarih beyan etmeksizin nikâh dâvasında bulunduğu halde şahidler, bilâ tarih edai şahadette bulunsalar    şahadetleri kabul olunur.
Fakat müddeî, tarih beyan etmediği halde şahidler beyan ederek, meselâ: «Müddeî, müddeaaleyhayı fülân tarihde tezevvüc etti» diye ifayı
şahadette bulunsalar şahadetleri kabul olunmaz.  Çünkü bu surette şahidler, ziyadeye şahadet etmiş olacaklarından müddeî, kendilerini tekzib etmiş
olur. Ankaravî.
542 - Müddeî, müddeaaleyhayı velîsinin tezvic ettiğini dâva ettiği halde ikame eylediği şahidlerden biri, mezbûrenin nefsini bizzat tezvic ettiğine,
diğeri de velîsi tarafından tezvic edildiğine şahadet etse tenakuza binaen şahadetleri kabul olunmaz. Fakat müddeî, mezbûrenin nefsini bizzat tezvic
ettiğini mezkûr şahadetten sonra iddia edib şahidleri de o veçhile edai şahadetde bulunsalar şahadetleri kabul olunur. Çünkü bu su-retde dâva ile
şahadet arasını tevfik mümkün olduğundan tenakuz mev-cud değildir. Tezevüc, tekerrürü kabil olduğundan kadın evvelce velîsi tarafından tezvic
olunmuş iken muahharan bizzat nefsini tezvic etmiş olabilir. Ankaravî.
543 - Şahidler, akdi nikâhın zaman veya mekânında ihtilâf etseler şahadetleri makbul olmaz. Nitekim ikrar ve inşada ihtilâf ettikleri yani Birisi akdi
nikâha şahadet ettiği halde diğeri ikrarı nikâha şahadette bulunduğu takdirde de hüküm böyledir.



Fakat her iki şahid, ikrarı nikâha şahadet ettikleri takdirde ikrarın zaman ve mekânında ihtilâf etmeleri -şahadetlerinin kabulüne mani olmaz.
Tekmile, Ankaravî.
544 - Nikâh dâvasında - usulü veçhile - şahadet aleş/şahade caizdir. Çünkü erkekler ile beraber kadınların şahadetlerile sabit olan her şey, şahadet
üzerine şahadet ile de sabit olur. Ankaravî.
545 - Nikâhda tefsir ve tasrih etmeksizin şöhretle, tesamu ile şahadet caizdir. Şöyle ki : bir kimse, bir nikâhın vukuuna şöhret tarikile veya adi
olmak üzere en az iki erkeğin veya bir erkek iie iki kadının ih barile muttali olsa hâkimin huzurunda sureti ittılamf beyan etmeksizin o nikâha
şahadet edebilir. Fakat şöhrete veya   tesamüa mebnî şahadet ettiğim beyan ederse şahadeti bâtıl olur.
Mehr, neseb, tekarrüb, mevt, kaza, aslı vakf hakkında da şöhret ve tesamu ile şahadet makbuldür. Çünkü bunların esbabını nâsdan hususî bazı
kimseler muayene edebilirler. Eğer bu babda şöhret ve. tesamu ile şahadet kabul olunmasa harece badî ve bunlara müteallik olub asırlanr inkırazına
kadar devam edecek bir takım hükümlerin, hakla Fin muttaliy-yetine müeddî ölür. Haniyye, Dürer.
546 - Bir hâdisenin şöhret bulması, iştihar etmesi iki ilevidir : Birisi: «iştiharı örfî» dir ki, bir1 şeyin kizb üzere toplanmaları tasav
vur olunamıyan bir ceaatden işidilmesile vücude gelir. Bu, bir tevatür meselesidir.
Diğeri : «îştiharı şer'î» dh\ki, bü da bir şeyin vücudünİi en az iki âdil erkeğin veya bir âdil erkek ile iki âdil kadının bilâ istişhad şahadet lâfzile kalbe
kanaat verecek surette haber vermelerile husul geîir.
işte nikâh, mehr, neseb gibi hususlara bu iki nevi iştihardan her hangi binle muttali olan kimse, bu hususlar hakkında doğrudan doğruya'şahadetde

bulunabilir. Şahadet mebhasine de müracaat. 
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Kasme Müteallik Meseleler
 
547 - Bir erkek, zevceleri hakkında kasme riayet etmekle mükei--lefdir. Şöyle ki: Yed-i iktidarında olan sterde, sohbet ve müvaneset
hususunda'refikalarına karşı adalete, müsavata riayet eder, bunların arasında müsavat üzere birer veya ikişey veya daha ziyade $in ve peçe tayin
ederek her biri ile kendi nevbetinde sohbet ve ünsiyyet etmek için beyhutetde bulunusi.
Tayin edilecek müddetin pek uzun olmaması evlâdır. Çünkü müddetin uzaması, istinas ve defi vahşet hikmetine dayanan k asm in vticubü-ııe
münafidir. Meğer ki zevceler razı olsunlar.
548  - Kasm nevbetinin bidayetini ve mikdarını   tayin etsmek hakkı zevce aiddir. Çünkü menkûheler, müsavata müstahikdirler, müsavatın tarikini
tayine müstahik değildirler.
549 - : Zevç, nebet tayin etmeden zevcelerinden    birinin yanında bir müddet bulunmuş olur da diğer zevcesi dâva ederse hâkim, badema aralarında
müsavata riayet etmesini zevce emr eder, evvelce geçen günler heder olub hisaba dahil olmaz. Su kadar var ki zevç, vaktile müsavata riayet
etmediğinden-dolayı asim olur».
Şayed zevç, emirden sonra yine müsavata riayet etmezse edebde isa-et etmig, haram olan-bir işi yapmış olacağı cihetle kendisi habisden bag-ka bir
tarik ile tazir olunur. Çünkü habs, kasihdeh matlûb olan sohbet ve müvaneseti müfevvitdir.
550 - : Zevç, zevcelerinden birinin nevbetinde     diğerinin nezdine gidemez. Ve nevbetinin gayrinde kendisine tekarüb edemez. Fakat liha-cetin
gündüzün diğerinin yanma gitmekde ve hasta olduğu suretde geceleyin iyadetinde bulunmakda beis yokdur. Hattâ hastalığı şiddetli olursa vefat
veya kesbi ifakat edinceye kadar yanında kalabilir..
551 - : Zevcelerden biri kendi nevbetini ortağına veya ortaklarından muayyen birine hibe-ve terk edebilir. Çünkü kasm, kendi hakkı olduğundan
bunu dilerse istifa eder, dilerse terk eder. Fakat muahharan bundan rücu ederek nevbetini yine  taleb  edebilir.  Zira kasm,  günden güne hâsıl
olacağından henüz hâsıl olmıyan bir hak, iskat ile sakıt olmaz ve ibahe ettiği bir şeyde devam etmesi mübîhe lâzım gelmez.
552  - : Zevcelerden birinin nevbetini arttırmak için mehrini tenkis veya vereceği bir malı kocasının ahz etmesi, caiz değildir. Çünkü bu, bir nevi
rişvetdir, diğer zevcenin hakim ibtale müeddî olur.
Kezalik: Nöbetini kendisine terk etmesi için zevcelerden birinin diğerine bir mikdar mal vermesi ve bu maksada binaen zevç tarafından
zevcelerinden birine bir mikdar mal verilmesi veya mehrini arttırılması caiz değildir. Bu suretlerde verilen mal, istirdat olunur.
553 - : Zevcin murazile kasm, sakit olmaz.
Binaenaleyh zevç, zevcelerinden birinin nöbetinde hastalanıp yanında kalır ise ifakat buldukdan sonra diğerlerinin yanında da o mikdar kalması
lâzım gelir.
Şayed zevç, zevcelerinden halî bir hanede hastalanıp kalmış ise her zevcesini kendi nöbetinde yanına davet eder.
554 - : Kasm hususunda   zevcelerin bikri ile seyyibi, tazesi  ite yaşlısı, eskisi ile yenisi, müslimesile kitabiyyesi, zindesile marizası, kendisinden
korkulmıyan mecnunesiyle âkilesi, hâiz ve nüfesâsile tahiresi müsavidir. Çünkü kasmin sebebi vücudu olan nikâhda bunlar müsavidirler. Ve bu
hususdaki şer'î deliller, bunların aralarını fals ve tefrik etmemektedir.
Yalnız bu hususda cariye olan zevcelerin hakları, hurre olan zevcelerin haklarının yarısına muadildir. Binaenaleyh zevç, hurrei müslimc veya
hurrei zimmiyye olan zevcesine iki gün iki gece, cariye olan zevcesine de bir gün bir gece tahsis eder. Bu hususda tam cariye ile mükâ-tebe ve
mtidebbere ile ümmi veled, müsavidir.
555 - : Müsaferetde kasm carî değildir.
Binaenaleyh bir kimse, istediği zevcesile müsaferet, meselâ : hac farizasını eda için Hicaza azimet edebilir. Çünkü olabilir ki zevç, bunlardan
herhangi birinin şahsî ahvalinden dolayı müsaferetini mahzurdan salim görmez ve olabilir ki zevç, meselâ : iki zevcesinden birinin müsaferetde
bulunmasını muvafık gördüğü halde diğerinin ikametini ve hanesinde kalarak emtiasını muhafaza eylemesini münasib görür. Fakat böyle bir
maslahat bulunmadığı takdirde beynlerinde kur'a- keşidesi evlâdır. Zira bu veçhile hem zevcelerinin kalblerini tatyib, hemde birine kalben
mütemayil olmak töhmetini kendisinden def etmiş olur.
Zevç, istishab ettiği zevcesile beraber seferden avdet edince diğer zevcesi yanında müsaferetindeki müddet mikdan kalması icab etmez. Çiinkü
müsaferet müddeti, zayi olmuş olacağından hisaba dahil olmaz.
556 - : Kasme riayet, beytutet ve sohbet ve müvaneset gibi elde olan umurda bir vecibedir. Yoksa muhabbet ve mücameat gibi hususlarda bir



vecibe değildir. Çünkü muhabbet, bir meyli kalbidir. Mticameat ise neşata mübtenîdir. Bunlar ise elde olmadığından bunlarda müsavatı temin kabil
olamaz.
Maahaza takbil ve tekarrüb gibi bütün istimtaatta müsavatı gözetmek müstahabdır.
557 -  :  Menkuheier arasında  gündüzleri   müvanesetde   müsavatı tammeye riayet lâzım değildir. Binaenaleyh, zevç, zevcelerinden birinin yanında
gündüzün diğerinden daha çok kalabilir.
558 - : Zevcin her gece zevceleri yanında münayebeden beytutet etmesi vacib değildir. Bazı geceler de hiç birinin nezdinde beytutet etmek sizin
münferid kalabilir.
559 - : Bir kimse, yalnız bir zevcesi olduğu halde daima ibadet ve taatle meşgul bulunsa bazı zamanlarını bu kadının sohbet ve bey-tutetine tahsis
etmesi kendisine emr olunur. Bu babda muayyen bir va-
kit tayin edilemez, ara sıra beytutet kâfidir. Çünkü müteaddit zevct-si olan bir kimse, bunlardan yalnız birinin yanında beytutet ettiği takdirde
diğerlerinin gayzlerini tahrik etmiş olacağından aralarında müsavatı temine mecbur olur. Lâkin müteaddit zevceleri bulunmadığı surette bu hal
mevcut olmaz, ve ahyanen beytutette bulunması zevcesinin gayzini müstelzim bulunmaz.
560 - : Nafaka hususunda kasm, muteber değildir. Çünkü nafaka, zevç ile zevcenin hallerine göre takdir olunur. Zevcelerin fakr ve gına itibarile
halleri mütefavit olunca r,afakalarının, da mütefavit olması iktiza eder.
Nafaka takdirinde yâlnız zevcin hâlini nazarı itibare alan fukahaya göre nafaka hususunda da kasme riayet icab eder.
561 - : Naşize olan zevcenin kasimde hakkı yoktur, Çünkü zevcinin dairei itaatinden çıkmasile hakkım İskata razı olmuş olur. Mebsut, Bedayî,
Fethül'kadîr, Bahri Raik, Reddi Muhtar.
 (Maükîîere göre de kasm; baliğ, âkil, hazır olan her zevç için bîr vecibedir.. Bu hususda hür ile rakik, mükarenete muktedir olan ile olmıyan
müsavidir. Mariz olan bir zevç dahi bir menzilden diğerine intikâl edebilecek bir halde ise kasm ile mükellef olur. Fakat intikâl edemeyecek bir
halde ise zevcelerinden dilediğinin nezdinde kalabilir.
Sefere çıkacak olan bir erkek, zevcelerinden hangisini daha elverişli görürse istishab edebilir. Yalnız hac ve cihad seferi gibi kurbetden - ibadetten
madud olan seferler müstesna, bunlarda kur'a keşide edilmelidir. Çünkü bu kurbetden her zevce' müstefid olmak ister, bu sefer, müsahhayi '-
kıskanmayı müstelzim bulunur. Muhabbet ve mücameat hususunda ise kasme riayet vacib değildir.
Bir kadının nevbettni kendisinden gerek zevci ve gerek ortaklarından herhangi biri satın alabilir. Zevç, satın aldığı takdirde bunu diğer
zevcelerinden herhangi bir hakkında istimal edebilir. Ortaklardan birj. satın aldığı takdirde de kendisi buna müstahik olur. Minehül'celîL)
(Şafiîlerce de kasme riayet bir vecîbedir, imam Şafiîninbir kavline göre kasm hususunda hürre olan zevce ile cariye olan zevce müsavidir.
Şafiîlerin diğer bir kavline göre bu hususda cariyenin hakkı, hur-renin hakinin yarısı kadardır. Üçüncü bir kavle göre kasm hususunda bikr olan
cariyenin hakkı dört, seyyib olan cariyenin hakkı da iki gecedir. Elmuğrî.)
îmam Şafiîye göre geceleri sanat ve hırfetle meşgul olan bir kimse, zevceleri arasında gündüzün kasme riayet eder. Reddi Muhtar.
(Hanbelîlerce de kasme riayet, lâzımdır. Hattâ bir kimsenin zevceleri başka başka beldelerde bulunsalar bunların arasında adalete riayet etmesi
icab eder. Şöyle ki; Ya gaib bulunan zevcesinin sırasında yanına gider veya bir mani yok ise onu yanına celb eder. Bir mani yok . iken gelmekten
kaçınırsa nâgeze olur.
Kasm, böyle iki beldede icra edilecek ise müddeti; beldelerin uzaklığına, yakınlığına göre birer aydan artık veya eksik olarak tayin edilir, imam
Ahmede göre zevç, kasm müddetini, hazır bulunan zevcelerinin rızaları olmadıkça birer geceden ziyade olarak tayin edemez. Kadıya göre ikişer
veya üçer gece olarak tayin edebilirse de bundan ziyade tayin edemez, imam Şafiînin mezhebi de böyledir. Ortaklardan biri kendi nevbetihi
zevcine veya zevcinin iznile ortaklarına veya onlardan birine hibe edebilir. Bu halde mevhubün leha bu hibeyi kabulden imtina edemez. Çünkü
kendisinden istimtaa zevcinin zaten hakkı vardır. Buna ortağının, hasımca müzahamesi mani olmak-da idi, bu mani zail olunca zevcinin hakkı avdet
etmiş olur.
Bu kasm nöbeti, zevce hibe edildiği takdirde zevç, bunu diğer zevcelerinden herhangi birine tahsis edebilir. Çünkü bunda mütebaki zevceleri için
bir zarar yoktur. Elmuğnî.)
(Eimmei selâseye göre zevç, yeni zevcesile bikr ise yedi ve seyyib ise üç gün ziyade beytutef eder. Bu günler, hisaba idhal edilmez. Bundan sonra
zevceleri arasında müsavatı, temine riayet eder. Çünkü kadîm zevcesile aralarında ötedenberi ülfet ve müvaneset hâsıl olmuştur. Halbuki yeni
tezevvüc ettiği kadmla beyinlerinde ülfet ve ünsiyet mevcut olmayıp bir nevi nefret ve tevahhuş mevcut olduğundan bir müddet kendisile
müsahabet ve münaneset ederek bu hali izale etmek lâzıftıdir. Tâ ki ülfet ve ünsiyetce kadîm zevceye müsavi olsun. Şu* kadar var ki, bikrin
erkekden tevahhuşu daha ziyade olacağından istinas husulü için kendisile yedi gece beytutete lüzum görülmüştür. Seyyib ise evvelce erkeğe
müsahib bulunmuş olduğundan muahhar zevcile istinas için üç gece kâfidir. Elmûğnî, Elmebsut.)
Buna cevaben Hanefî fuhakası diyorlar ki : Müsavatı teminin sebebi vücubi, zevcin nikâhı altında zevcelerinin istimaldir. Bu sebep ise nefsi akd iie
hâsıl olur. Eğer kasm hususunda iki zevceden birini diğerine tafdil ve tercih etmek lâzım gelse idi, kadîm zevceyi tercih etmek icab ederdi. Çünkü
üzerine başka kadın geldiğinden dolayı bunun tarafında nefret ve tevahhuş daha ziyadedir. Evet., şüphe yok ki bu hal, hasbel'âde kadîmenin gayzini
mucibdir ve şüphe yok ki kadîm, sabık hizmetine mebnî hürmete daha ziyade şayandır. Nitekim denilmiştir.
Bu hususdaki bir hadisi şerife gelince bundan maksad, bidayetdir, ziyade müddet değildir. Binaenaleyh zevç, zevcelerinin arasında müsavatı
teminmek şartiu; ka.smc yeni zevcesinden başlar, omin yanında ne mikdar beytutet ederse muahharan diğer zevceleri nezdinde de o kadar

beytutetde bulunur. Mebsuti Serahsî. 
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Zevceynin Mütekabil Hakları Ve Vazifeleri :
 
562 - : Zev£ ile zevcenin bir takım .karşılıklı hakları ve vazifeleri vardır. Bunların bir kısmı, aslî haklar, vazifelerdir ki, bunlara riayet kazaen
lâzım gelir. Diğer bir kısmı da fer'î haklar, vazifelerdir ki, bunlara riayet de ahlâkan ve diyaneten icab eder. Bunların başlıcaları şunlardır :
(1) : Zevç, zevcesinin mehrini,    nafakasını vermekle mükellef olduğu gibi zevce de zevcinin meşru olan emirlerine itaatle mükellefdir.
(2) : Zevç ile zevce arasında sadakat, emniyet, meveddet, muavenet, ihtiram, iffet ve şerefi muhafaza gibi güzîde hasletlerin mevcudiyeti bir



vecibedir.
(3) : Zevç, zevcesile kavlen ve fi'len güzelce muaşeret ve muamelede bulunmaya, zevce de bilmukabele zevcine hürmetkar olarak onun haysiyetini,
mallarını siyanet etmeğe diyaneten mecburdur.
(4) : Zevç ile zevceden her biri diğerinden meşru bir dairede intifa ve istimta hakkına mâlikdir. Binaenaleyh zevç, hayz ve nifas gibi arızî hallerden
hâli bulunan zevcesinden istimta talebinde bulunabileceği gibi zevcenin de zevcinden istimta mütalebesine salâhiyeti vardır. Hattâ zevcin bir defa
olsun mukareneti hükmen lâzım ve birden ziyade mükarene-ti de hüsni muaşeretten madud olub nikâhı idame edeceği cihetle diyaneten vacibdir.
înnîn bahsine müracaat!
(5)  : Mehri. tamamen müeccel olan veya    tamamen veya kısmen muaccel olub da o veçhile istifade bulunan bir kadın, kocasının meskeni şer'î olan
hanesinde (ikamete ve rızası olmadıkça harice     çıkmamağa mecburdur. Şu kadar var ki bir kadın, yanında mahremlerinden biri bulunmak şartile
hac farizesini eda için sefere azimet edebilir. Velev ki, kocası razı olmasın.  Çünkü zevcin hakkı, farzı ayn üzerine tekaddüm edemez.
Kezalik : Bir kadın, başkaları üzerinde olan hakkını zevcinin izni olmasa bile gidip alabilir.
Kezalik : Bir kadın, babası müzmin veya marazı mevt ile marîz olub da bakacak kimsesi bulunmadığı takdirde kocasının izni olmasa bile gidib
bakabilir. Velev ki babası gayri müslim olsun. Şu kadar var ki, gaybubeti müddetinde nafakası kocası üzerine lâzım gelmez.
(6) : Zevç, zevcesinin  ebeveynini gece yatmamak  üzere haftadan haftaya gelmekden ve gelemedikleri takdirde   zevesini cuma günlerinde onları
veya evvelki kocasından  olan evlâdını  gidib ziyaret    etmekden menedemez.  Çünkü ziyaret etmemek,  kafi rahinıo' müed'di olacağından caiz
değildir.
 (7) :  Bir hâdise zuhurunda zevç,  bizzat istiftadan istinkâf ettiği takdirde zevce, bilâ izin gidib istiftada bulunabilir.
Zevç, dinî meseleleri kendisine talim edemediği takdirde zevcesinin taallüm için ara sıra ilim meclisine gitmesine izin vermesi lâzımdır.
(8) : Bir erkek,  zevcesini   yabancıları ziyarete  ve düğünlere  gitmekden men edebilir.  Menahi mahallerine gitmesine mezuniyet verirse ikisi de
ma'siyeti irtikâb etmiş bulunur.
(9) : Zevç, zevcesini  nafile  oruç    tutmakdan,- nafile gece. namazı kılmakdan, nafile hac için sefere çıkmakdan men edebilir.  Çünkü zevcin haki,
nafileden ve farzı kifayeden mukaddemdir.
(10) : Zevç, zevcesinin ona buna teberrüan hizmetde bulunmasını ve kazanç talebi için ve taayyün etmiş olsa bile ebelik ve gassalelik için
hanesinden çıkmasını men edebilir. Çünkü nafakası zevci üzerine vacib olduğundan zevce, kesb ve ticaretde bulunmakdan, müstağnidir ve
başkasının hizmetile meşgul olması, zevcin zararım müstelzimdir.
(11) : Zevç, velayeti tedib hakkına mâlikdir, zevcesini gayri meşru, meselâ : iffete münafî hareketinden dolayı şer'î müsaade dairesinde tedibe
müstahikdir. Bu te'dib; öğüt vermek, tekdir etmek veya hafif, gayri mübirh bir suretle döğmek gibi bir veçhile yapılır. Şöyle ki  : İtaati lâzım gelen
hususlarda zevcine itaat etmiyerek nâşeze namını alan bir kadın, te'dibe lâik olur, bu te'dib için tedricî bir suretde ve hakimane bir tarzda hareket
edilir.
Meselâ : Bir erkek, nâşize olan refikasına evvelâ : rifk ve mülâ-yemetle öğüt verir, mütenassih olmasa firaşinden uzaklaşdıracağmı korkutma
makamında bildirir, bu da faide vermezse kendisini tıraşından bilfül uzaklaşdırır. Veya firaşma aldığı halde kendisile konuşmayı terk eder. Bunun
üzerine de nüşuzünü bırakmazsa cerhi ve fazla elemi mucib olmıyacak bir tarzda kendisini doğer. Bu muamelelerin hiçbiri faide vermeyince de
aralarını ıslaha çalışmak için kendi aileleri efradından münasib birer hakem tayin edilmesini temine çalışır.
(12) : Zevcin zevcesini tedib hakkı, onun yalnız nüşuz haline münhasır değildir. Hayz ve nifasdan veya cünüblükden temizlenmiyen veya sair dinî
vecibelerini ifa etmiyen veya sair muharrematdan birini irti-kâbdan çekinmeyen bir kadını da ta'zir maksadile tedibe zevcinin salâhiyeti-vardır.
Bir erkek, zevcesini münasib görmediği tavr ve hareketinden zecr ve rayihasından müteezzî olduğu şeyleri yiyib içmekden, kullanmakdan men
edebilir.
Fakat vaki olan te'dib ve ihtar üzerine nüşuzünü veya sair yolsuz hareketlerini terk ile iaat dairesine dönen bir kadın hakkında da mücer-red inad
saikasile veya eziyet vermek maksadile hecr ve darbde bulunmak caiz ve sabık seyyiesinden dolayı serzenigde bulunmak muvafık olmaz. Böyle bir
hareket, Kur'anı Kerîmin nassı mübnîile memnudur. Nü-şuz ve ta'zîr meselelerine de müracaat!
(13) : Bir kadın, kamilen veya kısmen muaccel olan mehrini tamamen istifa edinceye kadar zevcini zevciyyet hukukundan men edebilir. Hattâ
kadının bu suretle vukubulan men'ine binaen kocası, vermiş olduğu mehr mikdarım istirdad edemez.
Kezaîik : Bir kadın, mehri müecceli bilâhare kocası tarafından tacil edilmiş olunca da bunu istifa edinceye kadar kocasına itaatden imtina edebilir.
Lâkin kocası, mehri muacceli ifadan mukaddem tekarrüb edeceğini şart ederse bu şart, sahih olur.
(14) : Mehri muaccelini garimine havale eden. bir kadın, bu mehrini garım istifa edinceye kadar kocasını zevciyyet haklarından men edebilir.
(15) : 'Mehr, kısmen veya tamamen müeccel olduğu takdirde zevce, ne ecelin hululünden evvel ve ne de sonra zevcini zevciyyet hukukundan men
edemez. Akİdden sonra olan te'cil de hini  akiddeki te'cil hükmündedir. Şu kadar var ki, kısmen müeccel olduğu suretde muaccel kısmı istifa
edinceye kadar men'e müstahik olur.
(16) : Bîr kimse, mehri meselâ  Bir sene müeccel olmak üzere tezevvüc ettiği kadınla bu müddetin hitamından mukaddem mehr namına bir şey
vermeksizin zifaf olmak istiyebilir. Gerek akd zamnında bu müddetten mukaddem zifaf olacağını şart koşmuş olsun ve gerek olmasın. Fakat imam
Ebu Yusüfe göre bunu şart koşmayınca zifafa müstahik olmaz. Fethül'kadîr, Bahri Raik, Hindiyye.
563 - : Bir kadın, kocasının gideceği yere kendisile beraber gitmeğe mecbur mudur?.. Bu mesele izaha muhtacdır. Şöyle ki: Bu husus-da fukahayı
kiramın kavülleri, şu dört surete irca edilebilir :
(1) : Zevç, mehri muaccelini verdikden sonra zevcesini,  rızası olsun olmasın, mesafei seferden dûn bir mahalle, meselâ : şehirden köye veya
köyden şehire götürebilir. Çünkü bu, gurbetden sayılmaz. Bu, bir mahalleden diğer bir mahalleye nakl kabilindendir. Minehül gaffar.
(2) : Zevç,  mehri muaccelini veya tacili  mütearef olan mikdarı mehrj verdikden sonra zevcesini, rızası olsun olmasın, istediği beldeye götürebilir.
Mehrin tamamı müeccel olduğu suretde de hüküm böyledir. Zâhirürrivaye bu veçhiledir. Hidaye, Ankaravî, Camiül'füsuleyn.
(3) : Zevç, mehrini tammen vermiş olsa dahi zevcesini, rızası olmadıkça zamanımızda başka memlekete götüremez.  Çünkü gurbet, zarardan halî
değildir.  Ev/elce erkeklerde salâhı hal, galib  olduğundan zevciyyet hukukuna riajet eder, zevceleri hakkında zulüm ve i'tisafda bulunmazlardı.
Zamanımızda ise böyle değildir. Kadın, kendi kavm ve kabilesi arasında bulundukça kocasından emin olabilir. Lâkin başka memlekete nakl edilince



iş başkalaşır, kadın garibetüd'diyar olur, icabında sığınacak bir kimse bulamaz. Bu suret, müftabih görülmektedir. Ankaravî, Reddi Muhtar.
(4) : Zevç, müeccel ve muaccel mehri tamamen eda etiği, kendisi de emîn bulunduğu takdirde zevcesini istediği beldeye götürebilir. Fakat mehrin
tamamım eda etmedikçe veya kendisi emîn bulunmadıkça zevcesini rızası olmaksızın ahar diyara götüremez. Tenvirül'ebsar.
Müteahhir fukahamızdan îbni Abidîn merhum diyor ki: Bu hususda zevcin hali nazara alınır, zevç; eğer emîn, yani: zevciyyet hukukuna riayetkar
olmaz da kendisine eza ve cefada bulunmak veya malını elinden almak gibi bir maksadla zevcesini başka bir memlekete nakletmek isterse bu
takdirde zahirrürivaye veçhile fetva vermek caiz olmaz. Çünkü yakinen,biliriz ki, İmamı Âzani-da bu naklin cevazına kail değildir.
Fakat olabilir ki, garibüddiyar bir kimse, diyarı gurbetde kendisi gibi bir garibetüddiyar ile evlenir de o diyarda kolaylıkla maişetini temin edemez.
Kendisi emin olduğu halde zevcesini kendi beldesine veya sair bir memlekete nakl etmeğe lüzum görür. Bu takdird ise zahirürri-vaye veçhile
amelden udul edilemez. Reddülmuhtar.
Velhâsıl : bu, düşünülecek hukukî, içtimaî bir meseledir. Bugün hayat mübarezesinde bulunmıya mecbur olan erkekler, maişetlerini, şeref ve
haysiyetlerini temin maksadile her tarafa can atmakda, ticaret, sanat, memuriyet gibi birer maişet vesilesile gurbet illerini ihtiyara mecbur
kalmaktadırlar. Şimdi böyle bir ıztırar saikasile bulundukları belde lerden ayrılan erkeklere zevcelerinin refakat etmemesi, aile teşkilinden
beklenilen gayeye elbette tevafuk edemez.
Bununla beraber zamanımızda kocalarının himayelerinden mahrum kalacak bir takım kadınların ahlâkını, tarzı hayatını düşünmek de icab
etmektedir. Bir kadının kocasına refakatden istinkâf ederek kendi ba şma memleketinde kalmasındaki mahzur, zevcine refakatinden tevellüd
edeceği melhuz mahzurlardan daha mühimdir.
Binaenaleyh hastalık gibi, yollarda emniyetin kat'î suretde fıkdanı gibi meşru bir mani bulunmadıkça kadınların kocalarına refakat etmeleri daha
muvafık görülür.
« Hanbelî fıkhına aid «Neylülmeârib» adındaki kıymetli bir eserde yazılı olduğu üzere zevç ile zevce arasındaki ülfet ve inzimama «îş-retünnisa»
denilmekdedir. Bu kitabda da beyan olunduğu üzere zevç ile zevceden her birinin diğeriîe maruf veçhile güzel muaşeretde bulunması lâzımdır.
Bunlar biribirile güzelce sohbet etmekle, biribirine eziyet verecek şeylerden geçinmekle, biribirinin hakkında kadir oldukça mumalalada
bulunmamakla,    birbirine karşı minnet,  kerahet, göstermemekle mükellef di rler.
Maatnafih zevcin haki, zevcenin hakkından daha büyükdür. Nitekim Kuram Kerîmde Duyurulmuştur. Zevç, zevcesini hanesinden çıkmakdan men
edebilir. Veiev ki ebeveynini ziyaret ve ıyadet için olsun veya cenazelerinde hazır bulunmak için olsun. Meğer ki haneden çıkmaya kat'î bir lüzum
görülsün.
Kezalik: Bir erkek, refikasını sarhoşluktan men edebilir. Veley ki, refikası zimmiyye olsun.
Kezalik : Zevç, zevcesini hayizden ve nifasdan dolayı gusle icbar edebilir. Zevcenin bu hususda nıüslime veya zimmiyye olmasile hurre veya cariye
olması müsavidir. Su parası zevce aiddir.
Kezalik : Zevç, müslim ve baliğ olan zevcesini cenabetden dolayı gusle icbar edebilir. Zimmiyye hakkında ise iki rivayet vardır. Birine göre icbar
edebilir. Diğerine göre icbar edemez. İmam Mâlikin kavli de böyledir. Çünkü mukarenet, gusle mütevakkıf değildir. Bu hususda İmam Şafünin de
iki kavli vardır.
Bir erkek, refikası hakkında gayur olmalıdır. Fakat ifrata sapma-malıdır. Tâ ki, bu ifratdan dolayı kadına kötülük isnad edilmesin. Erkek içinMâyık
olan, kerih görse de refikasını imsak etmekdir.
Hür olan bir kadın hakkında nikâh tamam olub taleb vuku bulunca nefsini teslim için kocasının hanesine gitmek vacibdir. Meğer ki henüz istimtaı
gayri kabil çocuk veya marîz veya hac için ihram halinde bulunsun. Veyahut kendi hanesinde, kendi beldesinde ikamet ettirilmesi meşrut olsun.
Bir kadın, vakıa kocasının hamirini yoğurmaya, ekmeğim pişirmeğe, hanesini temizlemeğe, kuyusundan suyunu çekmeğe ve bu gibi sair
hizmetlerini görmeğe hükmen mecbur değildir. Fakat evlâ olan, bu gibi hususlarda âdetin cereyamna bakmakdır, kadınların yapmaları âdet olan
hizmetleri yapmakdan kaçınmamaktır. Zaten bir kadının bu gibi hizmetleri nefsi için yapması, kendisine aiddir. Meğer ki kendi nefsine bizzat

hizmet eder takımdan olmasın.)  Nafa bahsine de müracaat: 
[70]

 
Gayrî Müslîmlerîn Nikâhları  :
 
564 - : Müslümanların aralarında caiz olan her nikâh, ehli zimmet arasında da caizdir. Yani : Müslümanların nikâhlarında    aranılan şartları cami
olarak zimmîler arasında akd edilen bir nikâh, islâm hu-kukunc sahih ve nafiz olmuş olur.
565 - : Müslümanların aralarında bazı şartların  bulunmamasından dolayı caiz olmayan bir nikâh, zimmîlerin aralarında    itikadlarına uygun olarak
akd edilmiş olunca haklarında caiz olur.  Bâdel'islâm bu halde bırakılırlar.
Bu, imamı Âzam ile imameyne göredir. İmam Züfere göre bu nikâh, zimmîler hakkında da.caiz olmaz.
566  - : Müslümanların aralarında hürmeti    mahalden dolayı haram olan bir nikâh, gayri müslimlerin aralarında vaki olunca İmamı Azama göre
caiz olur. Sair Irak meşayihine göre caiz olmayıp fâsiden münakid bulunur.
Yukarıdaki üç esas üzerine aşağıdaki meseleler teferru eder :
567 - : Bir zimmî bir zimnıiyyeyi - cevazına mu'tekid oldukları halde - şahidsiz olarak tezevvüc edecek olsa nikahlan caiz olur. Hattâ bilâhare ikisi
de islâmiyyeti kabul etse yine nikâhları fesh edilmez, devam eder.
islâmiyyeti kaimi etmedikleri halde birisi veya her ikisi hâkime müracaatla haklarında islâm hükmü veçhile muamele yapılmasını istese de yine
araları tefrik olunmaz.
568 - : Bir  gayri müslim,   kendilerince caiz     görüldüğü veçhile mahremlerinden birile, Meselâ  : Validesile, kızile veya kız kardeşile ev-le^nmiş
bulunsa bu evlenme, aralarında sahih  olmuş olur. Bu,  İmamı Azama göredir. Esah olan da budur,    imameyne göre ise, bu evlenme, fâsiddir.
Zimmîler hakkında üç talâk ile mutallâkayı tahlilden evvel nikâh, mahremlerin arasım cem ve dördüncü zevce üzerine beşinci bir kadınla izdivaç
da bu hükümdedir. Fakat bu nikâhdan dolayı aralarında tevarüs cereyan etmiyeceğinde icma vardır.
Bunlardan biri veya her ikisi islâmiyeti kabul edince aralan bilicma tefrik olunur, müsîüman olmadıkları halde mürafa için her ikisi kadıya müracaat
ederse yine araları tefrik olunur. Yalnız birisi müracaat et-diği takdirde ise imamı Azama göre araları tefrik edilmez, imameyne göre edilir.



569 - : Bir zimmî, evvelki mesele veçhile nikâhı altında bulunan mahremini üç talâk ile boşayıp da kadın, tefrik talebinde bulunsa araları bil'icma
tefrik olunur, r^tekim zevcesîle muhaîea yapdıkdan sonra akdi tecdid etmeksizin beraber .ikametde bulundukları halde de araları tefrik edilir. 
Çünkü bainen talâkdan sonra mukarenet, bütün edyanca haramdır.
570 - : Bir zimmî, diğer bir zimmînin mu'teddesile izdivacda bulunsa bunun cevazına mu'tekid oldukları takdirde kendilerine   taarruz olunmaz.
Hattâ bilâhare bunlardan biri veya her ikisi müsîüman olarak murafaada bulunsa da yine nikâhları ibka edilir. Bu, İmamı Azama göredir, sahih olan
da budur.
Fakat bir zimmî, bir müslimin mu'teddesi olan bir kitabiyye ile böyle iddeti içinde izdivaç edecek olsa nikâhları bil'icma fâsid olacağından araları
tefrik olunur.
511 - : Bir kitabiyyenin zevci müsîüman olsa nikâhları hali üzere devam eder. Fakat bilâhare irtidad etse aralarında beynunet vaki olur.
572 - : Bir gayri müslimin zevcesi islâmiyyeti kabul etse kendisine de islâmiyyeti kabul etmesi teklif olunur. Kabul ederse nikâhları alâhalihî kalır,
kabul etmezse araları tefrik olunur. Bu tefrik,    imamı Âzam ile imam Muhammede göre talâk sayılır. Bu halde kadın, medhü-lün biha ise tam
mehrine, değilse nısıf mehrine müstahik olur.
573 - : Mecusî olan zevç ile zevceden biri müsîüman olsa diğerine islâmiyyeti kabul etmesi teklif olunur,.  Kabul ederse nikâhları devam eder, kabul
etmezse araları tefrik olunur. Velev ki zevç, mümeyyiz sabî olsun.  Mümeyyiz sabiyye de böyledir, bunlar gayri    mümeyyiz olunca temyiz
çağlarına kadar intizar olunur.
Fakat diğer taraf mecnun bulunsa islâmiyyet, ebeveynine teklif olunur. Hangisi müsîüman olursa çocuğu kendisine tabî olarak nikâhı baki kalır.
Ebeveyni bulunmazsa kazinin nasb edeceği vasî huzurunda tefriklerine karar verilir.
Şayet zevç, müslümanlığı kabul ettiği halde zevcesi mecusiyye iken yahudiyyeti veya nasraniyyeti kabul etse nikâhları olduğu gibi devam eder.
İslâmiyyeti ademi kabulden dolayı vuku bulan tefrik, zevcin imti-. namdan dolayı ise talâk sayılır, zevcenin imtinamdan münbais ise talâk sayılmaz.
Çünkü kadınlar tarafından tatlik carî değildir. Mebsut,  Fet-hüTkadîr, Reddi Muhtar, Hindiyye, Kadıhan.
îrtidad, istiman, talâk mebhaslerine de müracaat!. "(Maliki mezhebine göre şukarıda yazılı ve hanefî mezhebine aid üç esas üzerine olan nikâhlardan
hiçbiri, gayri müslimler hakkında islâm hukuku bakımından sahih değildir. Bunların kendi aralarındaki bilumum nikâhları, islâm nazarında
fâsiddir. Çünkü bu nikâhlar, müs-lümanlarca muteber olan şeraiti çok kere cami bulunmazlar, cami bulunsalar da müslümanlarea meçhuldür.
O halde müslümanlar, bu gibi nikâhlarda hazır bulunmamalı ve bu gibi nikâhlara şahadet etmemelidirler. Maahaza islâm hâkimleri, bu nikâhları
fesh etmeyib hali üzere bırakırlar. Velev ki zevç ile zevce bilâhare müsîüman olsunlar. Artık bu nikâhların fasid sayılmasından mak-sad,
müslümanları bu gibi nikâhlarda hazır bulunmadan, bu nikâhlara şahadet etmeden men etmekdir.
Gayri müslim zevç ile zevce birlikde müsîüman olsalar veya aletteakub müslüman oldukları halde bunların islâmiyyeti kabul etliklerine bir anda
muttali olsak nikâhları üzere bırakılırlar. Aralarında duhul vukubulmuş olsun olmasın. Meğer ki, aralarında neseb, raza, sıhriyyet itibariyle bir
mahremiyyet bulunsun veya nikâhları iddet iğinde veya üç talâkdan sonra tahlil bulunmaksızın akd edilmiş olsun. O takdirde araları tefrik olunur.
Minehülcelit.
.(Şafiî mezhebine göre de gayri müslimlerin kendi aralarındaki nikâhlarına tariz olunmaz. Fakat gerek nikâh ve gerek sair bir hususda bir müslim
ile bir zimmî, islâm mahkemesine murafaa iğin müracaat ederse aralarında islâm ahkâmı veçhile hükm edilmesi icab eder.
îki zimmî veya bir zimmî ile bir muahid, islâm mahkemesine müracaat ettiği takdirde - ezheri rivayete göre - yine islâm ahkâmı veçhile hükm
edilmesi lâzım gelir. Fakat diğer bir kavle göre bu ikinci takdirde hâkim muhayyerdir, dilerse hükm eder ve dilerse hükm etmez. Çünkü onlar,
islâm ahkâmını tamamen iltizam etmiş olmadıkları için aralarında tekevvün eden bir dâvayı hallü fasla bir mecburiyet yokdur.
Maahaza müslümanların aralarında takrir edilen hususlar, gayri müslimlerin arasında da müsKimanlığı kabul edince takrir edilir. Bilâkis
müslümanların takrir edilmedikleri, hususlarda gayri müslimler dahi müslüman olunca takrir edilmezler. Belki bunların ibtali icab eder. Bı: esas
üzerine §u gibi meseleler teferru eder :
(1) : Velîsiz veya şahitsiz olarak izdivacda bulunmuş olan bir zimmî ile bir zimmiyye, müslümanlığı kabul etseler nikâhları üzere ibka edilirler.
Çünkü müslümanlarca fesada sebeb olan ademi velî ve ademi şühud hali, murafaa zamanında münkazi olmuşdur. Artık bundan dolayı akdi ibtale
hacet yokdur. Fakat bunlar, birbirinin zî rahmi mahremi bulunduğu takdirde aralan tefrik olunur.
(2) : Nikâhı altında iki kız kardeşi cem eden bir gayri müslim aleyhine nafaka takdiri için islâm mahkemesine müracaat edilse islâm ahkâmına razı
olmadıkça nafaka ile hükm edilmez, kendilerinden i'raz edilir. Fakat islâm ahkâmına razı olunca bu iki zevcesinden birini ihtiyar etmesi o gayri
müslim zevce emr olunur.
(3) : Gayri müslimlerin nikâhlarını fâsid mi, değil mi diye tedkik ve tefehhüs etmek, evceh olan kavle göre, müslümanlara ait bir vazife değildir.
Çünkü müslümanların nikâhlarında olduğu gibi gayri müslimlerin nikâhlarında da asi olan, sıhhatdir. Tuhfetül'muhtac.)
(HanbeİÎ mezhebine göre gayri müslimlerin nikâhlarının hükmü, müslümanların nikâhlarının hükmü gibidir. Binaenaleyh bu nikâhların üzerine
mehr, nafaka, kasm, talâk, zihar, îlâ, tahlil ve ihsan gibi hükümler sabit ve carî olur.
Gayri müslimlerin kendi itikadlarına uygun olarak akd ettikleri nikâhları, islâm hukukuna nazaran fâsid olsa da - murafaa için islâm hâkimine
müracaat edilmedikçe - hâli üzere terk edilir. / Gayri müslimler, akdi nikâhdan evvel müslümanlara müracaat ederlerse nikâhları islâm ahkâmı
dairesinde akdedilir. Akidden sonra müslim veya gayri müslim olarak müracaat ettikleri takdirde ise yapmış oldukları akdin keyfiyetine taarruz
olunmaz. O akd hakında müslümanların nikâhlarında.carî olan şartların mevcud bulunmuş olub olmadığına itibar edilmez. Şu kadar var ki, bu
takdirde onlar neseb, raza gibi bir sebeple filhal haram olan bir nikâh üzerine temkin ve takrir edilemezler.
Meselâ : Böyle bir zimmî, kendi hemşiresi gibi neseben veya kain validesi gibi müsahereten mehariminden birini veya başkasının mu'ted-desini
veya zinadan henüz gebe bulunan bir kadım veya tahlil bulunmaksızın kendi mutallâkai selâsesini tezevvüc etmiş bulunsa araları tefrik edilir, bu
hal üzere bırakılmaz. Bu tefrik, duhulden evvel vukubulur-sa mehr lâzım gelmez. Bu halde akdin hiçbir eseri olamaz. Duhulden sonra vukubulursa
akd şübhesinden ve itikaddan dolayı mehri mils, lâzım gelir.
Gayri müslim bulunan zevç ile zevce, bjrlikde, def'ai vahidede is-lâmiyeti kabul etseler nikâhları hâli üzere kalır. Çünkü bu takdirde aralarında din
ihtilâfı bulunmamış olur.
Kezalik : kitabiyyenin kocası islâmiyyeti kabul etse nikahlan hâlî üzere kalır. Çünkü kitabiyyeyi bir müslimin ibtidaen tezevvücü caizdir, istimrar



ise evlâdır. Beka, ihtidadan esheldir. Fakat bir gayri müslimin nikâhında bulunan bir kitabiyye müslüman olsa henüz duhul vaki olmamış ise hemen
nikâh, münfesih olur ve bu talâk sayılmaz. Emma duhul vaki olmuş ise iddetin nihayetine kadar intizar olunur. Bu iddet içinde zevç de müslüman
olursa nikâhları hâlî üzere bırakılır. Müslüman olmadığı takdirde ise zevcenin islâmiyyeti kabul etmiş olduğu tarihden itibaren fesh vukuu-
tebeyyün etmiş olur. Çünkü firkatin sebebi, din ihtilâfıdır. Bu ihtilâf ise o tarihden itibaren vücude gelmiştir. Bu hususda icma vardır.

âyetleri de bu hususda birer kat'î delildir. Elmuğnî.) 
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ÜÇÜNCÜ KİTABIN SONU

 
DÖRDÜNCÜ KİTAB

 
Müfarekata      Talâka Ve Feshi Nikâha müteallik Olup

Üç Bölüme Ayrılmıştır : 
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(BİRİNCÎ     BÖLÜM)

 
MÜFAREKATA AİD ISTILAHLARI VE NİKAHIN  FESHİNE,

TALÂKA DAİR BİR KISIM HÜKÜMLERİ MUHTEVİDİR.
 
İÇİNDEKİLER: Müfarekata aid ıstılahlar: talâk ile feshin mahiyetleri ve farkları. Talâkdan madud olmayan feshler, Talâkın rüknü, nevileri.
TaTâkta müstağmel tâbirler. Talâkın şartlan, talâkın ehli, bir mütalâa, talâkın mahalli ve adedi. Lahika: Üç talâk meselesi. Talâkın sıfatı şeriyyesi ve
hikmeti teşrüyyesi. Talâka ahliyetin zevce aidiye-tindeki zaruret. Talâkı ric'înîn mahiyyeti, hükmü ve kavlen, filen vukuu. Rücu hakkının inkıtaı.
Talâkı hainin mahiyeti ve hükmü. Talâkların birbirine Iuhuku. Talâkların şarta taliki ve bu talikin şeraiti Talâk da şartın teaddüt ve tekerrürü.
Talâkda şartların tahakkuk edib etmemesi üzerine terettüb edecek neticeler. Talâkda istisna suretile olan şartlar. Talâkda şarta talikin subutu.

Zamana, mekâna izafe edilen talâklar. Başkasına tefviz edilen talâklar. 
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Müfarekata Aîd Istılahlar :
 
1 - (Müfarekat) : Lûgatde iki şeyin, iki kişinin birbirinden ayrılması, iftirak eylemesi manasınadır. Fıkıh ıstılahınca «zevciyyet rabıtasının
çöziilmesile zevç ile zevcenin    birbirinden    ayrılması»   demektir. Cem'i : müfarekatdır.
Zevceynin birbirinden ayrılması ya talâk ile veya nikâhı fesh ile vukubulur. Müfarekat tabiri ise bunların ikisine de şâmildir. Bu husus-da «firkat»
tabiri de müstameldir.
Talâka, feshi nikâha aid meseleler, islâm hukukunda alelekser «Ki-tabüttalâk» unvanı altında toplanılmıştır.
2 - (Fesh) : Lûgatde zafiyet, cehl, rey ve tedbiri ifsad, bir şeyi elden atmak, bir akdi ve ahdi bozmak, azayı yerinden ayırmak gibi bânaları ifade
eder. Nikâh istılâhınca fesh: «Zevcin sebebiyeti olmaksızın yalnız zevce tarafından vukuuna sebebiyet verilen, yahut zevç tarafından vuku
bulmakla beraber aynı sebebin zevce tarafından da vukuu mümkün bulunan müfarekat» dir.
3  - (Talâk)   : Lûgatde boşanmak, hissî veya manevî bir kayıtdan kurtulmak manasınadır. Hem masdar, hem de tatlik mânasına isim olarak
kullanılır. Fıkıh ıstılahınca: «Akdi nikâhı lâfzı mahsus ile filhal veya fîlmeal ref ve izale etmek» dir.
Bu tarifden anlaşıldığı üzere talâklar, talâkı ric'ı ve talâkı bain kısımlarına ayrılır.
4  - (Tatlik) : Zevceyi  boşamakdan,   aradaki zevciyyet rabıtasını usulü dairesinde izale etmekden ibaretdir.
5 - (Talâkı ric'î) : Zevceye tekarrübden    sonra vaki olub  sarahaten veya işareten üç adedine veya bir i'vaza mukarin olmiyan ve bey-nunete delâlet
eder bir vasf ile mevsuf ve bir şeye teşbih dilmiş bulun-mıyan talâkdir. Gerek sarih lâfızlardan ve gerek talâkı ric'îyi  müstel-zim kinevî lâfızlardan
birile vaki olsun.
6 - (Ricat - Rücu) : Lûgatde bir şeyi reddetmek, geri dönmek ve döndürmek manasınadır. Nikâh ıstılahınca  : «Talâkı ric'îden sonra idde^ içinde
henüz baki olan nikâhı kavlen veya fi'len istidame etmek» den ibaretdir ki, bu suretle zevciyyet rabıtası ibka ve idame edilmiş olur.
7 - (Ric'ati kavliyye) : Hususî lâfızlardan birile yapılan rücudur. Bu lâfızlar, ya sarih veya kinaî bulunur. «Sana müracaat ettim», «Sen benim
zevcenisin» denilmesi gibi.
8 - (Ric'ati fi'liyye) : Hanefiyyeye  göre   hürmeti    müsahereyi icab eden fi'llerden birile vuku bulan rücudur. Talâkı ric'îden sonra iddet içinde vuku
bulacak tekarrüb veya şehvetle muanaka gibi.
9 - (Talâkı bain) : Zevceye     tekarrübden evvel vaki olan veya tekarrübden sonra beynuneti ifade eder kinaî bir lâfız ile ika edilen veya sarih bir
lâfız ile yapılıp da sarahaten veya işareten üç adedine veya bir i'vaza mukarin bulunan veya beynunete delâlet eder bir vasıf ile tavsif veya bir şeye
teşbih olunan talâkdır.
Bâin, beynunetten isimdir. Beynunet ise ayrılmak manasınadır, firkat gibi.
10 - (Beynuneti suğra) : Bir veya iki talâkı bâin ile vücude gelen müfarekatdır.
11 - (Beynuneti kübra) : Alel'itlak üç  talâk ile vücude   gelen müfarekatdir. Buna «Beynuneti kat'iyye» de denilir.
12 - (tbane) : Bain olarak yapılan tatlikdir.
13 - (Mübane) : Talâkı bain ile tatlik edilmiş olan kadındır. Kezalik   Bunlardan başka mahremlerini  seneden seneye gidib ziyaret etmeğe zevcenin
hakkı vardır.
14 - (Hürmeti hafife) : Bir veya iki talâk ile husule gelen hür-metdir ki, buna «hürmeti sugra», «beynuneti sugra» da denir.



15 - (Hürmeti  galize) : Hurre  hakında üç,  cariye  hakkında iki talâk ile husule gelen hürmetdir ki, buna «Hürmeti kübra», «Beynuneti kübra»,
«Beynuneti mugallâza» da denilir.
16 - (Tahlil) : Hürmeti galizeyi izale  ederek evvelki zevç için nikâhı tecdidin halâl olmasına vesile olan bir muameledir ki, buna «hülle» de denir.
17 - (Muhallil)  : Beynuneti  kübradan ve iddetden sonra mutal-lâkanın nefsini tezvic etdiği ikinci kocasıdır. Bu kadının kendisini boşa-mış olan
evvelki kocasına da «muhallelün leh» denilir. Hil husulüne se-beb olan ikinci bir nikâh İle tekarrüb de tahlil muamelesinden ibaretdir.
18  - (Mutaİlik) : Zevcesini boşayan erkekdir.
19  - (Mutallâka) : Kocasından boşanmış olan kadındır.
20  - (Mutallakai ric'iyye) :. Kocasından talâkı  ric'î ile boşanmış olan kadındır.  (Mutallakai baİne)   : Zevcinden talâkı bâin ile ayrılmış olan
kadındır.
22  - (Talâkı sünnî)  : ttabı müstevcib olmayacak    suretde vuku bulan talâkdır. «Sünniihasen» ve «Sünnii ahsen» kısımlarına ayrılır.
23  - (Sünnii hasen) : Medhulün biha olan zevceyi esnasında tekarrüb vuku bulmamış olan bir tuhr halinde bir ric'î talâk ile boşamak ve iddetinin
nihayetine kadar tuhr hallerine ve âdetten kesilmiş bir kadın ise aylara tevzian birer daha boğamakdır ki, üç talâk adedi, böyle müteferrikan
tamamlanmış olur.
Cariyeler hakkında bu veçhile, yapılacak iki talâk da ayni hükümdedir.
24  - (Sünnii ahsen) : Medhulün biha olan zevceyi içinde muka-renet bulunmayan bir tuhr halinde bir talâkı ric'î ile boşamakdır ki: iddeti nihayet
buluncaya kadar bir daha tatlik edilmiş olmaz.
25 - (Talâkı bid'î) : itabı müstevcib olacak suretde yapılan ta-lâkdır ki, zevceyi ya hayz halinde veya kendisine mukarenet vuku bulmuş olan bir
tuhr içinde birden ziyade olmak üzere boşamaktan ibarettir.
Bir tuhr içinde defaten veya müteferrikan birden ziyade yapılan talâklar bu kabildendir.
1 Bid'î talâklarda mezmum, menhî olmakla beraber vakidir.
26 - (Talâkı sarih) : Sarih lâfızlardan birile yapılan talâkdır ki, vukuu niyete muhtaç bulunmaz. Gerek ric'î ve gerek bain olsun.
27  -  (Talâk n i İkin ay e)   :  Kinevî tabirlerden biriyle yapılan talâkadır.
28  - (Elfazi sarihai talâk)   :  Yalnız karı boşamakda1    müstamel olan lâfızlardır. Boşamak, tatlik etmek gibi.
29 -  (Elfazı .kinaye! talâk) : Talâka mevzu olmadığı halde hem talâkda müstamel,  hem de başka mânalara muhtemil olan lâfızlardır. Bırakmak,
terk etmek gibi.
30  - (Talâkı müneccez) : Bir şeye talik ve, izafe edilmeksizin hemen ika edilen talâkdır.
31 -  (Talâkı muallâk) :  Bir şeye talik suretile yapılan talâkdır. «Şu işi yaparsan boş ol» denilmesi gibi. Buna yemîn bittalâk» da denir.
32  -  (Talâkı muzaf)  : Bir zaman izafe edilen talâkdır.   «Yarından itibaren boş ol» denilmesi gibi.
33 - (Talâkı fâr) : Bir kimsenin marazı mevtinde yapmış olduğu talâkdır ki, zevcesinin mirasa nailiyetinden firar etmek gayesini takib etmiş olur.
34  -  (Talâkı fuzulî)  : Asîl veya vekîl olmayan bir şahsın yaptığı talâkdır. «Fülânın zevcesi boş olsun» denilmesi gibi.
35  - (Talâk alâ mal) : Bir mal mukabilinde yapılan boşama hadisesidir.
36 - (Tefvizi talâk): Zevcin talâkı zevcesine-, temlik ve havale etmesi veya talâkı vekiline veya resulüne veya zevcesinin velîsine tevdi eylemesidir
ki, üç kısma ayrılır
37 -  (Tefvizi mutlak) :  Bir vakit ile mukayyed olmayan'tefvizdir. Zevcin zevcesine hitaben «Nefsini taüik et» demesi gibi.
38  - (Tefvizi mukayyed)   : Bir zaman ile takyid edilmiş olan tefvizdir. «Nefsini yarın boşa» denilmesi gibi.
39  - (Tefvizi âm) : Umum evkatı gösterir bir zarfı zamane mu-karin olarak yapılan tefvizdir. «Ne vakit dilersen nefsini tatlik et» de. nilmesi gibi.
40 - (Şartı hakikî) : Kendi üzerine nefsel'emrde veya nazarı şe-ri'de başka bir şeyin vücudu tevakkuf eden şartıdır ki, bu bulunmadıkça c şey
hakındaki hüküm, sahih olmaz. Nikâha nazaran şahidlerin vücudu gibi.
41 - (Şartı ca"î) : Mükellef tarafından üzerine bir tasaruf, sarahaten veya defâleten talik edilmiş, olan şarttır. Şöyle ki, bu şart ya edatı ile yapılır,
bir kimsenin zevcesine hitaben «Fülân yere gider isen boşol» demesi gibi ki, o yere gidildi mi talâk hükmünün şartı bulunmuş olur. Bu şart,
tahakkuk etmedikçe talâk vaki olmaz.
Yahut bu şart, edatı şartdan halî olub kelimei şartı muntazammın bir halde bulunur. Bir kimsenin refikasına hitaben «Fulân yere gittiğinde benden
boşsun» demesi gibi ki, «giden isen» mânası mütezammındır. Bu ikinci surette «delâleten şart» namı da verilir.
Şartı ca'lîler, bir de «şartı taliki ve şartı takyidi namile iki kısma ayrılmıştır.
42 - (Şartı taliki) : Bir cümlenin mazmununun husulünü diğer bir cümlenin mazmununun husulüne  rabt etmektedir. Rabt  olunan cümleye 
«muallâk» bişşart»,  merbutun aleyh    olan cümleye  de «muallâkün aleyh» veya sadece «şart»,denilir.
Muallâkün aleyh olan şart, alâ hataril'vücud olur. Yani : henüz ma-dum olduğu halde âtiyen vücude gelebileceği me'mul bulunursa talik keyfiyeti
tahakkuk eder ve illâ etmez.
43 - (Şartı takyidi) : Edatı şart zikr edilmeksizin asıl akdi bir ka-yıd ile takyid etmekten ibaretdir. Takyid olunan şeye  «meşrut»,  «mu-kayed
bişşart», o kaydeş de «şart» denilir. .Bu şart alelekser «üzerine», «şartile» lâfızlarile ifade edilir ve sahih, fasid kısımlarına ayrılır.
44  - (Hulu - muhalea)  : Mülki nikâhı zevcenin kabulüne talikan elfazı mahsusadan birile izale etmekdir.
Muhalea, ivaz mukabilinde olup olmamak itibarile iki kısımdır. Alel-itlâk hulu denildiği vakit şer'an bir hakikati örfiyye olanak ivaz mukabilindeki
muhaleaya masruf olur.
45  - (Hiyarı tefrik)  : Zevcenin müfarekat hususunda muhayyerliği, yani : bazı sebeblerden dolayı nikâhı    ref ve izale edib etmemekdc muhtar
bulunması demektir.           
46  - (ilâ) : Lûgatde yemin etmek manasınadır, istilanda «zevceye tekarrüb etmemek üzere yapılan yemindir ki, üç kısma ayrılır.
İlâ, yapan zevce «mulî», îlâ olunan zevceye de «mûlâ minha» denir.
47 - (îlâi muvakkat) : Dört ay, sekiz ay gibi bir müddetle mukay-yed olan üâdır.
48 - (tlâyi müebbed) : Ebediyyen tekarrüb etmemek üzere yapılan ilâdır.
49 - (tlâî meçhul) : Muayyen bir müddetle veya müebbed kaydüc takyid edilmeksizin yapılan îlâdır. «Yemin olsun ki ben sana yakınlık et-



miyeeeğim, yani : seninle mücameatde bulunmıyacağım» denilmesi gibi.
50 - (İlâdan fey) : Zevce hakkında yapılan ademi tekarrüb yemininden rücu etmektir ki, fi'len ve bazı ahvalde kavlen vukubulur.
51 - (Bir) : Lûgatde sevab, hayır, lûtf, ihsan, ibadet, taat, doğru sözlü olmak mânalarını ifade eder. istilanda «yemininde    sadık bulunmaktadır.»
Lûtf ve ihsan sahibine ve yemininde sadık olana da «bar» denir. Cem'i: ebrardır.
Baba ve anaya hizmet ve ihsanda bulunmaya da «Birri vâlideyn» denir. Mukabili «ukuk»dur ki, hukuka adem-i riayetden, hukuku zayi etmekten
ibarettir.
52 - (Hins) : Günah manasınadır. Yapılan bir yemine riayet etme-yib hilâfına hareket etmek mânasında müstameldir. Yemine riayet etmeyip
hilâfına iltizam eden şahsa da «hanis» denir.
53 - (Zihar - müzahere)  : Lûgatde iki şey arasında bir mutabakat ve mümaselet vücude getirmek mânasındadır. Arka mânasına olan zehr'den
me'huzdür. Nikâh ıstılahınca zihar: «Zevcin zevcesini neseb, re-za veya müsaheret suretile müebbeden mahremi olan bir kadının kendisince
bakılması caiz olmıyan arkası, karnı, uyluğu gibi bir uzvuna teşbih eylemesidir.
Zevcenin rakabesini veya nısf, sülüs gibi bir cüz'i şayiini mezkûr uzuvlardan birine teşbih de bu kabildendir. Bu, helâli harama teşbih demek
olduğundan mezmumdur.
Bu teşbihe «zihar» denilmesi, bunun alel'ekser zahre - arkaya izafetle yapılması ve zahrler arasında sair âzadaa ziyade müşabehet bulunması
itibariledir. Zahr kelimesi, çok kere teeddüben batın ve cehazı tenasül yerinde kullanılmış olur.
54 - (Müzahir) : Zevcesini mehariminden birinin arkası, sırtı veya karnı gibi bir uzvuna teşbih eden şahısdır. Hakkında bu veçhile teşbih yapılan
zevceye  «müzaherün minha»  denildiği  gibi zihar da müstamel tabirlerden her birine de «müzaherün biha» denilir.
55 - (Uan) : Lûgatde lânetlegmek, yani : iki kişinin birbirine lanet nefrn edivermesi demektir. Buna, «Mukâane, tefâun, iltian» da denir.
Istilahta «Zevç ile zevcenin hâkim huzurunda şcr'î usulüne tevfikan dörder defa şehadette bulunduktan sonra lanet ve gazab okumalarıdır.
56 - (Irfdet) : Lûgatde sayı mânasına   olan adeddon mo'huz olub ladad, ıhsa, müddet mânalarını ifade eder. istilanda: «bir erkeğin veya bir kadının
müfarekatden sonra muayyen bir müddet, baskasile izdivaç cdemeyib terebbus ve intizarda bulunması demekdir. Bu itibar ile «idde-U rical» ve
«iddeti nisa» kısımlarına ayrılır. Fakat iddet tabiri mutlak olarak zikr edilince alelekser iddeti nisaya hami olunur.
Böyle bir müddet intizara «i'titad» denildiği gibi bu intizarda bulunan kadına da «mu'tedde» denilir. Ve böyle bir kadın, talâkın nevilerine göre
«mu'teddei ric'iyye», «muteddei baine» namını alır.
57 - (Mebtute) : Zevcinden üç talâk ile ayrılmış olan kadındır. Henüz iddet içinde bulunan böyle bir kadına «muteddei mebtute» adı verilir.
58 - (Tedahuli iddeteyn) : İddet beklemekde iken bir şübheye meb-ni vetıy edilen bir kadın hakkında yeniden lâzım gelen iddetin evvelki id-detile
karışması demekdir.
59 - (Hîdad - ihdad) : Kocasından vefat veya talâkı bain ile ayrılmış olan mükellef, müslim bir kadının iddeti içinde tezeyyyn ve tetay-yübden
ictinab etmesi demekdir.
60 - (Hayz) : Lûgatde akmak, cereyan manasınadır.   Fıkıh ıstıla-hınca «kadınlardan» velâdet sebebile olmaksızın sıhhat hallerinde ve muayyen
vakitlerde rahim yolile akıb gelen cibillî bir kandır.
Diğer bir itibar ile hayz, evsafı muayyen bir kan sebebile husule gelen ve bu kanın muayyen müddetince devam edib bir kısmı dinî ve ailevî
vazifelerin, tasarrufların icrasını tehire uğratan şer'î bir maniadır.
61  - (Nlfas) : Velâdet, çocuk doğurma    halidir. Bü halde zuhur eden kana da nifas denilir. Bu halde bulunan bir kadına da «nüfesa» adı verilir.
62  - (tstihaze) : Kadınlardan bir hastalık sebebile zuhur eden ve rahimden başka bir yerden gelib tenasül    cihazı yolile seyelân eden' bir kandır.
Bulûğ yaşından evvel ve iyas yaşından sonra gelen kânlar da is-tihazeden madutdur.
Kendisinden böyle bir kan gelen kadına «müstehaze» denir.
63 - (Mümteddetuödem)   : Kendisinden    mütemadiyen kan gelib akan kadındır. Böyle bir mümteddetüddem, kendisinin ayda veya iki üç ayda bir
gördüğü hayiz günlerini  unutmuş    bulunursa «mütehavyire^> adını alır. Hayiz görmeğe başlanmış olduğu halde gebelikten veya iyâs-tan dolayı

olmaksızın bir arızaya mebni uzun bir müddet âdetten kesilen bir kadına da «Mümteddetüttuhr» denir. 
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Talâk   Île   Feshin    Mahiyetleri Ve  Aralarındaki Farklar :
 
64 - : Talâk ile feshi nikâh, mahiyetterindeki müşterek evsafa nazaran «zevciyyet rabıtasını izale etmek» den ibaretdir. Mümeyyiz vasıflan itibarile
ise aralarında - aşağıda işaret edildiği veçhile - bazı farklar vardır.
65 - : Zevç tarafından yapılan firkatler, birer talâkdır.
Kezalik : zevç tarafından vukuuna sebebiyet verilib zevce tarafından vukuna sebebiyet verilmesi mümkün olmıyan firkatler de birer ta-İâkdır.
Meselâ : Zevcin zevcesini bizzat boşaması bir talâk olduğu gibi zevcin inniyn. olması sebebile. hâkim tarafından vukubulan tefrik de bir ta= lâkdır.
Meselâ Zevcin tefvizine binaen zevce tarafından ihtiyar edilen mü-\ farekat de bir talâkdır. Çünkü bu tefviz bulunmadıkça zevcenin nefsini tatlika
salâhiyeti olamaz.
66 - : Zevcin sebebîyeti olmaksızın yalnız zevce tarafından vücu-de getirilen müfarekatler birer    fesih olduğu gibi zevç tarafından vuku  bulmakla
beraber ayni sebeble zevce    tarafından da vücude getirilmesi mümkün bulunan müfarekatler de birer fesindir.
 Meselâ : Bir kadının nikâhı noksam mehrden veya ademi kefaetden dolayı velîsinin müracaatile hâkim tarafından izale edilse bununla bir fesih
hâdisesi vücude gelmiş olur.
Kezalik : Zevç ile zevceden biri, diğerinin usul ve fumundan binle hürmeti müsahereyi mucib bir muamelede bulunarak aralannda firkat vuku bulsa
bununla da bir fesih tahakkuk eder.
Kezalik : şahidsiz akid yapılmasından veya hurre üzerine cariyenin nikâh edilmesinden münbais bir fesaddan dolayı vuku bulacak müfare-kâtler de
birer t esindir.
Binaenaleyh gerek talâklar ile ve gerek bu fesihler ile zevciyyet rabıtası ref ve izale edilmiş olur.
67 - : Talâkların âtiyen de beyan olunacağı üzere hurelere nazaran üç, cariyelere nazaran da iki olmak   üzere bir adedi vardır. Yani  : bir kimse, hür



olan zevcesini müteferrikan veya bir defada olarak üç talâk ile, cariye olan zevcesini de iki talâk ile tatlik edebilir. Her talâkda bu üç veya iki
talâkdan biri azalmış olur.
Meselâ : Bir kimse, hür olan menkuhesini bir defa boşayıb tekrar alabilir, ikinci bir defa daha boşayıp yine tekrar alabilir. Fakat üçüncü bir telâk ile
bir daha boşadı mı artık alamaz. Meğer ki tahlili şer'î bulunsun. Fesihde ise böyle değildir. Bununla talâkın adedi azalmaz. Binaenaleyh bir kimse,
kendi sile zevcesi arasında şahitlerin bulunmaması gibi bir sebebden dolayı nikâh fesh edilip de badehu aralarında usulü dairesinde nikâh tecdit
edilse üç talâk hakkına malik olur.
68 - : Bir kimse, bir veya iki talâk ile boşadığı hür zevcesini iddeti içinde tekrar tatlik edebilir. Çünkü iddet içinde zevciyyet minvec-hin kaimdir.
Fakat kendisinden ifesih suretile ayrılmış olan kadını iddeti içinde tatlik edemez. Yani : alelitlâk nikâhı fesh edilib iddet beklemekde olan bir
kadın, talâka mahal olamaz. Fesh, gerek hürmeti mü-ebbedeyi mucib bir selbebden dolayı olsun ve gerek olmasın.
Bu mesele bir kaidei umumiyedir. Şu kadar vari, zevç ile zevceden birinin dari harbe iltihak etmeksizin irtidadı veya zevcin ihtidası üzerine
kitabiyye olmayan gayri muslini zevcenin ihtadan imtinaı aebebile aralarında hâsıl olan firkat, fesihden ibaret olduğu halde bununla mahal-üyeti
talâk, mürtefi ve binaberin zevcin talâkı ikaı mümteni olmaz. Bu iki mesele, mezkûr umumî kaideden müstesnadır.
69 - : Celî bir sebebe müstenid olan fesihler, hâkimin hükmüne muhtaç olmaksızın tahakkuk eder. Hafî bir sebebe istinad eden fesihler ise hâkimin
hükmüne muhtacdır.
Meselâ : Akdi njkâhda fesadı icab eden bir sebeb bulunur veya zevç ile zevce arasında hürmeti müsamereyi mucib bir sebeb vücude gelir veya-
zevce-hıyarı itka malik bulunursa aralarında hâkimin hükmüne ihtiyaç görülmcksizin mütareke suretile fesh tahakkuk eder. Çünkü bunlar hissen
malûm olacak aşikâr sebeblerdir.
Fakat hiyarı bulûğdan veya kefaetin ademinden veya mehrin noksanından dolayı akdi nikâhı fesh etmek, herhalde hâkimin hükmüne mü-
tevakkıfdır. Çünkü bunlar, his ile bilinecek keyfiyetlerden olmayıb birer hafî emir bulunmakdadır. Mebsut, Bahsi Raik, Dürri Muhtar, Hindiyye.
« (Eimmei selâseye göre de bazı firkatler talâk, bazıları da fesh sa-,yılır. Fesihlerin bazıları da talâk mahiyetindedir, bunlar ile talâkın adedi
azalmış olur.
Meselâ : Malikîlere göre bir nikâh, başka mezheblere göre sahih olduğu halde kendi mezheblerince fâsid bulunsa bu nikâh, bir talâk olmak
Üzere fesh olunur. Bununla talâkın adedi azalmış olur. Velîsiz akd edilen bir nikâh gibi. Fakat bütün mezheblerce fâsid olan bir nikâh hakkındaki
fesh, talâkdan madud değildir. Başkasının menkûhesile veya muteddesile yapılan nikâh gibi. Ridde hâdisesi Malikîlerce kavli meşhua göre talâkı

baindir. Şafiî-lere, Hanbelîlere göre ise feshdir. Mezahibi erbea irtidat bahsine de müracaat!.. 
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Talâkdan Madud Olmayan Fesîhler :
 
70 - : Talâklara dair ileride malûmat verilecekdir. Biz burada feshi icap edip talâkdan madud bulunmıyan bazı hususatı muhtasaran beyan etmekle
iktifa edeceğiz. İleride   bunlara müteallik de bazı malûmat verilecekdir.
71 - : Babasından veya babasının babasından   başka velîleri tarafından tezviz edilen bir çocuğun bilâhare hıyarı bulûğunu istimal eylemesi üzerine
tefrikine hükm edilse bununla nikâh münfesih olur.
72 - : Zevç ile zevceden biri diğerine tamamen veya kısmen mâlik olacak olsa aralarındaki nikâh, münfesih olur. Bu mesele, rekikler hakkında
mütesavverdir.
Kezalik : Bîr kadının arabiyyürasl zannile tezevvüv etdiği erkek ute
kadan zuhur etmekle nefsini ihtiyar etmesine mebni tefrikine hükm edil se bununla da nikâh münfesih olur.
73 - : Bir müslimenin zevci irtidad etse aralarındaki nikâh derhal münfesih olur, beynleri hükme muhtaç olmaksızın tefrik edilir.
Kezalik : bir müslimin nikâhı altında iken irtidat eden kadının nikâhı da müftabih görülen kavle göre münfesih olur. îrtidad bahsine müracaat!...
74 - : İhtida eden bir gayri müslimin müşrik, meselâ : mecusî bulunan zevcesi ihtidadan imtina etse aralarında nikâh münfesih' olur.
Kezalik : bir müslimin nikâhında bulunan bir kitabiyye, mecuoiye-ti kabul etse aralarındaki nikâh, münfesih olur.
75 - : Hürmeti rezaı mucib bir sebebin tahaddüsünden dolayı nikâh münfesih olabilir.
Meselâ : Bir kimsenin büyük zevcesi, henüz hali rezada bulunan diğer zevcesini emzirse arlarındaki nikâh, münfesih olur.
Kezalik : bir kimsenin bilfarz nikâhındakİ iki çocuğa, haricden bir kadın süt verse bunlar, biribirinin süt kız kardeşleri olacakları cihetle bir nikâhda
cemleri gayri caiz ve binaenaleyh nikâhları münfesih olur.
76  - : Hürmeti müsahereyi müstelzim bir sebebin tahaddüsünden dolayı da nikâh, münfesih olabilir.
Meselâ : Bir kimse, kayın validesini bilerek veya bilmiyerek nikâh edib de vetiy eylese refikasile aralarındaki nikâh, münfesih olur.
Kain validesine şübhei mülk veya şübhei nikâh ile tekarrüb etmesi veya kain validesini bu şübhelere mebni şehvetle takbij eylemesi de bu
hükümdedir.
Kezalik : bir kimse, üvey kızına bu şübhelerden birine mebni müka-ranette bulunsa veya onu şehvetle mes veya takbil eylese refikasile aralarındaki
nikâh, münfesih olur.
Kezalik : Bir kimse , üvey anasına şübhei mülke veya şübhei nikâha mebn mukarenetde bulunsa veya onu şehvetle takbil eylese o kimsenin
babasile o kadın arasında nikâh, münfesih olur.
Kezalik : bir kimse, oğlunun zevcesi hakkında şübhei nikâha veya şübhei mülke binaen yukarıdaki muamelelerden birini yapsa bu kadın ile oğlu
arasındaki nikâh, münfesih olur.
Böyle kadınlardan birinin tenasül cehazına şehvetle nazar da mezkûr muameleler kabilindendir.
77 - : Efendisi tarafından birine tezvic edilmiş olan bu cariye azad edilince hiyari itkini istimal ederek nefsini ihtiyarda bulunsa nikâhı mün fesih
olur. Bu cariyenin tam  memlûke olmasile müdebbere, mükâtebe veya ümmi veled olması arasında fark yokdur. Fethül'kâdir, Bahri Raik, Redi

Muhtar, Kadanan, Hindiyye. 
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Talakın Rüknü, Nevileri Ve Talâkda Müstamel Tabirler :
 
78 - : Talâkın rüknü, yani : talâk hâdisesini vücude getiren tabiri §er'î, akdi nikâhı sarahaten veya kinayeten ref ve izaleye delâlet eden lâfızdır. Seni
boşadam, seni terk etdim, gibi.
Innet gibi bir sebebden dolayı hâkimin «Beyninizi tefrik etdim» de-, mesi talâka delâlet eden bir lâfız olduğu gibi dilsizin işareti mahsusasıda böyle
bir lâfz hükmündedir.
Fakat mücerred talâka niyet etmekle ve,ya «Zevceni boşadm mı?» sualine karşı sükût etmekle veya baş eğmekle talâk vaki olmaz. Çünkü bu halde
talâkın rüknü bulunmamış olur.
79 - : Talâklar, telâki ric'î ve talâkı bain namile iki nevidir. Bunlara dair ileride tafsilât verilecekdir.
80 - : Talâkda müstamel tabirler, sarih ile kinaye kısımlarına ayrılır.
Talâkda sarih olan tabirler, alelekser talâkda kullanılan lâfızlardır ki, bunlar kat'iyyül'müfad olduklarından bunlar ile niyyete ve karineye muhtaç
olmaksızın kaazen talâk vaki olur, velev ki zevcin ağzından gir kasde mükarin olmaksızın çıkmış veya manası, muktezası zevç indinde meçhul
bulunmuş olsun. «Seni tatlik ettim» denilmesi gibi.
81 - : Talâkda kinaî tabirler, esasen talâka mevzu olmayıb hem talâkda hem de başka mânalarda kullanılabilecek lâfızlar olduğundan bunlar ile
niyet bulunmadıkça veya gazab hali veya müzafierei talâk hali gibi bir karine mevcud olmadıkça talâk vaki olmaz. «Senden müfarekat etdim»
denilmesi gibi.
Ancak kinayelerin bir kısmı vardır ki, talâkdaki istimallerinin galib olmasına mebni nâs arasında marufiyet kesb etmiş olduğundan bunlar, sarih
hükmündedirler. Binaenaleyh bunlar ile niyete vesaireye muhtaç olmaksızın talâk tahakkuk eder. «Sen bana haramsın» denilmesi gibi.
82  - : Talâk da kinaî lâfızlar, üç nevidir :
Birincisi : talâka ihtimalleri olduğu gibi zevce tarafından vuku bulan talâkı talebin reddine de ihtimalleri bulunan lâfızlardır: «Kalk, çık, git»
lâfızları gibi. Bunların «Seni boşadım kalk, git» mânasına ihtimali olduğu gibi «kalk, git, aramızdaki niza bertaraf olsun» mânasına olarak redde de
ihtimali vardır.
tkîncisi : hem talâka hem de tekdir ve şetme ihtimali olan lâfızlardır. «Sen bainsin» tabiri gibi. Şöyle ki : bain lâfzı beynunetden alınmışlar dır.
Beynunet ise infisal ayrılık manasınadır. Bu halde «Sen bainsin» tabirinin hem vuslatı nikahdan munfasılsın» mânasına, hem de «Hayırdan bensin»
mânasına ihtimali vardır.
Üçüncüsü:. Yalnız talâka salih olup redde, tekdire ihtimali bulun-mıyan lâfızlardır. «Iddet bekle», «Rahimini temizle» tabirleri gibi.
83 - : Kinaî lâfızların istimali ânında üç hal, mütesavverdir: Rıza hali, gazab hali, müzakerei talâk hali.
Hali riza, zevcin hiddetli olmadığı ve zevcesile aralarında talâka dair bir müzakere cereyan etmediği haldir.
Hali gazab, zevcin hiddeti, dargın bulunduğu haldir.
Hali müzakerei talâk, zevç ile zevce arasında talâka dair bir müzakere cereyan eylediği haldir.
84 - : Riza halinde üç nevi kinaî lâfızların herhalde birile talâk vukuu, niyete mütevakkıfdır. Niyet bulunmadıkça talâk vaki olmaz. Çünkü
bulâfızların talâkdan başka bir şeye de ihtimalleri vardır.
Sarih hükmünde olup niyyete muhtaç olmayan bir kısım kinaî lâfızlar ise bundan müstesnadır.
Gazab halinde birinci ve ikinci nevi kinaî lâfızlardan birile talâk vukuu, niyete muhtacdır. Lâkin üçüncü nevi kinaî lâfızlardan birile talâk vukuu,
niyete muhtaç değildir. Çünkü bu nevi lâfızlar, yalmz talâka sa-lihdir, başka bir mânaya da ihtimalleri yar ise de redde ihtimalleri-yok -dur. Bu
halde kelâmın zahirinden talâk ciheti tercih edilir, zevç bunun hilafını iddia ederse zahiri hal kendisini tekzib edeceğinden kazaen tasdik olunmaz.
Müzakerei talâk halinde ise birinci -nevi lâfızlar ile talâkın vukuu, niyyete tevakkuf eder. İkinci ve üçüncü nevi lafızlar ile talâkın vukuu niyete
muhtaç bulunmaz. Çünkü birinci nevin hem talâka, hem de red ve teb'îde ihtimali olduğu gibi. Müzakerei talâk.halinin de hem talâka, hem de redde
ihtimali vardır. Binaenaleyh zevç, bununla talâka niyet etmeyib redde niyet etdiğini ifade ederse zahiri hal, kendisini mükezzib olmıyaca-ğı cihetle
tasdik olunur.
Velhasıl : birinci nevi, herhalde niyete tevakkuf eder. îkinci nevi, riza ve gazab hallerinde niyete tevakkuf edib müzakerei talâk halinde niyete
tevakkuf etmez. Üçüncü nevi ise yalnız hali rizada niyete tevakkuf eder, gazab ve müzakerei talâk hallerinde niyete mütevakkıf olmaksızın talâk
vaki olur.
85  - : Kendilerile niyyete muhtaç olmaksızın talâkı ric'î vaki   olan bazı tebirler :
(1) : Sen taliksin
(2) : Sen mutallâkasm
(3) : Seni tatlik ettim. Bu üç tâbirden hangi birile niyet bulunsun bulunmasın yalmz bir talâkı ric'î vaki olur. Bunlar ile iki veya. üç talâka veya talâkı
baine niyyet, sahih değildir.
(4) : Boş ol
(5) : Talik ol
(6) : Talâkın bana farzdır
(7) : Talâkın ma vacibdir
(8) : Talâkın üzerime lâzımdır.
(9) : Seni boşadım
(10) : en buradan Şama kadar taliksin
(11) : Sen benim ilmimde taliksin
(12) : Sen benim nisabıma taliksin
(13) : Sen benim reyimde taliksin
(14) Talâkını sana hibe etdim.
Bütün bu tâbirler ile de birer talâkı ric'î tahakkuk eder.



(15)   : Sen talâksın. Bununla üç talâka niyyet sahihdir.
(16)   : Talâk üzerime olsun. Bununla örfe binaen bir talâkı ric'î va-olur.
(17)   : Seni tatlik ederim. Halde istimali galib olursa bu müzari siga-le de bir talâkı ric'î vaki olur.
(18)  : Şart ölsım. Bununla da talâkda mutearef olan yerlerde yalnız r talâkı ric'î tahakkuk eder, velev ki üç talâka niyyet edilsin.
(19)   : Birden üçedek boş ol. Bununla iki talâkı ric'î vaki olur.
(20)   : Ey talik
(21) : Ey mutallâka. Bu iki tabir ile şetm kasd etdi-ini zevç, iddia etse kazaen tasdik olunmaz. Bunlar ile de birer talâkı ri-
vaki olur. Fakat zevce evvelce başka bir kocasından boşanmış bulunur ikinci kocası bu sözlerile onu haber verdiğini iddia eylerse tasdik olu-ır.
(22): Sen talâğsın
(23): Sen telâğsın
(24): Sen talaksın
(25) : telâksin. Gibi musahhaf lâfızlar ile de kazaen birer talâkı ric'î vaki ur. Velev ki zevç, bunlar ile zevcesini korkutmuş olduğunu iddia  Şu kadar
var ki bu kasdine dair evvelce İşhadda bulunmuş olursa sdik olunur.
86 - : Kendilerine mutearef olmalarına mehni niyyete tevakkuf et-;ksizin talâkı bain, vaki olan bazı kinaî tabirler:
(1) : Sen haramsın
(2) : Sen bana haramsın
(3) : Ben sana hara-im
(4) : Sen bana nâ mahrem oldun
(5) : Bana haram lâzım gelir
(6): zerime haram olsun
(7) : Halâlim haram olsun.
Bu tabirler ile talâka niyet edilsin, edilmesin birer talâkı bain vaki lursa da bunlar ile zihare, ilâya niyyet de sahihdir. Nitekim ileride gö-lecekdir.
87  - : Kendilerile niyyet edilince talâkı ric'î vaki olan bazı kinaî ıbirler:
(1) : İtidad et
(2) : Rahmini istibra et
(3) : Sen birsin
(4) : Sen utlakasın
(5) : Talakının yolunu tahliye ettim
(6) : Talâk üzerine olin
(7) : Talâkını sana ikraz ettim
(8) : Talâkını diledim
(9) : Allah takını diledi
(10) : Allah talâkına hükm etdi
(11) : Talâk sanadır
(12) : Ben senin talâkından beriyim
(13) : Sen fülânın zevcesinden daha taliksin
(14) : Talâkını sana sattım. Bu tabire karşı zevce «Bilâ bedel satın aldım» derse bir talâkı ric'î tahakkuk eder
(15) : Sen benim zevcem değilsin
(16) : Ben senin zevcin değilim. Bu iki tabir ile talakı bain vaki olacağı Dürer'de, talakı ric'î vaki olacağı da Bahr'den naklen Dürri Muh-tar'da
mezkûrdur.
Şunu da ilâve edelim ki : kinaî tabirler ile üç talâka niyyet sahihdir. Bundan yalnız «.İtidad et, rahmini istibra et, sen vahidesin, nefsini ihtiyar et»
tabirleri müstesnadır. Bunlar, sarih hükmündedirler. Bunlar ile iki veya üç talâka niyyet edilse de yine birer talâkı ric'î, vaki olur.
87  - : Kendilerile niyyet edilince talâkı bain   vaki olan bazı kinaî tâbirler :
(1) : Sen bainsin
(2) : Sen müıbanesin
(3) : Sen foeriesin
(4) : Seni ibane etdim
(5) : Seni mü'bane kıldım
(6) : Sen şaibesin
(7) : Sen Hali-yesin
(8) : Senden müfarekat etdim
(9) : Seni terk etdim
(10) : Seni teşrih etdim
(11) : Sebilini tahliye etdim
(12) : Talâkını terk etdim
(13) : Benden halâs oldun
(14) : Benden uzak ol
(15) : Benden git muradına er
(16) : Aramızda nikâhı fesh etdim
(17) : Beynimizde nikâh yokdur



(18) : Zevzemden başka oldun
(19) : Seni bırakdım
(20) : Kalk
(21) : Çık
(22) : Git
(23) Cehenneme git
(24) : Örtün
(25) : Bağım ört
(26) : Tezevvüc et
(27) : Ehline lâhik ol
(28) : Şimdiden sonra anam ol
(29) : Seni istemem kime ister isen yar
(30) :Hangi yola ister isen git
(31) : Hurre ol
(32) : Azad ol
(33) : Sen hurresin
(34) : Sen azadsın
(35) : Senii'tak etdim
(36) : Bana ecnebiyye ol
(37) : Benim için üzerinde nikâh yokdur.
(38) : Benim için üzerinde mülk yokdur
(39) : Sen taliki bainsin. Bu tabir ile bir ve indeniyye üç talâkı bain vaki olur Ve «bain» lâfzile diğer bir talâka niyyet edildiği takdirde iki talâk
tahakkuk eder.
(40) : Git tezevvüc et
(41) : Git de tezevvüc et. Bu iki son tabir ile niyyet bulunmasa da talâk vaki olacağına dair olan kavi, mercuhdur.
(42) : Dört yol sana açıktır, hangi yolu ister isen tut. Bu son fıkra ilâve edilmedikçe bu son tabir ile talâk vaki olmaz.
(43) : Seni muhalea etdim. Bu tabir ile ivaza mukarin olmayınca bİ-lâ bedel bir talâkı bain vücude gelir.
(44) : Senden geçdim. Bu tabir ile «müfarekat   etdîm» mânasında mutearef olduğu beldede indenniyye bir talâkı bain husule gelir.
(45) : Sen bana hınzır gibisin
(46)  : Sen bana meyte gibisin.
(47) : Sen bana hamr gibisin. Bu son üç tabir ile zihare, i'lâya niyyet de sahihdir.
88  - : Knulilorüc niyyet   edilse de talâk vnkİ   olmayan bazı tâbirler :
(1) : Ben senden beriyim
(2) : Ben senin talâkından beriyim
(3) : Talâkından beri oldum
(4) : Talâkından i'raz etdim
(5) : Talâkını sevdim
(6) : Talâkını arzu etdim
(7) : Talâkına razı oldum
(8) : Seni mu-rad etmem
(9) : Seni ibahe etdim
(10) : Sen bana yaramazsın
(11) ; Benim sana hacetim yokdur
(12) : Seni sevmem
(13) : Benim sana rağbetim yokdur
(14) : Sana müştehî değilim
 (15) : Seni istemem
(16) : Allah sana mübareketsin
(17) : Ben senden talikim. Talak, zevcenin vasfı olduğundan zevç, bununla muttasıf olamaz.
(18) : Ben seni tezevvüc etmedim Bu, kizbi mahz olub tashihi kabil olmadığından talâkı mucib olmaz.
(19) : Vallahi sen benim zevcem değilsin
(20) : Vallahi sen benim zevcem olmadın. Bu gibi nefy üzerine vuku bulan yeminler, maziye tena-vül eder, zevç ise bunda kâzıbdir. Ve yeminler,
birer cümlei ihbariyyedir. Talâkı ika ise inşaiyyatdandir.
Talâk ikaına ihtimali olmayan sair lâfızlar ile de talâk vaki olmaz. Velev ki talâka niyyet edilsin. Bahri Raik. Reddi Muhtar. Hindiyye.
(Maliki mezhebine göre talâkda müstamel olan lâfızlar, üç kısma ayrılır :
(1) : Sarih lâfızlardır. Bunlar, talâkda mütearef olub t, 1, k maddelerinden teşeküî ederler. Bunlar ile talâk vukuu, niyyete muhtaç değildir: «Sen
taliksin», «Sen mutalîâkasın», «Seni tatlik etdim», «Beri senden talikim», «Talâk bana lâzımdır» tabirleri gibi.
(2) : Zahir olan kinaî lâfızlardır. Bunlar ile de niyyete muhtaç olmaksızın talâk tahakkuk eder : «Sen bainesin», «Sen vahidei bainesin», «Sen bana
meyte gibisin», «San bana dem gibisin», «Sen bana hmzir eti gibisin», Sen bana haramsın» tabirleri gibi.
(3) : Hafî olan kinaî lâfızlardır. Bunlar   ile talâkın vukuu, niyyete mütevakkıftır. Niyyet bulunmayınca talâk tahakkuk etmez  : «Sen hur-resin»,



«Sen muteddesin», «Sebilini tahliye etdim»,    «Ehline lâhik ol», «Sen benim zevcem değilsin», «Sen bana halâl olmazsın», «Nefsinin çaresini
ara», «Benim senin üzerinde mülküm yokdur»,  «Çık git», «Mun-sarif ol - Savul, savuş», «Ben seni tezevvüc etmedim» tâbirleri gibi.
Zevcen var mıdır?.. Sualine cevaben «Kayır yokdur» sözü de böyledir. Bütün bu tabirlerin talâka da, talâkın gayrisine de ihtimalleri vardır.
Maliki mezhebine nazaran talâkda kullanılan lâfızlardan her binle kaç aded talâk olabileceği tafsilâta tabidir. Bu bakımdan bu lâfızlar, şöy lece baş.
nev'e ayrılır :
(1) : Kondilorile yalnız birer talâk vaki olan lâfızlardır, meğer ki ziyadeye niyyet edilsin. Bunlar : «Sen taliksin», «Sen mutalîâkasın», «Seni tatlik
etdim»t «Senden müfarakat etdim», «îtidad et» gibi lâfızlardır. Zavce, medhulün biha olsun olmasın.
Zevç, «Îtidad et» lâfzile talâka niyyet   etmediğini söylerse yeminile tasdik olunur.
«Sen taliksin, taliksin, taliksin» sözile de üç talâk vaki olur. Zevce, gerok medhulün biha olsun ve gerek olmasın. Fakat ikinci ve üçüncü «Sen
taliksin» sözü birincisini tekid kasd edilmiş olursa yalnız bir talâk tahakkuk eder.
(2) : Kendilerile üçer talâk vaki olan lâfızlardır. Bunlar da zevcin aded hakkındaki niyyetine bakılmaz.  «Sen vahidei  bainesin»,   «Yuların
ûoynundadır - yani: sen serbestsin, istediğin yere gidebilirsin» tâbirleri gibi.
«Istitar et», «Çık git» tâbirleri de bu hükümdedir. Fakat bu son tâbirler ile medhulün biha olmayan zevce hakkında yalnız bir talâk vaki olur. Meğer
ki ziyadeye niyyet edilsin.
(3) : Kendilerile medhuliîn biha olan zevceler hakkında herhalde ü-çer talâk ve gayri medhulün biha olan zevceler hakkında da bir ve iki talâka
niyyet edilmediği takdirde üçer talâk vaki   olan lâfızlardır. Bunlar da «Sen bainesin»,  «Sen haliyesin»,  «Ben  senden bainim»,  Ben  sana
haramım», «Sen bana meyte gibisin», «Sen bana dem gibisin», «Sen bana haramsın», «Seni nefsine bağışladım», «Seni ehline red etdim» tabirleri
gibi.
Zevç, bu tabirler ile üç talâka niyyet etmediğini iddia etse medhulün biha olan zevcesi hakkında tasdik olunmaz. Fakat raedhulün biha olmayan
zevcesi hakkında yeminile tasdik olunur.
(4) : Kendisile üç talâk vaki olan lâfızdır, meğer   ki bundan ekalc niyyet edilsin. Bu da Sebilini tahliye etdim» tâbiridir. Bu hususda zevce nin
medhulün biha olub olmaması müsavidir.
(5) : Kendilerile bir veya iki talâka niyyet edildiği takdirde birer veya ikişer talâk, adede niyyet edilmediği takdirde üçer talâk vaki olan ve talâka
niyyet bulunmadığı takdirde talâkı icab etmeyen lâfızlardır. Bunlar da «Git», «Münsarif ol», «Ben seni tezevvüc etmedim», «Sen hurre sin», «Sen
mu'tekasm», «Sen benim zevcem değilsin»,  «Ehline lâik ol» tabirleridir.
Vaki olan suale cevaben «Benim zevcem yokdur» tabiri bu hükümdedir. Bu nevide de zevcenin medhulün biha olub olmaması müsavidir.
Muhtasarı Ebizziya ve Muhammed Hırşî'nin şerhi).
(Şafiî mezhebine göre de talâkda kullanılan lâfızlar iki kısımdır  :
(1)  :  Sarih olan lâfızlardır ki, bunlar ile talâkın     vukuu kazaen niyyete muhtaç olmaz. Bunlar   :  Talâk,  firak,  serah  kelimclerile bunların
müştekkatından ibaretdir. Bunlardan her birile bir talâkı ric'î tahakkuk eder, meğer ki iki veya üç talâka niyyet edilsin, o halde o veçhile talâk
husule gelir.
Bu kelimelerin rıza halinde vukuile gazab veya müzakerei talâk halinde vukuu müsavidir.
Kezalik : Medhulün biha olmayan zevce hakkında Sen taliksin, sen taliksin, sen taliksin» denilse bununla bir talâk vaki olub ikinci ve üçüncü
talâklara mahal kalmaz.
(2) : Kinaî lâfızlardır ki, bunlardan herhangi birile talâkın vukuu,o niyyete muhtacdır. Niyyet bulunursa bunlar ile birer talâkı rîc'î vucude gelir,
meğer ki iki veya üç talâka niyyet edilsin. Bunlar da «Sen bainsin», «Sen beriesin», «Sen benden berî oldun», «Ben senden beriyim», «Sen benden
bain oldun», «Ben senden bain oldum», «Git», «Çık», «Benden uzak ol», «Git evlen», «İstediğin ile teehül et», «Sen bainen taliksin», «Sen
haliyesin», «Benden boş oldun», «Benim sana hacetim yokdur». «Sana veda etdim», «îtidad et», «Sen baan haramsın», «Elbette taliksin» gibi
tabirlerdir.
Bunlar ile söylenildiği zaman talâka niyyet edilmeyib de badehu niyyet edilse yine talâk vaki olmaz.
Şafiîlerce zevç ile zevce arasında beyyunet vukuu, ivaz mukabilinde olan talâk ile ve üç talâkm ika edilmesile veya iddetin nihayet bulma, sile
tahakkuk eder, yoksa kinaî tabirler ile beynunet husule gelmz.
Şafiîlerce talâkı teşdid etmek de beynuneti icab etmez. Meselâ : sen elbette taliksin», «Sen şedid - veya galiz - bir talâk ile mutâllakasın», «Sen
taliksin, boşsun», «Sen taliksin itidad et», «Taliksin benim sana ihtiyacım yokdur», «Sen taliksin ehline iltihak et», «Sen boşsun Örtün» tabirile
yalnız birer talâkı ric'î vücude gelir. İki veya üç talâk kasdedi-Hrse o veçhile talâk1 tahakkuk eder. Fakat bunlar ile ne ziyadeye, ne de esasen talâka
niyyet edilmediği söylense bu, kazaen tasdik edilmez, belki yalnız birer talâk vukuuna hükm edilir.
Hadisi nefs ile, yani : kalben yapılan tatlik ile talâk tahakkuk etmez. Herhalde lâfz veya lâfz makamına kaim bir işaret lâzımdır. Ki-tabül'üm,
Tuhfetül'mühtac.
Şafiî fukahası diyorlar ki : 'Kinaî lâfızlar ile talâkın vuku, herhalde niyete mütevakkıf dır. Bu hususda karinei zahireye İtibar yokdur,. delâleti hal,
nazara alınmaz. Çünkü zevç, herhalde muhtardır, mâfizzamiri, zahiri hâle muhalif olabilir. Elhakayık.)
Buna cevaben hanefî fukahası da diyorlar ki : gazab veya müzakerei talâk halleri, birer karinei zahiredir, bunlar umun batmadan ibaret olan
niyyetden daha kuvvetli    olarak o lâfızlar ile talâk    kasd ediî-
diğinc delâlet eder. Binaenaleyh bu halde zeve, talâka niyyet etmediği ni iddia etse de zahiri  ha! kendisini mükezzib olacağından iddiası, kazaen
tasdik edilemez. Fakat diyaneten tasdik edilebilir.
(Hanbelî mezhebine göre de talâkda müstamel tabirler, sarih ilo kinaye kısımlarına ayrılır. Sarih olanlar, talâk lâfzile bundan tasrif odilen tabirlerdir.
«Sen taliksin», «Sen mutâllakasın», «Seni tatlik et-d'm» gibi. Bunlar ile niyyete muhtaç olmaksızın birer talâkı ric'î vaki olur. Kinaî tabirlere gelince
bunlar da zahir ile hafi nevilerine ayrılır. Kinayatı zahire: «Sen haliyesin», «Sen beriesin», «Sen bainsin», «Sen hürresin», «Dilediğin ile evlen»,
«Seni itak etdim», «Emrin elindedir» gibi tabirlerdir.
Bu kinayatı zahire ile ne vaki olacağı hakmda ihtilâf vardır. Bir kavle göre bunlar ile talâka niyyet edilince üç talâk, vaki olur. Velev ki, bir talâka
niyyet edilsin. Amma talâka hiç niyyet edilmezse bir şey lâzım gelmez. Metinlerde meşhurolan kavi, budur. Diğer bir kavle göre bunlar ile neye



niyyet edilirse yalnız o vaki olur.
Kinayatı hafiyyede firak, serah lâfızlarile «Çık», «Git», «Sen bir-dn», «Sen benim zevcem değilsin», «îtidad et» «Ehline lâhik ol», «Rahmimi
istibrada bulun», «Benim için sana hacet yokdur», «İhtiyar eU gibi tabirlerdir. Bunların hükmü, kendilerile talâka niyyet edilmeyince talâk vaki
olmamakdır. Talâktı niyyet edilib adede niyyet edilmediği takdirde de medhulün biha Hakkında yalnız bir talâkı ric'î, gayri medhulün biha
hakkında da birtalâkı bain vaki olmakdır. Bir talâka veya birden ziyade talâka niyyet edilince de-o veçhile talâk lâzım gelir.
Kinaî lâfızlar ile talâkvukuuiçin iki- şart vardır. Biri, talâka niyyet bulunmalıdır. Diğeri de niyyet, telâffuz edilen kinaye lâfzına mukarin olmalıdır.
Ancak delâleti hal de niyyet makamına kaim olur. Gazab hali. talâk sualine cevab hali gibi. Bu halde zevç, talâka niyyet etmediğini söylese
diyaneten tasdik olunur, hükmen kabul olunmaz. Esah olan budur. Çünkü delâleti halin hükmi elfaz üzerinde tesiri vardır. Bunun içindir ki, bir lâfz
bazan zemme, bazan da medhe hami olunur. Meselâ bir kimseye tazim halinde «Ey afif oğlu afif» denilse medh olur, sebbü şetm halinde denilse
zem ve kazf olur. Elmuğnî, Neylül'mearib, Keşşafül'kına.)
(Zahiriyye mezhebine göre talâkda kullanılan lâfızlar, yalnız talâk, firak, serah lâfızlarile bunların müştekkatıdır. Talâk lâfzında niyyete bakılmaz.
Bununla her halde kazaen talâk vaki olur. Diğerlerinde ise niyyet bulunmadıkça talâk vaki olmaz. Zevcin ademi niyyet iddiası, hem kazaen hem de
diyaneten tasdik olunur.
Bu üç lâfız ile_ bunların müştekk atından başka tabirler ile ne diyaneten ve ne de kazaen talâk tahakku etmez, niyyet bulunsun bulunmasın.
Binaenaleyh "haliye, berie, bain, çık, git, seni ehline bağışladım, yuların boynundadır" ve emsali tabirler ile talâk vaki olmaz.
Arabca bilmiyenler, talâka mevzu mezkur lâfızların mukabil tercümelerini kullanırlar. Dilsiz ve mariz olanlar da kadir oldukları savt ve işaret ile
zevcelerini boşayabilirler. Elverir ki bunları işidib görenler, bunlar ile talâk murad edildiğine yakin hâsıl etsinler.
Zahiriyyeye göre "Entİ talikün - Sen boşsun" sözile iki veya üç talâka niyyet edilmesi, muteberdir, zevce gerek medhulün biha olsun ve gerek

olmasın. Elmuhallâ.) 
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Talâk Vukuunun Şartları :
 
89 - : Bir talâkın tahakkuk edebilmesi için başlıca şu gibi şartlar vardır :
(1)   : Zevcin talâka ehil, yani : mükejlef ve müteyakkız olması şarttır.
Binaenaleyh çocuğun, mecnunun, naimin talâkları vaki olmaz.
(2)   : Zevcenin nikâhı sahih ile menkuhe veya talâka mahal olmaya salih mutedde bulunması şarttır.
Binaenaleyh bir ecnebiyye hakkında talâk vaki olmıyacağı gibi hürmeti müsahere veya^ademi kefaret gibi bir sebeble nikâhı fesh edilerek iddet
beklemekte olan bir kadın hakkında da talâk vaki olmaz.
(3)   : Talâkın bir lâfza mükarin olması şartdır.^ Binaenaleyh mücerred niyyet ile talâk husule gelmez.
(Bu hususda umum müctehidler müttehiddir. Yalnız Zührî demiş-dir ki, zevç t&lâka kalben azm ederse talâk vaki olur. Elmuğnî.)
(4)   : Talâkın istisnadan yani: inşaallah demekten halî olması sart-dır.
Binaenaleyh bir kimse, zevcesine hitaben «Seni İnşaallah boşadım» dese bununla talâk vaki olmaz. Buna «İstisnai tatili» de denir. Çünkü bu istisna,
talâka muttasıl olarak zikr edilince talâkın vukuuna mani olur, söylenilen sözü muattal bir hale getirmiş olur. Velev ki zikri, kasde mükarin ve
mânası kailince* malûm olmasın. Ta'liki talâk bahsine de müracaat!...
(5)   :Talâkın zevceye hakikaten vej'a manen tevcih ve izafe edilmesi şartdır.
Binaenaleyh bir kimse, zevcesine hitaben «Seni boşadım> veya gıyabında «Zevcemi boşadım» yahud ismini zikr ederek «Fülâneyi boşadım» dese
talâk vaki olur. Çünkü bu suretlerin hepsinde izafet mevcuddur.
Falçat bir kimse, böyle bir izafede bulunmaksızın zevcesine hitaben «Eğer şöyle yaparsan talâk'\ olur» yahut «Benden izinsiz harice çıkmamalısın,
çünkü ben talâka yemin etdim» dese bununla talak vaki olmaz
Meğer ki bu kadının talâk ınıkasdetsin. O halde şartın vukuu halinde talâk tahakkuk eder.
Kezalik : Bir kimse zevcesinin telkini üzerine mânasını, yani nikâhı izaleye müeddî birctabir, olduğunu bümiyerek talâk lâfzım telâffuz etse; yahut
yazılı olan tatlikî tabirleri velev zevcesinin muvacehesinde okusa veya bunları yazsa, veyahut başkası tarafından hikâye eylese zevcesini kasd
etmedikçe talâk vaki olmaz.
90 - : Talâk zevcenin zatına muzaf olunca vaki olacağı gibi ruh, cesed, rakabe gibi tamam vücudünden tabir olunur bir cüz'üne veya nısıf, sülüs
gibi bir şayicüz'üne izafetle de vaki'olur.
91  - : Talâk, kabili tecezzi değildir. Talâkın cüz'ünü ziKr, küllünü
zikr gibidir.
Binaenaleyh bir talâkın yarısı veya üçde biri misilli eczasından herhangi bir cüz'i zikredilse, meselâ: zevceye hitaben «Seni yarım talâk İle
boşadım» denilse tam bir talâk vaki olur,
92  - ; Talâk da mükâtsbe, muhatebe mesabesindedir. Binaenaleyh bir kimse, zevcesine   muanven ve mersum bir mektub
yazarak kendisini boşadığmı bildirse mektubu yazdığı andan itibaren talâk vaki olur. Meğer ki «işbu mektubu aldığın zaman» veya «işbu
mektu bum vâsıl oldükda seni boşadım» diye yazmış olsun. O takdirde mektub zevceye vâsıl olmadıkça talâk vaki olmaz. Bedayi, Hindiyye, Dürri
Muhtar.
« (Mezhebi zahiriye nazaran gaibin ika edeceği talâk, zevcesine baliğ olmadıkça muteber olmaz, zevcesile aralarında kemafissâbık tevarüs vesair
zevciyyet hukuku carî olur, zevce gerek medhulün biha olsun ve gerek olmasın. Talâk da gerek bir ve gerek üç bulunsun. Fakat talâk
haberi'zevceye tasdik edeceğibir şahıs vasıtaSile veya hükmen kabul.edilecek bir şahadet yolile baliğ olursa bu andan itibaren talâk tahakkuk eder.

Şu şart ile ki, bu anda zevce, ya gebe veya kendisine tekarrüb vaki olmamış bir tuhr halinde bulunsun. Elmuhallâ.) 
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Talakın Ehlî :



 
93 - : Talâkın ehli; mükellef olan, yani : âkil,   baliğ ve müteyakkız bulunan zevedir, velev ki gayri müslim bulunsun.
Binaenaleyh çocukların, matuhların, mecnunların, mübersem veya muğmaaleyh olanların ve havf ve hayalarından nâşi medhuş bulunanların,
uyuyanların ve zevç olmayanların talâkları vaki olmaz.
Şöyle ki : çocuklar, mürahik bulunsalar da talâkları bâtıldır. Binaenaleyh badel'bülûğ bu talâklara razı olsalar da hükmü yokdur. Çünkü akl, ehliyeti
tasarrufun şartıdır. Bir tasarrufun maslahate muvafık oltıb olmadiği akl ile bilinir. Mecnunlar ise bu idrâk vasıtasından mahrumdurlar. Fakat
mecnunların hali ifakatlerindeki talâkları muteberdir.
Kezalik : bir kölenin zevcesini efendisi, ve bir çocuğun zevcesini velîsi boşayamaz. Çünkü bunlar zevç değildirler. Fakat bir kimse, başkasının
zevcesini bilvekâle boyaşabilir. Zira vekilin talâkı müvekkilinin ehliyetine dayanır.
Kezalik : bazı sebeplerden dolayı zevç ile zevce arası, hâkimin hük-mile tefrik edilebilir. Çünkü hâkim, mütehakkak bir zarureti def için velayeti
âmmesi itibarile bu salâhiyeti haiz bulunur.
94  - : Marizin akh zail olmadıkça taiâkı muteberdir. Çünkü maraz, ehliyeti teklifi ıskat etmez. Fakat marizin akh zail olunca talâkı muteber olmaz.
95  - : Muhtînin, yani  : başka bir söz söylemek    isterken lisanından bir hata eseri olarak talâk sadır olan zevcin talâkı vaki olur.
Meselâ : Zevcesine hitaben, «Sen insansın» diyecek yerde «Sen taliksin» dese kazaen talâk lâzım gelir. Çünkü bu söz, sarih olduğundan niy-yete
muhtaç değildir. Hâkimler, niyyete değil, istimal edilen lâfızlara göre hükm ederler. Fakat zevcin hata iddiası, hakikate mukarin ise diya-neten -
kendisile indallah muteber olur.
96 - : Hâzilin, yani : sözünün ne hakikî mânasını ve ne de mecazî mânasını kasd etmeksizin lâtife yapmak isteyen bir zevcin talâkı, hem kazaen hem
de diyaneten vaki olur. Çünkü hâzil, talâk lâfzını kasden söylediğinden hükmü, ister istemez kendisine lâzım gelir.
Cahiliyyet devrinde bazı erkekler; zevcelerini boşar, sonra dönüp şaka olarak - lâiben, hâzilen - boşadıklarını iddiada bulunurlardı. Bunun üzerine
talâk ile mülâabenin ademi cevazı hakkındaki bir nazmı kur'anî nüzul etmişdir.
Fakat hezel yolile yapılan ikrarı talâk ile talâk vaki olmayacağı gibi hâzilen ikrar edileceğine evvelce işhad edildiği takdirde de talâk kazaen vaki
olmaz. Zira hezl, kizbin delili olduğundan ikrarın sıhhatine tesir eder.
97 - : Sefihin, yani  : aklı zayıf olan kimsenin talâkı muteberdir, velev ki mahcur olsun. Çünkü talâk gibi feshi kabil, rızaya mütevakkıf olmayan
tasarrufatı kavliyye hacr altına alınamaz.
98  - : Dilsizin mahud işaretile talâkı vaki olur, mevtine kadar devam etmek şartile. Velev ki ahresiyyeti sonradan arız olsun.
Fakat kitabete muktedir olan dilsizlerin mücerred mahud işaretlerile talâkın vuku bulub bulmayacağında ihtilâf vardır.
99  - Alel'itlâk mükrehin talâkı muteberdir,    ikrah, gerek meşruî bir suretde vuku bulsun ve gerek bulmasın ve ikrah, gerek mülcî derecesinde
bulunsun ve gerek bulunmasın. Çünkü ikrah, esasen ihtiyarı ibtal ve izale etmez. Belki mükreh, yaptığı fi'li yine kendi ihtiyarile yapmış olur,
kendince iki şerrin ehvenini ihtiyar etmiş olur.
Maahaza talâk, feshi kabil olmayan tasarruflardan bulunduğu cihetle bunun vukuunda ikrahın mevcud olub olmaması müsavidir.
Meselâ : zevcesine nafaka vermemek için talâka yemin eden bir kimse, hâkim tarafından vuku bulan cebri şer'îye binaen nafaka verecek olsa talâk
vaki olur.
Kezalik : bir kimse, zevcesini gayri meşru suretde vuku bulan bir cebre binaen tatlik etse yine talâk vaki olur.
100  - : Talâka bil'ikrah vekil olan şahsın    tat tiki de muteberdir. Şöyle ki : bir kimse, zevcesini boşamak İçin bir şahsı cebren tevkil*
edib o şahıs da bu ikraha mebnî o kadını tatlik etse talâk,, bil'ittifak vuku bulur. Çünkü bu takdirde mutallik, zevcdir. Vekilin bu tasarrufu
müvekkiline racidir.
Fakat bil'ikrah vuku bulan ikrarı talâk, muteber olmadığı gibi bil' ikrah kitabetle yapılan talâk da muteber değildir.
Binaenaleyh bir kimse, zevcesinin talâkını yazmaya cebr olunsa yazacağı mektub ile talâk tahakkuk etmez. Zira m'ükâtebe, bir hacete bir.aen
muhatebe makamına ikame edilmiştir. Bu halde ise hacet mevcut değildir.
101 - : Mubah bir şey yemesinden veya içmesinden dolayı sarhoş olan bir kimsenin talâkı muteber değildir. Fakat istimali şer'an memnu olan bir
şeyi bile bile yemesinden veya içmesinden    dolayı sarhoş olan kimsenin sekir halindeki talâkı muteberdir. Hali sekirden    maksad ise müskir
maddenin akla galebe eden neşvesinin tesirilc husule yeleri hezeyandan, kelâmın ihtüâtmdan ibarstdir. Hanefiyyece muhtar ve müfta bih olan da
budur. Bahri Raik, Dürri Muhtar, Reddi Muhtar, Hindiyye, Ali Efendi fetavasi.
102  - : Sarhoşluk halinde vuku bulan talâkın muteber olmaması meselesi, izaha muhtacdır. Şöyle ki: sarhoşluk, usuli fıkıhda beyan, olunduğu
üzere ehliyete aid, mükteseb arızalardan olup iki türlü    sebebden neşet eder    :
Biri :mübah tarikile olan, meselâ : bal şerbeti veya ilâç içmekden veya bil'ikrah müskiratdan birini kullanmakdan ileri gelen sarhoşlukdur. Bu türlü
sarhoşluk, hastalık ve baygınlık gibi elde olmayan arızalar kabilinden sayılarak sahibinin sıhhati tasarruf atın a mâni olur. Bu hususda
müctehidlerin ittifakları vardır.
Diğeri : mahzur tarikile olan, yani : memnu olan müskiratdan birini birihtiyar istimalden münbais olan sarhoşlukdur. Bu kısım-ihtiyare müstenid
olduğundan sahibinin mükellefiyetine, sıhhati tasarrufatına mam olmaz. Binaenaleyh böyle bir sekranın talâkı vaki olur. Cumhun ulemanın ve
ammei sahabenin reyleri böyledir.
Fakat Hazreti Osman - radıyallahu tealâ anhden bir rivayete nazaran sekranın talâkı vaki olmaz. Hanefîlerden îmam Züfer, imam Kerhî, îmam
Tahavî İle Muhammed ibni Seleme de bu rivayeti ihtiyar etmişlerdir. Fukahadan Rebîa, Ebu Sevr gibi bazı zevat da buna zahib-dirler. îmarn Şafiî
ile imam Ahmcd ibni Hanbelden de bu yolda birer rivayet vardır.
Maahaza ulemanın bu ihtilâfı, sarhoşluğun her hangi derecesine şâmil midir, değil midir?. Bu cihet, tedkike muhtacdır:
Fethülkadîr sahibine göre fuhakayı kiramın bu hususdaki ihtilâfı, yeri gökden, kadım erkekden ayırd edemiyecek derecede, sarhoş olanlar
hakkındadır. Erkekleri kadınlardan tefrik ettikleri halde mücerred nasm güzel gördüğünü çirkin ve çirkin gördüğünü güzel sayacak derecede sarhoş
bulunanlar hakkında değildir. Bunların tasarruflarının sıhhatinde ihtilâf mevcut değildir.
Hamevî de Müctebadan naklen diyor ki: Sekrİn derecesinde fukaha ihtilâf etmişlerdir. Eğer sarhoş, zemini semadan, ricali nisadan temyiz
edemiyecek bir halde bulunan kimse ise şüphe yok ki, bunun bey'i, talâkı, yenlini bâtıldır. Amma teklif ve hitabın teveccühüne kâfi olacak mertebe



akıl ve temyizi mevcud olan kimse ise bu, sahî = sarhoşluğu zaii olmuş şahıs mesabesinde olacağından mezkûr tasarrufları sahih olur.
Fakat Reddül'muhtarda beyan olunduğuna nazaran gerek einimei selâseye ve gerek îmam Ebu Yusuf ile îmam Muhainmede göre sahabei kiram ile
bir çok ulemanın yukarıda yazılı ihtilâfları hezeyan eden, yani: sözü muhtelit olan sekran hakkındadır. Binaenaleyh bu derecede sarhoş olan
kimselerin sıhhati tasarrufuna kail olmayan zevat, bu derecenin fevkinde sekran bulunan kimselerin de sıhhati tasarrufuna evlâ bittarik kail
bulunmuş olurlar. Fethül'kadîr, Bedayi, Dürri Muhtar.
« Malikîîeı-e göre talâkın ehli yalnız müslim ve mükellef olan kimselerdir. Binaenaleyh gayri müslimlerin talâkları sahih değildir. Meğer ki islâm
hâkiminin hükmüne bil'ittifak müracaat etsinler. Kezalik: marizin bir hezeyan neticesi olarak zevcesini tatlik etmesi, muteber değildir. Şu kadar var
ki bu tatlike şuuru îâhık olmadığına dair kendisine yemin tevcih edilir.
Kezalik : hata tarikile olan talâk, ne diyaneten ve ne de kazaen muteber değildir. Şu kadar var ki, bunun bir sebkı lisan neticesi olduğu sa-bİt
olmalıdır, olmazsa kazaen tasdik olunmaz. Minehul'celîl, Muhtasarı Ebizziya.)
(Şaîbî, Nehaî, Ebu Kılâbeye göre mükrehin talâkı muteberdir. Fakat eimmei selâseye göre gayri meşru ikrahlar ile vuku bulacak talâklar muteber
olmaz.
Şöyle ki : Maliki fukahasma göre ikrahlar, ya serî veya gayri şendir. İkrahı şer'î, gayrın hakkı taallûk eden bir fi'l üzerine icbardır ki, müftabih olan
kavle nazaran bununla mutlaka talâk vaki olur.
Meselâ : zevç, zevcesini infak veya ebeveynine İtaat veya borcunu eda etmemek üzere talâka yemin etmiş iken hâkim tarafından zevcesini infaka
veya ebeveynine itaate veya borcunu edaya cebr olunsa sabık yeminine binaen talâk vaki olur. Zevç bunları âdeta bittav'ı verrıza yapmış sayılır.
İkrahı gayri şer'î ise haksız yere vuku bulan icbardır. Böyle bir ik-ra hile - zahir olan rivayete göre - ne kazaen ve ne de diyaneten talâk vaki olmaz.
Bu ikrah, ister mülcî, ister gayri mülcî bulunsun.
Meselâ : bir kimse, «Fülân haneye girmem» diye talâka yemin ettiği nalde bil'icbar o haneye idhal edilse bununla talâk vaki olmaz.
Malikî fuhakasının beyanına nazaran ikrah, elem verici bir havf ile tahakkuk eder. Mükrehün bihin vukuu hakkında galebei zan kâfidir. Katle, şedid
darbe, malı ahz ve itlafa, evlâd ve ahfadı kati ve ta'zîbe, zî mürüvvet bir zatın boynuna sille vurulacağına dair olan tehditler ile ikrah husule gelir.
Fakat yabancıların veya kardeş, amca gibi kariblerin kati ve tâ'zibine dair tehditler ile ikrah tahakkuk etmez.
Mükrehün bih olan fi'lin müneccez, yani : filhâl icrası mültezem olmak şart değildir. Binaenaleyh mücbir, zevce hitaben «Eğer zevceni bo-şamazsan
sana bir ay sonra şöyle yaparım* diye tehdid etmekle zevç, bundan korkacak olsa ihrah husule gelmiş olur.
Bir talâka cebr edilen şahıs, üç talâk ika etse yine talâk vaki olmaz. Çünkü ikrah halinde mükrehden sâdır olan söz, mecnundan sudur eden haller
mesabesindedir.
Sekrâna gelince : Malikî fukahasmdan bazılarının beyanına nazaran kuvvei mümeyyize sini büsbütün gaîb edib erkeği kadından, yeri gökden fark
edemiyecek bir halde bulunan sekranın talâkı vaki olmaz. Fakat esah olan kavle göre sekranın talâkı her halde vaki olur. Minehul'celîl, Dusukî,
Kifayetüttâlib ve haşiyesi, Muhammedi Hırşînin şerhi).
(Şafiî fukahasma göre talâkın ehli, mükellef olan zevedir. Gerek müslim olsun ve gerek olmasın. Şafiîlerce ikrah, hissî ve şer'î kısımlarına ayrılır.
Bunların hiçbirile talâk vaki olmaz.
Meselâ : bir kimse, zevcesine fülân gecede tekarrüb edeceğine dair talâka yemin ettiği halde o gece zevcesi haiz bulunsa veya kendisine uyku
galebe edib bir veçhile izalesine kadir olamasa ademi tekarrübe binaen talâk vaki olmaz. Şu kadar var ki, mezkûr gecede hayızdan veya uykudan
evvel bir veçhile tekarrübe kudret bulunmaması şarttir.
Şafiiyyeye göre ikrahın husulünde mücbirin tehdit ettiği şeyi fİlhal yapmaya muktedir olması şarttır. Bu iktidar, gerek velayet ve tegallüb-den ve
gerek fazla hücum ve savletten neşet etsin.
Mükrehin firar veya başkasından istiane gibi bir tarik ile mücbiri def den âciz kalması ve imtinaı takdirinde mücbirin mükrehünbihi ika edeceğine
kanaat getirmesi de şarttır.
îkrah ile beraber ihtiyar karinesi de zahir olursa talâk vaki olur.
Meselâ : bir erkek, iki zevcesinden lâalettayin birini boşamaya cebr olunduğu halde kendisi bunlardan birini tayin etse veya bir talâka cebr edildiği
halde üç talâk ile boşasa bu talâk muteber olur. Bunların aksi suretinde de hüküm böyledir.
Kezalik : Zevç, sarih veya talik yolile talâka cebr edildiği halde kinaye' tariküe veya müneccez olarak talâkda bulunsa yine talâk tahakkuk "eder.
Çünkü bu veçhile yapdığı talâkda ihtiyarı mevcud bulunmuş olur.
Bir şarta muallâk olan talâk, o şartın bü'ikrah vukubulmasiie tahakkuk etmez.
Kezalik : sârikler, bir şahsa karşı kendilerini bir kimseye haber vermemek için zevcesinin talâkına yemin etmedikçe salıvermiyeçeklerini ihtar
etseler, bununla ikrah tahakkuk eder. Binaenaleyh o şahıs, bu yeminden sonra ihbarda bulunsa bununla talâk vaki olmaz.
Fakat o şahıs, bilâ talep yemin etdiği takdirde bilâhare ihbarda bulunsa talâk vaki olur. Velev ki yemin etmedikçe kendisini bırakmıyacak-larını
bilmiş olsun. Çünkü bu suretde yemine icbar edilmiş olmaz.
Mükrehin talâk ânında tevriyede bulunması, meselâ «tatlik etdim» sözile yalan yere ihbar veya hîssî bir kayıddan itlâk gibi bir şeye niyet etmesi
veya talâkın akabinde gizlice «inşallah» demesi şart değildir Hi-lâfen libaz.
Malikî mezhebinde de muhtar olan kavle göre tevriye lâzım gelmez.
Sekrâna gelince : Bu, aklının ihtilâline bü'ihtiyar sebebiyet verdiği cihetle mazur, mer'fuulkalem değildir, ef'alinden dolayı mes'uldür. Fakat ilâç
istimalinden mütehassil sekir halindeki talâk vaki olmaz. Bu, telezzüz için ihtiyar edilmiş bîr ma'siyyet değildir. KitabüTüm, Nihaye ve haşiyesi.)
(Hanbelî fukahasma göre âkil olan bir gayri müslimin talâkı nafizdir. Gerek kitabî olsun ve gerek olmasın. Hanbelîlerce bir kısım ikrahlar
muteberdir. Şöyle ki: döğme, boğaz sıkma, hapis, suya saldırma gibi elem verici bir şey ile maalvaid zulmen yapılan ikrah, talâk vukuuna manidir.
Tehdidini ikaa kadir olan şahsın kati gibi, kat'ı uzv gibi, şiddetli darb ve uzun müddet habs gibi, çok bir malı ahz, vatandan ihraç gibi zararı biy^ük*
olan bir şe yile tehdit etmesi, ikrahdan maduddur.
Şu kadar var ki, mükreh, vaki olan tehdidin vukuuna gannı galibîle kani, definden âciz, kaçıb saklanabileceğine zannı galibi gayri mevcud
bulunmalıdır.
Bir kimsenin evlâdı hakkında vukubulacak ikrah, kendisi hakkında da ikrah sayılır.



ikrah, hâkimiyyet kuvvet ve sultasını haiz bir kimse tarafından yapılabileceği gibi sârik, yol kesici gibi bir mütegallib tarafından da yapılabilir.
Hafif bir darb, bundan sikılıb müteessir olmıyacak kimseler hakkında ikrah sayılmazsa da mürüvvet ve mevki sahibleri hakkmda'ikrah
sayılır.
Talâk maksadile yapılan sihir de en büyük bir ikrah sayılır. Söylediği sözü bilemiyecek derecede meşhur olan kimsenin talâkı vaki olmaz.
Seb ve setm, ihanet, az bir malı ahz, ikrah sayılmaz. Çünkü bunların zararları azdır.                                                                                
Zevcelerinden gayri muayyen birini tatlik için icbar edilen kinişe bunlardan muayyen birini tatlik etse talâk vaki olmaz. Çünkü icbar, bu muayyene
hakkında da tahakkuk etmiş olur. Bunun bü'ihtiyar tatlik edil diğine delâlet eder bir karine yokdur. Fakat muayyen bir kadını tatlik için mükreh olan
kimse, diğer bir kadını tatlik etse talâk vaki olur. Kezalik : bir talâk için mükreh olan şahıs, üç talâk ika etse talâk vaki olur. Çünkü ikrah bu
talâklara aid bulunmamıştır.
Sekir meselesine gelince : Hanbelî fukahası diyorlar ki : biîe bile bil'ihtîyar kullandığı haram müşkiratdan binle sarhoş olan kimsenin talâkı vaki
olur. Velev ki, bu sarhoş, sözlerinde ve okumalarında kargılık göstersin, kendi eşyasını başkasının eşyasından temyiz edemesin, gökü yerden ve
erkeği kadından tefrika kadir olmasın. Hâsılı : sarhoş, akval ve ef'alile muahaza olunur, akla mütevakkıf olan kati, kazf, zina, sirkat, zihar, îlâ,
riddet, ihtida, vakf, ariyet, gazb, kabzı emanet gibi hususlarda sahî hükmündedir. Çünkü sarhoş; îfratda bulunmuş, başkalarına zarar verecek veçhile
aklını izaleye çalışmış olacağından hakkında bir ukubet olmak üzere bu hareketlerinin hükmü lâzım gelir,.
Mamafih îmam Ahmed ifoni Hanbelden diğer bir rivayete göre böyle bir sekran, müstakillen yapabileceği hususlarda sahî hükmünde ise de nikâh
vesair muavezat gibi müstakillen yapamiyacağı hususlarda mecnun mesabesinde bulunur.
îmam Ahmedden mervî olan bu ikinci kavi, Hazreti Osman ibni Af-fan ile Ömer ibni Abdü'azizin ve Müzenînin mezheblerine muvafıkdır. Elmuğnî,
Kessafürkına.)
(Zahiriyye mezhebine göre müşriklerin talâkları nafiz def'"Eir. Fakat bunların nikâhları ve i'tak, icare, hibe gibi sair tasarrufları caizdir. Mükrehin ve
sokranın talâkları da mecnunun talâkı gibi gayrı lâzımdır. Sekrin derecesi ise kâh âkilâne ve kâh gayri âkilâne sözler söylemek su-retile kelâmın

ihtilâtıdır. El'muhallâ.) 
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Bir Mütalea :
 
Burada tedkike muhtaç bir mesele daha vardır ki, o da içtimaî maslahat bakımından sekramn talkı muteber olmalı mı, olmamalı mı meselesidir.
Alel'itlâk sekramn talâkına kail olmayanların noktai nazarlarına göre sekran, muhakemei akliyeden mahrumdur, aile rabıtasını idame ise matlûbdur.
Eğer her sarhoşun talâkı muteber olursa bu rabıtayı idame müskillesir, kadınlarda kabahatleri olmadığı halde bu yüzden mutazaz-nr olurlar.
Binaenaleyh bu talâkın muteber olmaması, hikmet ve maslahata daha muvafık görülür.
Mubah tarik ile olmayan bir sekirden dolayı vuku bulacak bir talâkın sıhhatine kail olan zevata göre ise böyle bir sekir, dinen ve ahlâkan bir
ma'siyyettir. Bu hal, esbabı mühaffifeden değil, esbabı müşeddideden sayılmalıdır. Nitekim'nazariyatı cezaiye erbabından bir çokları, «sarhoşluk
esasen failin yeddi ihtiyarında bulunan bir sebeble hâsıl olduğundan hiçbir veçhile esbabı mühaffifeden sayılmamak lâzım gelir» mütaleasm-da
bulunmuşlardır.
Binaenaleyh sekran, cezaya müstahikdir. Talâkın vukuu da bu cezanın bir, nevi tecellîsinden başka değildir. Böyle bir cezanın mevcudiyeti, bir
takım kimseler işretden men eder, sarhoşluk dairesini daraltır, bir takım müskirat mübtelâları için bir intibah vesilesi olur.
Maahaza icabında her hangi bir şahsın bir mahkemeye müracaat ederek talâk zamanında sarhoş bulunduğunu itiraf ve iddia etmesi, nıah-kemeeede
bu gibi ahlâkî bir nakisenin bir nevi muafiyet esbabından sayılması, mehakimin haiz olması lâzım gelen yüksekliğüe kabili telif ola-maz. Böyle bir
iddia, mahkemelere karsı bir istihfaf, öyle bir muafiyet de ayyaşlar hakkında bit" himaye, ahlâkî esaslara karşı da büyük bir te-sahttl mahiyetinde
bulunur..
Bir de bu yüzden hilafı hakikat iddialara yol açılacağım düşünmek icab eder. Kalblerinde hasyetullah olmayan bazı eşhasın akılları başlarında
olduğu halde yapmış oldukları talâk hadiselerini «sekir halinde vuku buldu» diye iddia ederek bunun netayicinden kurtulmaya cüret edecekleri
şüphesizdir.
Kadınların vaziyetlerine gelince vakıa bunların bir kısmı belki bu yüzden mutazarrır olacaklardır. Fakat bu esasın kabul edilmesi, bir çok kadınlar
hakkında da bir hürriyet vesilesi, bir halâs çaresi mahiyetinde bulunacaktır.
İşrete müptelâ kimselerin nikâhları altında bulunan kadınlar, ba-zan ne büyük tehlikelere, hücumlara maruz kalırlar. İçtiği küulün tesi-rile ağzından
çıkanı kulağı işitmiyen bir kimse, yarın bu yüzden daha büyük bir hâdiseye sebebiyet vererek refikasının hayatına bile kasd edebilir. Küul
yüzünden şerefini gaib eden, israf ve tebzîre mübtelâ olan bir erkek, çok kere zevcesini mesud edemez. Belki zavallının felâketine sebebiyet verir
durur. Artık böyle bir kocadan kurtulmak için talâk, bir necat vesilesi olmuş olur. Kadının elinden böyle bir vesileyi, bir müeyyideyi ne için
almalıdır?...

Maamafih kadın, kocasının bu haline razı ise onun için zevciyeti iade yolu daima açıkdır. Usulü dairesinde nikâhlarını tecdit edebilirler. 
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Talâkın Mahalli :
 
103 - : Talâkın mahallî, yani  : talâkın hükmünü kabule müstaid olan taraf, nikâhı sahih ile menkuhe veya bir veya iki talâkı ric'î veya bain ile
mu'tedde olan kadındır.
Bir mutallâka, iddet içinde bulundukça eseri nikâh, baki olub zev-ciyle aralarındaki alâka bilkülliye zail olmamış olacağından talâka ma-halliyeti
haiz bulunur.
104 - : Talâk kabilinden olan   müfarekatden dolayı mu'tedde bulunan bir kadın da talâka mahaldir.
Meselâ : bir kimse, cüb veya innet sebebile kendisinden tefrik olunan zevcesini iddeti içinde boşasa hakkında diğer bir talâk daha vaki olur. Çünkü
bu tefrik, talâkdan maduddur.



105 - : Tekarrübden evvel boşanan veya tekarrübden sonra boşa-nıb da ideti nihayet bulan bir zevce, talâka mahal değildir. Çünkü bu takdirde
zevcenin zevcile olan alâkası külliyen mürtefi ve kendisi tamamen yabancılara mültehik olmuş bulunur.
106 - : Fâsiden nikâh olunan bir kadın da talâka mahal olamaz. Zira bu, hakikaten bir nikâh değildir ki bunu izale" için talâka müracaat edilebilsin.
Fesih ise nikâhın keenlem yekûn olmasına sebeb olduğundan bununla nıahalliyyeti talâk tamamen zail olur. Şu kadar var ki, fâsiden menkuhe
hakkındaki talâk, mütarekeden maduddur.
107 - : üç talâkdan dolayı iddet bekleyen bir kadında talâka mahal değildir. Çünkü bu halde talâkın meşru adedi nihayet bulmuş olacağından artık
talâk ikama imkân kalmaz. Nitekim mücerred tekarrübden dolayı mu'tedde olan kadın da talâka mahal olamaz. Şöyle ki : bir kimse*, bainen
boşadığı zevcesine hürmetine muttali olduğu halde iddeti içinde tekarrüb etse ikinci bir iddet lâzım gelib evvelki iddet ile tedahül ederse de bu
ikinci iddet içinde vuku bulacak talâk, muteber olmaz.
Meselâ : iki âdet = hayız geçdikden sonra mükarenet vuku bulub da badehu bir âdet daha geçse talâka aid iddet nihayet bulub tekarrüb-den dolayı
lâzım gelen iddeti ikmal için iki âdet daha icab eder. Işfr.e bu iki âdete aid müddet içinde vuku bulacak talâka itibar olunmaz.
108 - : Kefaetin ademi veya hürmeti    müsahere gibi bir sebeble tekarrübden sonra nikâhı fesh edilen bir kadın da talâka mahal değildir. Çünkü bu
fesh ile zevciyyet tamamen zail olmuş olur. Bedayi, Dürri Muhtar, Hindiyye.
« (Hanbel fukaliası diyorlar ki: sıhhatinde beynel'müctehidîn ihtilâf mevcud olan herhangi bir nikâh ile menkûhe olan bir kadın hakkında talâk
cereyan eder. Bir kadının velâyetile veya iki fâsikin şahadetüe akd edilen nikâhlar, bainen mu'teddelerin hemşirelerile yapılan nikâhlar, sigar yolile,
veya şahidsiz veya velisiz akd edilen nikâhlar, muhallilleriii yaptıkları nikâhlar, zaniyelerin henüz tövbe etmeden veya iddetleri bitmeden
yapdıkları nikâhlar gibi. Nitekim bu gibi bir nikâhın sıhhatine bir hâkim tarafından kendi mezheb ve içtihadına tevfikan hükm edildiği takdirde de
talâk, bil'ittifak muteber olur ve bu talâklar bain sayılır.
Böyle fâsiden mün'akid nikâhlar hakkında vuku bulan talâklar, hayız haline de müsadif olsa bid'î olmuş olmaz. Çünkü böyle bir nikâhı istidame,
caiz değildir.
Fakat batıl bir nikâh ile menkûhe olan bir kadın, talâka mahal old-maz. Bunda icma vardır. Beşinci bir kadınla izdivaç ve iki kız kardeşi nikâhda
cem gibi.

Fuzulî bir nikâhla menkûhe olan bir kadın, da icazetten evvel talâka mahal değildir.) 
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Talakın Adedi :
 
109 - : Talâkın adedi, hurreler hakkında üç, cariyeler    hakkında ikidir.
Binaenaleyh bir erkek, hür olan zevcesini müteferrikan veya müc-temian üç talâk ile-ve cariye olan zevcesini iki talâk ile boşayabilir.
Bu halde bir kimse, hür olan zevcesini bir talâk ile boşasa iddeti içinde veya nikâhı tecdidden sonra tekrar iki talâk ile daha boşayabilir. Lâkin üç-
talâk tamam olunca artık talâka mahal kalmaz. Cariye hakkında ise iki talâk ile bu mahalliyyet zail olur.
110 - : Uçden ziyade yapılan talâklar ile yalnız üç talâk vaki ve mütebakisi îâğv olur.
Meselâ : bir kimse.zevcesine «Seni üçden dokuza kadar boşadım» veya «Sen benden yüz talâk ile boğ ol» dese bununla yalnız üç talâk tahakkuk
eder.
111 - : Bir kimse, malik olduğu üç talâkı aşağıdaki suretlere göre istimal edebilir :
(1)   : Bir lâfz ile üç talâkı birden yapar. «Seni üç talâk ile boşadım» demesi gibi.
(2)   : Evvelâ iki talâk verir, sonra iddet içinde bir talâk daha verir.
(3)   : Evvelâ bir talâk verir, badehu iddet içinde birden veya müteferrikan iki talâk daha verir.
(4)   : Evvelâ bir veya iki talâk verir, sonra tecdidi nikâhı mütea-kib bir talâk daha verir.
(5)   : Evvelâ bir talâk verir, badehu tecdidi nikâhı müteakib birden veya müteferrikan iki talâk daha verir.
(6)  : Biribiri peşine üç lâfız, ile üç talâk verir. «Seni boşadım, seni boşadım, seni boşadım» gibi. Bu suretde ikinci ve üçüncü talâklar, idde-tin
mebdeine müsadif ölmüş olacağından bu, üçüncü surete dahil demektir.
112  - : Bir kimse, bir, iki veya üç talâk ile boşamış olduğu zevcesini iddetinî müteakib başka bir kocaya varıb da onun dühulile lalâk veya
vefatından sonra badel'idde tekrar tezevvüc etse yeniden üç talâk hakkına malik olur. Bu halde ikinci zevç, evvelki talâkları hedm = izale etmiş,
birinci zevç için yeniden 'bir hüli nikâh vücude gelmiş olur.
Bu mesele, İmamı Âzam ile îmam Ebu Yusuf'e göredir, îbni Abbas ile İbni Ömer'den de böyle mervîdir. Fakat imam Muhammede göre ikinci zevç,
üç talâkı hedm ederse de bir ve iki talâkı hedm etmez
(Eimmei selâsenin kavli de böyledir. Hazreti Ömerden, Hazreti Ali ile Obeyyibni Kââbden ve Imran Ibnil'huseynden de böyle mervîdir.
ElmezahibüTerbea.)
113 - : Iskatat kabilinden olan şer'î tasarrufların teaddüde kabiliyetleri olmadığı halde bundan islâm hukukunda talâklar müstesna bulunmuştur.
Şöyle ki: zevciyyet rabıtasını derâkab inhilâle uğramakdan vikaye için talâkın taaddüdü kabul edilmiştir. Tâ ki lisebebin refikalarını boşayıb da
sonra peşiman olacak kimseler için bu sayede mâfâtî telâfiye imkân bulunsun. Çünkü birinci talâkdan sonra hâsıl olacak nedamet üzerine ric'at
veya tecdidi nikâh ile telâfiyi mâfât mümkün olacağı gibi ikinci talâkı müteakib de bu veçhile cebri mâfâta imkân mevcud bulunmuş olur.
Fakat müteferrik ve müetemi bir suretde yapılacak üç talâk ile beynuneti galize sabit olacağından artık, tahlil bulunmadıkça nikâhı tec-did caiz,
mâfâtî telâfi kabil olamaz.
Binaenaleyh böyle üç talâka tevessül olunması, ihtiyata münafîdir. Küfranı nimet nişanesidir, adedin meşruiyetindekl hikmete münafîdir, bir hacete
müstenid olmadıkça mahzurdan salim değildir. Artık bunun neticesine katlanmak icab eder. Bedayî, Fethül'kadîr, Bahri Raâk, Hin-diyye.
(Şafiîlere göre talâkın adedinde kadınların değil, erkeklerin haline itibar olunur. Binaenaleyh köleler ikişer talâka malikdirler, velev ki zevceleri
hurre buhmsun. Hür erkekler de üçer talâka malikdirler, velev ki refikaları cariye olsun. Tuhfetüi'muhtac.)
(Zahiriyyeye göre hürler ile köleler, hürre veya cariye olan zevceleri hakkında üçer talâka malikdirler. Bu kadınlardan hiç biri müctemian veya
müteferrikan üç talâk ile tatlik edilmedikçe beynuneti galıza ile mu-tallâka olmuş olmaz. Binaenaleyh bir veya iki talâkdan sonra tahlile muhtaç



olmaksızın kocalarile zevciyyeti iadede bulunabilirler. El'muhal-lâ.) 
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Lahika :
 
114  - : Üç talâk meselesi, bir çok ilmî tedkiklere, münakaşalara mevzu teşkil etmiş olduğundan bu meseleyi aşağıdaki veçhile izaha lüzum
görülmüştür.
115  - : Bir kimse, zevcesine «Enti talikun selâsen  =   Sen üç talâk boğsun» dese bununla üç talâk tahakkuk eder. Zevce gerek medhulün biha
olsun ve gerek olmasın.
 (Bu mesele, eimmei erbea ile sair bir çok müctehidlere göredir. Bu, İbni Abbasdan, Ebu Hüreyreden, îbni Ömerden, Abdullah Ibni Ömerden, îbni
Mesuddan, Enesden mervîdir. Radıyallâhü tealâ anhüm. Tabiînden vesireden ekseri ehli ilmin kavileri de böyledir.
Ata, Tavus, Said Ibni Cübeyr, Ebüssa'sa ile Amr Ibni Dinar ise bikr hakkında bu üç talâk ile bir talâk vaki olacağına kail bulunmuşlardır.)
(Zahiriyyeye göre de zevç, medhulün biha olmayan zevcesine «Enti talikun selâsen = Sen boşsun üç olarak» dese niyyetine bakılır: Eğer yalnız
«Enti talikun = Sen boşsun» sözile üç talâka niyyet etmiş ise üç talâk vaki olur. Fakat bununla bir niyyetde bulunmayıb da badehu cSelâ-sen = üç
olarak» dediği zaman üç talâka niyyet etmiş olursa yalnız bir talâk vaki olur, üç talâk vaki olmaz. Çünkü «Enti talikun = sen boşsun» demekle
beynunet hâsıl olmuş, «Selâsen = üç olarak» kaydi ise lâğv, mânâsız bir söz olarak kalmış olur.)
116 - : Bir kimse, medhulün biha. olan zevcesine bir meciisde «Enti talikun, enti talikun, enti talikun =  sen boşsun, sen boşsun, sen boşsun» dese
bakılır: Eğer bu sözlerin her binle ayrıca bir talâka niyyet etmiş ise üç talâk vaki olur, böyle niyyet etmeyib de ikinci ve üçüncü talâklar ile birinci
talâkı te'kid etmek istemiş ise yalnız bir talâk vaki olur.
Bu mesele de eimmei erbea ile sair bir çok müctehidlere göredir.
(Zahiriyyeye nazaran «Enti talikun =  sen boşsun» sözile :kı talâka da, üç talâka da niyyet edilebilir. Zevce gerek medhulün biha olsun' ve gerek
olmasın.)
117 - : Bir kimse, medhulün biha olmayan zevcesine bir meciisde «Enti talikun, enti talikun, enti talikun  = sen boşsun, sen boşsun, sen boşsun»
dese bununla yalnız bir talâkı bain vaki olur. ikinci ve üçüncü talâklar vaki olmaz. Çünkü birinci talâk ile beynunet husule gelir. Diğerlerinin
hükmü kalmaz. Medhulün biha olmayan zevce hakkında iddet lâzım gelmiyeceğinden artık talâka mahalliyyet kalmamıştır.
Bu mesele; Hanefîler ile imam Şafiîye, imam Ahmede ve Süfyanı Sevrîye göredir.
« (Evzaîye, Leys Ibni Saide, Malik Ibni Enese, Rebîa îbni Ebî Ab-dirrahman ile îbni Ebî Leylâya göre bununla üç talâk vaki olur.)
118  - : Medhulün biha bulunmayan zevce hakkında harfi atf ile «Enti talikun ve talikun ve talikun = sen boşsun ve boşsun ve boşsun» denilse
bununla yalnız bir talâk vaki olur. Bu mesele de imamı Azama ve imam Şafiînin cedid kavline göredir. Çünkü birinci talâk, ikinci talâkdan evvel
ika edilmiştir. Artık başka talâka mahal kalmamışdır. Nitekim tefrik suretinde de hüküm böyledir. Vakıa «vav» biîâ tertib cem'i iktiza eder, fakat
söylenilen talâklardan birinin ilk vukuile    beynunet husule gelmiş, artık cem'e mahal kalmamış olur..
« (imam Mâlik ile imam Ahmede -ve Evzaîye göre ise bununla üç talâk tahakkuk eder. Zira «vav» edatı cem'i muktezîdir, tertibi muktezî değildir.
Artık üç talâk birden ika edilmiş, âdeta «enti talikun seiâsen = sen üç talâk boşsun» denilmiş gibi olur. imam Şafiînin kadîm kavli de böyle olduğu
mervîdir.)
119 - : işte mezahifoi fıkkiyye, yukarıdaki   meseleler   veçhiledir. Buna muhalif olan sözler ise şâz, muallel, itibara gayri lâyık görülmüştür.
Şöyle ki : tmamiyyeye, Ahrned îbni Teymiyye ile kendisinin tâbi-lerine göre bir lâfız ile yapılan üç talâk ile, yani : «Enti talikun selâsen = sen üç
talâk ile boşsun» denilmesile yalnız bir talâk vaki olur.
Kezalik : Tavus, Ibni Mükatil, Muhammed Ibni Ishak, Haccac ibni Ertât gibi bazı zatlara göre bir mecliste müteferrik suretde yapılan yani : «Enti
talikun, enti talikun, enti talikun = Sen boşsun, sen boşsun, sen boğsun» diye ika edilen üç talâk il ede yalnız bir talâk tahakkuk eder.
Bu iki surette yalnız -bir talâkın vukuuna kail olafî zevatın delilleri şu veçhile hülâsa edilebilir :
(1) : o talâk, iki defadır.) Âyeti kerimesi, üç talâkın birden yapılamiyâcağını göstermektedir.
(2) : Beyhekînin Hmi    Abbasdan ihraç etmiş olduğu bir hadis de gösteriyor ki, sahabei kiramdan «Rükâne» zevcesini bir meclisde üç talâk ile
boşamış, sonra bundan pek mahzun olmuş, Resuli Ekrem Hazretleri, keyfiyetten haberdar olunca «O, ancak bir talâkdır, ister isen zevcene
müracat edebilirsin» diye emretmiş, Rükâne de ric'atde bulunmuş-dur.
(3) : Imamiyyenin    Hazreti   Aliden rivayet etdikleri bir haber de bir meclisde yapılan üç talâk ile yalnız bir talâk vaki olacağını göstermektedir.
(4) : Üç talâk, liandaki şahadetlere, menasiki hacden olan cemrelerin atılmalarına ve salâtü selâm iradına dair bir yemine kıyas olunabilir. Söyle
ki: mülâanede bulunan bir şahıs, dört şahadeti bir lâfız İle ifa etse, yani: «Dört defa şöyle şahadet ederim ki..»    diyecek olsa bu, dört değil, bir
şahadet sayılır.
Keza: bir zat, hacde yedi taş parçasını eline alarak bunlar? bir defada atacak olsa bu, yedi değil, bir sayılır.
Kezalik : Resuli Ekrem, sallâllahü aleyhi vesellem hazretlerine bin kere salât ve selâmda bulunacağına yemin eden bir zat, «Hazreti Peygambere
bin kere salât ve selâm olsun» dese bununla bin kere değil, bir kere salât ve selâmda bulunmuş olur, münferid suretde bin kerre salât ve selâmda
bulunmadıkça yemininde bâr olmuş olmaz. îşte talâk meselesinde de böyledir.
(5) : imam Müslimin, Ebu Davudun, Hâkim ile    Beyhekînin îbni Abbasdan tahric etdikleri bir hadise nazaran    birden yapılan üç talâk Resuli
Ekrem ile Hazreti Sıddîkin zamanlarında ve Hazreti Ömerin hilâfetinin iîk iki senesinde bir talâk sayılıyordu. Sonra halk, kendileri için tedricî olan
talâk hususunda istical gösterdiklerinden Hazreti Ömer, üç talâkın vukuuna hükm edilmesini münasib görmüşdür.
Bu delillere şu veçhile cevab veriliyor :
(1) : nazmı celili, bu maksadı isbat   hususunda bir nas değildir. Buna istinaden üç talâkın birden ika ediiemiyeceğine zahib olmak muvafık
olamaz,. Bu âyeti celîle, ric'î tarikile olan talâkın iki kerre olduğunu, ondan sonra zevceyi ya maruf veçhile nikâhda tutmak veya onu güzellikle
salıvermek vazifesini ihtar buyurmakdadır. Alu-sî tefsirine, El'işfak alâ ahkâmittalâk adlı esere müracaat!.
(2) : Beyhekînin tahric etmiş olduğu Rükâne hadisine gelince bunu o veçhile îbni Abbasdan rivayet eden yalnız îkrimedir. Halbuki imam Şafiînin,
Ebu Davud ile Tirmizî ve İbni Mâccnin, Hâkim ile yine Beyhekînin birçok sikatdan tahric etdiklerine göre Rükâne, zevcesini üç talâk ile değil, bir



talâkı bain ile iboşamış, bununla üç talâka niyyet etmediğim yemimle te'yid eylemiş, bundan dolayı zevcesile nikâhı tecdide mezun bulunmuşdu.
(3) : îmamiyyenin imam Ali Hazretlerinden rivayet  etdikleri habere gelince bu, usulen sabit değildir. Bilâkis bu, bir iftiradır. Ehli beyt-den,
bahusus Hazreti Hasen ile Cafer Îbni Muhammedden bunun hilafı mervîdir. Hattâ bu haberi rivayet ederi şahıs, bu iftirasını Küfede Â'me-şin
huzurunda itiraf etmişdir.
Beyhekî'nin ve Taberanî'nin rivayet etdikleri üzere imam Hasen Hazretleri hilâfete intihab olunduğu zaman refikası Aişe Bintül'fazl, kendisini
tebrik ve tehniye etmekle Hazreti imam, münfeil olmuş. «Emi-rürmüminîn, Hazreti Alinin kati edilmiş olduğundan dolayı şematet mi izhar
ediyorsun? Enti talikun selâsen = Sen üç talâk boşsun» diye Aişeyi tatlik etmişdi. Sonra: «Eğer ben tol? hadisi şerifini ceddimden veya pederimden
işitmemiş olsa idim ric'atde bulunurdum» demiştir. Bu hadisi şerif ise üç talâk ile müteferrikan veya birden tatlik edilen bir kadının tahlil
bulunmadıkça kocasına halâl olmayacağını nâtıkdıc. Hazreti Hasenin buna istinadı ise bu hususda Imamiyyenin iddiası hilâfına açıkça bir delildir.
Hazreti Ömer de Ebu Musel'eş'arîye    gönderdiği bir    mektubunda Her kim zevcesine «Sen üç talâk boşsun» derse zevcesi üç talâk ile boş olmuş
olur.) diye yazmıştı. Bunu muhaddis Ebu Nuaym rivayet etmektedir. El'işfak.
(4) : Üç talâkı liandaki şahadetlere, remyi cemerata ve salâtü selâm hakkındaki yemine kıyas etmek ise mahallinde değildir. Çünkü bir lâfz ile
yapılan dört şahadetle, bir defada atılan yedi taş parçasile ve bir lâfız ile okunan bin salâtü selâm ile maksad hâsıl olmaz. Yalnız bir talâk ile ise
maksad husule gelir, iddetin İnkızasını müteakib beynunet tahakkuk eder, bu cihetle aralarında bir fark vardır.
Maahaza lian, azîm bir emirdir. Liandaki dört şahadet, dört şahid mesabesindedir. Bu şahadetlerin her biri yemîn ile takviye edilecekdir.
Binaenaleyh bunu dört defa tekrara lüzum vardır.
Cemrelerin atılması ve bunun adeti ise bir emri teabbüdîdir. Bunun sim bizce hafidir. Yedi taş parçasını bir defada atmak, ayrı ayrı yedi taş atmak
yerini tutamaz.
Salâtü selâm meselesi de mevzu haricindedir. Bin lâfzına mukarin ojan bir salâtü selâm; ne maksada ve ne de örfe nazaran bin salâtü selâm
sayılamaz.
Bir de bu üç hususda teaddüde riayet edilmesi, ihtiyat muktezası-dır. Talâk ise bunların aksinedir. Talâkda ihtiyat, bir meclisde bir lâfız ile veya
müteferrik lâfızlar ile yapılan üç talâkın üç talâk olarak kabul edilmesindedir. üç lâfzını ilga etmek hürmet hususunda riayet edilmesi pek mültezem
olan ihtiyat kaidesine muvafık olamaz.
(5) : Ömer tbnül'hattab hazretleri, bir meclisde yapılan Üç talâk ile yalnız bir talâk vuku bulacağı halde bununla üç talâk vukuuna hükm etmiş
değildir. Böyle bir şey nasıl tasavvur olunabilir?... Nasıl olur da Hazreti Faruk, bir talâkı üç talâk sayabilir?.. Nasıl olur da kabili ric'at olan bir talâk
ile kat'î beynunet husulüne hükm edebilir?..
«Hazreti Önıerin üç t,alâk ile hükm etmesi, bir hükmi şer'î değil, belki üç talâkdan zecr için bir ukubet idi, bir ta'zir mesabesinde idi» de
denilemez. Böyle bir şey nasıl mülâhaza olunabilir?. Hiç Hazreti Ömer gibi mücessem adalet olan bir zat, meşru olan bir şeyden dolayı ukubetde,
ta'zirde bulunabilir mi?.. Hiç halâl olan bir şeyin hürmetine kail olabilir mi?.. Ya onun bilfarz böyle gayri meşru' bir hikmete karşı ashabı kiram
sükût edebilirlerim idi?. O ashabı kiram ki, «Yâ Ömer!. Sen doğıu yoldan çıkarsan seni kılıçlarımızla o yola sevk ederiz» demişlerdi.
O halde tezahür ediyor ki, Cenabı Faruk'un hükmi, bir hükmi şer'î-dir, kitaba, sünnete, icmaı ümmete müsteniddir. îbni Abbasın Hazreti Ömere dair
nakletdiği haber, yanlış telâkki edilmiştir. Ibni Abbas Hazretlerinden rivayet edilen bu haber, şazdır, mualleldir, muhaddislerce mecruhdur. Bu
mübarek zat, kendisinden rivayet edilen bu haberin hilâfına fetva vermiştir. Nitekim «Elmuğnî» de de mezkûrdur.
Fil'hakika Hazreti Ömer, kendiliğinden böyle bir hükümde bulunmamıştır. Belki zamanı nebeviden i'tibaren câri olan üç talâk ile kat'î ayrılık
vukuunu sabıkta olduğu gibi imza etmiştir. O halde Ibni Abbas Hazretlerinden rivayet olunan haber hakkında şu gibi mülâhazalar der-meyan
edilmiştir:
(1) : Vaktile zevcelerini bir meclisde üç defa bogayan, yani : zevcelerine «Sen boşsun, sen boşsun, sen boşsun» diyen-erkekler, çok kere ikinci ve
üçüncü talâk ile birinci talâkı te'kid etmek kasdinde bulunurlardı. Binaenaleyh bununla yalnız bir talâk vuku bulurdu. Halbuki bilâhare âdet
değişmiş, bu talâklardan her birile ayrıca bir talâk kasd edenler çoğalmış olmakla Hazreti Ömer, bunların haklarında maksatlarına göre üç talâk ile
hükm etmişdir ki, zaten zamanı Nebevide de ayni hüküm carî idi.
(2) : Şöyle de denilebilir ki : Ibni Abbas hazretlerinden, rnervî olan haberdeki üç talâkdan maksad, medhulün biha olmayan    zevceler hak kında bir
meclisde vuku bulmuş olan müteferrik üç talâkdan ibaretdir ki, bunların birincisi vaki olunca artık diğerlerine mahal kalmaz. Hazreti Ömerin imza
etdiği üç talâk ise medhulün biha olan zevceler hakkındaki üç talâkdan ibaret bulunmuşdur.
Şayed Hazreti Ömer, böyle gayri medhulün biha hakkında üç talâk ile hükm etmiş ise bu kendisinin bir içtihadına müstenıd bulunmuş, böyle bir
hâdisede tarafı Nebeviden yalnız bir talâk vukuuna hükm edilmiş olduğunun Hazreti Ömerce sabit bulunmadığından ileri gelmiş de-mekdir.
Nitekim bu veçhile ietihadda bulunan bazı müetehidler daha vardır.
(3) : Şöyle de deniliyor : Hazreti Ömer, bu hususda bazı zevat ile istişarede bulunmuş, bunun neticesinde bir nesh vukuu anlaşılmış, böyle üç talâk
ile bir talâk vukuu hakkındaki hükmün bilâhare zamanı Nebevide nesh edilmiş 'bulunduğu bir icmaa veya bir habere mebnî tezahür etmiş, bu
cihetle Hazreti Ömer, üç talâk vukuuna hükm eylemişdir.
(4) : Şöyle de denilmişdir: Ibni Abbas Hazretlerinden rivayet olunan haber, üç talâkın ahdi nebevide bir talâk sayıldığını göstermekdedir. Bu üç
talâkın bizzat tarafı nebeviden bir talâk sayıldığını tasrih etme-mekdedir. İhtimal ki bunun böyle bir talâk addedilmesi, bazı sahabei kiramın
İetihâdlarma göre idi. Hazreti Ömerin içtihadı ise bunun hilâfına tecellî etmişdir. Yoksa Resuli Ekremden mensus olan bir hükmün hilâfına Hazreti
Ömerin hüküm vermesi mutasavver değildir.
(5) : Şöyle de deniliyor : Uç talâkın ahdi nebevide bir talâk telâkki edildiğine dair olan haberi Ibni Abbasdan yalnız Tavus rivayet etmişdir.
Halbuki Said tbni Cübeyr, Mâlik Ibni Haris, Muhammed Ibni lyâs, Numan îbni Ebî lyas, Mücahid, Atâ, Amr îbni Dînar gibi büyük müetehidler,
yine îbni Abbasdan bunun hilâfına rivayet etmişlerdir. Bu zatlar, Ibni Abbasın ecellei ashabından idiler. Tavus ise fâzü,    muhterem, salâhı hal ile
muttasıf bir zat olmakla beraber kesirül'hatâ imiş. Artık şüphe yok ki, şu kadar büyük zatların rivayetleri dururken yalnız Tavusun rivayetine
hüküm bina edilemez.
Filvaki îmam Mâlik ile îmam Şâfiînin ve Ebu Davud ile Beyhekî-nin tahric etdikleri bir hadise nazaran bizzat Ibni Abbas Hazretleri de üç talâk ile
beynuneti gaüzenin vukuuna kail olmuş, bununla fetva vermiştir.



îbni Mâce'nin Said'den tahric ettiği bir hadisde üç talâkın vukuuna Resuli Ekremin icazet vermiş olduğunu nâtık bulunmakdadır.
Hâsılı Tavusun rivayet etdiği haber, ya mevzudur veya münker-dir, müevveldir veya mensuhdur.
(6) : Bir meclisde bir lâfz ile veya müteferrik lâfızlar ile yapılan üç talâk ile beynuneti kübranın vuku bulacağına ehli sünnet ulemasının cumhuru
kail bulunmakdadırlar. Bu hususda âdeta bir dcmaı ümmet vaki olmuşdur. Artık bu mesele, içtihada mahal değildir. Buna muhalif olan bir hüküm,
nafiz olmaz. Hilâfına kail olanlar, şaz ve ehli sünnetin kavli-ne muhalif, ehli bid'atden madud görülmüşdür. Bütün bunlar, Ahkâmül1-kur'anda,
Ruhijl'meanîde, Kütübi Sitte'de, imam Mâlikin Muvatta'ında, Mealimüssünen'de, Fethülkadir'de, Kitabülümde, Elmugnî ile Elmuhallâ'-da vesair
fıkıh kitabi arımızda mufassalan yazılı bulunmuşdur.
Filhakika nikâh hakkına malik olan bir mükellef, bunu müteferrikan izale edebileceği gibi müctemian da izale edebilir, hattâ üç talâkı bir-den
yapmak, imam Safîye, Ebu Sevre, ve imam Ahmedden bir rivayete göre haram da değildir. Fakat bu veçhile talâk yapılması, imamı Azama, îmam
Mâlike ve İmam Ahmedden diğer bir rivayete göre bid'addir, hür-metden hâlî değildir. Bu cihet Hazreti Ömer'den, Hazreti Aliden, tbni Mesud ile
Ibni Ömerden de mervîdir. - Allah Tealâ hepsinden razı oi-sun - Hattâ îbni Ömer Hazretleri, zevcelerini bir meclisde üçer .talâk ile boşayan
kimseleri darb suretile ta'ziren cezalandırır idi. Çünkü "böyle üç talâkı birden yapıvermek; ihtiyata münafi, Resuli Ekremin sünnetine muhalif,
ma'sıyetden gayri halidir. Bununla beraber muteberdir. Zira bir şeyin ihtiyata münafi, sünnete muhalif, ma'siyeti müstelzem olması, o-nun
hükmünün lüzumuna mani olamaz. Nitekim irtidad, en büyük bir ma'siyyeddir, en azîm bir cinayetdir. Bununla beraber hükmünün lüzumuna,
tahakkukuna mani değildir.
Binaenaleyh müctehidîni kiramın cumhuruna göre üç talâk ile her halde hürmeti mugalleza hâsıl olur ve tahlili şer'î bulunmadıkça bu hürmet,

mürtefi olmaz. Tahlil için muharremat bahsine müracaat!.. 
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120 - : Talâklar, ya mubah olur, ya müstahsen olur veya kerih, mahzurdan gayra salim bulunur.
Talâklar, adedleri ve müsadif oldukları vakitler itibariyle de - mukaddimede ıstılah kısmında beyan olunduğu üzere - sünnî ile bid'î kısımlarına
ayrılır. Sünnî olanlar da hasen ve ahsen nevilerine ayrılmışdır.
Sünnîden maksad, talâkın mubah olub itabı müstevcib olmaması de-mekdir. Yoksa sevabı calib demek değildir. Çünkü eb'gazülmubahat olan talâk,
bir ibadet ve tâat değildir ki, bizzat sevabı calib olsun.
Bir talâkın hasen olması da bid'îye ve ahsen olması da hasene naza-randır. Yoksa talâklar, haddi zatında hüsn ile muttasıf değildirler.
Maahaza bir seyyieden, bir fazihadan halâs olmak maksadile meşru Ipir dairede yapılan bir talâk, dinî ve ahlâkî ve ahlâkî bir gayeye müteveccih
bulunmuş olacağından bunun sevabı calib olmak mânasına mesnun olması ve bu cihetle ligayrihi hüsn ile muttasıf bulunması da mutasavverdir.
121 - : Bir talâkın sünnî, başka bir tabir ile mesnun olması, - tariflerinden de anlaşılacağı üzere - aşağıdaki üç şartın vücudile tahakkuk eder. Bu
şartların vücudündeki şer'î hikmetler ise talâkların vukuunu azaltmak, fevt olam telâfi imkânım kolaylaştırmak, mutallâkalarm daha. az zarar
görmelerini temin etmek gibi şeylerdir.
(1) : Talâk, tuhr haline, yani : hayz ve nifasdan halî bir zamana müsadif . olmalıdır. Çünkü bu halde bir tabiî bir nefret, şer'î bir tevakki mev-cud
olduğundan zevcin muhakemesi emin değildir. Olabilir ki, bu nefret ve tevakki, kendisini talâka sevk etmiş olur da bilâhare tuhr zamanında nadim
olur. Ve bu talâk, iddetin uzamasını mucib olacağından mutaîlâ-kanın da ziyade mutazarrır olmasını istilzam eder.
Şu kadar var ki, medhulün biha olmayan zevce hakkında talâkın hayz haline müsadif olmasında mahzur yokdur. Zira henüz zifaf vuku bulmadığı
cihetle kendisine zevcin rağbeti bittabi ziyadedir. Bu rağbete rağmen talâka tasaddî etmesi, bir hacetin tahakkukuna delâlet etmiş o-lur. Hacet
zamanında ise talâk, mübahdır.
Maamafih böyle medhulün biha olmayan zevce hakkındaki talâk ile iddet lâzım gelmeyeceğinden mutallakamn bu yüzden mutazarrır olması da
melhuz değildir.
(2) : Talâk, zevç ile zevce arasında, mücameat bulunmamış bir tuhr içinde vaki olmalıdır. Çünkü mücameat bulunduğu takdirde zevcin cisma-nî
arzusu azalmış, rağbetine fütur ânz olmuş olacağından zevcesine olan tabiî ihtiyacını tamamen takdir edemez. Artık bu halde yapılan talâk da bir
hacetin tahakkukuna delîl olamaz. Maahaza bu mücameatdan dolayı ileride hamil zuhur edebileceği cihetle yapılan talâkdan nedamet husulü de
melhuzdur.
Lâkin hamil evvelce zuhur etmiş bulunursa mücameati müteakib ta-lâkda mahzur yokdur. Zira bu takdirde talâk, iddetin uzamasını mucib ye
mücameat, rağbetin azalmasmı müstelzim olmaz. Çünkü hamlin zuhuru, zevcin pederâne şefkatini tahrik ve rağbetini tezyid ederek zevci,yyet
rabıtasının muhafazasına itinasını temin eder. Buna rağmen talâka tevessül olunması, bir zaruretin tahakkukuna delâlet edeceğinden artık bu talâk
sünnete münafi olmaz.
Âdet görmeyen bir kadının mücameatden1 sonra tatîik edilmesinde de mahzur yokdur. Çünkü bu mücameatden dolayı gebelik ihtimali mevcud
değildir. Bu .talâk ile iddetin uzaması da melhuz bulunmaz.
(3) : Yalnız bir talâkı ric'î ile iktifa edilmelidir. Çünkü bir talâk ile hacet zail ve nedamet halinde mâfâtı telâfi kolaylıkla kabil, talâkların adedi de
ziyadan mahfuz bulunmuş olur. Mutallâka da zevcine karşı nikâha mahal olmak kabiliyetinden mahrum kalmayacağmdan daha az mut-zarır ve
mütevahhiş bulunur.
Maamafih böyle bir talâkdan sonra iddetin irikızasina kadar tuhr hallerine ve hayz görmeyen veya gebe bulunan zevcelere göre de aylara tevzian
müteferik iki talâk daha yapılabilir. Şu kadar var ki, evvelki tak dirde talâk, sünniyyi ahsen, ikinci takdirde ise sünniyyi hasen olmuş olur.
Şöyle ki : Zevç, evvelâ bir iki talâk ile temrin ve nefsini tecrübe eder. Müfarekate sabr edemezse müracaatde bulunur. Amma nikâhın zevaline sabr
eder, nikâhı tecdit ümidini kesmeğe lüzum görürse bir talâk daha vererek - tahlil bulunmadıkça - nikâhı iade imkânım izale etmiş o-lur. Artık bu
yoldaki bir talâk, hacetin vücuduna delâlet edeceğinden sünnete muhalif sayılmaz. Çünkü tabiatlerin tenafürü, huyların tebayünü, hafî olduğundan
ibu hususdaki hacetin hakikatine ıttıla müşkildir. Belki böyle üç talâka kıyam edilmesi, hacetin tahakkukuna delâlet etmekle hacet makamına
ikame edilir. Hacet tahakkuk edince de talâkda mahzur ~ hürmet kalmaz.
Meselâ : olabilir ki, 'j r erkek, zevcesinin kötü terbiyesine ve kendi-sile imtizaç edemiyeceğine kat'iyyen kani olduğu hâlde kalbinin temayüllerine



mağlûp olarak bundan bir türlü vaz geçemez, bir iki talâk ile iktifa etdiği takdirdeise nefsini ric'atden, nikâhı tecdit etmekden men edemez. Artık bu
halde nefsini tahlis, zevciyyeti iade ümidini kat' için üç talâka lüzum görür.
122 - : Yukarıda yazılan üç şartı muhtevi talâklar, sünnîdir. 0 şartları cami olmayan talâklar ise hikmet ve maslahata münafi, sünnete muhalif
olacağı cihetle bid'îdir, menhiyyün anihdir. Maahaza bu hususdaki neyhin vücudu, talâkın sıhhati vukuuna mani değildir. Çünkü bir fi'lin nehy
edilmiş olması, onun her halde butlanını icab etmez.
123 - : Hayz zamanına müsadif olan talâkı fcid'îye «talâkı mahzur talâkı fâsid» de denir. Böyle bir talâkdan sonra ric'at kabil ise bid'ati izale için
müracaat vacibdir. Sonra zevç, lüzum görürse sünnet veçhile tekrar tatlikde bulunabilir.
124 - : Gebe veya ayise bulunan bir zevce hakkında müeampatden -hail olmayan, bir tuhr = temizlik içinde ric'iyyen vukubulacak bir talâk, bid'î
değildir.
Talâkı bainin sünnî olabilmesi de muhtelefün fihdir. Ancak" muhalea, hayz haline müsadif olsa da sünnî sayılır. Mebsud, Bedayî, Fethülkadîr,
Tebyinülhakayık, Reddi Muhtar.
« (Malikîİeregöre talâklar, sünnî ile bid'îye ayrılır. Bid'î olanlar "da mekruh ile haram kısımlarına münkasimdir. Şöyle ki : Talâkı sünnî,
yapılmasına sünnetin izin verdiği talâkdır ki : zevceyi mücameat vaki olmayan bir tuhr halinde yalnız bir talâk ile tatlikden ibaretdir. Mekruh olan
talâkı bid'î de : zevcin zevcesini bir anda iki talâk ile boşaması veya zevcesini kendisine mukarenetde bulunmuş olduğu bir tuhr haünde bir talâk ile
tatlik etmesidir.
Haranı olan talâkı bid'î de : zevcin zevcesini hayz veya nifas halinde iken boşanması ve zevcesini öir anda üç talâk ile boşaması ve zevcesinin bir
cüz'ünü, meselâ elini boşaması veya talâkın bir cüz'ile, meselâ : yarı- sile tatlikde bulunmasıdır.
Talâk, zevcenin hayz ve nifas haline müsadif olursa bu ma'siyyetden kurtulmak için ric'atde bulunmak icab eder, sonra hali tuhrunda tatlik
edilebilir. Şayet zevç, ric'atden kaçınırsa hâkim, kendisini tehdid eder, ısrar ederse bahs eder, bu da tesir etmezse darb eder, bu da müessir olmazsa
bizzat hâkim, zevcin namına ric'atde bulunur, yani : ona ric'ati ilzam eder, zevciyyet rabıtasının iadesini hüküm vermiş olur. Velev ki zevç, böyle
bir ric'at niyetinde bulunmasın. Hâkimin bu ilzamı üzerine zevç ile zevce arasında teıkrar mukarenet caiz ve tevarüs carî olur. Çünkü bu halde
hâkimin niyyeti, zevcin niyyeti makamına kaim olur. Muhtasarı Ebizziya, Şerhi Hırsı.)
(Şafiîlere göre de talâklar, üç kısma ayrılır. Birincisi: talâkı sünnîdir ki, zevcin medhulün biha olan ve tuhr ile iddet bekleyen takımdan bulunan ve
zinadan veya şübhe ile mücameatden dolayı gebe bulunmayan zevcesini kendisine tekarrüb etmemiş olduğu bir tuhr halinde ıboşamasıdır.
ikincisi : talâkı bid'îdir ki, zevcin zevcesini hayz veya nifas, halinin evvelinde veya ortasında boşamasıdır, veya kendisine tekarrüb etmiş olduğu bir
tuhr halinde tatlik etmesidir. Zindan veya şübhe ile mukarenet-den dolayı gebe bulunan bir zevce hakkındaki talâk da bu kabildendir.
Üçüncüsü : Sünnî ve bid'î olmakla mevsuf olmayan talâkdır ki, bu da medhulün biha olmayan veya çocuk veya ayise olub hayz görmeyen veya
nikâhı sahihden dolayı gebe bulunan bir zevce hakkındaki talâkdır.
Talâkın iki, üç olması sünniyyete münafi değildir. Binaenaleyh üç ta- lâk ile tatlika her halde bid'î denilemez. Şu kadar var ki bu, kilâfı evlâdır.
Bir talâk, bir bakımdan sünnî, diğer bir bakımdan da vacib, haram, mekruh, mendub veya caiz olabilir.
Meselâ : Nafaka vermekden ve mücameatden âciz olan bir zevcin bu haline zevcesi razı olmazsa talâkı, vacib olur.
Bir kimsenin iki zevcesinden birini kerih görüp nöbetinde yanında gecelemeksizin, yani : beytutet hakkını yerine getirmeksizin boşaması haramdır.
Bir kimsenin müstakime olub kendisine rağbet etdiği zevcesi var iken mücerred başka bir kadın nazarı şehvetini celb ederek müzeyyen görülmekle
o zevcesini tatlik etmesi mekruhdur.
Afife görülmeyen bir kadım tatlik etmek, mendubdur.
Bir kimsenin müstakibo olduğu halde tab'an kendisini sevmediği, ken-disile istimta'dan hoşlanmadığı, bununla beraber kendisini infakda bulunmak
semahatini gösteremeyeceği zevcesini tatlik etmesi de caizdir. El-mozahibül'erbea.)
(Hanbelîlere göre de talâklar, sünnî,. bid'î ile sünnî ve bid'î olmamak üzere üç kısma ayrılır.
Şöyle ki : talâkı sünnî, medhulün biha olub gebe bulunmayan ve hayz gören takımdan bulunan zevceyi kendisine mukarenet vuku bulmamış olan
bir tuhr halinde bir talâkı ric'î ile tatlik etmekdir.
Talakı bid'î, talâkı sünnînin hılâfmadır. Binaenaleyh bir kimse, zevcesini hali hayzmda veya kendisine mukarenet etmiş olduğu bir tuhr halinde
boşasa veya medhulün biha olan zevcesini birden ziyade tatlik etse bid'î olmuş olur.
Sünnî ve bid'î ile mevsuf olmayan talâk ise. sagîre veya ayise veya hamlî zahir olmuş olan gebe kadın hakkındaki talâdır,
Hanbelî fukahasmca talâklar, diğer bir itibarile de şu beg kısma ayrılır :
(1) : Vacibdir. Bu, zevcesi hakkında îlâda   bulunduğu halde feyiden = rıicudan imtina eden bir zevcin terebbüsden sonra yaapcağı talâkdır. Bir de
zevç ile zevce arasındaki şikakdan dolayı tayin edilecek hakemlerin münasib görecekleri talâkdır.
(2) : Mübahdır. Bu, zevcenin kötü ahlâkından, faydasız yere kocası-m mutazarrır ediverin esinden dolayı yapılan talâkdır.,
(3) : Mendubdur.    Bu, zevcenin hukuki ilâhiyeyi ifa hususundaki tefritinden veya iffetden mahrumiyetinden dolayı yapılacak talâkdır.
(4) : Mekruhdur. Bu, bir hacet ğörülmeksizin yapılan talâkdır.
(5) : Mahzur = haramdır. Bu, hayz halinde veya tekarrüb vuku bulmuş olan bir tuhr halinde yapılan talâkdır. Buna «Talâkı bid'at» de denir. Böyle
bid'at veçhile olan talâkdan sonra ric'atde bulunmak, îmam Ahmede göre müstahab, diğer bir kavle göre de vacibdir. îmam Mâlik ile Davudi zahirî
de bu vücube kaildirler. Fakat Hanefiyye ile imam Şafiîye göre ric'at, her halde icab etmez. Elmuğnî.)
(Bu hususda zahiriyye mezhebi, îbni Hazmin beyanına nazaran şu veçhiledir :
Hayz ve nifas haline veya mukarenet vukubulmuş olan bîr tuhr haline müsadif olan bir veya iki talâk, vaki ve nafiz olmaz. Zevciyyet oldu-. ğu gibi
devam eder. Meğer ki bu halde üçüncü bir talâk daha yapılsın veya bu halde üç talâk birden verilsin. O takdirde talâk lâzım gelir.
Fakat bir kimse, zevcesini kendisine tekarrüb   etmemiş olduğu bir tuhr halinde bir, iki veya üç ulak ile boşasa o veçhile talâk vaki olur ve bu talâk
«sünnî» sayılır.
Kezalik : bir kimse, zevcesini gerek kendisinden ve gerek başkasından gebe olduğu halde boşasa yine talâk vaki olur. Velev ki kendisine
mukarenet etmiş olduğu bir tuhr haline tesadüf etsin.
Kezalik : Bir kimse, kendisine asla mukarenet etmemiş' olduğu zevcesini hah hayzinde de olsa bir, iki veya üç talâk ile boşayabilir.



Asla hayz görmemiş veya âdetten kesilmiş olan kadın dahi gebe hükmünde olub dilenildiği vakit tatlik edilebilir. Elmuhallâ.) 
[1]

 
Talâkın Hlmeti Teşriiyyesi :
 
125 - : Malûmdur ki nikâh, cemiyet hayatı için bir nimetdir, bir çok faideleri mutazamir.;:»iır, beşeriyyet silsilesinin güzelce devamına, insanlar
arasında  ahlâk: faziletlerin inkişafına vesiledir. Binaenaleyh bu nimeti güzelce muhafaza etmek lâzımdır. Bu cihetledir ki, nikâh hakkında bir çok
dinî tergîbat mevcud olduğu gibi bunu izale edecek olan talâk hakkında da bir nice tahzirat mevcud bulunmakdadır.
Ezcümle bir hadisi şerifde : = Allah
Tealâ'ya halâl şeylerin en mebguzu talâkdır.)  buyurulmuştur. Ebu Da-vud vesaire.
Diğer bir hadisi nebevide de : buyurulmuşdur. Yani evleniniz, bir özri şer'î bulunmadıkça boşamayınız. Çünkü Allah Tealâ, zevklerine çok düşkün
olan, başkalarile evlenmek için hemen boşayıb boşanan erkekler ile kadınları sevmez. Taberanî, Münavî.
Diğer bir hadisi şerifde de : buyurulmuşdur. Yani bir zarurete
müstenid olmaksızın kocasından boşanmasını isteyen her hangi bir kadına cennet raihası haramdır. Ebu Davud,
Başka bir hadisi şerifde de :  buyuruhnuştur. Yani : Bir kadım kocasına karşı ifsad eden, onu isyana sevk eyleyen kimse bizden değildir. Taberanî.
Binaenaleyh erkeklerin lüzumsuz yere talâka tevessül etmeleri muvafık olmadığı gibi kadınların da bilâlüzum kocalarından boşanmaya
kalkışmaları asla savab görülemez. Zevç ile zevce arasına nifak ve şikak sokmaya çalışanlar da hiçbir veçhile islâm terbiyemle, ahlâkile muttasıf
sayılamazlar.
126 - : Bir içtimaî heyet arasında talâk    hâdiselerinin çoğalması, ailelerin sadetine münafî, cemiyetin menfaatlerine muhalif, ahlâkî ve i* timaî :bir
çok mahzurları müstelzimdir. Bu, 'böyle olmakla beraber bazı esbabdan, ileaatdan dolayı talâka lüzum görüleceğinden islâm hukukunca bu cihet
lâyıkile nazara alınmış, nikâh rabıtasının meşru bir suretde ref ve izalesi caiz bulunmuşdur.
Şöyle ki: nikâh rabıtası, bazı şer'î esbaba binaen alâkadarların müracaatları üzerine hâkimin hükmile izale edilebileceği gibi bizzat zevcin ta-lâkile
de izale edilebilir. Çünkü bazan zevç ile zevce arasında öyle müessif halet tahadüs eder ki, o halde talâka tevessülden.başka çare kalmaz, talâkın
vuku âdeta bir aileyi en büyük felâketlerden kurtarır, her birine yeni b,ir hayat verir.
Nitekim Mebsutı Serahsî'de deniliyor ki : «Nikâh, haddi zatında bir nimetdir. Bir zarurete nıüstenid olmayan talâklar ise hamakat ve sefa-hatden
münbais, kühram nimetden maduddur. Fakat nikâhın bir nimet olması, zevç ile zevcenin güzel imtizacı, huylarının tevafuku halinde tahakkuk eder.
Aksi takdirde nikâhın devamı münazaaların temadisine sebebiyet verir. Binaenaleyh bu gibi hallerde nikâh ukdesinden kurtulmak iğin talâk, mubah
olmuş olur.
Filhakika vakit vakit talâka da lüzum görülür. Vaktile talâk aleyhin de bulunan bir çok milletler, bilâhare zaruret Ücasile bu esası ister istemez
kabul etmiş, bu hususda medenî kanunlarına bir çok maddeler ilâve eylemişlerdir.
Velhâsıl : Nikâh, iki tarafın rızalarile yapılan şer'î medenî bir akid-dir. Bu, tabiî ve içtimaî ihtiyaçlardan madud olduğu gibi bazı sebeblerden dolayı
zevç ile zevce arasında iftirak vukuu "da bir hayatî zaruretden ibare tdir.
Artık böyle içtinabı kabil olmayan bir emri içtimaîyi alelıtlak men etmek, bu hususda büyük müşkilât göstermek, hikmet ve maslahata muvafık
olamaz. Elverir ki, iftirak hâdiselerine lüzumsuz yere sebebiyet veren içtimaî hallere meydan verilmesin.
127 - : îftirak hâdiselerine en çok sebebiyet veren şeylerin en evvel hatıra gelenleri şunlardır :
(1)  : Nikâh akdinden evvel kefalet cihetinin lâyıkile araştırılması.
(2)  : Zevç ile zevcenin veya ikisinden birinin matlûp derecede bir terbiyeye, tehzibe nail bulunmaması..
(3)  : Zevceynden birinin veya her ikisinin iffetle,    nezahatle te'lifi kabil olmayan hallerden sakınmamaları.
(4)  : Maişet esbabının noksanile beraber aile efradının sabır ve kanaat gibi meziyetlerden mahrum bulunmaları.
(5) : Lüzumu halinde zevç ile zevcenin aralarım   ıslaha, kendilerini hakimane öğütlerle irşada himmet edilmemesi.
İşte bu gibi haller, izdivaç müessesesinden beklenilen monfatlerin, maslahatların husulüne mani, bir çok kere nikâhların talâk ilo noli elenmelerine

badi olduğundan bunları izaleye gayret etmek, ieticaî bir hrjy'ct. için mühim bir vecibedir. 
[2]

 
Talâka Ehliyetin Zevce Aldiyetindekl  Zaruret   :
 
128 - : Nikâh, bir zarurî hâdisei ictimaiyye olduğu gibi talâk da bazan böyle zarurî bir hadisei ictmaiyye mahiyetinde tebarüz eder. Talâka ehliyetin
yalnız zevce hasredilmesi de yine bir içtimaî zaruretden münbais bulunmuşdur.
Bu hususda hukuk bakımından şöylece beş esas mülâhaza edilebilir:
(1)   : Nikâhdan sonra zevç ile zevcenin iftirakına artık cevaz verilmemesi.
(2)   : Hâkimin hükmüne iktiran etmeyen    müfarek ati erin muteber olmaması.
(3)  : Zevç ile zevcenin rızaları munzam olmadıkça nikâhın izale edilememesi.
(4)   : Talâka ehliyeti yalnız zevcenin haiz olub zevcin haiz olmaması.
(5)  : Talâka ehliyeti yalnız zevcin haiz olup zevcenin haiz olmaması. Şimdi bu beş esasî, noktai nazarı sırasile tedkik edelim   :
(1) : Talâkın hikmeti teşrüyyesi sırasında da yazıldığı üzere bazı hallerden dolayı zevciyyet rabıtasını çözmeğe kat'î bir mecburiyet yüz gösterir.
Vaktile nikâh rabıtasının izalesini beşeriyetin salâhiyeti haricinde gören bir takım milletler, bilâhare içtimaî ilcatın tesirile bu hususda bir ietihadî
inkılâb vücude getirmişler, bu rabıtanın bazı sebeblerden dolayı izale edileceğini kabule znuztar kalmışlardır. Biz bunları vaktile «Hukuki aile
kararnamesi» hakkında yazmış olduğumuz mufassal bir şerhde kaydetmişdik.
Zor zoruna idame edilmek istenilen bir nikâh rabıtası yüzünden ne elim mücadeleler, nükateleler vücude gelebilir. Nitekim birçok ailevî hâdiseler
buna şahiddir.
Binaenaleyh iftirak usulünün büsbütün tecviz edilmemesi »içtimaî hayatın zaruretlerile kabili telif olamıyacağmdan hiçbir veçhile savab



görülemez.
(2) : Herhangi bir iftirakın muteber olabilmesi için hâkimin hükmüne lüzum gösterilmesi de daima muvafık görülemez. İftirakın iltizam edilmesi,
esasen bir hacet ve zarurete müsteniddir. Halbuki iftirak hâdisesini herhalde hâkimlerin takdirlerine havale ve mahdut sebeblere hasretmek bu
babdaki gayeyi temine kifayet edemez.
Farz dilsin ki, bir erkek, refikasının kötü ahlâkından, İffetsizliğinden bahs ederek aralarmm ayırd edilmesi için bir mahkemeye müracaat diyor,
fakat bu hususda lâzım gelen delâili izhar edemiyor. Şimdi bu erek, böyle itham etdiği bir kadınla zevciyyeti idameye nasıl mecbur edileeekdir!...
Artık bu iki hayat yoldaşının içtimaî heyet arasındaki mevki jeri ne olur?...
Bilâkis bu erkek, ihzar ettiği delÜlere, beyyinelere mebni mahkome-Üen tefrik kararı alacak olsa o takdirde gerek kadının ve gerek çocuk-annm
halleri ne olacaktır?..
Her nasılsa bir kere bir ahiâksızhkda bulunmuş veya kendisine ianad ;dilen fazihadan berî olduğu halde mücerred izhar edilen delâil ve kara-:ne
binâen bu faziha ile mahkûmiyet bedbahtlığına duçar olmuş olan br [tadın iğin artık cemiyet arasında yaşamak, ne kadar güç gelecektir
Ya bunlardan dünyaay gelmiş olan çocukların âtisini, nasiyei na-nusları üzerinde zevali kabil olmayacak suretde husule gelecek lekeyi de lüşünmek
icab etmez mi?.. Hâkimin huzurunda validelerinin sefaheti. :ötü terbiyesi sabit olarak tescil edilen, elîm içtimaî bir hâdise halinde eşhir edilmiş
bulunan bu çocuklar ile artık anaları, babalan arasındaki sgi, ne vaziyet alacakdır?.
Binaenaleyh .herhangi bir müfarekat hâdiseini mahkemeye tevdi et-kıek de daima savab görülemez.
Esasen müfarekatlerden sonra iki tarafın bir nedamet sâikasile nikâ-ı tekrar tecdit edegeldikleri pek çok vakidir. Halbuki mahkeme vasıta-lile biri
birini teşhir eden iki şahsın tekrar izdivaç rabıtasını tecdid etmeleri de ne kadar müstebaddir. Böyle bir hareket, şübhe yok ki insanî ıtisaslara pek
mugayir düşer.
Şu kadar var ki, bazı sebeblerden dolayı nikâhın ref'ine hüküm ve-Imesi, hikmet ve maslahat muktezası olacağından o gibi hususlarda lahkemeye
müracaat edilmesi zarurîdir.
Kezalik : iki taraf, kendi aralarındaki zevciyyetin idame veya İzalesi leselesini icabında bir hakem heyetine tevdi edebilirler. Nitekim ileride ' yan
olunacaklardır^
(3) : Üçüncü noktai nazar da içtimaî hikmet ve maslahata uygun eğildir. Va^ıâ im tarafın muvafakitile akdedilen bir nikâhın yine iki tayfın
muvafaKalile izale edilmesi, pek mâkul görülür. Madem ki nikâh, lir akidler gibi bir akdi serîden ibaretdir. O halde buna bizzat muktedir anlar,
mufarekate de birrıza muktedir olmalıdırlar. Bu hususda baska-rınm tavassutuna, müdahalesine neden muhtaç olsunlar?..
Şahsî hürriyeti haiz, hukukî ehliyete kamilen mâlik bulunan insanla-n bu gibi tasarruflardan hacr ve men edilmeleri, elbette insanların hu-Uku
esasiyyelerine muvafık düşmez. Zevç ile zevcenin muhatea târikiîe ri birinden ayrılabilmesi de bu hakkın bir tecellisi değil midir?.. Evet. Bu, böyle
görülmekdedir. Şu kadar var ki, talâka ehliyyeti tef-z bulunmadıkça zevo ile zevcenin müştereken haiz olmaları, çok kere btimaî hikmete tevafuk
etmez.
Talâk usulünün kabul edilmesi, esasen bir zarurete, bir içtimaî ihtiyaca dayanmakdadır. Halbuki, bir izdivaç rabıtasının izalesi için herhalde iki
tarafın muvafakatine lüzum görülmesi, bu hususdaki zaruret İle, ihtiyaç ile kabili telif olamaz.
Bir de bazı hususlar vardır ki, tefrika karar vermek, yalnız mahkemenin salâhiyeti dahilinde bulunmak icab eder. O takdirde iki'tarafın rızasını
istihsal kabil olmazsa meşru bir hak, zayi olmuş, olmaz mı?. îrı-netden,  ademi kefaetden, velîlerin itirazlarından münbais müfarekatler gibi.
Maamafih bu esasın kabul edilmesi, zevcenin salâhiyetini arttıracağı halde zevcin tabiî hakkını azaltmış olur.
Evet., erkek, refikasının mehrini vermeğe, nafakasını tedarüke ve-sair bir takım ihtiyaçlarım temine mecbur tutulmakdadır. Bununla beraber
refikasından ayrılabilmek salâhiyetine müstakillen malik olamazsa elbette hakkı tenkis edilmiş ve kendisi zaruret halinde âciz, mağlûb bir durumda
bırakılmış olur.
ttaat ve iffet dairesinden çıkmış olan bir kadının kocası, böyle bir kadından kurtulabilmek için. herhalde onun muvafakatini istihsale mecbur olursa
ne elîm. bir vaziyetde kalmış;olacakdır!..
(4) : Talâka ehliyet salâhiyetinin yalnız kadınlara verilmesi mülâhazası da şübhe yok ki asla tasvib edilemez.
Malûmdur ki, kadınlar hilkaten zayıfdırlar, bünyelerindeki nehafet, fıtratlerindeki letafet kendilerinin erkekler kadar ruhî tazyikata mukavemet
edebilmelerine müsaid değildir. Bazan en adî bir sebeble derin bir yeis ve teessüre tutulur. Kalblerindeki safvet icablarmdan olarak pek çabuk haricî
ilkaata mağlûbiyetle muhakemelerini kaybederler. Artık bu hal ile beraber ehemmiyeti mahsusası inkâr kabul etmez olan talâk hakkının kadınlara
verilmesi, nasıl muvafık olur!.
Bu takdirde ebgazülmübahât olan talâkların daha ziyade vukubulma sına sebebiyet verilmiş olmaz mı?.. Talâkların çökca vukuu ise içtimaî hikmete
münafîdir. Ve bu cihet, kadınların da kendi menfaatlerlerile kabili te'lif değildir. Bundan dolayıdır ki, kadîm devirlerden beri hiçbir kavmde talâka
ehliyetin kadınlara verildiği görülmemişdir.
Filvaki kadınlar arasında birçok erkeklerden daha münevver, daha mütefekkir şahsiyetler bulunabilir. Fakat iki sınıf arasında mukayese yapılırken
bittabi bunlardan her -birinin umumî heyeti karşılıklı olarak nazarı itibare alınır, ona göre hüküm verilir. Yoksa sınıfı teşkil eden ferdlerden
bazılarının hususî halleri, heyeti umumiyesi hakkında verilecek hükme tesir icra edemez.
(5) : Yukarıdaki dört esa:jdan her birinin    müstakillen kabulünün mahzurdan halî olmadığı tebarüz ^tmekdedir. O halde beşinci esasın kabulünden
başka çare kalmamıştır. Binaenaleyh talâka ehliyetin yalnız kocalara inhisarı, bu hususu yalnız onların takdirlerine, vicdanlarına, dinî terbiyelerine
havale etmek lüzumu taayyün etmiş olur.
Vakıa bu ehliyetin yalnız erkeklere verilmesini, ilk nazarda adalet ve müsavat kaidelerine münafi, erkeklerin tahakküm ve tegallübünden münbais
gibi görenler bulunabilir. Fakat biraz derince düşünüldüğü takdirde bu cihetin pek büyük bir adalet ve hikmete inüstenid ve kadınların hukukunu
daha ziyade siyanete hadim olduğu tezahür eder. Aksi takdirde mebguz olan talâk hâdiselerinin daha ziyade vukuuna, daha elîm bdr renk almasına
meydan verilmiş olur.
Malûmdur ki : erkek, aile hayatının en büyük rüknünü teşkil eder. Ailenin refah ve sadetine çalışır, refikasının mehrini vermek, nafakasını ve
meskenini temin etmek ile mükellef bulunur, hayatının bütün ânâtını bu uğurda feda eder durur. Artık bu kadar vazifelere tahammül eden bir şaftsın
taiak hakkına bil'istiklâl malik olması çok görülemez.



Şu da malûmdur ki: zevç ile zevce, izdivaç akd etmekle müşterek bir hayata, bir takım mütekabil haklara malik olurlarsa da zevciyyet hayatı nı
temin ve tanzim hususunda en büyük âmil olan zevcdir. Bu halde zev-ciyyetten mütevellîd hakların, menfaatlerin en büyük kısmına da zevcin malık
olması iktiza eder.
Binaenaleyh kadın, meşru bir mukaveleden ibaret olan akdi nikâh ile talâka ehliyet hakkının zevce aidiyetini rızasile kabul etmiş demekdir.
Maahaza islâm hukuku, bu babda kadınlara bir .ruhsatı mahsusa ver mişdir. göyle ki : Talâk hakkının yalnız zevce aidiyyetihi kendi mülâhazasına
mülayim görmeyen bir kadın, izdivaç ânında bu hakka kendisinin de malikiyyetini bir şart olarak dermeyan edebilir. Talâk emri, meşru usulü
dairesinde kendisine tefviz edilmedikçe nikâh akdine muvafakatden müstenkif bulunabilir. Münakehat kısmındaki (149) uncu meseleye müracaat!..
Bu tefviz tarikine tevessül etmediği takdirde İse bu hakkın yalnız lerkeğe aidiyyetini kabul etmiş olacağından bilâhare istikaya, kendisini ma'zur
görmeye bittabi salâhiyeti kalmaz.
Yalnız gu da bedihîdir ki, kadınların böyle bir ruhsatdan istifadeye kalkışmaları, kendileri için çok kere menfaatden ziyade zarar tevlid edeceğinden

tasvibe, tavsiyeye şayan görülemez. 
[3]

 
Talakı Ric'înîn Mahiyyeti :
 
129 - : Talâklar, mutaüâkalann rızalarına mütevakkıf olmaksızın nikahlan iade edilebilib edilememesi bakımından ric'î ile bain nevilerine kynkr.
Şöyle ki: bir talâkın ric'î olabilmesi -ıstılah kısmındaki- tarifin-
den de anlaşılmış olduğu veçhile aşağıdaki altı şartın vücudüne mütevak-kıfdır. Aksi halde ise telâk-ı bain tahakkuk etmiş olur.
(1)  : Talâk, tekariibden sonra vuku bulmuş olmalıdır. Halveti sahî-ha, bu hususda tekarrüb hükmünde değildir.
(2)  : Talâk, sarahaten veya işareten üç adedine gayri mukarin olmalıdır.
Binaenaleyh bir kimse, zevcesini üçtalâk ile boşar veya üç parmağına işaret edereıı «Seni şöyle boşadım» derse talâkı ric'î vaki olmayıb bey-nunet
tahakkuk eder.
(3)  : Talâk, beynuneti müstelzim olmayan bir lâfz ile vâki olmalıdır. Binaenaleyh bir kimse, zevcesini «Seni terk etdim» veya «Seni bai-
nen boşadım» diye tatlik etse beynunet husule gelir.
(4)  : Talâk, beynunete delâlet eder bir sıfatla tavsif edilmemiş olmalıdır.
Meselâ : Bir kimse, zevcesine «Seni şedid» veya «pek fahiş bir talâk ile boşadım» dese bununla talâkı ric'î değil, talâkı bain vaki olur. Çünkü
boşadım tabiri zaten talâkı müstelzim olduğundan ziyade kılman vasfın fazla bir mâna ifade etmesi iktiza eder ki, o da beynunetdir.
(5) : Talâk, gerek büyük ve gerek küçük bir şeye teşbih edilmemiş olmalıdır. Aksi takdirde beynunet lâzım gelir.
Meselâ : Bir erkek, zevcesine hitaben «Seni şu dağ 'gibi bir talâk ile boşadım» dese talâkı bain vaki olur. Zira teşbih, ziyadeyi müş'ir bir vasıf
mesabesi ndedi'r.
(6)  : Talâk, bir ıvaze mukarin bulunmamış olmalıdır. Aksi takdirde beynunet tahakkuk eder. Muhalea gibi.
130 - : Bir kimse, zevcesini yukarıdaki şartlar   dairesinde boşasa, yani : nikâhı sahih ile menkuhesini takarriibden sonra bir ıvaze mukarin ve
beynunete delâlet eder bir sıfat ile mevsuf veya teşbihi rnutazammm olmayan ve sarahaten veya işareten üç adedine mukterin bulunmayan bir sarih
lâfz ile veya sarih hükmündeki kinâi bir tâbir ile veya İki talâk ile tatlik etse talâkı ric'î vaki olmuş olur.
Meselâ : bir erkek, medhulün biha olan zevcesine «Şen benden boş ol» veya talâk niyyetile «Sen itidad et = iddet bekle» dese bununla bir ric'î talâk
tahakkuk eder.
Kezalik : «Sen benden boş ol, benden boş ol» veya «Sen itidad et, sen i'tidad et» dese bununla da iki ric'î talâk vücude gelir. Bedayi, Bahri Ra-ik,

Hindiyye Ali Efendi fetavâsı. 
[4]

 
Talakı Rîc'înîn Hükmü Ve Ricatın Kavlen Ve Fi'len Vukuu :
 
131 - Ric'iyyen vuku bulan talâkın hükmü, iddet içinde zevcin zev cesine rücu edebilmesidir, yani : nikâhını devam ettirebilmesidir. Çünkü
talâkı ric'î zevçiyyeti derhal izale etmez, belki zevciyyet, iddet içinde ba ki bulunur.
132 - : Bir kimse, ric'iyyen boşamış olduğu refikasına iddeti içinde elfazı mahsusadan birile kavlen rücu edebileceği gibi tekarrüb veya şehvetle
mes ve takbil gibi bir suretle fi'len de rücu edebilir.
133 - : Talâkı ric'îdeki müracaat hakkı, bir hükmi şer'îden ibaret olduğu cihetle zevç tarafından iskat ile sakıt olmaz.
Meselâ: Zevç «Ben hakk-ı rücuumu iptal etdim» veya »zevcemin üze rinde hakk-ı rücuum yokdur» dese dahi muahharan iddet içinde rücu edebilir.
Lâkin iddet hitam bulunca beymmet sabit olub artık rücua imkân kalmaz.
Beşeriyet hasebile vukua gelen bir takım talâklardan sonra ekseri nedamet husule geleceğinden ric'at yolile mâfâtı telâfiye imkân hâsıl ve bu vesile
ile zevciyyet rabıtası inhilâlden masun olmuş olur.
134 - Ric'ati kavliyye, «Sana müracaat etdim», «Sana rücu etdim», «Seni kendime red» veya iade etdim», «Zevcimi nikâhıma red eyledim»,
«Zevcemi imsak etdim» gibi sarih tabirler ile     yapılabileceği gibi  «Sen zevcenisin», Sen benim yanımda olduğun gibisin» misilli kinaî tâbirler ile
de yapılabilir. Talâk, gerek hayz ve gerek tuhr haline müsadif olmuş olsun. Şu kadar var ki, sarih tabirler ile yapılan ric'atde niyyet, şart olmadığı
halde kinaî tabirler de şartdır.
135 - : Ric'ati kavliyye; nikâh, tezevvüc, tezvic lâfzlarile de tahakkuk eder.
Meselâ : Zevç, ric'iyyen boşamış olduğu refikasına iddeti içinde «Seni nikâh etdim» veya «Tezevvüc etdim» dese mezburenin nikâhı henüz baki
bulunduğundan bu söz, nikâhı idameye masruf olarak bununla rücu husule gelir.
136 - : Ric'ati fi'liye, hürmeti musahereyi icab eden   herhangi bir fi'l ile tahakkuk eder.
Meselâ : Bir kimse, mu'teddei ric'iyyesine tekarrubde veya şehvetle takbilde veya müanekada bulunsa rücu husule gelir. Çünkü bu fi'ller, nikâha
muhtes ef'aldendir. Bu cihetle nikâhı istibkaya delâlet eder.



Fakat mücerred halveti sahiha ile rücu sabit olmaz. Zira bu hal, nikâha muhtes değildir.
Ric'iyyen mu'tedde ile birlikde kocasının müsaferetde bulunması da ric'at sayılmaz. Maamafih bu müsaferet, menhiyyün anhdir.
137 - : Muteddei ric'iyonin kavlile rücu sabit olmazsa da fi'lile sabit olabilir.
Meselâ :  ric'iyyen mu'tedde,  kocasına hitaben  «Sana müracaat etdim» dese bununla rücu husule gelmez. Fakat kocasını şehvetle takbil veya mes
ettiği halde kocası bilerek kendisini men etmese ric'at husule gelmiş olur.
138 - : Muteddei ric'iyye, zevcini mükreh veya matuh veya naim olduğu halde veya ihtilas suretile takbil veya lems edib de bilâhare zevci veya
bade vefatihi varisleri, mezkûr fi'lin şehvetle vukuunu tasdik eylese ric'at tahakkuk etmiş olur. Fakat inkâr takdirinde tahakkuk etmez.
139 - : Rücuun kavlen yapılması, ve işhada, i'lânıa mukarin bulunması, mendubdur. Binaenaleyh zevç, muahharan   tecahüdden ihtiraz ve töhmet
mevkiinde bulunmakdan ictinab için adi olmak üzere iki erkeği veya bir erkek ile İM kadını rücuuna şahid tutmalı, ve talâka iğtira-ren başkasile
izdivace kıyam etmemesi İçin rücu keyfiyetini de vaktile zevcesine İ'lâm eylemelidir.
140 - : Ric'atde işhad ve i'lâm, mendub ise de şart değildir. Binaenaleyh bir kimse, zevcesini gıyabında ric'iyyen boşayıb da ta-.
lâk vukuunu kendisinden sakladığı gibi müteakiben vaki olacak rücuunu da saklayarak işhad ve i'lâmda bulunmasa ric'at, yine sahih olmuş olur.
Çünkü zevç, talâkı müstakillen yapmak hakkına mâlik olduğundan rücua da müstakillen müstahikdir. Şu kadar var ki, mendu.be muhalefet etmiş
olacağından isaetde bulunmuş olur.
141 - : Ric'ati fi'liyye de sahih olmakla beraber kerahetden hâli değildir.
Binaenaleyh fi'lî ric'atden sonra şahidlerin huzurunda kavlen müra-caatda bulunulması ef'daldir.
142  - : Mükrehin, hâzlin ric'atleri sahih olduğu gibi hata tarikile olan ric'at de sahihdir.
Mecnunun ric'ati de kavlen sahih değilse de fiilen sahihdir.
Binaenaleyh bir kimse, zevcesini ric'iyyen boşadıkdan sonra teeen-nüm edib mezfoureyi iddeti içinde şehvetle mes veya takbil etse rücu husule
gelir. Çünkü mecnunlar, &özlerile muahaza olunmadıkları halde fiü-lerile muaheze olunurlar.
143  - : Kavlen rücua tevkil, caiz ve fuzulînin   kavlen müracaatine icazet lâhik olur.
144 - : Birinci talâkı ric'îden sonra iddet içinde rücu, sahih olduğu gibi ikinci taîâk ric'îden sonra da hürreye nazaran rücu, sahihdir.
Binaenaleyh bir kimse, zevcesini tekarübden sonra birden iki talâkı ric'î ile boşasa veya evvelâ bir talâkı ric'î ile boşayıb badehu iddeti içinde veya
iddetinden sonra tecdidi nikâhı müteakib diğer bir ric'î talâk ile daha tatlik etse iddeti baki oldukça müracat edebilir.
Fakat birinci veya ikinci talâkı ric'îden sonra müracaatsız iddetin inkızasile beynuneti suğra husule geleceği gibi üçüncü ric'î talâk ile de derhal
beynuneti kübra tahakkuk edib rücua imkân kalmaz.
Cariye hakkında ise iki   alâk, üç talâk hükmündedir.
145 - : Talâkı ric'î talâkın adedlerini tenkis eder, bilâhare vuku bulacak ric'at ile bu noksan izale edilmiş olmaz.
Binaenaleyh zevcesini üç talâk ile boşamaya salahiyetli bulunan bir kimse, bir ric'î talâkdan sonra iki talâk ile, iki talâkı ric'îden sonra da yalnız bir
talâk ile boşamaya salâhiyetdar kalmış olur.
146 - : Talâkı  ric'îden sonra müracaat, nikâhı idameden ibaret olub ye.ıi bir akd mesabesinde bulunmadığından bunun sıhhati, nikâhı tecdide ve
zevcenin veya velîlerinin rızalarım istihsale, mehr tesmiyesine, şahidlerin huzuruna mütevakkıf değildir. Şu kadar var ki zevç, müra caat âmnda
zevcenin kabulüne mükarin olarak mehrin mikdarmı arttırır da meselâ : «Sana şu kadar mehr ile rüeu etdim» der, zevce de kabul ederse ric'at, sahih
olur, o meblâb da mehri ziyade   kabilinden olarak lâzım gelir.
Fakat zevç «Şu kadar meblâğ üzerine rücu etdim» dese bu meblâğın verilmesi lâzım gelmez. Nitekim müracaat etmekle beraber «Mehrini art-
tırdım» dediği takdirde de bu ziyade niechul olduğundan muteber olmaz.
147 - : Talâkı ric'îden sonra iddet içinde muhalea akdi muteberdir.
Binaenaleyh ric'iyyen boşanmış olan bir kadın, ric'ate mahal kalmamak için kocasile muhalea yanabilir. Elverir ki iki taraf bu mualielaya razı
olsun.
148 - : Mu'teddei ric'iyye, iddetin inkızasına kadar kocasının hanesinde ikamete mecburdur. Şu kadar var ki zevç, müracaat etmiyeeek ise
aralarında bir perde bulundurulur. Ve bu kadının yamna haber vermedikçe ve kendisinden müsaade almadıkça girmemesi mendud olur. Gerek rücu
kasdinde bulunsun ve gerek bulunmasın. Hattâ rücu etmiyeceği takdirde bu kadınla kocasının bir hanede yalnızca bulunması tenzihen mek-rutıdur.
149 - : Ric'iyyen mu'tedde hakkında kasme riayet lâzımdır. Şöyle ki: müteadid zevceleri olan bir kimse, bunlardan birini ric'iyyen boşayıb da
badehu kendisine rücu etmek isterse hakkında istisnas için kasme riayet eder. Fakat müracaat etmeyecek ise kasme riayet etmez.
150 - :Rİc'iyyen mu'teddenin kendisini boşamış olan kocasına karşı tezeyyün etmesi, mendubdur. Şöyle ki : bu mu'tedde, kocasının rücuunu ümid
ediyor ise kendisini tezyin eder. Çünkü bu hal, nikâhı idameye hiz-
met edeceğinden müstahsendir. Fakat ümit etmediği- takdirde süslenmesi caiz olmaz. Nitekim bainen mu'teddenin, ve koc;ı.sinm vefatından dolayı
iddet bekleyen bir kadının süslenmesi de caiz değildir.
151 - : Talâkı ric'îden sonra henüz iddet devam öderken zevç ile zevceden biri vefat etse kendisine diğeri varis olur. Ve zevcin vefatı halinde
ric'iyyen mu'teddenin iddeti, vefat iddeüne münkalib olur.
152  - : Şarta ta'lik veya müstakbel zamana izafe olunan rücu, sahih değildir.
Binaenaleyh bir kimse,, mu'teddei ric'iyyesine «Eğer şöyle yapar isen pana rücu etdim» veya «Sana yarınki günden itibaren müracaat eyledim» dese
ric'at. tahakkuk etmez. Çünkü rücu, mülki, nikâhı idameden ibaret olduğundan asıl nikâh gibi talik ve izafeti kabil olamaz.
Maahaza rücu, talâkın infisahını, talik ve izafet ise- talâkın- bir gayeye kadar istibkasını mutazammmdır. Talâkın bir gayeye kadar istibkası ise
talâkı teyid eder. Çünkü talâkın tevkîte ihtimali yokdur. Bu illete binaen rücu da şartı hıyar da carî değildir. Mebsut, Bedayi, Velvaliciyye, Bahri
Raik, Hindiyye, Hizanetül'fetavâ.
« (Mâükîlere göre ricat, ya sarih bir söz ile yapılır. Bu halde niy-yete ihtiyaç bulunmaz. «Sana ricat etdim» denilmesi gibi. Veya gayri sarih bir
sözü ile yapılır. Bu takdirde niyyete ihtiyaç görülür. «Hilhalini iade etdim» veya «Tahrimi ref eyledim» denilmesi gibi. Yahut niyyete mu-karin
olan bir fi'l ile yapılır. Mücameat ve şehvetle lems gibi. Veyahud - kavli ezhere göre - mücerred niyyet ile = kelâmı nefsi ile yapılır. Bu son kısım,
diyaneten muteberdir.



Ricatde işhad, mendubdur. Hattâ kadın kendisine ricat eden zevcinin işhaddan evvel mukarenetde bulunmasına mani olabilir. Bu kendisinin
hakkıdır. Böyle bir men, kadının rüşdüne delâlet eder. Bu menden dolayı kocasına âsi olmuş sayılmaz. Belki bundan dolayı me'cur olur. Muhtasarı
Ebizziya ve şarhları.)
(Şafiî mezhebine göre fi'Ien rücu, caiz değildir. Şayed iddet içinde mukarenet vuku bulsa ta'ziri müstelzim olur. Maamafih bu mukarenet, bir
şübheye müstenid sayılacağından iddeti, mehri misli ve sübuti nesebi iktiza eder.
Ricat üzerine işhad mendubdur. Kadın, iddeti içinde kocasının vuku bulan müracaatine muttali olmazsa iddeti müteakib vefat vukuunda aralarında
tevarüs carî olmaz. Kitabül'üm.)
(Hanbelî mezhebine göre de ricat hususunda şu gibi hükümler carîdir :
(1) : Medhuiün biha olmayan zevce hakındaki bir talâkdan sonra ricat, caiz değildir. Çünkü ricat, iddet içinde caizdir. Gayri medhuiün biha
hakkında ise iddet carî değildir. Binaenaleyh bu bir talâk ile beynunet tahakkuk eder. Bunda ehli ilmin icmaı vardır.
(2) : Hür bir zevcin üç talâkile, kölenin de iki talâkile beynuneti kübra, tahrira vücude gelir, ric'ate imkân kalmaz.
(3) : Muttalâkai ric'iyye hakkında henüz iddet baki oldukça bil'ic-raa talâk, zihar, i'lâ, lian carî olur, biri diğerine varis olabilir. Muhaleaları da
sahihdir. imam Şafiînin bir kavline nazaran muhaleaları sahih değildir.
(4) : Rit'at hususunda halvet de mukarenet mesabesindedir.
Binaenaleyh bir kimse, mücerred halvetde bulunmuş olduğu zevcesine talâkdan sonra ricatde bulunabilir. İmam Şafiînin kadîm kavli de böyledir.
Fakat cedid kavline göre mücerred halvet ile rücu hakkı sabit olmaz.
(5) : Fi'len ricat hususunda iki kavi vardır. Birine nazaran ric'at yalnız kavi ile olur. ikinci kavle nazaran mukarenet ile de olur. Gerek bununla ricate
niyyet edilsin ve gerek edilmesin. Fakat şehvetle mes ve tafcbil veya nazarla ric'at tahakkuk etmez. İmam Ahmedden mensus olan, budur.
(6) : Ric'ate dair olan İşhad hususunda da iki kavi vardır. Birine göre işhad vacibdir. imam Şafiînin iki kavlinden biri de böyledir. Diğerine göre
vacib değildir, imanı Mâlikin ihtiyarı da budur. Çünkü ricat, kabule müftekir değildir. Binaenaleyh zevcin sair haklan gibi rücu hakkı da şahadete
muhtaç bulunmaz.
(7)  : Ric'ati şarta talik, sahih değildir.
Binaenaleyh zevç, zevcesine hitaben «Sen diler isen sana müracaat etdim» dese bununla ricat sabit olmaz. Elmuğnî.)
(Zahiriyyeye göre de ric'iyyen mutallâka, iddeti baki oldukça kendisini tatlik eden şahsın zevcesidir. Aralarında talâk, zihar, İ'lâ, lian, irs carî olur.
Ric'at, lâfzen olur, fi'len olamaz. Ric'at, işhade mukarin olacakdır ve zevceye iddeti bitmeden ilâm edilmelidir. Işhadsiz yapılan bir ric'at, muteber

olamaz. El'muhallâ.) 
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Rücu Hakkının Munkati Olub Olmaması :
 
153 - : Rücu hakkı, iddetin nihayet bulmasile münkati olur.
Şöyle ki : Bir mu'teddei ric'iyye, üçüncü âdetini tam on gün olarak görünce zevcinin kendisine müracaat hakkı münkati olur. Velev ki dem, henüz
kesilmiş olmasın.
Fakat dem, on günden azda kesilirse iğtisal bulunmadıkça veya namaz vakitlerinden bir kâmil vakit geçmedikçe rücu hakkı münkati ve
ittutallâkanın başk asile evlenmesi caiz olmaz.
154  -  : Bir ric'iyyenin tuhru, vaktin aharına müsadif oldukda bakılır: Eğer vakit, igtisal ile tahrimiye       namaza başlamaya müsaid ise, müeerred
bu vaktin göçmesiIc rücu hakkı münkati olur. Amma vakit bunlara müsait olmaz, yahut yalnız iğtisalc müsaid olursa iğtisal bulunmadıkça veya
bir namaz vakti geçmedikçe rücu hakkı münkati olmaz.
155 -  : Mu'teddei ric'iyye,   mühmel bir vakitdc,    meselâ   :  şüruk zamanında son âdetinden çıksa asr vakti girmedikçe rücu hakkı münkati olmaz.
Hindiyye.
156 - : Bir mu'teddei ric'iyye, âdetine göre    meselâ:   bazan beş,* bazan da altı gün hayz görecek olsa beş gün tamamında iğtisal eder, yahut namaz
vakitlerinden bir vakti kâmil mürur ederse rücu hakkı münkati olur. Fakat altı gün tamam olmadıkça başkasile cvlenemez. Çünkü ric'at ve nikâh
hususlarında ihtiyata riayet lazımdır.
157 - : Bir mu'teddei ric'iyye, meselâ : altı gün içinde hayzintn kesildiğini, zannederek iğtisal etdikten sonra zevci müracaat edib de badehu tekrar
dem zuhur ederek on günü tecavüz eylese zevcin rücuu sahih olmuş olur. Yoksa mücerred iğtisal İle müracaat hakkı münkati olmuş olmaz.
Kitabiyye olan .bir mu'teddei ric'iyye hakkında mücerred demin kesilmesile rücu hakkı münkati olur. Velev ki bu kesilme, on günden mukaddem
olsun. Bahri Raik.
159 - ; Zevç, zevcesine müracaat etmiş olduğunu henüz iddet devam etmekde iken söylese bu sözü, rücu sayılır. Velev ki zevce kendisini tasdik
etmesin. Çünkü zevç, filhal rücuu inşaya kadirdir?  Fakat zevç, idet çıktıkdan sonra iddet müddeti içinde rücu etmiş olduğunu iddia etse bakılır :
Eğer kendisini zevcesi tasdik ederse rücu muteber olur. Yahut iddet içinde kavlen veya fi'len rücu etmiş olduğunu beyyine ile isbat ederse yine
rücu muteber olur. Çünkü bilbeyyine sabit olan şey, bil'muayene sabit gibidir. Fakat zevç, bu rücuu isbat edemediği gibi zevce de tasdik etmese
rücu iddiası muteber olmaz.
160 - : iddetin inkizasını müsadif olan rücu, sahih değildir. Şöyle ki : Zevç, ric'iyyen mutalîâkasma «Sana rücu etdim» demekle
o da derakab «Iddetim "nihayet buldu» dese bakılır : Eğer geçen müddet, iddetin inkizasına mütehammil ise mutallâka, yeminile tasdik olunarak
rücu sabit olmaz. Fakat mutallâka, yeminden nükûl eder veya müddet, mütehammil bulunmazsa rücu sabit olur.
Şayed mutallâka, iddetdmn velâdetle nihayet bulunduğunu iddia ederse beyyinesiz tasdik olunmaz.
161 - : Mutallâkai ric'iyye, hilkati tamamen veya kısmen müstebîn  belirmiş bir cenîn iskat ettiğini bil'ihbar iddetinin inkızasım iddia eylese yeminle
tasdik olunub zevcinin rücu hakkı zail olur. Çünkü kadınlar, rahmlerindekini ihbar hususunda emmedirler. Fakat hilkati müste-ban olmayan bir
ceninin düşemile iddet münkati olmayacağından bununla rücu hakkı zail olmaz. Zira bu sıkt, çocuk hükmünde olmayıb donmuş kan
mesabesindedir.
162 - : Bir kimse, menkuhesıni hamli zahir veya çocuk doğurmuş olduğu halde ric'iyyen bogayıp bu kadına tekarrüb etmemiş olduğunu iddia etse



bakılır : Eğer hamlin zuhuru veya çocuğun tevellüdü, kendi fira-şinden olabilecek bir müddet içinde vuku bulmuş, meselâ: tevellüd, nihâk
zamanından itibaren en az altı ay sonra vaki olmuş ise o kimse, rücu hakkına malik olur. Çünkü bu takdirde neseb sabit olacağından ademi tekar-
rübe aid iddiası şer'an tekzib edilmiş olur.
163 - : Zevcin halveti sahihadan sonra duhul iddiası muteberdir.. Binaenaleyh bir kimse, halveti sahihadan sonra   boşadığı zevcesine
tekarrüb etmiş olduğunu1 bil'iddia müracaatda bulunsa rücuu sahih olur. Velev ki zevce, tekarübü inkâr etsin.
Fakat zevç, halveti sahihadan sonra tekarrüb vukuunu inkâr eylese rücuu sahih olmaz. Velev ki zevce, tekarrübü iddia etsin.
îîttün, mecbub ve hasiy olan bir zevcin de halvetden sonra tekarrüb iddiası muteberdir.
164 - : Zevç ile zevce, ric'atin gününde ittifak etdikleri halde iddetin inkizası gününde ihtilâf etseler söz, yeminile zevcin olur.
Meselâ : Ric'atin cuma gününde vuku bulduğunda ittifak etdikler halde zevç, iddetin cumartesi gününde bittiğini, zevce de perşembe gününde
nihayet bulmuş olduğunu iddia eylese zevç, yeminile tasdik olunarak rücu sabit olur.
165 - : Zevç, rücu etdiği anda zevce sükût edib de sonra «tdde-tim nihayet buldu» dese ricat sabit olur. Zevcenin bu sözüne iltifat olunmaz. Fakat
ibtida zevce, iddetim nihayet buldu» deyib de sonra zevç «Rücu etdim» dese ricat, sahih olmaz. Nitekim zevç ile zevcenin ric'ate ve İd' detin
inkızasma aid sözleri, birlikde sâdır olduğu takdirde de ric'at tahakkuk etmez.
166 - : Bir mu'teddei ric'iyye, iddetin inkızasım haber verdikden sonra «Henüz iddetim nihayet bulmadı» dese nefsini tekzib etmiş olacağından
zevcenin rücuu caiz olur.
167 - : Bir mu'teddei ric'iyye, iddetinin inkızasım müteakib diğer birile izdivaç etdikten sonra zevci mutallâkı, iddet içinde rücu etmiş olduğunu
beyyine ile isbat etse ikinci zevcinden tefrik, evvelki zevcine teslim olunur. Çünkü bu halde ikinci nikâhın fâsid olmuş olduğu tezahür eder.
Hindiyye, Tebyinü'hakayik, Bahri Raik, Reddi Muhtar.
« (Hanbelî fukahasma göre de zevç, zevcesine müracaat etdiğini, zevce de müracaatdan evvel iddetin nihayet bulmuş olduğunu iddia etse iddetin
nihayet bulmasına müsaid bir vakit geçmiş ise söz zevcenin olur.
Bir kimse, zevcesini bogayıb da sonra müracaatine dair işhadde bulunduğu halde kadın, bunu bilmeksizin iddetini müteakib başkasile evlenecek
olsa bu ikinci nikâh, bir rivayete göre sahih olmayacağından kendisi evvelki kocasına iade edilir. Şu kadar var ki, ikinci zevcin mukarenetin-den
dolayı iktiza eden iddet bitmedikçe kendisine evvelki kocası müka-renet edemez.
Ekseri fukahanın ve bilhassa Sevrî ile imam Şafiînin kavli de böyledir. Diğer bir rivayete nazaran bu kadın, ikinci zevcine aid olur. Üçüncü bir
rivayete göre de ikinci akdi nikâh üzerine mukarenet vuku bulmuş ise kadın, ikinci zevce aiddir, birinci nikâh, batıl olur. imam Mâlikin kavli de
böyledir. Fakat kadın ile ikinci zevç veya bunlardan yalnız birisi, müracaat vukuun? evvelce muttali bulunmuş ise bunların nikâhları bilâ hılâf

bâtıldır. Elmuğnî.) 
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Talakı Baînin Mahiyyeti Ve Hükmü :
 
168 - : Tekarrübden evvel sarih veya kinaî tâbirlerden ıbirile yapılan talâklar, her halde beynuneti icab eder. Velev ki, halveti sahihadan dolayı
iddet lâzım gelsin.
Tekarrübden sonra beynunet ifade eden lâfızlardan birile veya bir iveza mukarin olarak yapılan talâklar ile de beynunet husule gelir.
Kezaük : beynunete delâlet eden bir vasıf ile, mevsuf veya bir teşbihe mukarin olan talâklar ile de beyhunet tahakkuk eder. Nitekim yukarıda da
bunlara işaret olunmuştur.
169 - : Bir kimse, refikasını henüz tekarrüb bulunmadan iki veya üç talâk ile birden taitik etse o veçhile iki veya üç talâk tahakkuk eder ve bu
talâklar ile beynunet husule gelmiş olur. Fakat müteferrikan tatlik ederse evvelki talâk, vaki, diğerleri lâğv olur.
Meselâ : Bir kimse, medhulün foiha olmayan zevcesine «Seni üç talâk ile boşadım» dese üç talâk husule gelir.1 Amma «Seni boşadım, boşadım,
boşadım» dese yalnız bir talâk sabit olur. Çünkü birinci talâk ile beynunet hâsıl olub ikinci ve üçüncü   talâka mahal kalmaz.
170 - : Talâkı hainin hükmü, hürmetdir. Yani  : bu talâk ile ayrılık hâsıl, zevciyyet zail olub zevcin nikâhı devam ettirmeğe hakkı kalmaz. Derhal
firkat vuku bulur, usulü dairesinde nikâh tecdid edilmedikçe zevciyyet idame edilmiş olamaz. Zevç ile zevce arasında tevarüs cereyanı kesilir.
Mutlak talâkdan, yarii, talâkı ric'îden sonra zevcin rücua istihkakı, kıyas hilâfına olarak nas ile sabit olduğundan artık beynunetle mukayyeti
talâklardan sonra rücu caiz olamaz. Çünkü esasen talâk, mülki nikâha münafi olduğundan iki mütenafinin içtimai kabil değildir.
171 - ; Evvelce de beyan olunduğu üzere hürre hakkında bir ve iki, cariye hakkında da bir talâkı bain ile hürmeti hafife, başka tabir ile beynuneti
suğra vücude gelir. Hürmeti hafife ise nikâhı tecdide mani değildir.
Binaenaleyh bir kimse, hürre olan zevcesini bir veya iki talâkı hain ile, cariye olan zevcesini de bir talâkı banı ile boşamış olsa onunla birnza iddeti
içinde veya iddetinden sonra nikâhlarını tecdit edebilir.
Muhalea, mal üzerine taJâk, ihtiyarı nefs, emri bil'yed gibi 3air sebeplerden ileri gelen beynunetler de umumen bu hükümdedir.
172 - : Hürre hakkında üç, cariye hakkında iki talâkı bain veya ric'î ile hürmeti galize = beynuneti kübra husule geleceğinden artık tahlil
bulunmadıkça nikâhı tecdid caiz olmaz.
Meselâ : bir kimse medhulün biha oj.an.hür zevcesine «Seni üç talâk ile boşadım» veya «Seni boşadım, boşadım, boşadım» dese üç talâk vaki olur.
ikinci, ve üçüncü boşadım lâfızlarile ifham ve te'kid kasd edildiği iddia olunsa da kazaen tasdik olunmaz. Çünkü her ne zaman talâk lâfzı vav harfile
veya bu harfsiz tekerrür ederse talâk da teaddüd eder. Tesis ciheti, tekid ihtimaline tercih olunur.   -
Kezalik : «Seni terk etdim» deyip de bununla üç talâka niyyet etse yahut evvelâ bir talâkı bain ile boşayıb da sonra tecdidi nikâhı müteakib tekrar
bir talâkı bain ile daha boşasa da badehu yine tecdidi nikâhı mu-teakib bir bain veya ric'î talâk ile de tatlik etse üç talâk tahakkuk eder. Mebsut,

Bahri Raik, Dürri Muhtar, Hindiyye. 
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Talâkların Bîribîrine Lahak Olub Olamaması :
 



173 - : Bir veya iki talâkdan sonra iddet içinde diğer bir veya iki talâkın yapüıb yapılamayacağı mühim bir mevzu teşkil eder. Bu hususda aşağıdaki
hükümler carîdir. Şöyle ki :
(1) : Sarih talâk, sarih talâka lâhak olur. Bu sarinden maksad, niy-yete muhtaç olmaksızın vuku bulan talâkdır. Gerek ric'î ve gerek bain olsun.
Meselâ : Bir kimse, menkuhesini «Sen mutaüâkasm» diye ric'îyyen boşadıktan sonra iddeti içinde tekrar «sen mutallâkasm diye veya kabulüne
mukarin bir mal üzerine tekrar boşarsa ikinci bir talâk daha vâki olur.. Şu kadar var ki, talâk, birinci takdirde ric'î, ikinci takdirde bain ve mal lâzım
olur.
(2) : Sarih talâk, talâkı baine lâhik olabilir.
Meselâ : bir kimse, zevcesini bey nüne 11; delâlet eden bir lâfız ile veya muhalea yolile boşadıkdan sonra iddeti içinde «Seni boşadım» diye veya
kabulüne mukarin bir mal ü ;erine tekrar boşasa diğer bir talâkı bain daha tahakkuk eder. Çünkü sabık beynunet, ric'ate mani olduğundan ikinci
talâk da her halde bain olmuş olur. Şu kadar var ki, bu suret-de mal lâzım gelmez. Zira zevcenin mal vermesi, nefsini filhal kurtarabil nıesi içindir.
Bu maksad ise zaten evvelki bain talâk ile hâsl olmuşdur.
Talâkı ric'îyi vücude getiren kinayeler de sarih hükmünde olduğundan bunlar da baine lâhik olabilirler.
(3) : Talâkı bain, sarihi ric'îye lâhik olabilir.
Meselâ : Bir kimse, zevcesini «.Seni tatlik etdim» diye ric'iyyen boşa-dıkdan sonra beynunet ifade eden sarih veya kinaî bir lâfz ile tekrar boşasa
diğer bir talâk daha vaki ve beynunet hâsıl olur. Çünkü talâkı ric'îden sonra iddet içinde kaydı nikâh baki olduğundan bu kayd, lâhik talâk ile izale
edilebilir.
(4) : Üç talâk, manen bain ise de lâfzen sarih olduğundan hem sarihe, hem de baine lâhik olur.
Meselâ : Bir kimse, zevcesini bir veya iki talâkı ric'î veya bain ile boşadıkdan sonra tekrar iddeti içinde üç talâk ile boşasa beynuneti kübra vücude
gelir.
Nitekim talâkı bainden sonra iddet içinde bir talâkı bain daha yapılıp da bununla beynuneti kübraya niyyet edildiği takdirde de hüküm böyledir.
(5) : Kinâî bir iâfz ile yapılacak' talâkı bain, ihbara hamli mümkün oldukça bayine lâhik olamaz.
Meselâ : Bir kimse, zevcesine «Sen bainsin» dedikden sonra tekrar «Sen bainsin» veya «Ben seni bir talâk ile mübane kıldım» veya «Sen bana
haramsın» dese bununla başka bir talâk daha vaki olmaz. Fakat, «Seni başka bir talâk ile mübane kıldım» veya «Sen taliki bainsin» derse diğer bir
talâk daha tahakkuk eder. Çünkü bu suretlerin ihbara hamli mümkün değildir. Zira birinci takdirde «Başka» lâfzı, ikinci takdirde de «talik» tâbiri
bu ihbara manidir.
Talâkı bainden sonra vuku bulacak talâk, her bain olacağından «Taliki bainsin» terkibindeki «bain» lâfzı lâğv olub yalnız «taliksin» lâfzı sarihi
kalmış olur. Sarih ise baine lâhik olur.
Kezalik : Evvelce bir talâkı bain, bir şarta talik veya müstakbel zamane ifaze edilmiş olub da badehu müneccezen bir talâkı bain vuku bul-dukdan
sonra şart tahakkuk veya zaman hulul etse tekrar talâkı bain, vaki olur, Çünkü bu suretle de saniyen vaki olan talâkın ihbara hamli kabildir.
Fakat müneccezen vuku bulan bir talâkı bainden sonra saniyen vaki olacak bir talik, sahih   olmaz.    Bahri
« (Zahiriyyeye göre bain olan talâklar, iki kısımdır. Birisi: medhu-lün biha olmayan zevceler hakkındaki talâklardır. Diğeri de biriikde veya

müteferrikan yapılan üçer talâkdır. Bunların bir üçüncü kısmı daha yok-dur. Elmuhallâ. Talâklarda müstamel tabirler bahsine de müracaat!.) 
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Talâkların Şarta Ta'liki Ve Bu Talikin Şeraiti :
 
174 - : Talâkı ric'înin veya bainin  teneizi  sahih olduğu gibi  şifahen veya tahriren şarta ta'liki de sahihdir.
Binaenaleyh muallâkun aleyh olan şart tahakkuk edince talâk da tahakkuk eder. Amma şart tahakkuk etmedikçe talâk da vücude gelmez.
Malûmdur ki: tâ'lik, tencizin. mukabilidir. Bir talâk, bir şarta talik veya bir1 zamana izafe edilmeksizin hemen yapılırsa «müneccez» olmuş olur.
Bilâkis bir talâk, zevç ile zevceden birinin veya bir başkasının bir fi'line veya bir hâdisenin tahaddüsüne rabt edilince de «muallâk» bulunmuş olur.
Meselâ : Bir kimse «Fülân yere giderse zevcesi boş olsun» dese men-kuhesinin talâkını o yere gitmesine rabt etmiş olur ki, o yere gitmesi şart,
zevcenin boş olması da cezadır.
175  - : Talâkı ta'like, şart denildiği gibi «Yemin bittalâk» da denir. Şart denilmesi, sarahaten veya delâleten edatı şart istimal edildiğine mebnîdir.
Yemin tesmiye edilmesi de kendisinde yemin mânâsı mevcut olub kuvvet ifade etdiğine, yani  : bir fi'lİ yapmaya sevk veya bir fi'li yapmakdan men
için insana kuvvet verdiğine mübtenidir.
Binaenaleyh kuvvet ifade edebilmesi için şartın alâ hatarilVücud mâdum olması, yani : henüz mevcud olmadığı halde vukuu mümkün
bulunmalıdır. Nitekim bu husus, aşağıdaki meselelerden tavazzuh edecek-dir.
176 - :Şartm, yani : muallâkun aleyh olan şeyin mümkinülvuku olmakla beraber ta'lik âmnda madum bulunması lâzımdır. Çünkü muhale, yani :
vücudu gayri mümkün olan bir şeye talik, lâğvdır. Vücudu muhakkak olan bir şeye talik de tencizdir.
Meselâ : bir kimse, «Deve iğnenin deliğinden geçerse» veya «kendisi zîhayat ise zevcesi boş olsun» dese birinci suretde talâk vaki olmaz. İkinci
suretde ise, derhal vâki olur. Çünkü birinci şart, muhal, ikinci şart fîihal mevcuddur.
177 - : Tâlâkdaki talikin sıhhati için nikâhın hakikaten veya hükmen kıyamı veya ta'likih âtiyen vücud bulacak bir nikâha izafesi şarttır.
Binaenaleyh bir kimse, zevcesini ta'likan boşayabileceğî gibi hükmen zevcesi olan menkuhei mu'teddesini de ta'lik suretile tekrar bosayabilir.
Kezalik .: Bir kimse, bir ecnebiyye hakkında «Onu tezevvüc edersem benden boş olsun» diye ta'likde bulunabilir ki, bununla nikâh akdi ânında
talâk tahakkuk eder.
178 - : Menkiihe veya mu'tedde olmayan    kadınlar ile    nikâhları haline izafe olunmayan muayyen veya gayri muayyen ecnebiyyeler hakkında
ta'lik ile talâk vaki olmaz.
Meselâ : Bir kimse, bir yabancı kadın hakkında «Fülâneyi ziyaret edersem benden boş olsun» deyib de sonra onunla evlense şartın vücu-dile talâk
vuku bulmaz.
Nitekim «Kendisile hemfirâş olacağım her kadın benden boş olsun» diye yemin etdikten sonra bir kadınla evlenerek hemfirâş olsa talâk tahakkuk
etmez. Çünkü firaşde içtima, yalnız haline muhtes değildir. Binaenaleyh bununla ta'lik, nikâh haline izafe edilmiş olmaz. Reddi Muhtar.



179 - : Yukarıdaki meselelerden de anlaşıldığı üzere alel'itlâk ta'-likler de mülk veya mülke izafe şartdır. Çünkü cezanın mahif olması lâzımdır ki,
yemin mânâsı tahakkuku etsin. Eğer filhâl mülk mevcut olmaz veya mülke izafe bulunmazca yeminden matlûb olan faide  husule gelmez. Zira bu
takdirde ceza, halifin - yemin edenin mülkünde filhal hâsıl değildir ki, şartın vukuundan ihtiraz etsin. îzafe de mevcut değildir ki, mülki tahsilden
taharrüze lüzum görsün Binaenaleyh yemin, matlûb fai-deyi müfid olamıyacağından asla mün'akid olmaz. Dürer.
180 - : Talâkın ileride hâsıl olan mülki nikâha izafe edilmesine bazan lüzum görülebilir. Meselâ: Bir kimse, bir kadın ile evlenmek temayülünde
bulunur. Onunla evlenmenin hakkında muzir olacağını, böyle bir teehhülden matlûb faidelerin temin edilemiyeceğini, hattâ kadının redietül'ahlâk
bulunduğunu veya kendisinin zevciyyet hukukuna riayet edemiyeceğini bildiği halde bu temayülünden bir türlü vaz geçemez. Binaenaleyh bu
hususdaki temayülâtına sed çekmek, nefsini men'e kadir olmak için o veçhile ta'like lüzum görebilir. Bahri Raİk. Maamafih bu gibi ta'liklerden kat'î
lüzum görülmedikçe kaçınmalıdır.
181 - : Gayri muayyen hakındaki ta'likde mânâyı şart kâfidir. Muayyen hakkında ise edatı şart lâzımdır.
Binaenaleyh bir kimse "Tezevvüc edeceğim kadm boş olsun" dese izdivaç halinde talâk vaki olur. Fakat "Tezevvüc edeceğim şu kadın" yahut
"Tezevvüc edeceğim fülânın kızı fülâne boş olsun" dediği takdirde onunla evlenince talâk vaki olmaz. Çünkü muayyen hakkında vasf yani:
"Tezevvüc edeceğim" sözü, lâğv olduğundan mücerred "Şu veya fülâne boş olsun" sözü kalmış olur ki, bu halde nikâha izafe îulunmamış ve
binaberîn  mânâyı şart tahakkuk etmemiş     olacağından alâk tahakkuk etmez. Dürer.
182 - : Ta'likin rüknü,  cümlei şartiyye ile  cümlei     cezaiyyeden, )ir de edatı şartdan ibaretdir.
Binaenaleyh yalnız cümlei cezaiyye ile edatı şart irad edilib de cüm-;i şartiyye zikr edilmese, meselâ : «Sen mutaüâkasın eğer» denilib de i'li şart
ityan olunmasa ta'lik, sahih ve talâk vaki olmaz. «Sen muttal-âkasın meğer ki.» denildiği suretde de hüküm böyledir.
Bu mesele, îmam Ebu Yusüfün kavline göredir. İmam Muhamme-Le göre bununla talâk, müneccez olarak derhal tahakkuk eder. Bahri laik.
183 - : Talik ile talâkın vuku bulması için zevcin talik zamanın a talâka ehliyyeti, zevcenin de şartın vücudu ânında talâka mahalliye-i şartdır.
Binaenaleyh mecnunların, matuhların talikleri muteber değildir. İdde-i nihayet bulmuş olan bir mutallâka hakkında da sabık talike binaen ta-âk vaki
olmaz.
Meselâ : Bir kimse, «Şu işi yapar ise zevcesi üç talâk boş olsun» üye yemin etdikten sonra zevcesini bir talâk ile boşayıb da iddeti niha- buldukdan
sonra d işi yapsa yemin münhal = çözülmüş olub ırtık talâk vaki olmaz. Velev ki, badehu nikâhı tecdîd edib müteaki->en o işi tekrar yapsın. Reddi
Muhtar.
184  - : Tâ'likde şartın talâka ittisali lâzımdır..
Binaenaleyh sükûttan. sonra ilhak edilen şart, sahih olmayacağın-lan derhal talâk vaki olur. Meğer ki, lisandaki bir sikletden dolayı letteaküb közü
tamamlamak mümkün olmasın. O halde talâk zikı lunub da tereddüd ve tekellüfden sonra şart irad olunsa ta'lik, sahih ,lur. Şu kadar var ki zevç, bu
hâl ile maruf olmalıdır. Cümlef istisna-yye ilâvesi suretinde de hüküm, böyledir. Nitekim âtiyen görülecek-ir. Bahri Raik.
185 - : Tâlik'de şart ile cezanın arası, ecnebi bir lâfz ile fasl edil-nemesi lâzımdır. Şu kadar var ki, muhatabe keyfiyyeti i'lâm gibi bir naksadla idhal
edilen mÜlâim bir lâfz, meselâ : bir nida kelimesi zarar
oz. Bahr.
186 - : Ta'lik ile mücazet kasd edilmemesi lâzımdır. Kasd edilir-e lencîz olur. Mesela : Bir kimse, kendisine fena bir şey isnad etmesi zerine
zcvce.sine ceza kasdiic, «Eğer ben senin dediğin gibi isem, enden boş ol» de.se derhal talâk vaki olur. Fakat bunu ta'lik kasdiic erse kendisi o şey ile
muıLasıf olmadıkça talâk vâki olmaz. Reddi luhtar vesaire.
187 - : Şartın mübhcnı olması, ta'İikin sıhhatine mani    değildir. Meselâ : «Şu veya bu haneye girersem» diye vaki olan yemininde,
bu hanelerden yalnız birine girmekle şart tahakkuk eder. Bedayî.
188 - : Ta'lik zamanında talâka ehliyeti haiz olan zevcin, husuli şart ânında mecnun olması, talâkın vukuuna mani değildir.  Şu kadar var ki talâk,
cinnet haline ta'lik edilmemiş olmalıdır.
189 - : Ta'lik, nikâhın zevalîle bâtıl olmazsa da hılli nikâhın ze-valüe bâtıl olur. Şarta muallâk olan talâk, gerek üçden az olsun ve gerek olmasın.
Binaenaleyh bir kimse, zevcesinin talâkını bir şarta ta'lüi etdikden sonra henüz şart tahakkuk etmeden bunu bir veya iki talâk ile boşayıb badehu
şartın tahakkukundan evvel tekrar tezevvüc etse ikinci nikâhda şartın vukuile talâk vaki olur. Amma üç talâk ile boşadıktan sonra badet-tahlîl tekrar
tezevvüc ederse artık bilâhare şartın meydana gelmesile talâk vaki olmaz. Dürül'muhtar.
« (Malikîlere göre talâkın ta'likİ hakkında şu gibi hükümler carîdir :
(1) : Ta'likin sıhhati için şartın vukuu ânında ismetin, yani   : zev-ciyyetin kıyamı lâzımdır. Bu esas üzerine bir takım meseleler teferru eder.
Ezcümle : bir köle, zevcesine hitaben «Şu haneye    gider isen üç talâk boş ol» deyib de badehu azad oldukdan sonra zevcesi o haneye girecek olsa
hakkında üç talâk vaki olur.
Vakıa ta'lik zamanında kölenin talâka ehliyeti ikiden ziyade değildir. Fakat mahlûfün aleyh - üzerine yemin edilmiş olan duhul zamanında azadh
bulunduğu için üç talâk tahakkuk etmiş olur.
Kezalik : Bir kimse, zevcesine «Eğer şu işi yapar isen üç talâk boş 61» deyip de sonra aralarında muhalea vukua gelse veya ric'iyyen boşayıb da
iddeti nihayet bulsa artık o işi yapmakla zevcesi tekrar boş olmaz. Çünkü bu kadın bu halde ecnebiyyeden maduddur, talâka mahal değildir. Fakat
bilâhare aralarında nikâh tecdid edilib de sonra kadın o işi yapsa hakkında üç talâk vaki olur. Aralarında ahar zevcin bulu-nub bulunmaması
müsavidir. Zira onun nikâhı, sabık talâkı hedm etmez.
Şu kadar var ki, bu hâdisede evvelce müneccezen vaki olan talâk veya muhalea ile talâkların adedi nihayet bulmamış olmalıdır. Ve mu-allâkun
aleyh olan talâk, münkazi olmuş bir zaman ile gayri mukay-yed bulunmalıdır. Aksi takdirde tecdidi nikâhı müteakib o işin yapüma-sile tekrar talâk
vaki olmaz.
(2) : Bir kimse, yemin etdiği fi'li bir defa yapınca ceza vaki olur, o fi'li tekrar yapınca bir daha ceza vaki olmaz.    Meğer ki, yemini edatı tekrara
mukarin olsun veya tekrara niyet etmiş bulunsun.
Meselâ : bir kimse, «Fülân yere giderse zevcesi boş olsun» diye yemin etdikden sonra o yere bir kere gidince talâk vaki olur. Sonra o yere tekrar
gidince bir daha talâk vaki olmaz. Meğer ki, «Her ne zaman gidersem» demiş olsun.
(3) : Bir kimse zevcesinin talâkım bir fi'le talik     etdikden sonra zevcesini üç talâk ile miineccezen tatük, badehu tahlilden sonra tezevvüe edib de



daha sonra o fi'l vücude gelse artık talâk vaki olmaz. Çünkü muallâkun aleyh olan ismet ve zevciyyet, mezkûr üç talâk ile bii'külliye zail olmuş olur.
Velev ki ta'Iik, tekrar edatına mükarin olsun, meselâ : «Her ne zaman şu haneye giderse zevcesi boş olsun» denilmiş bulunsun.
Uç talâk ile boşanan bir kadın hakmda zevciyyet, külliyen zail olmuş, bu itibar ile kendisi sanki vefat etmiş, tahlilden sonra başka bir kadın olarak
kendisini boşamış olan erkekle izdivaç akdinde bulunmuş sayılır.
(4) : Talâk, müstakbelde vuku bulacak bir mülki nikâha ta'lik edilebilir.
Meselâ : Bir kimse, bir yabancı kadına hitaben «Seni tezevvüc edersem benden boş ol» deyip sonra o kadın ile evlense derhal talâk vaki olur.
(5) : Müstakbelde vukuu aklen, âdeten veya şer'an mümteni olan bir şeye ta'lik edilen talâklar, vaki olmaz. Çünkü şartın ademinden meşrutun
ademi lâzım gelir.
Meselâ : Bir kimse, zevcesine hitaben «Eğer ben hayat ile mematı bir arada cem edersem» veya «Eğer ben elimi semaya dğdirirsm» veya «Eğer ben
şarap içersem şart olsun» dese bununla talâk tahakkuk etmez. Şu kadar var ki, o kimse, memnuniyeti şer'iyyeye rağmen bilâhare şarab içerse talâk
vaki olur.
(6) : Müstakbelde vücude gelmesi muhtemel olub galib bulunmayan müsbet (bir şeye ta'lik edilen talâklar da o şey vücude gelmedikçe vaki olmaz.
Meselâ u Bir kimse, zevcesine «Fülân şahıs hanemize gelirse sen benden boş ol» dese o şahsın gelmesine bakılır, o gelmedikc talâk tahakkuk
etmez.
(7) : Vukuu galip  ve  kendisinden sabır  ve  tâharrüz gayri kabil olan bir şeye ta'lik edilen talâklar, müneccezen vaki olıır. Çünkü galib olan bir şey,
muhakkak menzilesine tenzil olunur.
Meselâ : Bir kimse, âdet gören veya görmesi beklenilen zevcesine hitaben «Eğer sen âdet görürsen benden bos ol» dese derhal talâk -vaki olur.
Kezalik : «Eğer ben oturursam» veya «Kalkarsam» veya «Yer içersem şart olsun» denildiği takdirde de hüküm, böyledir.
 (8) :  Vücudu  ihtimal dairesinde olmakla beraber şer'an vacib  - farz bulunan bir şeye yapılan ta'lik, tencizdir.
Meselâ: Bir kimse, zevcesine Eğer namaz kılar isen bos ol" dese derhal talâk tahakkuk eder. Çünkü namazın kılınması muhtemel ise de edası dinen
bir vecibedir.
(9) :  Vücudüne  asla  ıttılâımız  olmayan  bir   şeye  ta'lik   de  tencizdir.
Meselâ: Bir kimse, zevcesine  "Sen inşaallâh boşsun" dese derhal   ' talâk tahakkuk eder. Meleklerin, cinlerin meşiyyetlerine - dilemelerine ta'lik de
bu hükümdedir.
Kezalik: "Yarın" veya "Şu ay başında yağmur yağarsa" denilmesi de bu kabildendir. Çünkü bu müddet içinde yağmur yağması meçhuldür Meğer ki
yağmur yağacağına dair âdet veçhile bir alâmet bulunsun. O takdirde talâk derhal vaki olmayıb müddetin nihayet bulmasına intizar olunur.
(10) :  Vüvud ve  ademine hâlen ıttıla' mümkün  olmayan  bir seyp yapılan ta'lik de tencizdir.
Meselâ : Bir kimse", zevcesine «Eğer rahminde çocuk var ise benden boş ol* dese derhal talâk vaki olur. «Eğer rahminde çocuk yok ise denilmesi
de bu hükümdedir.
(11) : Vücudu mazide takdir edilib haddi zatında mümkünül vuku veya mümteniüT*uku bulunan bir şeye ta'lik dahi tencizdir.
Meselâ : Bir kimse, bir şahsa hitaben «Şart olsun ki, eğer dünkü gün gelmiş olsa idin hakkını sana öderdim» dese hemen talâk vaki olur. Çünkü bu
iddia, meşkûkdur.
Kezalik : «Şart olsun ki, sen dünkü gün fülân yere gitse idin senin yarlığınla yokluğunu bir ederdim» denilmesi suretinde de hüküm, böyledir. Zira
vücud ile ademi cem etmek aklen mümteniclir. Vücudu mazide takdir edilib âdeten veya şer'an mümteni olan şeyler hakkında da bu hüküm,
caridir.
(12) : Müstakbelde vücudu muhakkak ve idraki kabil olan bir şeye yapılan talik ve izafa da tencizdir.
Meselâ : Bir kimse, zevcesine «Sen bir sene sonra benden boş ol» veya «Ben vefat edince vefatımdan bir gün evvel sen boş ol» dese derhâl talâk
vücude gelir.
(13) : İstikbalde ademi vücudu âdeten mütehakkak olan bir- şeye nef yen yapılan ta'lik de tencizdir. «Eğer ben elimi semaya değdiremez-sem» ve
«Eğer ben denizin sularım içemezsem», «Eğer ben iğnenin deliğinden geçemezsem», «Eğer ben şu dağı yüklenmezsem» diye talâka yemin
edilmesi gibi.
(15) : Vücudu halen mütehakkak olan bir şeyin ademi   vukuuna yapılan bir talik de tencizdir. «Şu insan insan değilse», «Şu para, para değilse*
diye yapılan talâklar gibi.
(15) : Gayb kabilden bir emre, veya kailinin sıdk ve kizbi malûm olmayan bir şeye ta'lik edilen talâklardan dolayı nedben veya - cebr edilmeksizin -
vücuben zevç ile zevcenin iftirak etmelerine hâkim tarafından emr olunur.
Meselâ : Bir kimse, zevcesine hitaben «Eğer sen beni seviyor isen» veya «Benden ayrılmayı seviyor isen» veya «Sen bana buğz ediyor isen» veya
«Sen fülân ile konuşdun ise» diye talâka yemin etse derhal birbirlerinden ayrılmalarına emr olunur. Velev ki, kadın «Hayır ben seni sevmiyorum,
ben senden ayrılmayı arzu etmiyorum, ben sana bu'z etmiyorum, ben fülân ile konuşmadım» desin. Çünkü bütün bu sözlerin doğruya da yalana da
ihtimali vardır. Binaenaleyh ihtiyata riayet evlâdır.
(16) : Haram olan bir fi'le talik edilen talâklar, hâkimin tencizile müneccezen vaki olur.
Meselâ : Bir kimse, «Eğer fülân şahsı döğmezsem» veya «öldür-mezsem» veya -«Eğer -şarab içmezsem şart olsun» dese hâkdm tarafından talâkın
vukuuna hükm olunur. Şu kadar var ki, daha hükm verilmeden bu memnu fi'ller irtikab edilecek olsa artık talâk vaki olmaz.
 (17) : Şartlar teaddüd edince talâkın vukuu, bunların tamamen vücudüne mütevakkıf bulunur.
Meselâ : Bir kimse, zevcesine «Eğer fülân yere gidersen, fülân şahıs ile görüşürsen, benden boş ol» dese bu iki şart tahakkuk etmedikçe talâk vaki
olmaz. Bu şartlardan herhangisinin mukaddem vuku bulub bulmaması ve aralarında atıf edatı bulunub bulunmaması müsavidir. Buna
«Ta'likut'ta'lik» adı verilir. Minehül'celîl ve şerhleri.
(Şafiî fukahasının ta'lik hakkındaki beyanatı da şu veçhiledir :
(1) : Bir fi'lin vukuuna ta'lik olunan talâklar,  o fi'l vuku bulmadıkça vaki olmaz.
Me'selâ : Bir kimse, zevcesine «Eğer şu haneye girer isen benden boş ol» dese zevcesi o haneye girmedikçe boş olmaz. Ve bir defa girince talâk
vaki, yemin münhal olur, Tekrar girince başka talâk vücude geî-mez. Meğer ki «küllema = her ne zaman» edatile mukayyed olsun.



(2) : Bir fi'lin nefyine talik olunan talâklar, o fi'lin vukuundan yeis hâsıl olmadıkça vaki olmaz.
Meselâ : bir kimse, zevcesine «Eğer fülân yere gitmezsen boş ol» dese o kimse ile zevcesinden birinin vefatına kadar talâk vaki olmaz. Fakat o yere
gidilmeksizin vefat vuku bulursa bu vefatın kubeylinden -az evvelinden itibaren talâk tahakkuk etmiş olur.
(3) : Aklen, âdeten veya şer'an muhal olan müsts^^î bir    şeye muallâk olan talâklar, vaki olmaz.
Meselâ : Bir kimse, zevcesine  «İki zıddın arasını cem edebilirsen» veya «Şu hayvan seninle konuşursa»  veya  «Ramazanı şerif orucunun farziyyeti
nesh edilirse benden boş  ol» dese bununla     talâk meydana gelmez.
(4) : Bir hadisenin vuku veya ademi vukuu hakkındaki zanni galiba binaen yapılan yemînğ hilafının zuhuru takdirinde hanisiyyeti icab etmez.
Binaenaleyh bir kimse, bir şahsın meselâ berhayat olduğunu zannı galibile zannettiği cihetle «Eğer fülân şahıs berhayat değilse zevcesi boş olsun»
deyip kendi zannmca bunun böyle oiduğunu kasd etmiş bulunsa bilâhare o şahsın vefat etmiş olduğu tahakkuk etse bununla talâk vaki olmaz. Bu
esasa mebnîdir ki, meselâ : Bir şafiî kendi mezhebinin esah olduğuna, bir Hanefî de kendi mezhebinin daha sahih olduğuna yemîn edecek olsa
bunlardan hiç biri yemininde hanis sayılmaz. Çünkü her birinin zannı galibine nazaran kendi mezhebi, mezheblerin en sahihidir.
(5) : Bir kimse, talâkı kendisinin bir fi'line, meselâ bir haneye duhul etmesine talik etdiği halde o fi'li unudarak veya mükrehen yapsa ezher olan
kavle nazaran talâk vaki olmaz. Çünkü hata, nisyan, ve müs-tekrehen hareket, ma'füvdür.
Bir kimse, talâkı talik ile alâkadar olacak bir şahsın fi'line talik edib de o fi'l, o şahıs tarafından nâsiyen veya mükrehen yapıldığı takdirde de hüküm,
böyledir.
(6) : Talâk, bir taamın veya bir meyvenin yiyümesine talik edildiği halde o taam veya meyva yiyilib de bunlardan hissi kabil olacak derecede ufak
birer parça kalsa talâk vaki olmaz. Çünkü üzerine yemîn edilen şey, o taamın veya meyvanın kamilen yiyilmesidir. Fakat bunlardan ağızda
hissedilemiyeeek kadar küçük birer parçanın kalması, talâkın vukuuna mani değildir. Tuhfetürmuhtac.)
(Hanbelî fukahasının ta'likı talâk hakındaki beyanatı da şöyledir:
(1) : Talâk, müteaddit sıfatlara talik edilib de bu sıfatlar bir şeyde toplansa her sıfata muallâk olan talâk, ayrıca tahakkuk eder. Nitekim bu sıfatlar,
müteferrik suretde vücude geldiği takdirde de hüküm, böyledir.
Meselâ : Bir kimse, zevcesine hitaben «Sen bir şahıs ile konuşur isen, boşsun ve sen bir uzun boylu şahıs ile konuşur isen boşsun, sen siyah çehreli
bir şahıs ile konuşur isen boşsun» dedikten sonra zevcesi uzun boylu, siyah yüzlü bir şahıs ile konuşsa üç talâk boş olmuş olur.    
(2) : Aklen veya âdeten müstehîl bir şeye ta'lik edilen    talâklar hakkında iki vecih vardır. Bir veçhe göre bu talâklar vaki olur, diğer bir veçhe göre
vaki olmaz. «Sen ölmüş bir kimseyi öldürebilir isen», «Sen havaya uçar isen» denilmesi gibi.
Üçüncü bir veçhe göre de aklen müstehîl olan bir şeye ta'Uk edilen talâk, filhal vaki olur. Çünkü böyle bir şey vüeude gelemiyeceğindcn buna aid
ta'lik, zaid olub, mücerred talâk baki kalmış bulunur.
Fakat âdeten müstehîl bir şeye muallâk olan talâk, vaki olmaz. Zira böyle bir şey, harika suretüe vüeude gelebilir.
(3) : Âdeten müstehîl bir şeyin ademine ta'h'k edilen talâklar derhal - müneccezen vaki olur. «Sen eğer semaya çıkmaz isen» denilmesi gibi «Sen
eğer Ölmüş kimseyi öldüremez isen denilmesi de böyledir. Çünkü bu takdirde muallâkün aleyh olan şey, zaten malûm, bir emri gayri mev-cuddan
ibaretdir.
(4) : Bir kimse,- zevcesine «Seni her ne zaman boşamaz isem sen boşsun» dese zevcesi medhulün biha ise hakkında derhal üç talâk vaki olur.
Çünkü her ne zaman - Küllema tâbiri, tekrarı iktiza eder;
(5) : Bir kimse, zevcesine «Eğer fülân şahıs hanemize gelirse sen boşsun» dediği halde o şahıs ölü veya mükreh olarak yüklenilib o haneye
getirilecek olsa talâk vaki olmaz. İmam Şafiînin kavli de budur.
Fakat o şahıs, kendi kendine bil'ihtiyar çıkar gelirse talâk vaki olur. Bu ta'likin vücudüne gerek muttali bulunsun ve gerek bulunmasın.
Bu şahıs, bir ikraha mebnî kendi ayağile çıkar gelirse bir kavle göre yine talâk vaki olur. Diğer bir kavle göre ise vaki olmaz, tmam Şafiînin bir
kavli de böyledir.
(6) : Bir kimse, zevcesine «Ben seni boşamaz isem sen boş ol» deyip de bir muayyen vakte niyet etmiş bulunmasa o kimse ile zevcesinden biri
vefat edinceye kadar talâk yaki olmaz. Vefat halftıde ise talâk, son boşanmak ânından itibaren vuku bulmuş olur.
Bu halde muallâk olan talâk, bir talâkı,bain ise bakılır : Eğer vefat eden zevceise zevci ona varis olamaz. Çünkü bu talâk ile vefatdan biraz evvel
zevciyyet zail olmuş olur. Ve eğer zevç ise kendisine zevcesi varis olur. Zira zevceye iddet lâzım geleceğinden bir nevi, zevciyyet berdevam
bulunmuş olur. -
Fakat Şa'bîye ve Said tbni Müseyyebe göre zevce de vâris olamaz. Çünkü tatlik, zevcin sıhhatinde vuku bulmuş, şartın vukuu marazına mü-badif
bulunmuşdur. Nitekim zevç, talâkı zevcesinin bir fi'line talik edib de zevce o fi'li zevcin marazı halinde vüeude getirdiği takdirde de hüküm,
böyledir. Elmuğnî.)
(Zahiriyye mezhebine gelince bu talik hususunda îbni Hazmın be-yansftı şöyledir :
(1) : Talâk hakkındaki yemîn, muteber değildir. Şarta ta'lik edilen bir talâk, o şartın vukuile lâzım gelmez. Bu veçhile yemin eden şahıs,
yemîninde gerek bar vegerek hanis olsun müsavidir.
Binaenaleyh bir kimse,  «Eğer fülân şahısı döğmezse zevcesi üç talâk boş olsun» diye yemin etdiği halde bu şart daha vücuda gelmeden o kimse
veya o şahıs vefat etseaslâ talâk vaki olmaz. Bu halde o kimse ile zevcesi arasında tevarüs carî olur. Çünkü talâk ve yemin, ancak Allah Tealânın
beyanı veçhile vaki olur. Bu veçhile talâk ve yeminin vukuu hakkında ise bir beyanı ilâhî mevcud değildir. Ata'nın, Ebu Sevr'in kavleri de böyledir.
Elmuhallâ.
Zahiriyyenin bu kanatî cumhuri müctehİdînin beyanatına muha-lifdir.
(2) : Evlenmek haline talik ve izafe edilen talâklar, muteber değildir.
Binaenaleyh bir kimse, «Eğer ben fülâneyi tezevvüc edersem boş-dur» veya «Üç talâk ile boş olsun» dese bu sözü bâtıl olmuş olur. Beride onunla
evlenirse talâk vaki olmaz.
«Tezevvüc edeceğim her kadın boşdur» denilmesi de bu hükümdedir. Gerek bu tezevvüc için uzak yakın bir müddet veya muayyen bir kabile, bir

belde tayin edilmiş olsun ve gerek olmasın. Elmuhallâ.) 
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Talâkda Şartların Teaddüd Ve Tekerrürü :
 
190 - : Talâk, iki şarta bir atıf edatiîe    talik olundukda bakılır : Eğer ikinci şart,  nikâh halinde  tahakkuk ederse talâk  vaki olur. Ve-levki birinci
şart, mülki nikâhda vaki olmasın. Amma ikinci şart, nikâhın devamı halinde tahakkuk etmezse talâk vaki olmaz. Velev ki birinci şart, mülki
nikâhda, yani   :  nikâhın devamı halinde vaki olsun.  Çünkü yeminde hanis olmak haletinde mülki nikâhın, yani   : zevciyetin kıyamı şart dır.
Meselâ : Bir kimse, zevcesine hitaben «Kardeşinin hanesine gidersen ve amcamn hanesine gidersen benden boş ol» diye yemin etdikden sonra
zevcesi nikâh veya iddet halinde bu iki haneye gitse talâk vaki olacağı gibi derhal tatlik olumıb da iddetden sonra kardeşinin hanesine ve tecdidi
nikâhdan sonra da amcasının hanesine gitse yine talâk vaki olur.
Fakat bu hanelerden yalnız birisine gitse, yahut evvelâ kardeşinin hanesine gidip de badehu boşanarak iddet nihayet buldukdan sonra amcasının
dahi hanesine gitse talâk vaki olmaz, «Kardeşinin ve amcalarının hanelerine gider isen» denildiği takdirde de hüküm, böyledir. Çünkü bu hususda
edatı şartın tekerrürü ve ademi tekerrürü müsavidir. Şu kadar var ki, o kimse bu iki şarttan birile talâkın vukuuna niyyet ederse niy-yeü sahih olub
her iki şartın tahakkukuna lüzum kalmaz. Roddül'muh-tar.
191 - : Talâkın ta'İİk edildiği şart, atifsiz olarak tekerrür eder ve ikinci şart, âdete nazaran evvelki şarta müteretüb bulunmaz ve ceza şart-dan evvel
veya sonra zikr olunursa talâkın vukuu için evvelâ son şartın tahakkuku icab eder. Amma bu şerait mevcut olmadığı takdirde her şart, kendi
mevziinde bulunur. Yani: zikr olunduğu tertib üzere tahakkuku icab edip son şart, mukadem itibar olunmaz.
Meselâ: Bir kimse "yemek yersem, elbisemi giyinirsem zevcem boş olsun" diye yemin etse "Elbisemi giyinip yemek yersem" demiş sayılır.
Binaenaleyh evvelâ elbisesini giyinip de badehu yemek yemedikçe talâk
vaki olmaz.
Nitekim "Tezevvüc edeceğim herhangi kadın fülân ile konuşursam benden boş olsun" diye yapılan bir yemin de "Fülân ile konuşursam tezevvüc
edeceğim herhangi kadın boş olsun" takdirindedir.
192 - : Ceza, iki şart arasında zikr olunursa her iki şartın mülki
nikâhda, vu.kuu icab eder.
Meselâ: Bir kimse zevcesine "Şu haneye girersenboş ol kardeşinle konuşur isen" dedikden sonra zevcesi, nikâh veya iddet halinde o haneye girer
ve kardeşile konuşur ise talâk vaki olur. Amma müneccezen^ şarta talik edilmeyib derhal tatlik edilib de iddet nihayet bulduktan sonra o haneye
girib kardeşile konuşmasile talâk vaki olmıyacağı gibi daha nikâh mevcud iken haneye girib de badehu tatlik olunarak iddeti nihabet buldukdan

sonra kardeşile konuşduğu takdirde bu talâk tahakkuk etmez. Hindiyye, Dürri Muhtar,Bedayî. 
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Talakda Şartların Tahakkuk Edib Etmemesi Üzerine Terettüb Edecek Neticeler:
 
193 - : Şartların bir kere tahakkukile ta'likin hükmü, nihayet bulur, ondan sonra o şartın bir defa daha vukuile diğer bir talâk daha vaki olmaz. Hatâ
şartın tahakkuku, mülki nikâhın tamamen zevalinden sonra vuku bulursa talâk asla vaki olmaz. Meğer ki şart, tamim edilmiş olsun.
Meselâ : Bir kimse, zevcesine «îznim olmadıkça harice çıkar isen benden boş ol» dedikten sonra bu kadın, izinsiz harice çıksa boş olur. Sonra İddeti
içinde veya tecdidi nikâhı müteakib tekrar izinsiz harice çıksa artık talâk vaki olmaz.
Kezaük : O kimse, bu veçhile yemin etdiikden sonra zevcesini henüz harice çıkmadan müneccezen boşayıb da iddeti nihayet buldukdan sonra
mezbure bilâ izin harice çıksa yemin, münhal olur, artık bilâhare nikâhı tecdidi müteakib izinsiz olarak tekrar harice çıksa talâk  husule gelmez.
Amma «Her ne zaman iznim olmaksızın harice çıkar isen. diye yemin ederse üç talâk vücude gelinceye kadar ta'likin hükmü nihayet bulmaz. Meğer
ki bu kadın, talâkdan sonra meşru usulü dairesinde başka bir koca ile izdivaç etsin de badehu evvelki kocasâle tekrar akdi ni-'kâhda bulunsun. Bu
takdirde şartm tahakkukile tekrar talâk vaki-olmaz. Evvelce vukubulan talâk, birden ziyade olsun olmasın.
Şu kadar var ki, «Her ne zaman seni tezevvüc edersem» gibi «kül-lema» mânâsına olan bir tamîm edatı, tezevvüc ve nikâh lâfzına dahil olur da
meselâ : «Her ne zaman seni tezevvüc edersem boş ol» denilirse her tezevvüc vukunda bir talâk vaki olur. Bu takdirde başka bir kocaya varmakla
yemin münhal olmaz. Bu hususda zevcİyyeti iade için şer'î çare, nikâhın bir fuzulî tarafından akdile zevç tarafından fi'len icazet verilmesidir.
Hindiyye, Redül'muhtar.
194 - : Bir kimse «Tezevvüc edeceğim her kadın boş olsun* diye yemin etse her nikâh edeceği kadın hakkında talâk vaki olur. Velev ki nikâhı akde
başkasını tevkil etsin. Fakat sonra bu mutallâka olan kadını tekrar tezevvüc ederse artık hakkında talâk vaki olmaz. Çünkü «her» lâfzı «kül» edatı
mânâsını müfid olduğundan tekrarı iktiza etmez.
Maamafih böyle bir yeminde bulunan kimsenin nikâhı, bir fuzuli tarafından akd edilib de kendisi mehri vermek gibi bir suretle fi'len icazette
bulunursa asla talâk vaki olmaz. Feyiziyye fetavasmm nakilleri.
195  - : Bir kimse «Her kim şu işi yaparsa zevcesi boş olsun» dedikten sonra kendisi o işi yapsa zevcesi boş olur. Çünkü «Her kim» tâbiri
kendisine de şâmildir. Behce.
196 - : Mücerred olan bir kimse,  «Fülân işi işlersem akb alacağım boş olsun» dedikden sonra o işi işleyib de badehu evlense talâk vaki olur. Meğer
ki füluzî tarafından akdi icra edilib de kendisi buna fi'len icazet versin. Fetavayı Ali Ali Efendi.
197 - : Bir kimse «Şu fi'li yapar isem alıb alacağım boş olsun» diye şart etdikden sonra o fi'li yapsa badehu alacağı kadın boş olacağı gibi ondan
sonra alacağı kadınlar da boş olur. Fakat bu boş olan ka dınlar ile tekrar evlense artık bunlar boş olmazlar. Behce, Abdurrahim.
198 - : Müteehhil olan bir kimse    «Zevcemin    üzerine    tezevvüc edersem akb alacağım boş olsun» diye yemin etdiği halde tezevvüc ey-lese her
iki zevcesi de boş olur. Fakat bilâharenikâhlarını tecdid ederse artık talâk vaki olmaz. AH Efendi fetavası.
199 - : Bir kimse, zevcesine  «Fülân kadını senin    üzerine tezevvüc edersem boş olsun» diye yemin etdikden sonra zevcesini boşayarak iddeti
içinde o 'kadım tezevvüc etse bakılır:  Eğer ğevcesini bainen bo-şamış ise o kadın hakkında talâk vaki olmaz. Çünkü şart, her ikisinin kasimde
ortaklığıdır,  halbuki beynunete binaen bu ortaklık, bu müza-hama kalmamıştır.  Fakat ric'iyyen boşamış ise talak vaki olur. Zira mu'teddei ric'iyye
hakkında  hükmen  kasimde müşareket     mevcuddur. «Senin üzerine» kaydini ilâve etmediği takdirde ise mutlaka talâk vaki olur. Reddül'muhtar.
200 - : Mücerred olan kimse «Fülân işi işlersem alacağım bos olsun» dedikden sonra o işi işlemeden tezevvüc eyleyib de badehu işlese |talak vaki



olmaz. Fakat evvelâ o işi yapıb da sonra evlenirse talâk vaki olur. Çünkü şart olan, o işin evlenmeden evvelyapılmasıdır. Ali Efendi fetavası.
201 - :  «Şart olsun»   demek talâk mânâsında    mütearef olmakla bir kimse «Fülân işi işlersem şart olsun» dese zevcesinin talâkını o işi işlemeğe
talik etmiş olur. Binaenaleyh onu işlemedikçe zevcesi boş olmaz. Behce.
202 - : «Dediğim olsun mu» demek «Zevcen boş olsun mu» mânâsında mütearef olan belde ahalisinden biri bir kimseye «Fülân işi yaparsan
dediğim olsun  mu?.»  dedikde  o kimse dahi «olsun»  dediği  halde o işi yapsa talâk mânâsını murad etmiş olmadıkça zevcesi boş olmaz. Ah'
Efendi fetavası.
203 - : Bir kimse, zevcesine «Eğer üzerine evlenirsem talâkı selâ-se üzerime olsun» diye yemin etdiği halde bilâhare evlense bu iki zevcesinden
yalnız biri hakkında üç talâk vaki ve bunlardan birini tayin etmek kendisine lâzım olur. Şu kadar var ki, bu tabir ile talâkın mütearef olması
lâzımdır. Mecmuai cedide.
Kezalik: Bir kimse «Fülân işi yapar isem üç talâk üzerime olsun» diye yemin etdikten sonra o işi yapsa beldenin örfüne bakılır: Eğer bu söz,
örflerinde «Zevcesi üç talâk ile boş olsun» demek ise talâk vaki olur. Ali Efendi fetavası.
204 - : Bir kimse zevcesine üç defa «Sen fülân yere gider isen boş ol» dese şartın tahakkuku halinde üç talâk vaki olur. Şu kadar var ki, diğerlerile
evvelkini te'kid kasdettiğini söylerse diyaneten tasdik olunur. Dürri Muhtar.
205 - : Bir kimse, bir şahsa hitaben «Fülân fi'li işlersen avretin boş olsun mu?» dedikde o şahıs, sükût edib bir şey söylemese badehu o fi'li işlemekle
zevcesi boş olmaz. Hattâ bu suale baş eğmek bile talâk-dan, ta'likden sayılmaz. Meğer ki dilsiz olsun. Ali Efendi.
206 - : Bir kimse, zevcesinin talâkını mehrinden kendisini ibra etmesine talik etdiği halde mehri mezbureye verse dahi talik bâtıl olmaz.
Binaenaleyh bilâhare zevcesi, o kimseyi beraeti iskat ile mehrinden ibra etse talâk vaki ve mehrin o kimseye iadesi lâzım olur. Heddî Muhtar.
207 - : Müteaddit zevceleri olan bir kimse, bunları zikr ve tayin etmiyerek: «Eğer fülân işi yapar isem zevcem boş olsun» diye yemin etdikden sonra
o işi yapsa zevcelerinden lâalettayin biri hakkında talâk vaki ve hakkı tayin-o kimseye raci olur. Çünkü zevce lâfzı müfreddir.
Fakat «Halâlim haram olsun» derse şartın vücudu ânında zevcelerinin hepsi de bainen boş olur. Zira halâl tabiri, zevcelerin umumuna şâmildir. Ali
Efendi Cevahirül'fetâvâ.
208 - : Bir kimse, bir işi yaptıktan sonra «Eğer o işi işledim ise avretim üç talâk ile boş olsun» dese derhal o veçhile talâk    vaki olur. Çünkü şartı
kâine talik, tencizdir.
Kezalik : «Fülânın eşyasından hanemde bir şey var ise» diye yemin etdiği halde bu eşyadan hanesinde bir şey bulunsa kendisi hânis ve zikr etdiği
ceza vaki olur. Ali Efendi vesaire.
209 - : Talâka yemin eden kimse, yemininden  sonra bâr olmak şartını ifadan âciz kaldıkda bakılır  :  Eğer hânis olmanın şartı, ademî bir emir ise
talâk vaki olur. Çünkü ademî bir emir, ihtiyar olmaksızın tahakkuk eder. Amma vücudî bir şey ise talâk vaki olmaz. O kimsenin aczi, gerek bir hissî
maniden ve gerek gayri hissi bir maniden münbais olsun.
Meselâ : Bir kimse, zevcesine «Eğer seni bu gece haneme ihzar etmezsem benden boş ol» diye yemin etdiği halde mezbureyi ihzardan babası men
etse talâk vaki olur. Çünkü o kimse, şartı birrî, ifadan, yani : zevcesini hanesine ihzardan âciz kalmış, şartı hlns bulunan ihzar etmemek ise bir emri
ademîden ibaret bulunmuştur.
Kezalik : Bir kimse «Ben bugün bu evden çıkmaz isem şöyle olsun diye yemin etdiği halde der kayd edilerek çıkmadan men edildiği suret-de de
hüküm, böyledir. Çünkü çıkmamak, bir emri ademidir.
Fakat «Eğer bu hanede sakin olursam..» diye yemin etdiği halde hanenin kapısı kilitlenerek, veya kendisi bağlanarak harice çıkmadan men edilse
talâk vaki olmaz. Zira burada hanis olmanın şartı, o hanede sakin olmakdır. Sakin olmak ise bir emri vücudîdir. O kimse bâr olmanın şartı olan
ademi ikameti ifadan âciz kalmışdır.
Kayd ve maraz birer men'i hissidir. Kapının bağlanması ise gayri hissî bir men kabilindendir.
Talâkdan başka yeminlerde de bu usul dairesinde amel olunur. Dürri Muhtar. Reddi Muhtar.
210 - : Bir kimse «Fülân şahsı şu haneye bırakırsam..» diye talâka yemin etdikde bakılır : Eğer hane kendisinin tasarrufunda olur da o şahsı
duhulden kavlen men etdiği halde fi'len men etmezse  dühulile talâk vaki olur. Çünkü bu halde bâr olmanın şartı, o kimsenin kudreti derecesinde o;
şahsı haneye girmekden kavlen ve 'filen men etmesidir. Aman hane, başkasına aid olub kendisinin tahtı tasarrufunda bulunmadığı takdirde yalnız
kavlen men etdiği halde fi'len'men etmese o şalısın o haneye girmesile talâk vaki olmaz. Zira bu suretde o kimse, bu gahsı fi'len men etmek hakkına
mâlik değildir.
Nitekim «Fülân gahsı bu karyenin meselâ : Kethüdalığmda istihdama» veya «caddeden mürura bırakırsam» gibi bir suretle yapılacak yeminler
hakkında da hüküm, böyledir. Haniyye, Mecmuai cedîle.
Kezalik : Bir kimse, akrabasından bir kadın hakkında «Seni fülâ-ne tezyic ettirmem» diye şart etmekle bu kadının nikâhına mani olmaya say edib de
men'ine kadir olmasa talâk vaki olmaz. Netice.
211 - : Bir kimse, kendisini döğmek isteyen bir şahsa, «Ben kendimi sana döğdürmem, eğer döğdürürsem zevcem boş olsun»    dedikden sonra o
şahsı kendisini döğmekden kavlen men etdiği halde fi'len nıen'e kadir iken men etmese vuku bulan darbe mebni zevcesi boş olur. Bence.
212 - : Bir kimse «Fülân şahsı haneme idhal edersem» veya Fülân şahıs haneme dahil olursa» yahut «Fülânı haneme bırakırsam» diye yemin
etdikde birinci suretde yemin, o kimsenin emrile duhule masraf olur. Binaenaleyh o şahıs, o kimsenin emrile hanesine girerse talâk vaki olur. Anıma
onun emir ve müsaadesi olmaksızın girerse talak vaki olmaz. Şu kadar var ki, bu duhul ile yemîn, münhal olmayacağından muah-haran o kimsenin
emrile girerse talâk tahakkuk eder. İkinci suretde yemin, yalnız duhule masruf olur, o kimse emir etsin etmesin ve duhule muttali olsun olmasın.
Binaenaleyh mutlaka duhul ile talâk husule gelir.
Üçüncü surette ise yemin, o kimsenin bilmesile duhule masruf olur. Binaenaleyh o kimse, o şahsı haneye girmekden bilerek men etmezse dü-hulile
talâk vaki olur. Reddi Muhtar, Mecmuai cedide.
213 - : Bir kimse, başka bir beldeye giderken zevcesine «Eğer seni oraya götürür isem» diye talâka yemin etdiği halde mezbure bilâhare o beldeye
kendi kendisine veya bir başkasiyle izinsiz olarak gitse bakılır : Eğer o kimse, bu şart İle onu beraber götürmemeği kasdetmiş ise hanis olmaz.
Amma bu kadını kendisile beraber bir hanede tutnuyaca-ğmı kasd etmiş ise hanesinden çıkarmayınca hânis ve binaenaleyh talâk vaki olur.
«Hanesine nakl etmiyeceğine» dair yemin etdiği suretde de hüküm, böyledir. Fetavayi Ali Efendi nakilleri.



214 - : Bir kimse, içinde bulunduğu halde «Eğer şu odaya girersem» diye şart etse yemini, o odayı müştemil olan menzile şâmil olmaz.
Binaenaleyh müeerred bu menzile girmekle talâk vaki olmaz.
Fakat «Şu haneye girersem» diye şart etse yemini, o haneye duhule masruf olur. Şu kadar var ki, «Ben yalnız şu odaya girmeği kasd et-dim» diye
iddia ederse kazaen tasdik olunmazsa da diyaneten tasdik olunur. Odaya işaret etdiği suretde de hüküm, böyledir. Hindiyye.
215 - : Bir kimse, içinde bulunduğu halde «Şu haneye girersem» veya «Bu haneden çıkmazsam» diye yemin etse bu yeminden sonra o hanede
durmasile hanis çlmaz. Çünkü sabık duhul, devamı müstahil olduğundan zail olmuş, çıkmaya da imkân mevcut bulunmuştur.
Fakat bir kimse, sakin veya râkib veyahut lâbis olduğu şey hakkında «Eğer hanede sakin olursam» veya «Şu hayvana rakib olursam» veya «Eğer
şu libası giyinirsem» diye yemin etse derhal o haneden çıkması, rakib olduğu şeyden inmesi, giyinmiş olduğu libası üzerinden çıkarması lâzım
gelir. Böyle yapmazsa şart, tahakkuk eder.
Birinci suretde de «Haneden çıkmazsam» sözile alelfevr çıkmak kas-dedümiş veya buna bir karine bulunmuş olursa meks ile = yeminden sonra
hanede durmakla meşrut olan ceza, meselâ talâk lâzım gelir. Be-dayi, Ali Efendi Fetâvâsi nakilleri.
216 - : Bir kimse, bir şehir veya karyede sakin olmıyacağına dair yemin etse müeerred kendisinin o şehir veya karyeden çıkıp gitmesi kifayet eder.
Hattâ bilâhare müeerred ziyaret veya eşyasını, ailesini almak için avdet etmesi zarar vermez.  Fakat ikamet    maksadile  avdet ederse ikametini
müteakib hanis olur.
Amma bir kimse, bir hanede sakin olmıyacağına yemin ederse o haneden bütün eşyasile, ehl ve ıyalile çıkıp başka bir yere nakl etmesi icab eder.
Bir mahallede sakin olmamağa yemin de hane hakkındaki yemin hükmündedir. Ali Efendi nakilleri.
217 - : Bir kimse, mükasemede, bey ve şirada, İcar ve isticarda veya bir maldan müsaleha ve muhasamede bulunmıyacağına dair talâka yemin
etdiği halde bu hususlara başkasım vekil tay^n^etse talâk vaki olmaz. Evlâdını döğmiyeceğine dair yemin etdiği     takdirde de hüküm böyledir.
Meğer ki o kimse, bu fi'llere bizzat mübaşeret eder takımdan olmasın. Bu işlere bazan bizzat mübaşeret etdiği halde bazan da başkasını tevkil eden
takımdan oiursa  aglebi ahvaline  itibar olunur.  Ali Efendi nakilleri.
218 - : Bir yemin, bir işin muayyen bir zaman içinde yapılmayacağına dair olursa o zamanın o işsiş geçmesile bir hâsıl olur.
Bilâkis bir yemin, bir işin muayyen bir zaman zarfında yapılacağına dair bulunursa o zamanın o iş yapılmaksızın çıkmasile hins tahakkuk eder.
Meselâ : Bir kimse «Şu işi on güne kadar yapar isem» diye şart etdikten sonra on gün geçinceye kadar o işi yapması zevcesi boş olmaz. Fakat «Bu
sene güz mevsimi içinde bu köyden çıkıp gitmezsem» diye şart edib de daha çıkıp gitmeden kış mevsimi girse talâk vaki olur.
Kezalik : Bir kimse, zevcesine «Eğer şu kadar müddet tamamına kadar gelmezsem benden bainen boş ol» veya «Iradetin elinde olsun» diye yemin
etdikden sonra sefere çıkıp da o müddet nihayetine kadar av-
aet etmese veya o müddet tamam olmadan avdet ederken bir hakikî özür tahaddüsün mebni o müddette gelmese ceza tahakkuk eder.
«Şu kadar güne kadar fülâne olan borcumu vermezsem» diye ya-pilan yemin hakkında da hüküm, böyledir. Behce, Mecmuai Cedide.
219 - : Bİr kimse, zaman tayin etmeksizin bir fi'ü yapacağına yemin etse ye's zamanına, yani : o fi'li yapmak imkânlarının zevaline kadar hânis
olmaz. Çünkü bu vakte kadar mahlûfün aleyhi yapmaya imkân vardır. Meğer ki o fi'li fevren =  derhal yapacağını kasd    etdiğine karine bulunsun.
Meselâ : Bir erkek «Fülân işi yapmazsam» diye talâka yemin etse ihtizar haline gelmedikçe o şeyi yapmadığından dolayı zevcesi boş olmaz. Ali
Efendi fetâvâsı.
220 - : Bir kimse, «Zevcemi an karib boşamazsam» diye şart et-dikden sonra bir sene geçdiği halde o kadını boşamasa bu şarta binaen talâk vaki
olur. Behce.
221 - : Bir kimse, bir şeyi yapmıyacağına yemin etse bu yemini ebede masruf olur. Binaenaleyh hanis olmaması iğin o işi ilel'ebed yapmaması icab
eder..
Meselâ : Bir erkek «Rakı içmiyeceğine» dair talâka yemin etse, talâkın vuku bulmaması için ebediyyen rakı içmemesi lâzım gelir. Yoksa herhangi
vakit içerse bu yeminden dolayı talâk vaki olur. Ali Efendi ve saire.
222 - : Tâlikden sonra şart, tahakkuk edince bakılır. Adede mu-karin değilse yalnız bir talâkı ric'î vaki oiur. Meğer İti ınaallâkun aleyh olan talâk,
beynuneti müfid veya mala mukarin olsun. O halde talâkı bain vaki olur.
Meselâ : Bir kimse «Kumar oynarsam zevcem boş olsun» dese şartın vücudu ânında bir talâkı ric'î husule gelir. Amma «Kumar oynarsam zevcem
bainen boş olsun» veya «Halâlim haram olsun» derse veya zevcesine «Bana şu kadar meblâğ verirsen benden boş ol» deyip kadın da o meclisde
kabul etse talâkı bain tahakkuk eder. CamiüTfüsulîn, Mecmuai Cedîde.
Amma talik, adede mukarin ise ona göre talâk vücude gelir. Meselâ : iki talâkı ric'îye talik edilmiş ise iki ric'î talâk husule gelir. Üç talâka talik
edilmiş ise üç talâk tahakkukeder.
223 - : Tâlikden sonra şartın nasiyen ityanı ile amden ityanı müsavidir.
Binaenaleyh bir kimse «Eğer fülânın hanesine girersem» diye şart etdikden sonra o haneye unutarak girse zevcesi boş olur. Fakat kapısından
içeriye yalmz bir ayağını basıb da yine geri çekse talâk vaki olmaz. Hindiyye, Tatar Haniyye.
224 - : Duhul hakkındaki bir yemîn, idhale şâmil değildir. Binaenaleyh bir kimse, bir haneye duhul etmiyeceğine dair talâka
yemin etdiği halde o haneye maşiyen veya rakiben girse talâk vaki olur. Fakat böyle duhule yemin etdiği halde kendisine başkası o haneye idhal
etse, meselâ elinden, kolundan tutarak cebren girdirse talâk vaki olmaz. Velev ki bu idhal, ö kimsenin rızasına, imtina etmemesine mukarîü olsun.
Çünkü idhal, duhulden başkadır, ^art ise duhuldür.
Kezalik  : Bir kimse, bir haneden çıkmıyacağına dair yemin ettliği halde oradan cebren çıkarılsa talâk vaki olmaz. Zira ihraç, hurucun gayridir.
Bedayi, Hindiyye.
225 - : Bir kimse,   zevcesine   «İznim   olmaksızın haneden     çjkar isen» diye şart etdiği halde kadın, zuhur eden bir harik veya seyitâbdan dolayı
haneden çıkacak olsa boş olmaz. Çünkü bu yemin, âdetin delâle-tile muhassasdır, bu gibi hallere şâmil değildir.
Nitekim bir kimse, hanesine dönmiyeceğine yemin etdiği halde mü-cerred unuttuğu bir şeyi almak için dönse yemininde hanis olmaz. Dürri Muhtar,
Reddi Muhtar.
226 - : Bir kimse, harice çıkmak üzere    kıyam eden    zevcesine «Eğer çıkar isen benden boş ol» demekle kadın, bir müddet oturup da sonra çıksa
boş olmaz. Çünkü bu yemin, filhal çıkmaya masrufdıft*. Haniyye.



227 - : Bir kimse, zevcesine «îznim olmaksızın evden çıkar isen..» diye talâka yemin etdikden sonra zevcesinin gıyabında- veya uykusu halinde
veya anlıyamıyacağı bir lisan ile yahut işidemiyeceği bir suretde çıkmasına izin verdiği halde kadın, bu izne muttali olmaksızın haneden çıksa boş
olur. Fakat bu izini haber alır da ona binaen çıkarsa boş olmaz. Hindiyye, Ali Efendi.
228 - : Bir kimse, zevcesine «Eğer fülân şahsın    hanesine girer isen» diye talâka yemin etdikden sonra o şahıs, hanesini satmak   veya bağışlamak
gibi bir suretle mülkünden çıkarsa veya vefat edib de hanesi varislerine intikâl etse artık zevcenin o haneye gîrmesile talâk vaki olmaz. Çünkü
yemin, nisbet hasebile münakid olduğundan nisbetin ke-silmesile münhal olur. Meğer ki o kimse, bu yemini mücerred o haneyi kerih gördüğünden
dolayı yapmış olsun. Hindiyye, Ali Efendi nakiJleri.
229 - : Bir kimse, zevcesine hitaben  «Şu çocuğu evden çıkmaya bırakır isen..» diye talâka yemin ettiği halde çocuk, o kadının namazda
bulunmasından veya gafletinden istifade ederek evden çıksa talâk vaki olmaz. Çocuğu çıkmadan men için namazı    bozmak lâzım gelmez.
Hindiyye.
230 - : Bir kimse, zevcesini tatlik etmiyoco£ino yemin etdiği halde innetine binaen hâkim tarafından, araları tefrik edilse bu yeminden dolayı talâk
vaiki olmaz. Çünkü hâkimin tefrikile husule gelen talâk, o kimseyi izafe edilemez. Haniyye.
231 - : Tâlikden riicu, sahih değildir.

Binaenaleyh bir kimse, zevcesinin talâkını -bir şeye talik ettikden sonra artık bundan dönemez. Bedayi, Bahri Raik. 
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Talâkda İstisna Suretiyle Olan Şartlar   :
 
232 - : îstisnai tatili, yani  : talâka muttasıl    olarak zikr edilen «inşallah» kelimei şerifesi, 'talâkın vukuuna manidir. Velev ki zikri kas-de makrun ve
mânâsı kailince malûm olmasın. Çünkü Allah    Tealâmn meşiyyetine ıttıla, mümkün değildir. Şu kadar var ki, bu istisnanın talâka muttasıl ve
işitilecek, derecede cehren zikr edilmesi lâzımdır.
Binaenaleyh bir kimse, talâkı söyle'dikden sonra biraz sükût eder veya araya bir zaid lâfz ilâve eylerse derhal talâk vaki olur.
Meselâ : «Sen mutallâkasm ric'İyyen inşaallah» dese hemen talâk tahakkuk eder. Çünkü zaten «mutallâkasın» sözü, ric'îyi müfid olduğundan
«ric'İyyen» lâfzı zaid bulunmuş olur.
Fakat teneffüs, öksürük, aksırmak gibi bir ânza sebebile veya te'-kidi, tekmili, îlâmi müfid bir kelimenin, meselâ nidanın ilâvesile hâsıl olan fasl,
istisnanın sıhhatine mani olmaz. «Sen boşsun ey kadın! inşaallah» denilmesi gibi.
233 - : istisna, talâkdan mukaddem zikr edildiği, meselâ  :   «inşaallah sen mutallâkasm» denildiği suretde de imamı Âzam ile imam Ebu Yusüfe ve
alâ rivayetin îmanı Muhammed'e göre talâka mani olur.
«Türkcemizde arabcanın hilâfına olarak bu istisnanın mukaddem zikr olunması asi olduğundan talâkın vukuuna mani olacağında ihtilâf olmasa
gerekdir.»
234 - : istisna, şifahen olduğu gibi kitabeten de olabilir. Talâk, gerek şifahen ve gerek tahriren olsun. Hattâ talâk ile istisna, mevaulen yazılıp da
sonra istisna tay edilse de yine talâk vaki olmaz.
235 - : tns, cin, melekler gibi meşiyyetlerine vukuf mümkün ol-mıyan kimselerin meşiyyetlerine talik de meşiyyeti ilâhiyyeye talik hükmündedir.
Meselâ : «Melekler dilerlerse benden boş ol» denilse talâk vaki olmaz.
236  - : «Baban olmasaydı», «Güzelliğin    olmasaydı»,  «Eğer seni sever olmasaydım» gibi tâbirler de istisnadan sayılır.
Binaenaleyh bir kimse, zevcesine meselâ : «Eğer seni sever olmasaydım sen şimdi mutallâka idin» diyecek olsa bununla talâk vücude gelmez.
237 - : Bir kimse, talâk ânında istisnada bulunduğunu şiddetli gazabından dolayı hatırlayamadığı halde istisnada bulunmuş, olduğu kendisine bir
sika tarafından haber verilse buna itimat edebilir. Bedayi, Bahri Raik, Reddi Muhtar, Dürer.
(Mâlikîlere göre -yukarıda da işaret olunduğu üzere - vukuuna hâlen ve meâlen ıttıla kabil olmıyan, mugayyebatdan bulunan bir me-şiyyete =
dilemeye talik edilen talâklar, müneccezen derhal vaki olur. «Enti talikun inşaallah = Sen inşaallah boşsun» denilmesi gibi. «Eğer fülân cennet»
veya «Cehennem ehli değilse sen boşsun-, denilmesi de bu kabildendir. Meğer ki onun cennet veya cehennem ehlinden olduğu dînen sabit olsun,
aşerei miıbeşşerenin ehli cennetten, Fir'avnın da hli cehennemden olması gibi.
Meselâ : Bir^ kimse : Ebubekirıssıddîk, cennet ehlidir, Ebu Cehil de cehennemlikdir. Eğer böyle değilse zevcem boş olsun» dese bununla talâk
vaki olmaz.
Kezalik : Talâkın şartı, yani : Muallâkun aleyhi olan şey, meşiyyeti ilâhiyyeye talik edilirse, başka bir tâbir ile bu suretle istisna, muallâkun aleyh
olan şarta hami ve sarf olunursa şart vücude gelmedikçe talâk tahakkuk etmez.              
«Enti tâlikun in dahaltiddare inşaallah = Allah diler de sen haneye girer isen boşsun» denilmesi gibi. Bu halde kadın, o haneye girmedikçe boş
olmaz, girince de boş olur. Çünkü haneye girince meşiyyetullaha ıttıla hâsıl olmuş olur. Zira Allah Tealâmn dilemesi olmasaydı kadın o haneye
giremezdi. Bütün hâdisat, meşiyyeti ilâhiyyenin birer tecelligâh-dır.
Kezalik : iki kimse, bir şey hakkında biribirinin nakizine, hilâfına olarak yemin edib de her biri kendi iddiasına yakin derecede mu'tekid bulunsa, o
şeyin ne olduğunu muayene kabil bulunmasa bu yeminlerinden dolayı ikisi de hânis sayılmaz. Bu hususda kendi diyanetlerine havale olunurlar.
Kazaen tahlif edilirler ise de fetvaca tahlif edilmezler.
Meselâ : İki kişi, havada gördükleri bir kuş hakkında tam oir itikadı cazim ile birisi güvercin, diğeri de kargadır, diye yemin etse Je bu kuşun
mahiyetim anlamak müteazzir bulunsa ikisi de hards olmaz. Fakat hangisinin kanaati bu derece kuvvetli olmayıp da zan ve şek derecesinde
bulunursa o, yemininde hanis olur. Şerhi Ebil'berekât, Hâşiyei-Düsukî, Şerhi Muhammedi Hırşî.)
(Şâfiîlere göre meşiyyeti ilâhiyyeye talik edilen talâklar vaki olmaz. Meselâ : Bir kimse, zevcesine «Sen boşsun inşallah» dese talâk tahakkuk
etmez. «Sen boşsun Allah irade ederse» «Sen boşsun Allahın dilediği vakit», «Sen taliksin Allahın meşiyyetinde», «Sen boş ol Allah dilerse» veya
razı olursa» tâbirleri de bu hükümdedir.
Bir hadisi şerifde buyurulmuştur. Yani : Bir kimse yemin eder, sonra da derhal inşaallah derse istisnada bulunmuş olur. Binaenaleyh yemin ettiği
şeyi vücude getiremezse hânis olmaz. Bu hadisi şerifin hükmü ise talâka da sair yeminlere de şâmildir. TuhfetüTmuhtac.)
(Hanbelî fukahasına göre Allah Tealânın meşiyyetine talik edilen talâklar, filhal vaki olurlar, «inşaallah sen boşsun» denilmesi gibi.



Mukahai kiramdan Said ibni Müseyyeb, Mekhul, Hasen, Katade, Zührî, imam Mâlik de buna kaildirler.
Bu zatlar diyorlar ki, bu istisna, talâkın tamamını kaldırıyor, böyle bir istisna ise sahih değildir. «Enti talikun selâsen illâ selasen = Sen üç talâk ile
boşsun, üç talâk müstesna olmak üzere» denilmesi gibi.
Fakat imam Ahmedden diğer bir rivayete göre böyle meşiyeti ilâhi-yeye talik suretinde talâk vaki olmaz, imam Şafiî ile Tavus'un kavilleri de
böyledir. Çünkü talâk, vücuduna ıttıla kabil olmıyan bir meşiyete rabt edilmiş olnyor. Elmuğnî.)
(Zahiriyyeye göre de talâkda istisna carîdir. Şöyle ki bir kimse zevcesine «Sen inşaallah boşsun» veya «Sen boşsun, meğer ki Allah Tealâ dilesin»

veya «Meğer ki Allah tealâ dilemesin» dese talâk vaki olmaz. Bu tabirlerin hepsi de bu hususda müsavidir.- Elmuhallâ. 
[12]

 
Talâkda Şarta Talikin Sübutu :
 
238 - : Talâkların talik edilmiş olmaları, beyyine ile sabit olacağı gibi mükellef erkekler ile mükellef zevcelerinin tesadükları ile de sabit olur.
239 - : Talâk, ecnebinin fi'line talik olundukta o fi'lin vukuu, ya beyyine ile sabit olmalıdır veya zevç tarafında nitiraf olunmalıdır, Yoksa o fi'lin
vukuu, mücerred o ecnebinin sözile sabit olmaz. Velev ki onun ihbarı olmaksızın o fi'Ie başkasının ıttılai mümkün olmasın.
Meselâ : Bir kimse, zevcesine «Eğer validen beni sevmiyor ise sen benden boş ol» deyip zevcesinin validesi de onu sevmediğini ifade etse o kimse,
tasdik etmedikçe talâk vaki olmaz. «Bu, başkasının aleyhine bir ikrar mahiyetindedir.»
240 - : Bir kimse, zevcesini şarta ta'Iikan boşayıb da şartm vü-cüde gelmediğini iddia eylediği halde zevcesi bilâ şart tâtlik -vukuunu dâva etse söz,
o kimsenin olub beyyine ikamesi, zevcesine teveccüh der.
241 - : Zevç ile zevce,  ta'likin vücudünde veya    ta'ükden sonra şartm sübutünde ihtilâf etseler söz, yeminile zevcin olur. Çünkü talâkı münkirdir.
Şu kadar var ki, zevce veya başka birisi beyyine ikamesinde bulunursa kabul olunur. Zira şart hakkında beyyine. makbul ve talâkda şahadeti hisbe
caizdir.. Bu beyyine her ne kadar sureten nefye müteveccih olsa da manen talâkı ispata mütedairdir.
Meselâ : Zevç «Bu gece fülân şahıs haneme gelmezse zevcem boş oîsün» diye yemin edib de o şahsın gelmediği hakkında iki kimse şahadette
bulunsa şahadetleri makbul've binaenaleyh talâk vaki olur.
242 - : Yalnız zevcemin haber vermesile  vücudüne ıttıla'  mümkün olacak bir şartın vukuunda zevcenin sözü, beyyinesiz kabul olunur ki bu
mesele, evvelki meselenin umumiyetinden müstesnadır.
Binaenaleyh talâk, zevcenin muhabbetine veya hayz haline talik olunsa bu hususda zevcenin mücerred haberine itibar olunur. Şu kadar var ki bu
muhabbete talik, meclise iktisar eder.
Meselâ : Zevç «Sen valideni seviyor isen benden boş ol» deyip zevce de o meclisde «sevmiyorum» dese talâk vaki olmaz. Velev ki bu ifadesi,
kendisinin zamirindekine muhalif olsun.
Nitekim zevç «Eğer ben fülânı seviyor isem sen boş ol» dedikden sonra «Ben onu sevmem» dese talâk vaki olmaz. Velev ki bu ifadesinde kâzib
olsun. Bu veçhile buğza talik edilen talâk hakkında da hüküm, böyledir.
243  - : Bir kimse, meselâ  :  «Şarap içersem» diye talâka yemin etdikden sonra bir erkek ile iki kadın o kimsenin şarap içdiğine şahadet etseler, bu
şahadet talâk hakkında muteber olur.
244  - : Bir kimse, zevcesi hakkındaki ısnadlara karşı «Eğer zevcem öyle ise boş olsun» dediği haîde zevcesinin öyle olmadığını musirran söylese
söz, kendisinin olur. Beyyinesiz talâk vaki olmaz. Çünkü talâkın vukuunu münkirdir. Meğer ki bu tâlikile mücazata niyyet etsin.
Kezalik : Bir kimse, zevcesinin kendisine karşı vuku bulan isnada-tma_ karşı talik maksadile «Eğer ben öyle isem benden boş ol» dediği halde
kendisinin öyle olmadığını musirran iddia eylese - öyle olduğu beyyine ile sabit olmadıkça - talâk vaki olmaz. Fakat bu ifadesi, gazap halinde vuku
bulursa mücazat ihtimali galib olacağından derhal talâk vaki olur.
245  - : Zevcin beyyinesiz olarak istisna iddiası dinlenilmez.  Meğer ki salâhı hal ile maruf olsun.
Kezalik : istisna iddiasını inkâr eder, iminazi bir kimse bulunmadığı surette de söz, zevcindir.
istisna bulunmadığına dair şahadet caizdir. Çünkü bu, iki şefeyi = dudağı kapamadan ibaret olduğu cihetle bir emri vücudî demektir.
246 - : Bir kimse, bir şahsa hitaben meselâ «Fülân şeyi sen almadın ise» diye şart etdiği gibi o şahıs da «O şeyi ben aldım ise» diye şart etse
bunlardan hangisinin müddeası beyyine ile sabit olursa diğerinin zevcesi hakkında talâk tahakkuk eder. Hindiyye, Reddi Muhtar. Ali Efendi ve

Abdurrahim fetvaları. 
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Zamana, Mekâna İzafe Edilen Talâklar :
 
247 - : Vakıf, vasiyet, talâk gibi bazı tasarrufatı şer'iyyenin müstakbel zamana izfesi şahindir. Böyle bir zamana muzaf olan bir şer'î tasarruf ,filhal
hükme sebeb olarak nıün'akid olur. Şu kadar var ki, bu hükmün zuhuru  muzafün ilevh olan  zamana teehhür eder. Binaenaleyh o zaman hulul
edince mezkûr hüküm tahakkuk etmiş bulunur.
Aşağıdaki meseleler, bu esasa ibtina eder :
248 - : Talâkın ay, gün* yıl gibi bir müstakbel zamana izafesi şahindir. Binaenleyh bir kimse, zevcesine «Sen gelecek ayın ihtidasında boş ol» dese
o vaktin hulûlile talâk tahakkuk eder.
249 - : Bir kimse,  zevcesine «Sen yarın»  veya  «yarınki    günde benden boş ol» dese ertesi günün tulûı fecri ânında talâk vücude gelir.. Şu kadar
var kia kimse, gelecek günün aharından itibaren talâkın vukuuna niyyet ettiğini iddia ederse birinci takdirde diyaneten, ikinci takdirde hem
diyaneten hem de kazaen tasdik olunur. Çünkü ikinci takdirde zarfiyyet edatı, yani  :  «de» mevcuddur. Zarf ise istiabı iktiza etmediğinden mezkûr
günün bir cüzüne talâkın muzaf olması kifayet eder.
250 - : «Sen fülân ay» veya «fülân ayda mutallâkasın»    denilse o aydan evvelki son gününün güneşi gurub etdiği anda talâk vaki olur.
251 - : «Bir aya» veya «bir seneye»   yahut «kışa   kadar boş ol» denilse bu müddetlerin nihayet bulduğu anda talâk tahakkuk eder. Fakat talâkın
fü'hal vukuna niyet edilirse o anda talâk vuku bulur.



252 - : «Fiilân beldeye» veya «haneye girdiğinde  -   girdiğin vakit» yahut «Fülân elbiseyi giydiğinde» veya «hasta olduğun vakit boş ol» tâbirleri
dahi izafet kabilindendir. Çünkü bu gibi zarflar, şarta, mü-şabihdir.
Binaenaleyh girmek, giyinmek veya hastalık bulunmadıkça talâk vaki olmaz.
253 - Bir kimse, zevcesine Sen bugün yarın boşsun» yahut eYa-rın bugün mutallâkasın» dese her iki suretde de ikinci lâfız, lâğv olub evvelki lâfza
itibar olunur.
Binaenaleyh birinci suretde filhal, ikinci suretde ertesi günün tulûı fecri ânında bir talâk vaki olur. Çünkü evvelki suretde talâk, müneccez, ikinci
suretde muzaf olduğundan tencizin izafete, ve bilâkis izafetin tem cize ihtimali yokdur.
254  - : Atıf edatile «Bugün ve yarın boşsun»     yahut «yarın ve bugün boşsun» denilse birinci suretde bir, ikinci suretde de iki talâk vaki olur.
Çünkü atıf mugayereti icab eder. Şu kadar var ki, birinci suretde bugünden itibaren mutallâka olan yarın da mutallâka vasfını haiz olacağından
sözü tashih için ertesi gün ikinci bir talâkın vukuuna hacet yokdur. İkinci suretde ise böyle değildir.
255 - : Bir kimse; zevcesine «Vefatımdan iki ay» veya daha ziyade bir müddet «Mukaddem mutallâka ol» dediği halde aradan iki ay geçmeden
vefat etse kadın mutallâka olmuş olmaz. Fakat bu müddetin geçmesinden sonra vefat etse bu müddetin ibtidasına    istinaden talâk vaki olur. Şu
kadar var ki, irs hususî, bu müddetin ibtidasına istinad et-meyib Ölüm vaktinden muteber olacağı cihetle bu kadın, mirasdan mahrum olmaz.
256  - : «Sen benim  mevtimle beraber mutallâka ol», «Sen  mevtinle beraber boş ol» tâbirleriie talâk vaki olmaz. Çünkü bu iki suretde talâk, talâk
yapılmasına ve vukuna münafi bir hale izafe edilmiş bulunum.
257 - : Talâkların mekânlara izafe edilmesi, tencizdir. Binaenaleyh «Fülân hanede» veya «Fülân şehirde» yahut «Gökde»
veya «Güneşde mutallâka ol» gibi tâbirler ile derhal talâk vâki olur. Çünkü talâkın mekâna ihtisası yokdur. Şu kadar var ki zevç, burunla «Fülân
haneye» veya «Fülân şehire girdiğin zaman boş ol» mânâsını kasd etmiş olduğunu iddia ederse diyaneten tasdik olunur. Dürri Muhtar, Reddi
Muhtar, Hindiyye.
« {Mâlikîlere göre izafet hususunda şu gibi hükümler carîdir :
(1) : Müstakbelde vücudi muhakkak olan bir vakte izafe edilen talâklar, müneccezen vaki olur.
Meselâ : Bir kimse, zevcesine «Sen bir sene sonra mutallâkasın» veya «Sen benim öleceğim gün boşsun» veya «Sen benim vefatımdan bir gün
evvel taliksin», dese derhal talâk vaki olur. Çünkü bu halde zevce ile zevcenin münasebetleri, bir nikâhı müt'aya = muvakka bir nikâha müs-tenid
olmuş, aralarında zevciyyetin muvakkat bir zamana kadar devamı kabul edilmiş gibi olur,
(2) : Bir kimse, «Fülâne - meselâ   zevcesi - berhayat   oldukça her alacağı kadın boş olsun» diye yemin etse o berhayat oldukça her alacağı kadın
derhal boş olur.
(3) : Bir kimse, zevcesine «Sen dünkü gün boşsun» dese hemen talâk vaki olur. Çünkü bu söz, bir bakımdan şaka, bir bakımdan ihbaı
mahiyetindedir, talâk ise bunlar ile tahakkuk eder.
(4) : Bir kimse, âdeten yaşıyabileceği kadar bir müddet tayın wıc-rek «Şu vakte kadar tezevvüc edeceğim her kadın mutallâkadn » dese evlenir
evlenmez alacağı kadın boş olur. Meğer ki zinaya düşmesinden korksun da cariye edinmesi müteazzir olsun. O takdirde talâk vaki olmaz.
 (5) : Bir kimse, meselâ «îstanbulda evlenmezsem başka yerden evleneceğim kadın boş olsun» deyip de sonra başka bir şehirden bir kadın ile
evlense hemen talâk vaki olur.
(6) : Bir kimse, zevcesine «Sen ay başında elbette    mutallâkasm» dese talâk derhal vaki olur. İzafe edilen vakte itibar olunmaz.
«Seni bir ay sonra boşamaz isem sen boşsun», Seni ay başında elbette boşamaz isem sen elbette ay başında -?veya şimdi boşsun» denildiği takdirde
de hemen talâk tahakkuk eder.
Nitekim «Seni boşamaz isem sen boşsun» denilmesi de böyledir. Bu söz, fevre mahmuldür. «Seni şimdi - bu saatte - boşamaz isem ?en boşsun»
denilmiş gibi sayılır. Minehüİ'celîl, Düsukî.)
(Şafiîlere göre talâkların zamanlara izafesi muteberdir. Şöyle ki:
(1) : Bir kimse, zevcesine «Sen fülân ayda» veya «Fülân aym gur-resinde» veya «Fülân aym evvelinde boşsun»    des'e o aym ilk cüzünden itibaren
talâk tahakkuk eder.
(2) : «Sen şu ayın gündüzünde» veya «Şu ayın ilk gününde boşsun» denilse o ayın ilk gününün fecrinden itibaren talâk vücude gelir.
(3) : «Sen fülân şahsın geleceği gün boşsun» denilip de o şahıs, o günün gurresinden biraz evvel gelecek olsa - esah olan kavle göre - o günün
fecrinden itibaren talâk vaki olmuş olur.
(4) : «Sen bir aya kadar boş ol» denilse bir ay hitamında talâk tahakkuk eder. Meğer ki bu söz ile tûnciz kasd edile, O halde hemen talâk vaki olur.
(5) : «Sen bugün boşsun» veya «Sen bu ay boşsun» veya «Sen bu sene boşsun» denilse talâk filhal vaki olur. Velev ki bu söz, geceleyin söylenmiş
olsun.
(6) : «Sen dünkü gün boşsun   Enti talikun emsî» denilse bakılır: Eğer zevç, bu söz ile dünkü güne istinaden filhal vukuna niyyet etmiş ise talâk
hâlen vaki olur. Ve eğer dünkü gün boşayıb de. bugün mu-tallâka bulunduğunu söylemek kasd etmiş ise yemimle   tasdik   olunur. Yok evvelce
başka bir nikâh ile menkûhesi iken boşayıb da sonra tezev-vüc etmiş ve bu sözile o boşamayı haber vermek istemiş, o nikâh da maruf bulunmuş ise
yine yeminile tasdik olunur.
Bazı fukahaya göre bu izafet, lâğvdır, bununla talâk vaki olmaz. Çünkü talâk, gayri mümkine isnad edilmiş bulunur. Tuhfetül'muhtac.)
(Hanbeli mezhebine göre de talâklarda izafet muteberdir. Şöyle ki:
(1) : «Yarın sen boşsun» veya «Sen şu gün taliksin» denilse o günün tuluı fecrinden itibaren talâk vaki olur. Çünkü o günün ilk cüz'ü, talâka zarf
olmaya salihdir.
«Sen yarınki günde» veya «Sen gelecek şu ayda boşsun» denilmesi
de böyledir. Şu kadar var ki, bu son iki suretde zevç, fou vakitlerin aharını kasd etmiş olduğunu iddia etse diyaneten ve hükmen tasdik olunur.
Çünkü bu vakitlerin âhırları, evvelleri ve evsatları gibidir. Bu halde bu iddiası, o sözünün zahirine muhalif düşmüş olmaz.
(2) : «Seni bugün boşamaz isem sen bugün boşsun»  denilip de o gün boşama hâdisesi vuku bulmasa o günün sonunda talâk vücude gelir. •«Seni
bugün boşamaz isem boş ol», «Seni boşamaz isem bugün boş ol» denildiği takdirde de hüküm, böyledir.
(3) : «Sen fülân kimsenin bu haneye geleceği gün boşsun» denilse o kimsenin geleceği günün evvelinden itibaren talâk vaki olur.



Fakat o kimse, Ölü veya mükreh olarak getirilse talâk vaki olmaz. Meğer ki bu yemîn ile o kimsenin o haneye mutlaka duhul ve hululü kasd edilmiş
olsun.
Kezalik : Bu yemin ile gündüzün duhul kasd edilmiş olursa gecele- yin duhul ile talâk tahakkuk etmez. Böyle bir kasd bulunmayınca tahakkuk
eder.
(4) : «Sen her gün boşsun» denilse bakılır: Eğer zevce, medhulün biha değilse hakkında birinci gün bir talâk vaki olur, artık başka bir talâk vukuuna
mahal kalmaz. Amma medhulün biha ise hakkında müte-valiyen üç günde üç .talâk vaki olur.
(5) : «Sen bir aya kadar» veya «Bir seneye kadar» veya «bir haftaya kadar mutallâkasm» denilse bir ayın, bir senenin veya bir haftanın hitamını
müteakib talâk vaki olur. Meğer ki derhal talâk vukuuna niyyet edilmiş olsun.
(6) : «Sen bugün veya yarın boşsun» yahut «Sen bu ay veya gelecek ay mutallâkasm» denilse filhal talâk vaki olur. Çünkü ya - ev edatı, iki şeyin
biri içindir. Bu suretde talâkın tehirini muktezi bir sebeb bulunmamış olur. Keşşafül'kma.) (Zahiriyye mezhebince ise talâkın zamana izafesi asla
muteber değildir: Meselâ : Bir kimse, zevcesine «Sen şu zamanda» veya «Şu gelecek ayın başında mutallâkasm» dese bununla ne filhal ve ne de o
zamanın hululü ânında talâk vaki olmaz. Çünkü bu vechib talâk vukuna dair ne Kur'anı mübînde, ne de sünneti seniyyede bir şey varid olmamıştır.
Elmuhallâ.)
Zahiriyye fukahasi, Kur'anj azîm ile ahadisi şerifedeki naslarm zahirlerine nazarlarını hasr edib bu gibi nususı âliyeyi bir fikri hukukî ile iyice tedkik
ve tahlile muvaffak olamamış, sair şer'î delilleri de güzelce inceliyerek kavrayamamış oldukları için çok kerre böyle meza-hibi erbeaya muhalif
ictihadlarda bulunmuşlardır. Bu cihetle de mesleki hukukîleri pek mahdud kimseler tarafından takib edilib az sonra muakkibleri münkariz olmuşdur.
[14]

 
Başkasına Tefviz Edilen Talâklar :
 
258 - : Talâkda vekâlet ve risalet carî olduğu gibi tefviz de carîdir. Şöyle kî : bir mükellef kimse, zevcesinin talâkını bir vekile, veya bir resule
havale edebileceği gibi bizzat zevcesine de veya çocuk olan zev cosinin velîsine de tevdi edebilir. İşte bu tevdi, bir tefvizdir.
259 - : Tefvizde  müstamel  lâfızlar üçtür   :   Tahyir, emir bilyed.
meşiyyet.
Tahyir, zevcin zevcesine «İhtarı nefsekî = nefsini ihtiyar et» veya «Sen muhayyersin? gibi bir söz söylemesidir.
Emir bilyed, emrüki biyedik = işin senin elindedir.» denilmesidir.
Meşiyyet de : «Tallkî nefseki in şi'ti - Diler isen kendini boşa» demek den ibarettir.
260 - : Tahyir ile emri bilyede aid sözler, birer kinayedir. Binaenaleyh bunlar ile talâkın tefviz edilmesi,  niyyete veya    delâleti    hale
mütevakkıftır. Meşiyyete müteallik sözler ise sarih olduğundan niyyete mütevakkıf değildir.
261 - : Meşiyyet, iki türlüdür : Biri «Meşiyyeti sariha» dır. «İster isen nefsini tatlik et» denilmesi gibi. Diğeri de «Meşiyyeti  zınıniy-ye» «lir
«Nefsim tatlik et» denilmesi gibi.
262 - Alelıtlak    tefvizler, zevce nazaran   lâzım, zevceye   nazaran gayri lâzımdır. Binaenaleyh zevç, yapmış olduğu tefvizden rücu edemez. Çünkü
tefyiz; tevkil değil, belki temlikdir. Zevce ise bu tefvizi kabule mecbur değildir. Dilerse  kabul eder,   dilerse  reddeder.  Zira bir kimse kendisine
temlik edilen bir şeyi kabule mecbur olamaz.
263 - : Tefvizler, ya mutlak veya zaman ile mukayyed olur. Zaman da ya muayyen veya gayri muayyen bulunur.
Meselâ : «Nefsini boşa» sözü bir mutlak tefvizdir. «Nefsini nerede ister isen boşa» sözü de bu kabildendir.
«Nefsini bugün boşa» sözü de muayyen bir zaman ile mukayyed olan bir tefvizdir. «Nefsini ne vakit ister isen boşa» sözü işe gayri muay-yed
bulunan bir tefvizi âm demekdir.
264 - : Mutlak tefvizler» meclis ile mukayyeddir. Zevce, böyle bir tefvize muttali olduğu meclisde muhayyerdir. Dilerse nefsini ihtiyar ederek
mutallâka olur, dilerse zevcini ihtiyar ederek talaka meydan vermez.
Bu hıyarı meclis, meclisin sonuna kadar devam eder. Meğer ki zevce, bu muhayyerlik hakim sarahaten veya itirazı gösterir bir fi'l ile de-lâleten
isîtat etsin, o halde muhayyerliği zail olmuş olur.
Şöyle ki : Zevce, bu tefvizi kocasından işittiği veya gaib olub da bundan haberdar edildiği meclisde nefsini ihtiyar etmeksizin meclisden
cıkıb gitse veya o meclisde başka bir şey île, meselâ: Sohbet ile, yemek yemekle veya yatıp uyumakla meşgul olsa muhayyerliği kalmaz.
Oturmakda iken kıyam etmesi, otururken bir şeye rakib olması, uzanıb yatması gibi şeyler de itiraza delâlet eden birer hareketdir. Fakat ayakda
iken oturması, oturur İken bir yere dayanması,- veya meşveret için veya işhad İçin bir kimseyi davet etmesi, elbisesini giyinmesi veya su içmesi
hiyari meclise münafi değildir.
Zevcin meclisden kalkıb gitmesi ve hattâ tefvizden, sarahaten rücu etmesi yahud zevcesini bu hakkı istimalden nehy eylemesi de zevce için sabit
olan hıyari meclisi izale edemez.
Araba gibi şeylerin yürümesile meclis tebeddül ederse de geminin, yürümesi, meclisin tebeddülünü icab etmez. Çünkü gemi, rakiblerine nazaran
bir mesken mesabesindedir.
265 - : Muayyen bir zaman ile mukayyed olan bir tefviz, meclis ile tekayyüd etmez. O müddet mürur etmedikçe zevcenin    muhayyerliği devam
eder. Fakat o müddetin mürurile tefviz bâtıl olur. Zevce, gerek bu tefvize muttali olduğu halde muhayyerlik hakkını istimal etmesin ve gerek bu
tefvizden haberdar olmaksızın müddet nihayet bulsun.
266 - : Tefvizi am da meclis ile tekayyüd etmez. Belki zevce, her ne vakit dilerse muhayyerlik hakkını istimal edebilir.
Meselâ : Bir kimse, zevcesine «Her ne zaman diler isen nefsini tat-îik et» dese zevcesi dilediği zaman kendisini boşayabilir. Meğer ki bu tefvizini,
sarahaten veya delâleten red etsin. Artık nefsini ihtiyar edemez.
Bu, imamı Âzam ile İmam Muhammede göredir, imam Ebu Yu-süfe göre bu suretde zevcenin o red ettiği meclisde muhayyerliği zail olursa da
diğer meclislerde muhayyerliği bâtıl olmaz.
«Dilediğin vakit», «Ne zaman diler isen» tâbirlerile olan tefviz de meclise iktisar etmez. Şu kadar var ki, bunlar tekrarı müfid değildir. Zevce bir



kere^ihtiyar etdi mi, bir daha edemez.1
267 - : Bir kimse, bir ecnebiye hitaben «Zevcemi tatlik et» dese bu tevkil olub meclis ile tekayyüd etmez. Fakat «Diler isen zevcemi, tatlik et» dese
bu, tmamı Âzam ile tmameyne göre tefviz kabilinden olub meclise iktisar eder. imam Züfere göre ise bu" da tevkildir.
268  - : Tahyir suretiyle olan tefvizde zevce «Kendimi ihtiyar et-dim» derse bununla bir talâkı bain vücude gelir.
269 - : Emri biîyed suretiyle yapılan tefvizde zevce, zevcine hitaben «Kendimi ihtiyar etdim», «Nefsimi sana haram kıldım», nefsimi sana bain
kıldım», «Sen bana haramsın», «Sen benden bainsin» dese bununla talâk tahakkuk eder.
270 - : Meşiyyet suretiyle olan tefvizde zevcenin kabulü Nefsimi tatlik etdim» veya    Nefsimi bain kıldım» demesile husule gelir.  Fakat, «Ben
nefsimi ihtiyar etdim» demesi kifayet etmez. Çünkü bu söz, talâka mevzu lâfızlardan değildir.
271 - : Tefvizde zevcenin ihtiyarile vuku bulacak talâkın bain veya ric'î olması, zevcin tabirine göredir. Zevç «Nefsini tatlik et» gibi bir sarih lâfız
ile tefviz etmiş ise bununla talâkı ric'î vücude gelir. «Nefsini İhtiyar et», «Emrin elindedir» gibi kinaî bir lâfız le tefviz etmiş ise bununla da talâkı
bain vaki olur. Çünkü ric'î talâkda müracaat carî olduğundan zevcenin nefsini ihtiyar etmesinde bir faide bulunmaz. Meğer ki bu tâbirler, talâkı ric'î
karinesine mükarin bulunsun. Meselâ: Zevç «Talâkını ihtiyar et» dese  bununla kabulü  ânında ric'iyyen  talâk  vücuds gelir.
272  - : Talâk vukuu için kabulün tefviz suretine keyfiyet ve kem-miyetce muvafık olması lâzımdır.
Meselâ : Bir kimse, zevcesine «Kendini tatlik et» deyip o da «Tatlik etdim» dese bununla bir ric'î talâk vaki olur. «Kendini üç talâk ile tatlik et»
deyib zevce de «Tatlik ettim» dese bununla da üç talâk vücude gelir..
273  - : Kabul, tefviz suretine sıfatı talâkda muhalif olursa zevcin beyan etdiği sıfat üzerine talâk tahakkuk eder.
Meselâ : Zevç «Kendini bainen boşa» dediği halde Zevce 'Ric'iyyen boşadım» dese bununla talâkı bain vücude gelir.
Bilâkis zevç Nefsini talâkı ric'î ile boşa» dediği halde kadın, nefsini bainen tatlik etse bununla da talâkı ric'î vaki olur.
Kezalik : Zevç «Nefsini tatlik et» deyib zevce de «Nefsimi bain kıldım» dese bununla bir ric'î talâk husule gelir. Çünkü mutlak suretde zikr edilen
talâk lâfzı, ric'îye mahmuldür.
274 - : Kabul, tefviz suretine talâk adedince muhalif olursa bakılır : Eğer kabul eden, daha az bir aded zikr ederse onun kabul etdiği aded üzere vaki
olur. Fakat daha ziyâde bir aded zikr ederse    îmam Âzaina göre sözü lâğv olur, onunla hiçbir talâk vaki olmaz. Imameyne göre ise zevcin söylediği
adede göre talâk vücude gelir.
Meselâ : Zevç «Kendini üç talâk ile boşa» deyib. zevce de «Bir talâk ile boşasa yalnız bir ric'î talâk vaki olur. Çünkü emr edilen üç talâkda bir
talâk dahildir.
Kezalik : Üç talâk niyetile «Emrin yedindedir» denildiği halde zevce «Nefsimi bir talâk, ile boşadım» veya «Nefsimi bir talâk ile ihtiyar etdim»
dese bununla da bir talâkı bain vaki olur.
Amma zevç «Kendini bir talâk ile boşa» demiş iken zevce, kendi-
sini iki veya üç talâk ile boj$a.sa inrnmı Azama göre asla talâk vaki olmaz. Imameyne göre ise yalnız bir rîc'-î talâk vaki olur.
275 - : Bir kimse, zevcesine «Diler isen nefsini üç talâk ile tatlik et» dediği halde kadın, kendisini bir veya iki talâk ile tatlik etse bununla bil'itlifak
talâk vaki olmaz. Çünkü bu halde tefviz, sarahaten üç talâkı dilemek suretiyle yapılmış, zevceye bir veya ikf talâk değil, üç talâk - bunları dilemesi
gartile temlik edilmiştir.
276 - : Tahyir suretiyle  tefvizde -ya zevcin  veya  zevcenin nefis veya talâk lâfzını zikr etmesi lâzımdır. Hiçbiri zikr edilmezse tefviz, sahih olmaz.
Meselâ : Zevç «Nefsini = kendini ihtiyar et» deyib zevce de «ihtiyar etdim» dese tefviz ve talâk tahakkuk eder. Bilâkis zevç, yalnız «ihtiyar et»
deyib zevce de «Nefsimi - kendimi ihtiyar etdim» dese yine tefviz ve talâk vücude gelir.
Kezalik : Zevç «ihtiyar et» deyib zevce de «Talâkı ihtiyar etdim» dese yine talâk 'tahakkuk eder.
277 - : Tefviz hususunda ihtiyar lâfzım tekrar etmek de talâkı zikr etmek mesabesindedir. Zevcin «ihtiyar et ihtiyar et» demesine karşı zevcenin
«ihtiyar etdim» demesi gibi.
Fakat zevcin yalnız «ihtiyar et» demesi üzerine zevce «ihtiyar etdim» dese bununla tefviz tahakkuk etmez.. Çünkü bu» mevridi ger'e muhalif,
kıyasa münafi bir tarzda bulunmuş olur.
278 - : Bir kimse, zevcesine hitaben «Üç ihtiyar et» deyib zevce de «İhtiyar etdim» dese üç talâk vücude gelir.
Kezalik : Zevç, her birile bir talâka niyet ederek «İhtiyar et, ihtiyar et» deyib zevce de «İhtiyar etdim» dese İki talâk tahakkuk eder.
Üç defa «ihtiyar et» denildiği takdirde de indel'kabul üç talâk vaki olur. ihtiyar et emirleri arasında atf edatının bulunub bulunmaması müsavidir.
279 - : Bir kimse, zevcesine  «Sen dilediğin kadar 'boşsun»  dese zevcesi o meclisde nefsini bir, iki ve üç talâk ile 'boşayabilir.
Fakat «Nefsini dilediğin vakitde boşa» dese bu tefviz, meclis ile mukayyed ve red ile merdud olmaz. Binaenaleyh zevce, meclis ile mu-kayyed
olmaksızın nefsini dilediği zaman bir talâk ile boşayabilir. Fakat sonra bir daha boşayamaz. Çünkü bu veçhile olan tefviz, zaman hakkında
umumiyet ifade ederse de ef'al hakında tekrarı iktiza etmez.
280 - : Bir kimse, zevcesine «Sen her zaman diler isen boşsun» dese zevcesi nefsini o meclisde veya muhtelif meclislerde üç defa birer talâk ile
müteferrikan boşayabilir. Çünkü her ne zaman  =  küllema tabiri, evkata da ef'ale de infirad üzere teammüm eder.
Fakat bu halde zevce, nefsini birden üç talâk ile boşayamaz ve üç talâkdan sonra badettahlü nikâh tecdid edilse artık tefviz, bâtıl olmuş olur..
Bu, imamı Âzam ile İmameyne göredir. İmam Züfere göre tefvizin hükmü yine avdet etmiş olur.
Şayed bu veçhile tevfizden sonra kadın, nefsini bir veya iki talâk ile boşayıb da tahlilden sonra ihkân tecdid edilse nefsini tekrar üç defa birer talâk
ile boşayabilir.
Bu mesele de İmamı Âzam ile imam Ebu Yusüfe göredir, imam Muhammede göre kaç talâk kalmış ise yalnız o mikdar tatlikde bulunabilir. ..
281 - : Bir kimse, zevcesine «Sen dilediğin gibi boşsun  =   nasıl diler isen o veçhile boş ol» dese derhal bir ric'î talâk -vaki ve zevce o meclisde
talâkın keyfiyetini tayine salahiyetli olur. Binaenaleyh zevce, talâkın bain olmasını veya üç talâkın vukuunu dilerse o veçhile talâk tahakkuk eden. Q
kimse, bu veçhile talâka gerek niyet etmiş olsun ve gerek asla niyet etmemiş olsun müsavidir.
Bu, İmamı Azama göredir. îmameyne göre zevce dilemedikçe asla talâk vaki olmaz.
282 - Tahyir veya emir bilyed suretiyle olan tefvizler,     tekrarı iktiza etmez. Meğer  ki tekrarı  iktiza eden bir  tâbire mukarin olsun.
Meselâ : Bir kimse, zevcesine «Emrin yedindedir» deyib zevcesi nefsini ihtiyar etse bir talâk vaki olur. Artık nikâh tecdid edilecek olsa kadın,



nefsini tekrar ihtiyar edemez.
Fakat «Her ne zaman diler iaen emrin yedindedir» denilse kadın, üç talâk ile mübane oluncaya kadar üç meclisde birer talâk ile nefsini
boşayabilirler. Şu kadar var ki, zevci ahardan sonra nikâh tazelense artık kadın, muhayyer olmakdan çıkmış olur, bir daha nefsini tatlik edemez.
Ancak bir veya iki talâkı bayinden sonra başka bir kocaya va-rıb da ondan bir veçhile ayrıldıkdan sonra evvelki kbcasile nikâhı tec> didde bulunsa
nefsini tekrar üç talâka kadar başka başka meclislerde birer defa daha boşayabilir.
Bu son mesele, İmamı Âzam ile İmam Ebu Yusüfe göredir, imam Muhammede göre zevci ahardan sonra artık sabık tefvizin hükmü kalmaz.
283 - : «Sen razı olur isen», «Sen arzu eder isen»,  «Sen murad eder isen», «Sen sever isen» tâbirleri de İn şi'ti = sen ister isen» tâbir leri
hükmündedir.
284  - : Bir kimse, bir şahsa hitaben Zevcemi diler ise tatlik et» dese ö şahsı talâka tevkil etmiş olur. Şu kadar var ki, bu- vekâlet,, zevcenin talâkını
dilediği meclise inhisar eder Zevce, keyfiyetten haberdar olduğu meclisde talâkın dilerse o şahıs dajıemen o meclisde tatlik de-bitir. Bilâhare tatlik
edemez. Bu meselede vekâlet, meclis ile mukayyed olmuş oluyor.
285 - : Emir bilyed suretiyle olan tefvizde üç talâka niyyet sahih ise de tahyir suretiyle .olan tefvizde sahih id eğildir.
Binaenaleyh bir kimse, üç talâk niyetile zevcesine "Nefsini ihtiyar et" deyib zevce de "Nefsimi ihtiyar etdim" dese bununla yalnız bir bain talâk vaki
olur. Çünkü ihtiyarda tenevvü mevcud değildir.
Fakat emir bilyed suretinde zevç, bir talâka niyyet etmiş veya adedi talâka niyyet etmemiş olursa bununla zevcenin kabulü takdirinde yalnız bir
talâk vaki olur. Amma zevç, iki veya üç talâka niyyet etmiş olursa o kadar talâk tahakkuk eder. Velev ki kadın kendisini yalnız bir talâk ile ihtiyar
etmiş olsun.
286 - : Tahyir veya emir bilyed suretiyle olan tefvizlerde zevç, talâka niyyet etmediğini, zevce ise niyyeı. edildiğini veya bunun gazab veya talâkı
müzakere halinde vaki olduğunu iddia etse söz yeminiyle zevcin olur. Çünkü o, talâkı münkirdir.
Kadın, niyyetin mevcudiyetine beyyine ikame edecek olsa kabul edilemez. Zira niyyet bir emri kalbidir, buna şahidler muttali olamazlar. Fakat
tefvizin gazab veya müzakeresi talâk .halinde vukuna beyyine ikame edilebilir. Çünkü bu hâle şahidlerin vukufu mümkündür.
287 - : Tefvizde talik caizdir. Bu halde tefviz, ya mutlak veya zaman ile mukayyed olur.
Meselâ : Bir kimse zevcesine «Fülân işi yapar isen emrin elinde olsun» dişe talik suretiyle mutlak bir tefvizde bulunmuş olur. Bu halde zevce, o işi
yaparsa derhal muhayyer olur, o işi yapdığı meclisde nefsini ihtiyar edebilir. Fakat meclis tebeddül edince ihtiyarı zail olur.
Kezalik : Mutlak suretde «Fülân kimse gelirse emrin yedindedir» denilse muhayyerlik o kimsenin geldiği meclise inhisar eder. Bu halde kadın o
kimsenin geldiği meclisde muhayyerliğini istimal edebilir. Amma o kmsenin geldiğine bilahare muttali olsa artık muhayyerliği kalmamış olur.
«Fülân §ahıs gelirse emrin bir ay elinde olsun» denildiği suretde ise talik suretiyle muvakkat bir tefviz vticude gelmiş olur. Binaenaleyh o kadın o
şahsın geldiği meclisde muhayyer olub bu' hıyarı bir ay nihayetine kadar devam eder.
288 - : Tefvizde zamane izafet de carîdir.
Binaenaleyh bir kimse, zevcesine «Yarın» veya «Ay başında emrin elinde olsun» dese kadın, o veçhile muhayyer olmuf olur.
Yarınki günün evveli, o günün fecri sadıkının tulûu ânından iba-retdir. Ay başı da hilâlin görüldüğü gece ile o gecenin gündüzünden ibaret bulunur.
O halde kadının muhayyerliği, birinci suretde fecri sâdıkm tulûundan gurubu şemse kadar, ikinci suretde de hilâlin görüldüğü geceden gündüzünün
nihayetine kadar devam eder.
289 - : Tefviz vukuunda zevce, kabulünü bir garta talik etse bakılır : Eğer o şart, bîr emri vaki ise 'kabul muteber olur. Henüz vaki bir emir değilse
tefviz, bâtıl olub kabule mahal kalmaz.
Meselâ : Bir kimse, zevcesine «Diler isen nefsini tatlik et» demekle zevce, «Ben senin zevcen isem» veya «Ben babamın kızı isem nefsimi tatlik
etdim» dese talâk vaki olur. Fakat Fülân şahıs gelirse» veya «Fü-lân zat muvafakat ederse ben nefsimi tatlik etdim» dese talâk vaki ol-mayıb tefviz,
bâtıl olur. Çünkü tahyir, talike münafidir. Tahyir, temlik olduğu halde talik, yemin demekdir. Binaenaeyh temliki, talik suretiyle kabul caiz olamaz.
290 - : Bir kadın, zevcinin emir bilyed suretiyle olan    tefvizine mebni kendisini tatlik etdiğini iddia etse tefviz hakkındaki sözü, mes-mu olur. Fakat
nefsini tatlik etmedikçe tefviz iddiası dinlenilmez.
291 - : Bir kadın, kendisini   tefviz  meclisinde tatlik etmiş   olduğunu iddia, zevci.de bu tatliki inkâr etse söz, zevcenin olur. Çünkü tefvizin
vukuuna mebni zahiri hal, kadının iddiasını müeyyiddir.
292 - : Bir kimse,  «Zevcesini kabahati    bulunmaksızın     döğerse emri elinde olsun» diye tefvizde bulunub da bilâhare döğdükden sonra kabahatin
mevcud olub olmadığında ihtilâf etseler söz, o kimsenin olur. Çünkü o kimse, zevcesinin emri talâka malikiyetini münkirdir.
293 - : Talâkı tefvizin mekâna teallûku yokdur.
Binaenaleyh bir kimse, zevcesine «Nefsini dilediğin yerde boşa» dese ibu söz, meclise iktisar eder. Kadın, ancak bu sözün söylendiği mec-lisde
muhayyer olur. Buradaki mekân edatı mücerred mecazen bir şart edatı mesabesinde bulunur, âdeta «Nefsini diler isen boşa» denilmiş olur. Bedayi,
Bahri Raik, Dürri Muhtar, Reddi Muhtar, Hindiyye.
"(Mâlikılere göre bir kimse, zevcesinin talâkını hem zevceseni hem de herhangi hâzır veya nihayet iki günlük bir mesafede gaib bulunan bir şahsa
tevkil veya tahyir ve temlik suretiyle tefviz edebilir. Şöyle ki;
(1) : Tahyir ve temlik suretiyle olan tefvizi talâkda, zevç, müfev-vezün lehi talâkı yapmadan evvel azl edemez. Tevkil suretiyle olan tefvizde ise azl
edebilir. Meğer ki başkasının hakkı taallûk etmiş olsun.
Meselâ: Bir kimse, zevcesine "Eğer üzerine evlenirsem emrin veya alacağım kadının emri elinde olsun" dese artık zevcesini azl edemez. Çünkü
buna zararı ref etmek hakkı taallûk etmişdir. Azl tecviz edilecek olsa zevce mutazarrır edilmiş olur. Kazalik : Bir kimse, refikasına «Ya beni veya
nefsini ihtiyar et. dese temlik suretiylu bir tefviz ve tahyir vücude gelir. Sonra azl caiz ol maz.
(2) : Bir kimse, zevcesinin talâkını  zevcesine veya  başka birisine temlik edince bilâ mühlet aralarına haylûlet edilir. Yapılan temlik, kabul veya
red edilinceye kadar bu hal devam eder. Bu haylûlet zamanında zevce, nafakaya müstahik olmaz. Fakat vefat vuku bulursa veraset cereyan eder.
Tevkil suretinde ise bu haylûlete mahal yokdur. Çünkü zevç dilerse vekilini azl ile tefvizini ibtal edebilir.
(3) : Tahyir ve  emir bilyed suretiyle olan  mutlak tefviz,  meclis ile tekayyüd eder. Muvakkat tefvizde ise muhayyerlik vaktin müddetine göre
devam edib vaktin çıkmasile nihayete erer.



Meselâ : Bir kimse, zevcesine «Nefsini bugün akşama kadar ihtiyar et» dese bu tefviz, akşama kadar devam eder. Kadın bu müddet içinde nefsini
ihtiyar etmez ise muhayyerliği zail olur.
(4) : Tahyir, üç talâkı icab , eder. Şöyle ki:  Bir kimse, zevcesine «Nefsini ihtiyar et» deyib kadın da nefsini ihtiyar etse hakkında üç talâk vaki olur.
Fakat nefsini bir veya İki talâk ile ihtiyar etse muhayyerliği zail olub aralarında zevciyyet, olduğu gibi devam eder. Çünkü kadın, bu halde meşru
olan bir adedden udul etmiş olur. Minehülcelîl, Aliyyül'-adevînin haşiyesi.)
(Şafiîlerce de talâkda tefviz caizdir. Şöyle ki:
(1) : Bir kimse,  mükellef olan zevcesine talâkını tefviz     edebilir. «Diler isen nefsini tatlik et» demesi gibi. Bu tefviz, imam Şafünin kavli cedidine
nazaran temlikdir. Binaenaleyh tou tefviz, meclis ile tekayyüd eder. Zevce nefsini o tefviz meclisinde tatlik etmezse   muhayyerliği zail oluı. Çünkü
bu tatlik, temlike bir cevabdır. Temlik ile cevabının arası fasl edilemez. Velev ki zevç «Ne zaman diler isen..» demiş olsun.
Diğer bir kavle göre de bu tefviz, bir tevkil demekdir. Bu halde - esah olan kavle nazaran - kabulün fevrî olması lâzım gelmez.
(2) : Talâkın ecnebiye tefvizi tevkildir.
Binaenaleyh kabul, meclise inhisar etmez, racih olan budur.
(3) : Tefviz, gerek temlik ve gerek tevkil telâkki edilsin zevç, tat-Ukden mukaddem tefvizden rücu edebilir.
Binaenaleyh zevce, bu rücua muttali olmaksızın nefsini tatlik etse nafiz olmaz.
(4) : Zevcenin muvacehesinde meşiyyetine talik edilen talâk, fevri icab eder.   Fakat zevcenin meşiyyetine   gıyaben ve.ecnebinin meşiyyetine
gıyaben ve hitaben talik edilen talâk, fevri icab etmez.
Meselâ : Bir kimse, zevcesine hitaben «ister isen nefsini tatlik et» dese zevcesi o meclisde nefsini dilerse boşar, fakat bilâhara boşayamaz. Şayed
zevcesinin gıyabında «Eğer isterse benden boş olsun» dese zevcesi buna muttali olduğu meclisde de, daha sonra da nefsini boşaya-bilir. Esahhı
akval, böyledir.
Bu kavi, tefvizin zevcesi gaibe ile ecnebi hakkında tevkil telâkki edilmesi esasına müstenid olmalıdır.
(5) : Bir kimse, üç talâk niyetiyle zevcesine «Nefsini tatlik et» de-yib zevce de üç talâk niyetiyle «Nefsimi tatlik etdim» dese üç talâk vaki olur.
Fakat her ikisi de bu veçhile niyet etmezse, esah oJ.a'n kavle göre yalnız bir talâk vaki olur.
(6) : Zevç «Nefsini üç talâk ile boşa» dediği halde zevce «Nefsimi bir talâk ile boşadım» dese ve bilâkis zevç «bir talâk ile..» dediği halde zevce «üç
talâk ile..» dese her iki suretde de yalnız bir talâk vaki olur. Çünkü üç talâkda bir talâk dahildir. İkinci suretde ise zevcin birden ziyade talâka izni
yokdur.
(7) : Bir kimse, zevcesine meselâ :   «Ramazanı şerif gelince nefsini tatlik et» dese bakılır: Bu tefviz, temlik telâkki edilirse bu, lâğv olmuş olur.
Çünkü temlikin böyle vakte izafesi ve tâükİ sahih değildir. Fakat tevkil telâkki edilirse sahih ve nafiz olur.
(8) : «İhtiyar et, emrin elindedir, emrini sana temlik etdim, benden muhalea ol» sözlerile talâka niyet edilmedikçe tefvizi talâk keyfiyeti vücude
gelmiş olmaz. Kitabül'üm, Tuhfetürmuhtac.) (Henbelî mezhebince de tefviz hakkında şu gibi hükümler vardır;)
(1) : Talâkı zevcenin meşiyyetine tefviz ve talik etmek, bir temlik   demek d ir,   meclis   ile  tekayyüd   etmez  ve  bundan  rücu  edilebilir.
Binaenaleyh bir kimse, zevcesine "Diler isen boşsun" veya "Dilediğin zaman" veya "Ne zaman diler isen boşsun" yahut "Nerede" veya Nasıl diler
isen boşsun" veyahut "Hangi vakitde diler isen mutallâka-sın" deyib zevcesi o meclisde veya başka bir meclisde velev kerhen lisan-ile dilese talâk
vaki olur. Velev ki zevç, bilâhare bu tefvizden rücu etmiş olsun. Çünkü bu tefviz, meşiyyete talik suretiyle yapılan bir izalei mülk-den ibaretdir.
Fakat meşiyyetden evvel zevç, vefat veya tecennün etse veya gaib olsa artık zevce nefsini tatlik edemez.
(2) : Emir bilyed suretiyle zevceye veya bir ecnebiye yapılan tefviz de tevkildir. Binaenaleyh meclis İle tekayyüd etmez. Müfevvezün leh, üç talâk
ika edebilir. Zevcin bununla bir talâka niyyet etmiş olduğu hakkındaki iddiası tasdik olunmaz. Çünkü hilafı zahirdir. Zevceye muzaf olan emir,
onun umum emrine tenavül eder.
(3) : «Nefsini ihtiyar et» tâbirile olan tefviz, meclise iktisar eder ve bu suretde zevce, nefsini yalmz bir ric'î talâk   ile boşayabilir. Çünkü tahyir,  bir 
muayyen tefvizdir,  isminin delâlet  etdiği   adedin en azına mütenavil olur ki, o da bir talâkdır. Meğer ki bu tefviz, ziyadeye delâlet eder bir kayde
mükarin olsun veya zevç bununla iki veya üç talâka niyyet etsin. Zira «İhtiyar et» tâbiri, bir hafî kinayedir. Bunda zevcin niy-yetine müracaat
edilebilir.
(4) : Bir kimse, zevcesine «Nefsini tatlik et» deyib bununla bir adede niyet etse o veçhile talâk vaki olur. Niyet bulunmamış ise zevce, buna
istinaden nefsini ancak bir talâk ile boşayabilir. Çünkü mutlak emir, vaki olduğu adetin ekaline mütenavil olur.
Bu suret üzere başkası tevkil edildiği takdirde de hüküm, böyledir.
(5) : Zevcenin veya başkasının talik   hususundaki    muhayyerliği; zevcin tatlikden evvel tefvizi fesh etmesile veya zevcenin mücameatde
bulunmasile zail olur. Elmuğnî, Keşşafül'kma.) (Zahiriyye mezhebine gelince buna göre talâkda vekâlet ve tefviz car$ değildir. Binaenaleyh bir
kimse başkasını talâka tevkil edemez. Kezalik talâkı zevcesinin meşiyyetine, ihtiyarına terk edemez, edecek olsa onunla talâk vukua gelmez.

Kadın, gerek nefsini ihtiyar ve tatlik etsin ve gerek etmesin. Çünkü talâk salâhiyeti, erkeklere verilmiştir, kadınlara değil. Elmuhallâ.) 
[15]
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İKİNCİ BÖLÜM
MUHALEAYA, İLAYA, ZİHARA MÜTEALLÎKDÎR

Mühaleanın Sıhhat Ve Nefazında Aranılan Şartlar :
Muhaleaya Aîd Bedeler :
Muhaleanın Hükümleri
Talaka Ve Muhaleaya Daîr Vekaletler :
Talâka, Muhaleaya Müteallik Davalar Ve Şehadetlee:
İ'lânın Mahîyyeti Ve Rüknü :
I'lada Müstamel Tabirler  :
Î'lânın Nevileri :
L'lânın ŞERAİTİ ;
L'lânın Hükmü :
İ'lanın Hükmünü Tptal Eden Şeyler :
Kefareti İ'lanen Mahiyyeti :
L'lanın Sebebi Ve Hakkındaki Ahkâmın Hikmeti Teş-Rüyyesi :
Ziharin Mahîyyeti Ve Rüknü :
Ziharin Ehli, Mahalli Ve Şakaiti :
Ziharda Şart Olmayan Şeyler
Zihârın Hükmü
Zihar Hükmünün Nihayet Bulması
Keffaret! Zîhâren Mahiyyetî, Şartı Vücubı Ve Nevileri :
Kefareti Zihâkın Vakti Edası
Keffareti Zihâkın Sebebi Vücubî Ve Hikmeti Teşriyyesi :

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
LİANE, HİVARİ TEFRİKA, IDDETLEKE AİDDİK

Lianın Mahîyyett Ve Keyfîyyeti :
Lîanı Îcab Edib Etmeyen Bazı Sözler ;
Liânın Evsafı :
Liân Yapılabilmesi Îçin Vücudi İktiza Eden Şartlar:
Liândan Evvel Kazein Sübutü :
Lianı Vücubünden Evvel Veya Sonra Iskat Eden Şeyler:
Lianın Hükmü
Lian İle Kati Nesebin Şartları :
Lîânın Sebebi Ve Hikmeti Teşkiiyyesî :
Zevç İle Zevce Hakkında Hiyabi Tefrika Sebeb Olup Olmayan Bazı İlletler :
Înnet Ve Cüb Sebebiyle Olan Tefrikler :
İnnet İle Mecbubiyetden Başka İlletler Sebebiyle Olan Tefrikler
Bazı İllerden Dolayı Tefrika Hükm Edilebilmenin Hikmeti Teşrüyyesi :
Zevceynin Suîimtîzaçlarından Dolayı Yapılacak Tefrikler :
Hakemlerin Tayîn Edilmelerindeki Hikmeti Teşriyye :
Îddetin Mahiyyeti Ve Zevç İle Zevcede Cereyan
Îddetîn Sebebi Vucubi Ve Mebde Ve Müntehası
İddetîn Nevileri Ve Müddetleri :
İddetlerîn Teceddüdü, Tedahülü, Tegayyüeü Ve Îstik Alı :
Îddetîn İnkizasının Malümiyyeti :
Zeyl
İddet Hususunda Gayrî Müslîmeler :
Îddetiv Ahkâmı  :
Îddetin Hîkmeti Teşriiyyesi  :

BEŞİNCİ KİTAP
NESEBE VE HİZANEYE AİD OLUB BİR MUKADDİME İLE ÎKÎ BOLÜME AYRILMIŞDIR
(MUKADDİME)

Neseb Île Hîzaneye Aid Istılahlar :
BİRİNCİ BÖLÜM
NESEB HAKKINDADIR.

Haml = Gebelik Müddeti :
Nesebin Ve Fîraşîyyettn Sübutü Mertebeleri :
Sabit Olacak Nesebler
Sabit Olmayacak Nesebler :
Sair Mezhebine Göre Sabit Olub Olmayan Bazı Nesebler :



Neseblere Aîd İddialar
Neseblerin Esbabı Sübutiyyesi Ve Beyyîneuîrtn Tercihi  :

ÎKÎNCİ BÖLÜM
HIZANE HAKKINDADIR

Hızanenin Mahiyyeti Ve Kîymet Ve Ehemmiyeti :
Ebeveynin Îlk Vazifeler! :
Hızaneye Kimlerin Müstahîk Oldukları :
Men Lehülhazanenin Evsaf Ve Şeraiti :
Hızane Müddeti:
Hızanenîn Mekanı:
Hızane İçin Ücretîn Lüzum Ve Ademi Lüzumu :
Hızane Ve Çocuk Hakkındaki İhtilâflar, Dâvalar

ALTINCI KİTAB
NAFAKALARA  MÜTEALLİK HÜKÜMLERİ MUHTEVİ OLUB İKİ BÖLÜME AYRILMIŞDIR.
(BİRİNCİ   BÖLÜM
NAFAKAYA AİD ISTILAHLAR VE UMUMt ZABITALAR İLE
ZEVCİYYET NAFAKASINA AİDDİR

Nafakaya Aid    Istılahlar :
Nafakaya Müteallik Bazı Umumî Zabıtlar
Zevcîyyet Nafakası :
Zevciyyet Nafakasına İstihkakın Şartları :
Zevciyyet Nafakasının Bibrıza Veya Bilkaza Takdir:
Zevcîyyet Nafakasını İtadan Zevcin Halî Aczi :
Gaib Zevçler Üzerine Takdir Edilecek Nafakalar :
Zevcin İflası Ve Nafakadan Dolayı Hapsi :
Nafakaya Aid Kefaletler :
Nafakadan İbra Ve Sulh :
Zevciyet Nafakasının Sukutunu Îcab Eden Haller:
Nüşuz Sayılıb Sayılmayan Haller  :
Zevcelerin Hadimlerine Atd Nafakalar   :
Nafakaya Müteallik Zevceynin Ihtilâfları
Îddet Nafakasına Müteallik Meseleler :

İKİNCİ BÖLÜM
 

MUHALEAYA, İLAYA, ZİHARA MÜTEALLÎKDÎR
 
İÇİNDEKİLER : Muhaleanın mahiyyeti, kısımları, rükünleri ve sebebi. Mulıalennın sılıhat ve nefazında aranılan şartlar. Muhaleaya ald bedeller.
Muhalealariıı hükümleri. Talâka ve muhaleaya müteallik vekâletler, dâvalar ve şahadetler.
İ'lânm mahiyyeti ve rüknü, i'lâda kullanılan tâbirler, t'lâııuı nevi'-leri, şartları. İ'lâıun hükmü ve hükmü ibtal eden şeyler. keffa-retin mahiyyeti.
İ'lânm sebebi ve hakkındaki ahkâmın hikmeti teşriy-yesi.
Ziharıit mahiyyeti ve rüknü. Ziharın ehli, mahalli ve şeraiti. Zihar-da şart omııyan şeyler. Zihann hükmü ve bu hükmün nihayet bulması. Zihardaki
keffaretin malüyyeti, şartı vüeubi, nevüeri ve vakti edası. Keffareti ziharın sebebi vücubi ve hikmeti teşrüyyesi.
Muhaleamn mahij'yeti, kısımları, rükünleri ve sebebi :
294 - : Muhalea =   hulû,  nikâh rabıtasını elfazı mahsusadan bi-rile izale etmekdir ki, bir bedel mukabilinde olub olmamak itibariyle iki kısma
ayrılır.
Halı' lâfzı gibi hulu'da maddî ve manevî rabıtaları izale hususunda istimal olunur. JJeselâ : bir libası çıkarmaya, nez1 etmeğe halı' ve hulıı denildiği
gibi Bir. zevciyyet ilgisini veya bir hâkimiyet salâhiyetin nez ve izaleye de halı ve hulu' denilir. Ancak hulu' ve muhalea lâfızları nez ciyyet
rabıtasını izale hususunda birer ıstılahı mahsus bulunmuşdur.
Zevç ile zevce, aralarındaki fazla ilgiden dolayı birbirinin libası mesabesinde bulunduğundan bu manevî libası üzerlerinden nez' eden bir muamelei
şer'iyyeye hulu' namı verilmiş oluyor.
295 - : Hulû    muamelesi, muhalea, mübaree, hulû, ihtilâ lâfızla-rile akdedilebileceği gibi bey1 ve şira lâfizlarile de akd edilebilir.
Meselâ : Bir kimse, zevcesine «Nefsini mehrin mukabilinde, sana bey etdim» deyib zevce de «İştira etdim» dese muhalea mün'akid olur. Fakat
yalnız, bey, ve yalnız iştira lâfızlarıle hulû tamam olmaz.
296 - : Muhalea, ekseri iki mazi sıgasiyle akd edilir.
Meselâ : Bir kimse, zevcesine «Seni şu kadar meblâğ mukabilinde hulû etdim» deyib zevcesi de «kabul eyledim» dese muhalea tahakkuk eder.
297 - : Muhalea emir sıgasiyle de münakid olur. Şöyle ki : Bir kimse, zevcesine «Nefsini şu kadar meblâğ mukabilinde hul1 et» deyib zevce de
«Hul' etdim» dişe muhalea tamam olur. Çünkü emir sıgasiyle vekâlet tahakkuk eder de zevcenin «Hul' etdim» sözü icab ve kabul makamına kaim
olur. Fakat zevç, bedel zikretmeksizin «Nefsini benden hul' et» veya mutlak olarak «Nefsini mal mukabilinde hul et» dediği halde zevce «Şu kadar
meblâğ mukabilinde hul etdim» dese zevç, tekrar «Hui etdim» veya «icazet verdim» demedikçe muhalea tamam olmaz. Zira bu suretde bedel



hakkında tevkil bulunmamıştır.
298  - : Muhalea, istifham sıgasiyle de tahkik kasd edildiği tak dirde mün'akid olur.
Meselâ : Zevç, zevcesine «Nefsini benden şu kadaı* kuruşa hul' ettin mi» deyib zevce de «Hul' etdim» dese bakıhr : Eğer zevç, bu sözile
muhaleayı- tahkika - Hakikaten vücude getirmeğe niyyet etmiş ise hul' vaki olur. Amma müsavemeye, hul'ı talebe niyyet etmiş ise zevcenin sözünü
müteakib «Kabul etdim» demedikçe muhalea mün'akid olmaz.
299 - :  Bir kimse,  zevcesine  «Seni şu kadaı* bedel üzerine hul' etdim» deyib zevce de «Razı oldum» veya «icazet verdim» dese muhalea akd
edilmiş olur. Amma yalnız «evet» dese akd edilmiş olmaz.
Nitekim zevce «Beni şu kadar bedel üzerine boşa» deyib zevç de «evet» dese bununla talâk vaki olmaz. Çünkü bu, bir mücerred veidden ibaretdir.
300 -  :Bir kimse, zevcesine  «Seni hul'   ederim» deyib    zevce de «Yaptın =   etdin» dese o kimse, tekrar  «yaptım  - etdim»  demedikçe muhalea
tahakkuk etmez.
301 - : Ivez = bedel mukabilinde olan hul'un rüknü, icab ve kabulüdür. Binaenaleyh kabul bulunmadıkça hul' mün'akid, firkat vaki olmaz. Çünkü
bu hulu', bir müaveze akdi olduğundan kabule muhtacdır.
Fakat ıvez mukabilinde olmıyan hulû', kabule muhtaç değildir. Şöyle ki : Bir kimse, zevcesine hitaben bir bedel zikretmeksizin talâk niyye-tiyle
«Seni hulû' etdim» veya «Seninle muhalea oldum» dese derhal talâkı bain vaki olur. Velev ki zevce kabul etmesin. Çünkü bu halde hulû', mücerred
bainen tatlik demek olduğundan kabule muhtaç olmaz.
302 - : Muhaleaya  tevessül  edilmesinin başlıca sebebi, zevç ile zevceden birinin veya her ikisinin nüşuzüdür, sut imtizacıdır, geçimsizliğidir.
Zevcin nüşuzü, zevcesine bakmayıb cefa etmesi veya zevcesini kerih görmesidir. Zevcenin nüşuzü de zevcine isyan muhalefet etmesi veya onu
kerih görmesidir.
303 - : Zevç ile zevce arasında şikak ve nifak zuhur edib de aralarında güzel imtizaç ve ittifak mümkün olmadığı Takdirde zevç için talâk île
muhaleadan birini ihtiyar etmek caiz olur.
Maamafih muhalea suretinde eğer nüşuz, suiimtizac, zevç cihetinde ise muhalea için bir bedel alması, kazaen caiz ise de diyaneten halâl değildir.
Ve eğer zevce cihetinden ise zevcin mehr namına verdiği şeyden ziyade muhalea bedeli alması, kazaen caiz olursa da diyaneten mekruh-dur.
Suiimtizac, her iki tarafdan olduğu takdirde de zevç için muhalea-r den dolayı bir bedel almak mubahdır.
Nüşuza müstenid olmaksızın yapılan muhalealar da hükmen muteberdir; Hindiyye, Bedayi, Netayicünnazar.
« (Malikflere göre muhalea, bir ıvez mukabilinde yapılan talâkdan ibaretdir. Meselâ : Bir kadm, kocasına «Beni mehrimm mukabilinde tat-lik et»
veya «Benimle muhalea ol» veya «Muhalea oldum» diyib zevci de «Seni mehrin mukabilinde tatlik etdim» dese bainen talâk vaki' olur, ve o ıvezi
vermesi, meselâ mehrini kabz etmiş ise iade eylemesi zevce üzerine lâzım gelir. Muhaleade ıvez, zevcenin gayrı tarafından da demlide edilebilir.
Maamafih muhalea, ivezsiz olarak da hulû' lâfzile yapılabilir.
Muhalea, hâkim vasıtasile olsun olmasın yapılabilir.
Nüşuz, zevce canibinden olunca muhalea bedelf, mehrden ziyade bir mikdarda da olabilir, bunda mekruhiyet yokdur. Fakat haksız yere bedel
almak caiz değildir. Binaenaleyh xbir kimse, zevcesini haksız yere döver veya ona haksız yere söger de kadın kendisinden bu zararı gidermek için
bir bedel mukabilinde muhalea olursa bu bedeli bilâhare istirdad edebilir. Bu hususda bu zararın vukuunu başkalarından işitmiş olan iki erkeğin
şahadeti kifayet eder. Zevcenin yeminiyle bir erkek şahidin şetia-deti de kâfidir.
Bainen boşanmış bir zevce hakkında yapılan muhalea bedeli de istirdad olunur. Çünkü zaten beynunet husule gelmiş olduğundan bu mu-haleaya
ihtiyaç yokdur. Muhtasarı Ebizziya, Düsukî.
(Şafiîlere göre hulû'da asi olan kerahetdir. Binaenaleyh bir erkeğin bir hacet bulunmaksızın zevcesile muhaleada bulunması mekruh olduğu gibi bir
kadının da bir zaruret bulunmaksızın kocasından kurtulmak için malını bezi etmesi mekruhdur. Amma aralarında nifak ve şikak zuhur eder de ıslahı
kabil olmazsa veya şarta muallâk üç talâk bulunur da bundan halâsa çare bulmak istenilirse muhalea tarikine tevessül,erimesinde kerahet
bulunmaz.
Kadın Kocam beni mutazarrır etdiği için kenSisile muhaleaya mecbur kaldım» diye verdiği bedeli istirdad için dâvada bulunamaz. Şu kadar var
ki, bir erkek için de halâl olmaz ki, muhaleaya mecbur etmek için
refikasının zararına hareket etsin, meselâ ona bed muamelede bulunub dursun.
Şafiîlercc de sahih olan kavle göre hul, talâkdır, fesih değildir. Bununla talâkların adedi azalmış olur.
Muhaleanın meşruiyeti. Âyeti celîlesiyle sabit, ve bu babda icma, mün'akiddir. Sahabei kiramdan Sabit ibni Kays, zevcesinin talebi üzerine onu
mehr olarak almış olduğu bir bahçesi mukabilinde emri nebeviye binaen tatlik etmişdi. Islâmda ilk yapılan muhalea budur. Tuhfetül muhtaç,
Elmezahibül'erbea.)
(Hanbelîlere göre de muhalea, şeraiti dahilinde caizdir. Bir kadın, kocasını kötü ahlâkından veya diyanetindeki noksanından veya za'fı halinden
dolayı kerih görüp de hakkına riayet edemiyerek günaha girmesinden korkarsa bir bedel mukabilinde muhaleada bulunabilir. Bu halde hulû',
mübahdır. Bu takdirde kocası için de bu muhaleaya muvafakat etmek, mesnundur. Meğerki kocasının kendisine meyi ve muhabbeti bulunsun. O
halde kadın için sabr- ederek zevciyyeti idare etmek müsta-hab olur. Böyle bir sebeb bulunmaksızın yapılan bir muhalea ise vaki olmakla beraber
mekruhdur. Zulüm ve tazyik neticesinde vukubulan bir muhalea ise bâtıldır. Verilen bedel, istirdat olunur. Şöyle ki: Bir kimse, gadr etmek, haksız
yere döğmek, veya nafakaya, kasme aid haklarını men eylemek suretiyle zevcesini hul'a sevk etmiş olsa hulû' muteber olmaz, verilen bedeli hul'un
da iadesi îâzım gelir.
Hanbelî fukahasına göre muhalea ivezsiz sahih olmaz. Çünkü ıvez, leanm bir rüknüdür. Bunu terk etmek sahih olmaz. Binaenaleyh ivezsiz olarak
muhalea yapılınca ne hulû, ve ne de talâk vaki olmaz. Şu kadar v&r ki, üçden noksan olan bir talâk lâfzile veya talâk Hiyyetine mu-karin bulunan
ivezsiz bir muhalea ile yalnız talâkı ric'î vaki olur. Elmuğ-nî, NeylüTmearib, Keşşafül'kma)
(Zührîye, Ataya, Davudi Zahirîye göre nüşuz bulunmadığı takdirde- yapılan muhalea, sahih olmaz. Çünkü bu, abes olduğundan gayri meşrudur.
Gayri meşru bir şey ise merduddur. Elmizanülkübrâ.)
(Zahiriyyeden ibni Hazm diyor ki: Muhalea zevç ile zevcenin nza: larile yapılır. Kadın, kocasının hukukuna riayet edemiyeceğinden veya zevcinin
kendisine buğz edib hakkını yerine getiremiyeceğinden korkarsa istediği bir mal mukabilinde nefsini muhalea voliyle birrıza kurtarabilir. Başka



sebebîe, meselâ zevcin cebr ve tazyikiyle yapılan bir muhalea, bâtıldır. Verilen bedel, geri alınır. Talâk bâtıl olur. Zevç zulm etmek-' den menedilir.

Elmuhallâ.)
[1]

 
Mühaleanın Sıhhat Ve Nefazında Aranılan Şartlar :
 
304 - : Bir muhaleanm muteber olması için nikâhın sıhhati şarttır.
Binaenaleyh nikâhı  fâsidden dolayı muhalea akdi muteber Çünkü iki taraf, mütarekeye mecbur olduğundan ıvez ile talâkı istihsale mahal yokdur.
Kuhüstanî.
305 - : Muhaleada zevcin talâka ehliyeti, zevcenin de talâka ma-halliyeti şarttır.
Binaenaleyh mecnunların, matuhların, çocukların muhaleası nıün'-akid olmadığı gibi ecnebiyye, muhtelia ve bainen mutedde hakkında da hulû
muteber olmaz. Amma riciyyen mutedde hakkında muhalea sahihdir.
306 - : Muhalea bedelinin lüzumunda zevcenin baliğ, âkil, muha-leanın mânâsına vâkıf olması şarttır.
Binaenaleyh bir kimse, sefih bulunan zevcesini bir bedel mukabilinde boşasa veyahut bir kadın, mânasını bilmediği halde mücerred kocasının
telkini üzerine «Muhalea oldum» dese talâk vaki olur, fakat bedel lâzım gelmez.
307 - : Sagîr veya sagîrenin babası, bunların namına muhaleada bulunamaz.
308 - : Fâsid bir şart ile akd edilen bir muhaleada şart bâtıl ve hulû caiz olur. Hakkı hızaneyi iskat şartı gibi.
309 - : Muhaleada ikrah vaki oldukda bakılır:   Eğer  zevce hakkında ise talâk vaki olur, lâkin bedeli muhalea lâzım gelmez. Çünkü bedelin
lüzumu rızaya mütevakkıfdır. Zevç hakkında ise talâk vaki olub bedel lâzım gelir.
310 - : Muhalea, zevç hakkında talâkı zevcenin kabulüne talik demektir.
Binaenaleyh zevç, «muhalea» veya «hul' etdim» diye icabda bulunsa zevcesinin kabulünden evvel rücu edemez.
Kezalik : Zevcin icabı kablelkabul meclisden kalkıp gitmesiyle bâtıl olmaz. Fakat zevcenin kabulden evvel kıyamiyle bâtıl olur.
311 - : Muhalea, zevce hakkında muaveze sayılır. Binaenaleyh icab zevce tarafından olduğu takdirde kocasının kabulünden evvel rücu edebilir.
Kezalik : Zevç ile zevceden birinin meclisi terk etmcsile bu icab bâtıl olur.
312  - : Muhaleayi zevcin bir şarta talik veya bir vakte izafe etmesi sahihdir.
Meselâ : Bir kimse, zevcesine «Fülân yere gider isen şu kadar meblâğ mukabilinde seninle muhalea etdim» yahut «Gelecek ayın ibi.idasın-dan
itibaren seninle muhalüm* diye icabda bulunabilir  şartın tahakkuku ve vaktin hululünden sonra kabul zevceye aid olur, ondan evvelki kabul
muteber değildir. Çünkü şp.rla muallâk olan İcab kableş-şart mâdum olduğundan kabul kendisine tekaddüm edemez. İzafet de talik hükmündedir.
313  - : Muhaleada zevce,  icab ve  kabulden hiç birini şarta talik veya bir vakte izafe edemez, bu caiz değildir.
314 - : Zevcenin gıyabında  zevcin muhaleası sahihdir.    Binaenaleyh zevce, muahaleayi haber aldığı meclisde muhayyerdir, dilerse kabul eder ve
dilerse red eyler.
Fakat zevcin gıyabında zevcenin muhaleası sahih değildir.
Meselâ Bir kadın, kocasmın gıyabında «Ben şu kadar meblâğ mukabilinde kocam ile hul' oldum» veya «Nefsimi tatlik etdim» deyib kocası da
bundan haberdar olduğunda icazet verse hul' caiz ve talâk vaki olmaz. Fakat icab anında birisi fuzulen kabul edib de muahharan kocası da icazet
verse hul', tamam olur. Mebsut. Tatar Haniyye.
315 - : Mûhakada zevç için şartı  hıyar, sahih     olmadığı  halde zevce için sahihdir. Hıyar müddeti üç günden fazla olabilir.
Binaenaleyh bir kadın, üç gün veya daha ziyade, bir müddet muhayyer olmak üzere zevcile muhalea yapabilir.
316 - : Muhaleada hıyarı rüyet sabit olmaz. Fakat muhalea bedelinde aybi fahiş bulunduğu takdirde hıyarı ayıb sabit olur. Aybı yesîr ise mafüvdür.
Aybı fahiş,, bedeli hul'ı ceyadetden vösatete ve vesatetden redaet haline tenzil* eden kusurdur.
317 - : Zevce, muhalea ânında «Eğer muhalea bedelini şu kadar güne kadar tediye etmezsem hulû' bâtıl olsun» dedikden sonra o müddet  içinde
bedeli   tediye ederse hulû',     sahih,   etmediği takdirde  bâtıl olur.
318 - : Bedeli nefi ile yapılan bir muhalea da sahihdir. Binaenaleyh bîr kimse, zevcesine  «Nefsini benden bilâedel hûl et» deyib zevce de «Hûlu*
etdim» demekle zevç, kabul eylese bilâ bedel talâkı bain vaki olub biri birinin zimmetindeki hukukdan beraet sabit olmaz.
Kezalik : Bir kimse, bedel zikretmek sizin talâk niyetiyle zevcesine «Seni hulû' etdim» dese zevcesinin kabulüne tevakkuf etmeksizin bedelsiz
olarak talâkı bain vaki olur, bununla zevciyyet hukukuna müteallik bir şey sakıt olmaz.
Şu kadar var ki, zevç, bununla talâka niyyet etmediğini ifade ederse hem kazaen hem de diyaneten tasdik olunur. Çünkü hulû', lâfzı kinayatdan
olduğu cihetle hem  talâka, hem de talâkdan başkaya ihtimali vardır. Hindiyye, Bence, Bahri Raik, Dürri Muhtar.
(Malikılere göre muhalea yapacak olan zevcin mükellef olması şart tır. Velev ki, sefih olsun. Çünkü sefihin bilâıvez talâkı sahih olduğundan ıvez
mukabilinde talâkı evvelâ bittarik sahih olur.
Kezalik: Marazı mevt ile mariz olan bir zevcin muhaleası da nafizdir. Bu marazından vefat edince zevcesi kendisine varis olur. Velev ki iddeti
bitmiş, ba$ka kocaya varmış olsun. Fakat bu maraz esnasında zevcei muhteliası vefat etse kendisi ona varis olamaz. Çünkü kendi elindeki bir şeyi
kendisi iskat etmişdir. Fakat zevcenin marazı mevtinde muhaleayı kabul etmesi caiz değildir. Buna rağmen muhaleada bulunsa talâk nafiz olur,
aralarında tevarüs cari olamaz.
Kezalik: Bir kimse, velayeti icbarı altında bulunan kızı hakkında mehri veya sair bir malı mukabilinde muhalea yapabilir. Muhtasarı Ebiz-ziya,
Düsukî.)
(Şafiîlerce de rrmhaleada zevcin talâka ehil olması şarttır. Binaenaleyh talâkı sahih* olmayan kimsenin, meselâ sefehinden dolayı mahcur olan bir
şahsın hul'ı sahih olmaz.
Muhaleayı kabul veya iltimas eden zevcenin veya ecnebinin de malında mutlakuttasarruf olması şarttır. Binaenaleyh sefehinden veya rık-kindan
dolayı mahcur olanın muhalea için bedel iltizam etmesi sahih olmaz. Meselâ : bir mahcur sefihe, şu kadar meblâğ üzerine muhaleada bulunsa veya
kocası, «Seni şu kadar meblâğ üzerine boşadım» diyib o da kabul etse, ric'iyyen mutallâka olur, bedelin zikri, lâğv bulunur. Velev ki velisi izin
versin. Çünkü bu sefinenin bedeli iltizama ehliyeti yok-dur. Şu kadar var ki bunun da hu]û' kabulü muteberdir. Kabul etmediği takdirde talâk vaki



olmaz. Çünkü zevcin kullandığı tabir, kabulü muktazidir. Meğer ki zevç, hulû ile talâka niyet etsin, zevcenin kabulünü kalben iltimas etmiş
bulunmasın. Bu halde yine ric'iyyen talâk vaki olur. Tuhfetül'muhtac.)
(Hanbel'lere göre de muhaleanm yedi şartı vardır. Şöyle ki :
(1) : Zevç, talâkı sahih olan kimselerden bulunmalıdır.    Böyle bir kimse muhalea için baliğ veya mümeyyiz olan bir müslimi veya zimmî-yi tevkil
edebilir.
(2) : Muhaleada bedeli verecek kimse, teberüa ehl olmalıdır.
(3) : Muhalea, müneecezen yapılmalıdır. Şarta talik edilen bir mu-•halea sahih değildir. «Bana şu kadar meblâğ bezi eder isen seni huT et-dim»
denilmesi gibi.
(4) : Hulû, zevcenin tamamı hakkında yapılmalıdır. Zevceyi hitaben «Seni hulû etdim» veya gıyabında «Zevcemi hulû etdinı» denilmesi eîbi.
(5) : Muhalea, yemini talâkT, - meselâ üç talâk hakkındaki bir taliki - iskat için bir hiyle, bir mahlas ittihaz edilmelidir.
(6) : Muhalea, hul'a mevzu tabirinden birile yapılmalıdır. Bir veya iki talâk lâfzile yapılırsa talâkı ric'î vaki olur.
(7) : Hulû' ile mücered talâka niyyet edilmemelidir. Bu şerait, tamam olunca hulû, bainen fesh olmuş olur. Bununla talâkın adedi azalmış mış.

olmaz. Neylül'meraib.)
[2]

 
Muhaleaya Aîd Bedeler :
 
319  - : Mehr olması caiz olan her şeyin hul'a, talâka bedel olması da caizdir. Mehr bahsine müracat!.
320 - : Hulû' ve talâk bedellerinin tecili sahih olduğu gibi tecili de sahihdir. Te'cil müddetinin hasad vakti gibi bir müstedrek  cehalet ile meçhul
olması,   tecilin sıhhatine  mani   değildir.   Fakat rüzgârın esme-si veya fülânın ölmesi veya seferden gelmesi gibi bir fahiş cehaletle meçhul
olduğu takdirde te'cile itibar olunmayıb bedelin hâlen edası lâzım gelir.
321 - : Bir kadın, muhalea ânında mevcut olmayıb da âtiyen vü-cude gelecek bir şey üzerine, meselâ : O sene içinde ağaçlarının vereceği semeresi
veya akarının hâsıl olacak gailesi veya kendisinin kazanacağı mal üzerine kocasile muhaleada bulunsa kabz etmiş olduğu meh-rini kocasına red
etmesi icab eder. Tesmiye etdiği şey, vücude gelsin gelmesin. Çünkü muhalea zamanında madum olduğundan muaveza ak-dile istihkak hâsıl olmaz.
322 - : Bir kimse, zevcesini vasfı malûm bir hayvan üzerine hul' etse hulû' caiz ve tesmiye olunan hayvanın   orta hallisini vermek lâzım olur.
Maamafih zevce,, muhayyerdir, dilerse o hayvanı ve dilerse onun kıymetini verir. Lâkin hayvanın vasfı zikr edilmezse talâk vaki olub zevcenin
nikâh ile müstahik olduğu şeyleri kocasına red eylemesi iktiza eder.
Vasıfları malûm elbise, mekilât, mevzunat da muhalea bedeli olabilir.
223 - : Mütekavvim olmayan bir mal üzerine yapılan muhaleada bedel lâzım olmıyacağı gibi zevcenin mehrini zevcine red ve iade etmesi de iktiza
etmez.
Binaenaleyh hamr, hınzır gibi halâl olmayan bir bedel mukabilinde yapılan muhalea ile talâk vaki olursa da bir ıvez lâzım gelmez.
324 - : Muhalea bedelini muhalea meclisinde kabz şart değildir. Nitekim iskatat üzerine münakid olan sair muavezatda da hüküm böyledir. Zahire.
325 - : Zevcenin müstevfn olan mehrini iade veya düğün masrafını red etmesi,   yahut   zevciyyet haklarından     bir şey taleb etmemesi veyahut iki
tarafın biri, birinden bir şey    islomomosi partiyle muhalea akd olunabilir.
326 - : Bedeli muhalea, zevcenin elinde helak olduğu veya bil-istih-kak zabt edildiği takdirde misliyyatdan ise mislini veya kıyemiyyatdan ise
kıymetini kocasına zamin olur. Yoksa muhalea bâtıl olmaz. Diirer.
327 - : Bir kadın, kocasından almış olduğu bilûmum eşyayı kocasına iade etmesi üzerine muhalea olduğu halde o eşyayı evvelce birine satmış veya
hibe ve teslim etmiş olmakla iadesi müteazzir bulunsa o eşyanın kıyemiyyattan ise kıymetlerini, misliyyattan ise misillerini koca* eına vermesi
lâzım gelir. Hindiyye.
328 - : Muhaleadan sonra bedeli hul'i tezyid, sahih değildir, Binaenaleyh ziyade  edilen bedel, lâzım    gelmez. Çünkü makudün aleyhin helakinden
sonra bedelini arttırmak, bâtıldır. Hindiyye.
329 - : Bir kadın, kendisine şu kadar meblâğ vermek üzere koca-sile mehri ve iddet nafakası üzerine muhtelia olsa hulû', sahih ve kocası üzerine o
meblâğı vermek lâzım olur. Nitekim bir kadın, mehrinin bir kısmını kendisine edâ etmek üzere mada mehri mukabilinde muhalea olsa bu kısmı
zevcinden isteyib almaya müstahik olur. Yoksa bu kısım dahi muhalea hükmünce sakit olmaz. Mecmuai,cedide, Hindiyye.
330 - : Bir kadın, naf aaki iddeti üzerine hul* olduğu halde nâşize olarak iddet içinde şer'î meskeninde oturmasa kocası, o nafaka bedelini bu
kadından isteyeblir. Meğer ki oturmaması takdirinde kocasının bu nafaka bedelini istememesini şart koşmuş olsun.
Kezalik : iddet nafakası üzerine muhalea vukuundan bir kaç gün sonra zevç ile zevce arasında nikâh tecdıd edilse zevç, iddetin bakiyye-sine aid
nafakayı bu zevcei muh teli asından istemeğe müstahik olur, Bahri Raik.
331 - : Bir kadın, iddeti hayz ile olmak itikadile nafakai iddeti ve mehri üzerine muhalea oldukdan  sonra hamli  zahir olsa hamlini vaz' edinceye
kadar kocasından nafakai    iddetini  taleb edebilir. Ali Efendi fetavası.
332 - : Bir kadın, zevcile mehri ve nafakai iddeti ile çocuğuna üç veya sektz on sene kadar kendi malından infak etmek üzere muhaleada bulunsa
hulû, sahih ve bıi şarta riayet lâzım olur.
Binaenaleyh kadın, çocuğunu kocasına bırakarak infakdan kaçınırsa kocası, nafakanın kıymetini ondan alabilir.
Kezalik : Çocuğu bir müddet infak ve imsak etdikden sonr" henüz müddet tamam olmadan bu infakdan imtina etse kocası, müddetin bakiyesine aid
naafka bedelini isteyib alabilir. Kadın dahi çocuğun kisveini kocasından istiyebilir. Meğer ki kisve  dahi muhalea bedeline  idhal edilmiş olsun.
333 -  : Bir kadın, çocuğunu bulûğu vaktine  kadar imsak etmek üzere hul' olsa bakılır : Eğer çocuk, kız ise hul\ sahih otur. Amma oğlan ise
babasının terbiyesine     muhtaç   olacağından hul',   sahih olmaz.
Hindiyye,
334 - : Bir kadın, çocuğunu imsak etmek üzere hulû'    oldukdan sonra başka birile evlense çocuğu babası alır, velev ki anasının yanında kalmasında
ittifak etmiş olsunlar. Bu halde çocuğun babası, müddetin bakiyyesi için imsake aid ecri misi ile bu kadına rücu edebilir. Hindiyye.
335 - : Bir kadın, mu'sire olduğu halde    çocuğunu kendi malından beslemek = infak etmek üzere hûV olsa çocuğun malı bulunmadığı takdirde  



nafakasını babasından   isteyib cebren   alabilir.     Bu halde muhalea bedeli olan nafaka,    bu kadının zimetinde  borç olarak kalır.
Hindiyye.
336 - :   Bir kadın,    çocuğunu yaşadiğı  müddetçe  infak  etmek üzere   hul' 'olsa müddetin    cehaletine mebni şart,  muteber olmaz.    Bu halde
kabz etmiş olduğu mehrini kocasına red etmesi lâzım gelir. Hindiyye.
337 - : Bir kadın, çocuğunu nezdinde imsak etmek üzere muhalea oldukda bakılır  Eğer imsak müddeti   tayin edilmiş ise  hulû', sahih olur ve illâ
olmaz.  Çocuk,  gerek sütden kesilmiş olsun ve gerek olmasın. Hindiyye.
Diğer bir kavle göre çocuk, henüz sütden kesilmemiş ise hulû, sahih ve imsak müddeti, rezâ' müddeti olan iki seneye mahmul olur. Tatar Haniyye.
338 - : Bir kadın, çocuğunu iki sene emzirmek üzere kocasile muhaleada bulunsa o müddet içinde çocuğa süt vermeğe mecbur olur. «Ben
mu'sireyim = fakireyim, bilâ ücret süt vermem» diye imtinaa kadir olmaz. Abdurahim fetâvâsı. Şayet süt vermekden imtina eder veya iki seneden
evvel çocuk vefat eylerse rezam kıymetini zevcine zamin olur. Bahri Raik.
339 - : Bir kadın, çocuğuna süt vermek üzere muhalea oldukdan sonra kocasile başka bir şey üzerine müsaleha akd edecek bulunsa sulh'e sahih olur.
Fethülkadir.
340 -  : Bir kadın, kocasile mehri ve gebe bulunduğu çocuğu do-ğurdukdan sonra iki  sene emzirmesi üzerine  hulû'   olsa caiz olur. Bu halde gebe
bulunmadığı bilâhare zahir olursa veya çocuk doğdukdan sonra hemen ölürse kadının reza =  emzirme kıymetini    kocasına Ödemesi lâzım gelir.
Çocuk, bir müddet sonra Ölürse mütebaki emzirme müddetine reza' kıymetini ödemek lâzım gelir. Kadm, vefat etdiği takdirde de reza kıymeti
terikesinden istifa olunabilir.
Fakat kadın, kendisinin veya çocuğunun vefatı halinde üzerine bir şey lâzım gelmiyeceğini muhalea esnasında şart koşmuş bulunursa ba-del'vefat
kocası bir şey talep edemez. Hindiyye.
341 - : Bir kadın, mehrini çocuğuna veya bir ecnebiye vermek üzere kocasiyle hul' olsa muhalea caiz ve mehri zevcine ait olur. Binaenaleyh
çocuğun veya ecnebinin mehri talebe hakkı olamaz. Hindiyye.
342 - : Bir kimse, küçük çocuğu kendi yanında kalniiik üzere zev-cesile muhaleada bulunsa hulû' sahih, şart bâtıl olur. Çünkü çocuğun terbiye ve
hizanesi validesine aid olduğundan    bu hakkı babasile anası /btal edemezler. Hindiyye.
343 - : Bir kimse, mükellefe olan kızının veya bir ecnebiyyenin kocasiyle bunların mehri veya nafakası mukabilinde muhalea yapsa bak» Ur : Eğer
bu kız veya ecnebiyye buna icazet verirse hulû' caiz ve mehr ve nafaka sakıt olur. Amma icazet vermediği gibi o kimse de mehri veya nafakayı
zamin olmaz ise hulû" caiz ve talâk vaki olmaz. Zamin olduğu takaırde ise icazete muhtaç olmaksızın talâk tahakkuk eder. Bu halde o kadın,
medhulün biha ise mehrinin   tamamını,  değilse yarısını Kocasından alır, kocası da bu mehr ile o kimseye rücu eder. Hindiyye.
Şayet o kimse, bilâ emr mehr veya nafakayı zamin olur da kadın dahi muahharan icazet verirse artık mehr ve afakasile ne kocasına, ne de o kimseye
rücu edemez. Çünkü icazeti lahika, vekâleti sabıka hükmündedir. Mebsut.
544  - : Muhalea bedeli hakkında rehn ve kefalet itası caizdir. Bahri Raik. (Mâlikîlere göre muhalea bedelinin halâl olması şarttır. Binaenaleyh
hamr hınzır, mağsubiyeti. mesrukiyeti malûm olan herhangi bir mal, hul'a bedel olamaz. Şayed böyle bir şey mukabilinde muhalea yapılırsa talâkı
bain vaki, bedel batıl olur. Bedel, kısmen haram olduğu takdirde de hüküm böyledir. Zevç, hiçbir şey alamaz.
Muhaleada bedelin muhakkakulvücud olması şart değildir. Binaen aleyh bir hayvanın karnındaki yavrusu mukabilinde muhalea yapılabilir. Bilâhare
yavru zuhur ederse zevç onu alır, zuhur etmezse bir şey iste yemez. Bainen talâk vaki olmuş olur.
Bedeli muhaleanın malûmülvasf olması da şart değildir. Binaenaleyh lâalettayin bir mikdar kumaş veya bir at vermek üzere hulû' yapılabilir. Bu
halde bunların orta hallisini vermek icab eder.
Bedeli muhalleanm makdurütteslim olması da şart değildir. Binaenaleyh kaçmış bir hayvan veya henüz salâhı belirmemiş bir ekin üzerinj hul'
yapılabiliı İleride bunları teslim mümkün olmasa da talâkı bain vaki olmuş olur.
Zevcenin hamli müddetine aid nafakası üzerine veya çocuğunun hı-zanesi zevcine aid olmak üzere de hulû yapılabilir. Şu kadar var ki, kadın,
nafakasını tedarükden âciz bulunursa bunu kocası .tedarik eder. Bu, kadının zimmetinde bir borç olur.
Hızane hususnda da zevç, çocuğu sıyanete kadir olmaz veya çocuğun anasından ayrılmasından dolayı mutazarrır olacağından korkulur-sa talâk vaki
olmakla berber hızne bİl'ittifak sakıt olmaz.
Bir muyyen muhaiea bedelinin başkasına aidiyeti bilâhare tebey-yün etse hûl' sahih olmaz. Velev ki- sahibi icaset versin. Muhtasarı Ebiz-ziya,
Elmezahibüi'erbea.)
(Şafiîlere göre de muhalea bedelinde,,-ş.u gibi     jartlar vardır:
(1) : Bedel, maksud olmalı, yani : Bir kıymeti maliyeyi haiz bulunmalıdır. Eğer böyle  bir  kıymeti haiz olmazsa     talâk,  ric'î  olarak vaki olur.
Nafakai iddet, hakkı hazane, çocuğu bir müddet İrza' veya infak dahi birer, mali maksud sayıldığından bunların mukabilinde hulû', sa-hihdir.
(2) : Bedel, zevç cihetine raci olmalıdır. Binaenaleyh bir kadm, kocasından başka bir kimse zimmetindeki alacağından o kimseyi ibra etmek üzere
kocası tarafından  tatlik  edilse bununla     beynunet  hâsıl olmayıb yalnız ric'iyyen talâk vücude gelir.
(3) : Bedel, malûm olmalıdır. Meçhul olursa mehri misi mikdan bir mal mukabilinde bainen talâk vaki olur. Bedelin lâalettayin bir hayvan, meselâ
bir deve veya libas olması gibi. Bedel, kısmen meçhul olduğu takdirde de hüküm böyledir. Meçhul bir alacakdan ibra mukabilinde yapılacak talâk
ise  hiç muteber değildir.  Meselâ  :   Bir  kimse, zimmetindeki meçhul bir boredan ibra edilmesi mukabilinde zevcesini tatlik etse bununla talâk
vaki olmaz. Çünkü bu takdirde   beraet tahakkuk etmiyece-ğinden muallâkun aleyh bulunmamış olur.
(4) : Bedel, mevcud  ve  makdurütteslim  olmalıdır. Binaenaley bedel, gayri mevcud olursa mehri misi mukabilinde beynunet husule gelir. Bedelin
mağsub  veya teslimi  gayri  kabil  olması  halinde  de     hüküm böyledir.
(5) : Bedel, halâl bir şey olub fâsid bulunmamalıdır.    Binaenaleyh bedel, hamr, lunzir gibi bir şey olursa    talâkı bain vaki olur, zevcenin zevcine
mehri misli mikdarı bir şey vermedi lâzım gelir.
Bedel, şu kadar meblâğ ile şu kadar hamr gibi kısmen sahih, kısmen fasid olduğu takdirde de zevce üzerine o sahih kısım ile beraber mehri misli
mikdarı bir mal lâzım gelir. Tuhfe, ElmezahibüTerbea.)  (Hanbelîlere göre de muhaîea bedelinin halâl bir mal olması şart-dır. Bedel, halâl olmaz,
iki taraf da buna vâkıf bulunursa hulû' tahak kuk etmez. Fakat bedelin haram bir mal olduğuna iki taraf muttali bulunmamış olursa hulu', sahih
olur. O malın kıymetini veya halâl olarak" misli mevcud ise mislini kadının kocasına vermesi lâzım gelir.



Bedeli hul'un malûm olması şart değildir. Binaenaleyh bir hanede bulunan gayri muayyen meta' üzerine muhalea yapılsa hulû" sahih olur. Hanede
bulunan az çok eşya zevce verilir. Şayed hanede hiç bir şey bulnmazsa zevç, meta ıtlak olunacak az bir şey müstahik olur.
Bedeli hul'un mevcud olması da şart değildir. Belki vücudüne intizar olunan bir mâdum da bedel olabilir. Bir hayvanın karnındaki yavrusu, bir
ağacın vereceği meyvası gibi. Yavru zuhur etmezse kadının bir mal verib kocasını razı etmesi iktiza eder. Aralarında terazi hâsıl olmazsa zevce
üzerine kocasına yavru adı verilecek bir şey .vermek lâzım gelir.
Bedelin tavsif edilmesi de şart değildir. Meselâ : vasfı beyan olun-mıyan bir at veya bir libas mukabilinde hulû' yapılabilir. Bu halde aşağı halde bir
at veya libas verilmesi lâzım gelir.
Bir hanenin muayyen bir müddet süknası veya bir gocuğun muayyen müddetle emzirilmesi veya infak edilmesi mukabilinde muhalea şahindir.
Hanbeiî fukahasına göre hulû'daki ıvez, mehr ve bey'deki ıvez gibidir. Binaenaleyh muhalea bedeli, mekîlât ve mevzunattan olunca zevcin
zemanına girmez ve zevç, kabz etmedikçe bunlar da tasarrufda bulunamaz. Fakat bunlardan başka olunca zevcin zemânlna girer ve zevcin
bunlarda kablelkaoz tasarrufu sahih olur. Elmuğnî. Mağsub veya merhun bir mal mukabilindeki bir muhalea ise sahih değildir, bununla talâk vaki
olmaz. Elmezahibül'erbea.)
(Zahiriyyeye göre muhalea bedelinin malûm bir mal veya muayyen bir hizmet olması lâzımdır. Meçhul veya gayri muayyen mallar, hizmetler

muhalea bedeli olamaz. Elmuhall.)
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Muhaleanın Hükümleri
 
345  -  : Yapılan bir muhalea üzerine aşağıdaki meselelerde gösterilen hükümler, semereler terettüb eder.
346 - : Muhalea ile bir talâkı bain tahakkuk eder. Ve nîyye't indinde üç talâk sabit olur. Zevce üzerine de deruhde ettiği hulû' bedeli lâzım geür. İki
niyyet edildiği takdirde ise yalnız bir talâk vaki olur. Hindiyye, Şihabüddin.
347 - : Bedel lâzım olmıyan hallerde hulû1 veya bey maddesile akdedilen muhalea ile talâkı bain vaki olur. Tekarrübden sonra talâk maddesile
münakid muhalea ile do talâkı ric'î tahakkuk eder.
Nitekim zevcenin mehrinden başka deyninden kocasının zimmetini ibra veya zevcin zimmetindeki deynini bir müddetle te'hir etmesi üzerine
yapılan tatlîk ile de talâkı ric'î sabit olur. Hindiyye.
348 - : Hulû.' ve mübarree, zevç ile zevcenin filhal kaim nikâha müteallik birbirindeki bütün haklarını iskat eder.
Binaenaleyh muhaleadan, mübarreeden sonra zevce, mehrini ve maziye aid mukadder nafakasını zevcinden isteyemiyeceği gibi zevç de kamilen
veya kısmen vermiş olduğu mehr ve nafakayı zevceden istirdat edemez. Velev ki tekarüb vuku bulmuş olmasın.
Kezalik : Bir kimse, mehr tesmiye etmeksizin tezevvüc ettiği bir kadınla tekarrübdon evvel muhaleada bulunsa zikre muhtaç olmaksızın müt'a sakıt
olur.
Beyi ve şira lâfızlarile münakid bir muhalea da bu hükümdedir. Hindiyye, Mecmaül'enhür.
349 - : Hulû, ve mübaree ile sabık bir nikâha aid haklar, sakıt ol-mıyacağı gibi nikâha müteallik olmayan sair haklar da sakıt olmaz.
Binaenaleyh zevç ile zevceden hiçbirinin diğeri üzerine dâvaya hakkı olmamak üzere muhalea ve mübaree akd edildikten sonra biri, diğerinden
nikâha müteallik olmayan bir cihetden veya sabık nikâhdan dolayı şu kadar alacağı olduğunu iddiada bulunsa dâvası sahih olur. Meğer ki hulû' ve
mübaree esnasında o alacakdan dahi ibrayı şart etmiş olsunlar. Hindiyye, Zahire, Bahri Raik.
350 - : Muayyen bir mal mukabilinde yapılan muhalea ve müba-reeden dolayı zevç, yalnız o muayyen mala müstahik olur. Artık hiçbiri diğerinden
(348) inci mesele veçhile mehr namına bir şey İsteyemez.
351 - : Hulû','mübaree ve talâk alâ mal ile meşrut olmadıkça id-det nafakasından ve çocuk nafakasile rezaından beraet vaki olmaz. Meşrut olduğu
takdirde ise beraet tahakkuk eder. Şu kadar var ki, sükna-dan beraet sahih olmadığı gibi müddet tayin edilmedikçe çocuk nafakasından beraet dahi
sahih olmaz.
Binaenaleyh süknadan veya müddet tayin edilmeksizin çocuk nafakasından beraet şartile muhalea akd edilse talâk, vaki olub beraet sabit olmaz.
Çünkü süknaya hakkuliah taallûk otdiğinden bunu iki taraf İskata salahiyetli olamaz. Müdetin cehaleti ise münazaayı mucib olaca-ğınlan beraetin
sıhhatine manidir.
Şu kadar var ki, süknanın meunetinden beraet, sahihdir. Bu halde zevcenin kendi hanesinde veya istikra odoccği bir hanede iddetini ikmal etmesi
lâzım gelir. Hindiyye, Zeyleî, Bcdayi.
352  - : Muhalea esnasında nafakadan  ibra caiz ise de muhaleadan evvel ve sonra ibra caiz değildir.
Binaenaleyh bir kadın, hulû'dan sonra kocasını nafakai iddetinden ibra etse bu ibra, caiz olmaz. Çünkü nafaka, şey'en feşey'en vacib olacağından
henüz vacib olmayan bir şeyi müstakillen iskat, muteber olamaz. Muhalea esnasında ise bu ibra, iskatı zımnî kabilinden olacağı cihetle muteber
olur.
Kezalik : adının iddet nafakasını kabz etmiş olduğuna diar ikrarı da muteberdir.
353 - : Bir kimse, zevcesine hitaben «Ben senin nikâhından" beri oldum» dese kabule muhtaç olmaksızın talâkı bain, vaki olub bununla nikâha
müteallik bir şey sakıt olmaz.
Fakat «Şu kadar bedel üzerine berî oldum» derse zevcenin kabulüne tevakkuf eder, bu, bedel mukabilinde talâk demek olduğundan zevce bu bedeli
kabul etmedikçe talâk tahakkuk etmez. Reddi Muhtar.
354  - ; Bir kadın, zevcine hitaben «Üzerindeki hakkımdan talâkım üzerine seni ibra etdim» deyib zevci de kabul ederek o meclisde onu tatlik etse,
vaki ve beraet hâsıl olur. Red.
355 -  : Muhaleadan sonra zevç ile zevceden biri, iddetin inkıza-sından evvel vefat etse diğeri ona varis olamaz. Çünkü her biri, muhalea akdine
muvafakatle hakkını ibtale   razı     olmuşdur. Hidaye, Bahri Raik.
356 - : Bir kimse, marazı mevtinde sıhhatde bulunan zevcesile bir bedel üzerine hul' olsa o bedel mukabilinde hulû' vaki olub badehu mez bure
mirasa müstahik olmaz. Çünkü firkat, kendisinin kabulile vaki olmuşdur. Mebsut.
357 - : Zevcenin maarzı mevtinde vuku bulacak muhalea, malının sülüsünden muteberdir.



Binaenaleyh bir kadın, marazı mevtinde bir bedel üzerine zevcile muhalea oldukda bakılır: Eğer medhulün bina olub da iddeti içinde vefat ederse
zevç, muvazaa tâhmetini def için hissei irsiyyesiyle bedeli hulû' ye sülüs maldan ekalli ahz eder. Amma kadın, medhulün biha bulunmaz veya
ıddetten sonra vefat eder ise zevç, bedeli hul' ile sülüs maldan ekalle müstahik olur.. Çünkü bu takdirde veraset, cari değildir. Dür-ri Muhtar.
« (Muhalea; îmam MâliKe, Sevriye, ve İmam Şafünin ezheri akvaline ve îmam Ahmedin bir kavline göre talâkı baindir. İmam Şafiînin bir kavline
ve imam Ahmedin esahhı akvaline göre de fesihdir, bununla talakın adedi noksan olmaz.
Muhalea, gerek talâk ve gerek fesih olsun ric'ate münafidir. Yalnız Saîd ibni Müseyyeb ile Zührîye göre zevç, muhayyerdir. Dilerse bedeli hul'i alır,
artık ric'ate müstahik olmaz, dilerse bu bedeli red ederek ric'-atde bulunabilir. İmam Şafiî ile imam Ahmede göre muhalea ve mübaree ile mehr
vesaire sakıt olmaz.
Binaenaleyh muhaleada bulunan kadın, medhulün biha ise tam mehre, değilse nısıf mehre miistahik olur. Mehr tesmiye edilmemiş ise müt'a icab
eder. Müstakbel nafaka da sakıt olmaz.
Mahaza Hanbelî mezhebine göre bir kadın, kocasile nafakai iddeti mukabilinde muhalea yapabilir. Şu kadar var ki kadın, gebe olmalıdır. Olmadığı
takdirde iddet nafakasına müstahik olamıyacağından nafakası mukabilinde muhalea olamz.
Şafiî mezhebine göre de nafaka, muhaleaya bedel olamaz. Çünkü muhtelia olan kadına nafaka lâzım gelmez. Binaenaleyh böyle bir nafaka üzerine
muhalea yapılsa mehri misi nisbetinde bir mal lâzım gelir.
Hanbelîlere göre bir kadın, marazı mevtinde mirasından ekser bir bedel mukabilinde kocasile muhaleada bulunsa hulû', muteber olur, varisleri
mirasdan ziyade mikdar ile kocasına rücu edebilirler.
imam Mâlikden bu babdaki bir kavle göre zevç, ıvezin tamamına müstahik olur.    Bir kavle  göre  de kadının hul'ı     misli nazarı  tibare alınır.
imam Şafİîye göre de eğer mehri misli mukabilinde muhalea yapmış ise caiz olur. Bu mikdardan zaid bulunursa ziyade mikdar, terikesinin
sülüsünden muteber olur. Elmuğnî.)
(Zahiriyyeye göre hulû', bir talâkı ric'îdir." Meğer ki üç talâk İle yapılsın veya üçüncü bir talâk olsun veya zevcei muhtelia, medhulün biha
bulunmasın. Aksi takdirde zevç, iddet içinde müracaat ederek zev-ciyyet rabıtasını idame edebilir. Kadın, razı olsun olmasın. Şu kadar var ki, bu  
takdirde kadın,  vermiş     olduğu   muhalea bedelini İstirdad edebilir.

Maamafih bir zümreye göre hulû', ancak veliyyül'emrin iznile caiz olur. Elmuhallâ.) 
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Talaka Ve Muhaleaya Daîr Vekaletler :
 
358 - : Talâka ve muhaleaya tevkil caizdir. Bu hususdaki vekâlet, meclis ile mukayyed bulunmaz. Elverir ki azl bulunmasın.
Zevç ile zevcenin muhalea için bir şahsı vekil tayin etmeleri de caizdir.
359 - : Bir kimse, zevcesini tatlik için bir şahsı tevkil etdiği halde onu bizzat kendisi tatlik etse iddeti içinde o şahıs da ayrıca tatlik edebilir. Fakat 
iddetin inkızasım  müteakib nikâh tecdid edilse artık vekilin talâkı vaki olmaz.
360 - : Bir kimse bir şahsa hitaben «ister isen zevcemi tatlik için vekilimsin» deyib o şahıs da o meclisde istese vekâlet münakid olur. Fakat
istemeksizin meclisden kıyam ederse vekâlet tahakkuk etmez.
361 - : Bir talâka vekil olan, iki talâk ika etse, İmam Azama gqre asla talâk vaki olmaz. Imameyne göre yalnız bir talâk vaki olur.
362 - : Bir kimsenin «Zevcemi tatiik et» diye tevkil etdiği şahıs, üç talâk ile tatiik etse bakılır : Eğer o kimse, üç talâka niyyet etmiş ise talâk vaki
olur. Niyyet etmemiş ise, imamı Azama göre asla talâk vaki olmaz. Imameyne göre yalnız bir talâkı ric'î vaki olur.
363 - : Talâkı ric'îye vekil olan, talâkı bainde bulunsa bir talâkı ric'î vaki olur. Bilâkis bir talâkı baine vekil olan, talâkı ric'îde, bulunsa bir talâkı bain
tahakkuk eder.
364 - : Bir şahsın lâalettayin zevcelerini tatlike vekii olan kimse, bunlardan lâalettayin birini tatiik etse yalnız onun hakkında talâk vaki olur. Bu
talâk, zevcelerden'diğerlerine sarf edilemez.
365 - : Bir kimse, bir şahsa hitaben «Fülân kadım tezevvüc edersem tatiik et» deyib badehu tezevvüc etse o şahsın tatliki sahih olur.
366 - : Bir kimse, ecnebi bir kadına «Sen şu işi yapar isen boş ob deyib kocası da buna icazet verdikden sonra kadın o işi yapsa hakkında talâk vaki
olur.  Icazetden evvel yaparsa talâk vaki olmaz. Fakat ica-zetden sonra tekrar yaparsa talâk tahkkuk eder.
Bu, talâkı fuzuliye icazet demekdir. Lâkik icazet ise sabık vekâlet hükmündedir. "
367 - : Talâka vekil olan kimse, bir mal mukabilinde muhalea yapsa bakılır: Eğer zevce medhulün biha değilse hulû', sahih olur. Medhu-iün biha
ise sahih olmaz. Çünkü bu suretde    beynunet hâsıl olacakdır. Bu ise zevç hakkında müracaat salâhiyetini men edeceği cihetle muzirdir. Duhulden
evvel talâk ise zaten beynuneti icab edeceğinden bu tevkil ile o zarara esasen razı bulunmuştur.
368 - : Hul'a vekil olan, muhalea bedelini kabza da vekil olmuş olmaz. Binaenaleyh mezun olmadıkça bu bedeli kabzi edemez.
369 - : Alelıtlak - bedel zikr edilmeksizin - hul'a vekil olan, az veya çok bir bedel mukabilinde hulû' yapabilir. Bilâ bedel yapamaz.
Bu, imamı Azama göredir. Imameyne göre zevcenin mehri mislinden az bir bedel mukabilinde hulû' yapamaz.
370 - : Hul'a vekil olan kimse; şu kadar meblâğ mukabilinde kendisi zamin olmak üzere muhaleada bulunabilir. Velev ki zeman hakkında zevcenin
bir emri bulunmasın. Bu halde vekil, bu meblâğ ile zevceye rii-cu edebilir. Velev ki kendisi bunu henüz zevce eda etmiş olmasın.
Fakat vekil,-zamin olmadıkça bedeli hulû' kendisinden taleb edilemez. Çünkü muhaleada hukuki akd, men lehülakde *raci'dir, vekile raci değildir.
371 - : Bir kadın, kocasına, hitaben «Şu ^iin bc'ni yu kadar meblâğ mukabilinde hulû' et» dese» bu, tevkil  olmuş olur. Binaenaleyh bilâhare bu
sözünden rücu ederek kocasını bundan men edebilir.
372  -  : Talâka vekil olan kimse, vekâlete henüz muttali olmadan tatlikde bulunsa talâkı nafiz olmaz.
373 - : Talâka vekil olan, başkasını tevkil edemez. Binaenaleyh tevkil edeceği bir şahsın veya    herhangi bir fuzulinin
kendi huzurunda yapacağı talâka icazet vermesi muteber olmaz.
374 - : Sünnet veçhile tatlike vekil olan kimsenin sünnete muhalif suretde yapacağı tatiik, muteber değildir.    Hayz haline müsadif olacak tatiik gibi.
375 -  : Bir kimse, zevcesinin emri   talâkını veya muhaleasını iki şahsa tefviz etdiği halde bunlardan yalnız birisi tatlikde bulunsa talâk vaki olmaz.



Çünkü bu veçhile olan tefviz ve tevkil, her ikisinin fi'line talik mesabesindedir. Binaenaleyh birisinin fi'lile muallâkun aleyh vücude gelmiş
sayılamaz.
376 - : Vekil, müvekkilinin tayin etdiği   bedelden az bir bedel ile muhalea akd edecek olsa müvekkili müciz olmadıkça hulû' vaki olmaz. Bahri
Raik, Dürri Muhtar, Hindiyye, Haniyye.
 (Mezahibi selâseye göre de talâkda, hulû'da tevkil caizdir. Zahi-riyye fukahası ise buna kail değildirler. Nitekim tefviz bahsinde beyan olunmuştur.)
[5]

 
Talâka, Muhaleaya Müteallik Davalar Ve Şehadetlee:
 
377 - : Talâkın esbabı sübutiyyesi, ikrar ile beyyinedir. Binaenaleyh bir kadın, talâk iddiasında bulunmakla kocası «Evet ben seni tatiik etdim» diye
itirafda bulunsa aralarında talâk tahakkuk eder. İnkârına mukarin kadın beyyine ikame etse yine talâk sabit olur.
Kezalik : Bir kimse, bir kadına hitaben «Ben seni tatiik etdim» veya «Sen benden mutallâkasm» dese bununla aralarında nikâh bulunmuş olduğunu
ikrar etmiş ve müfarekat vukua gelmiş olur.
378 - : Bir kimse, zevcesini meselâ : üç ay mukaddem boşamış olduğunu ikrar etse bakılır : Eğer onu bu tarihden sonra tezevvüc etmiş ise talâk
vaki olmaz. Fakat daha evvel tezevvüc etmiş ise talâk vaki olur. Şu kadar var ki, zevcesi böyle üç ay mukaddem tatiik vukuunu tasdik ederse
iddeti, talâk vukuu tarihinden başlamış olur.   Tasdik etmeyib tekzib ederse iddeti, bu ikrar zamanından başlar.
379 - : Bir kimse, mehr tesmiye    ederek tezevvüc etdiği bir ka dına duhul etdikden sonra onu duhulden evvel boşamış olduğunu ikrar etse bununla
talâk vaki ve mehri müsemmanın yarısı lâzım olur. Bu ta-ladan sonraki duhulden dolayı da mehil misi icab eder.
380 - : Bir kimse, zevcesini Üç talâk ile boşadığını, sonra da kab-lettahlü yine tezevvüc eylediğini ikrar zevcesi ise talâkıinkâr veya tahlil vukuunu
iddia eylese araları tefrik olunur. Zevce de duhul vaki olmamış ise nısıf mehre, vaki olmuş ise tam mehr ila nafakai iddete müsta-hik olur.
Hindiyye.
381 - : Talâk bir şarta talik edildikden, meselâ : Zevcinin rızasi ol maksızın zevcesinin fülân yere gitmesine rabt olundukdan sonra zevce, zevcenin
rızası olmaksızın o yere gitdiğini dâva, zevç ise izni ile gitmiş olduğunu iddia edib ikisi de beyyine ikame edecek olsa zevcenin beyyinesi
racih olur.
382 - : Bir müteveffanın varisleri, o müteveffanın   zevcesini bai-nen tatlik etmiş olmakla onun varis olamıyacağına, zevce de talâkın ric'î olub
iddetin devamına mebni varis olacağına beyyine ikame etse varislerin beyyinesi racih olur.
383 - : Bir müteveffanın varisleri, müteveffanın zevcesini kablel-vefat boşamış olduğuna, zevcesi de onun vefatına kadar menkuhesi bulunduğuna
beyyine ikame etse varislerin beyyinesi tercih olunur. Çünkü bu beyyine, inkâra karşı talâk vukuunu müsbitdir.
384 - : Zevce, tarih beyan ederek veya etmiyerek talâk vukuuna, zevç de tarih beyan etmeksizin nikâha beyine ikame etse zevcenin beyyinesi racih
olur.
385 - : Bir erkek, bir kadını şu kadar zaman mukaddem nikâh etdiğine, kadın da o tarihden sonra talâk vukuna beyyine ikame etse badının
beyyinesi mürecceh olur.
386 - : Bir erkek, bir kadım şu târihde nikâh etdiğine, kadın da o tarihden mukaddem talâk vukuuna beyyine ikame etse erkeğin beyyi-nesi tercih
olunur.
387 - : Bir erkek, bir kadını fülân tarihde nikâh etdiğine, kadın da o tarihde talâk vukuuna beyyine    ikame etse kadının beyyinesi racih olur.
388 - : Bir kadın, zevcinin hali sahuvda = aklı başında iken irtidad etmesiyle aralarında  beynunet vukuuna,  zevç de  kendisinden   riddetin hali
sekirde vuku bulduğuna beyyine ikame edecek olsa zevcin beyyinesi müreccah olur. EttarikatülVazıha.
389 - : İhtida etmiş olan bir kadın, zimmî olarak vefat eden kocasından miras taleb ederek vefatından sonra ihtida etmiş olduğunu iddin, varisler de
vefatdan evvel ihtida etmiş olduğunu müdafaaten dermeyaı1 etseler söz, varislerin olur. Kadın için İddiasını beyyine ile İsbat lâzım gelir. İbni
Nüceym.
390 - : Bir kadın, zevcinden üç talâk ile mutallâka olduğunu dâva etmekle zevci, bu kadını tahlilden sonra tekrar tezevvüc etdiğini ve kendisinin bu
veçhile ikrarı dahi bulunduğunu dâva ve inkâra mukarin beyyine ikame eylese aralarında zevciyyet muamelesi cari olur. Netice.
391 - : Bir erkek ile evlenen bir kadın hakkında başka bir erkek zuhur edib de "Sen benim zevcenisin diye iddia etmekle kadın  "Sen beni bainen
boşamış idin" diye beyyine İkame eylese bu idia, def edilmiş olur. Feyziyye.
392 - : Bir kadın, bir erkek ile izdivaç ettiğini ve duhulden sonra tatlik edildiğini bil'İddia mehr talebinde bulunduğu halde beyyine ikamesinden
âciz kalsa o erkeğe yemin verdirebilir. Netice.
393 - : Muhaîea vukuu da zevç ile zevcenin tesadükile sabit olacağı gibi beyyine ile de sabit olur.
Meselâ : Bir kimse, zevcesile on beş bin kuruş üzerine muhalea yapmış olduğunu zevcesinin inkârına mukarin dâva etmekle iki şahıs bu dâvaya
müttefiküllâfz velmeal şehadetde bulunsalar muhalea sabit olur. îki şahidden biri, on bes bin, diğeri de on' bin kuruş üzerine muhülea yapılmış
olduğuna şahadetde bulunsa on bin kuruş hakkında şahadetleri makbul olur.
Fakat zevç, on bin kuruş üzerine muhaleayı iddia etdîği takdirde bu veçhile ziyadeye şahadet, makbul olmayıb mücerred zevcin ikrarına binaena
talâk vaki olur. Bahri Raik.
394 - : Zeyc, bir bedel mukabilinde muhalea vukuunu iddia, zevce de inkâr etse zevcin ikrarına mebni evvelki «neselede olduğu gibi bainen talâk
vaki olup bedel hususunda söz zevcenin, beyyinede zevcin olur. Çünkü zevce bedeli münkirdir. Dürri Muhtar. Reddi Muhtar.
395 - : Bir kadın, kocasının inkârına mukarin bir bedel mukabilinde muhalea yapıldığını bilâ beyyine iddia eylese bununla hulü' sabit talâk vaki ve
ikrar eylediği bedel lâzım olmaz. Çünkü zevce, talâkı ikaa muktedir olmadığından mücerred bu iddiasile talâk vaki olmıyacağından bizzarure bedel
de lâzım gelmez. Bilâ bedel muhalea iddiasında bulunduğu takdirde de hüküm, böyledir. Dürri Muhtar.
396 -: Bir kadın, muhaleayı da'va, zevci de inkâr etmekle iki sahiden biri,  muhaleanın 'meselâ on bin,  diğeri  de sekiz bin kuruş üzerine   vukuuna
şahadet  eylese    bununla muhalea    sabit   olmaz.    Bahri Raik.
397  - : Kadın, muhalleanın sıhhatini, kocası da fesadını iddia etse söz, kocasının olur.



Meselâ : Zevce, zevcenin muhalea hususundaki icabını meclisde ka-ul etmiş olduğunu beyan ile muhaleanın sıhhatini dâva, zevci de bu abulün
meclisden kıyamdan sonra vukuunu iddia eylese - muhaleayı ıünkir bulunmuş olacağından - söz zevcin olur. Hindiyye.
398 - : Zecv, muhaleada istisna veya şart bulunduğunu iddia, zev-e de bunu tekzib etse söz, zevcin olur. Fakat iki kimse, zevcin bilâ is-isna veya
bilâ şart hulû'  veya tatlik etmiş olduğuna şahadet ederler-ıe zevcin sözü kabul olunmaz. Şu kadar var ki şahidler «Biz ondan hulû' /eya talâk
lâfzından başka bir şey işitmedik» derlerse yine söz, zevcin jlub zevcesile beyinleri tefrik olunmaz.  Meğer ki zevcden bedeli kabz ?tmek gibi huîû'
ve talâkın sıhhatine delâlet eder bir şey görülmüş olsun. Bezzaziyye.
399 - : Bir kadın, kocasile bir bedel üzerine hulû' oldukdan son-«Kocam beni muhaleadan evvel üç talâk ile veya bainen boşamiş olduğundan hul'un
ademi sıhhatine nıebni verdiğim bedelin istirdadı matlûbumdur» diye dâva ve beyyine ile müddeasını isbat eylese vermiş olduğu bedeli geri
alabilir. Hindiyye.
Aralarında neseb, reza, sıhriyyet gibi bir sebeble hürmet bulunmuş mahalli hafa da tenakuz, dâvanın sıhhatine, beyyinenin kabulüne mani olmaz.
Mebsutı Serahsî.
400 - : Bir mecnunun zevcesi «Kocam sıhaht halinde İicen benimle muhalea yapdı» diye beyyine ikame edib zevcin velîsi veya ifakatinden sonra
kendisi  dahi .Tiuhaleamn cinnet halinde vukuuna beyyine  ikame iylese zevcenin beyinesi tercih olunur. Hindiyye.
401 - :  Muhaieadan sonra zevç ile zevce,     kabulün tav'an veya ker'hen vukunda ihtilâf etseler söz, ma*al'yemin zevcin olur. Reddi Muhtar.
402 - : Zevce, mutallâka olduğunu beyyinesiz dâva ve mehrile idde t nafakasını taleb, zevç de hulu' vukuunu iddia eylese söz, mehî1 hakkında
zevcenin, nafaka hakkında zevcin olur. ÇÜnkü mehr, dâvadan evvel sabit olduğundan sukutunu iddia makbul değildir. İddet nafakası ise evvelce
vacib olmadığından zevcenin bilâ beyyine istihkak iddiasına itibar olunmaz. Dürri Muhtar, Carniürfüsuleyn.
403 -  : Muhaleanın vukuu beyyine ile sabit    oldukdan sonra zevç «Ben zevcem İle muhalea olmuşdum. Fakat onu bilâhare tekrar tezevvür. etdim»
diye müdafada bulunsa dâvası mesmu olur.
404 - : Muhalea bedeli hakkında ziyadeyi müsbit olan beyyine, tercih olunur.
Meselâ : Zevç ile zevce, muhaleadan sonra bedelin mikdarında ih-ti-lâf edib zevç, on bin, zevce de sekiz bin kuruş idi diye iddia etse söz, zevcenin
olub zevcin beyyinesi müreccah bulunur. Mebsut.
405 - : Zevç ile zevce, muhaleadan sonra hulû' bedelinin cinsinde ya nev'İnde veya mikdarında, yahut vasfında ihtilâf    etseler söz, zevcenin olub
beyyine zevce teveccüh eder.
Nitekim zevce, muhaleanın bedelsiz olarak yakılmış olduğunu iddia etdiği takdirde de bedeli münkr olduğundan - söz, kentlisinin olub zevcin
beyyinesi tercih olunur. Bahri Raik,
406 - : Muhalea bedelindn cinsinde veya nev'inde ihtilâf eden şa-hidlerin şahadetleri makbul olmaz. Meselâ : Şahitlerden biri nükud, diğeri de uruz
mukabilinde muhalea akdedildiğine şahadet etse bununla hulû' sabit olmaz. Çünkü müd-dei, hangisini iddia etse diğerini tekzib etmiş olur. Mebsutı
Hul-vanî.
« (MaMkîlere göre zevç ile zevce, talâkda bedelin mevcut olduğunda veya olmadığında ittifak etdikleri halde talâkın adedinde ihtilâf etseler,
meselâ: Zevce üç talâk ile zevç de bir talâk ile tatliki iddiada bulunsa söz, yeminile zevcin olur. Şayed yeminden nükûl ederse yemin edinceye
kadar hapis edilir. Hapis müddeti uzarsa diyaneten tasdik olunur. Yoksa zevce tahlif olunmaz. Çünkü talâk, zevcin nükûlü takdirinde zevcenin
yemin etmesile sabit olmaz.
Zevç, muhalea iddiasında bulunduğu halde zevce bilâ ıvez talâk dâ-ve etse zevce tahlif olunur. Üzerine ıveîs lâzım gelmeksizin mübane olur.
Kezalik : Zevceyn, hulû'da ittifak etdikleri halde bedelin mikJsrm-da veya cinsinde ihtilâf edib zevç, fazla bir mikdar veya başka bir cins iddiasında
bulunsa zevce talhif olunur. Yemin edince mübane olur. Kendisinin iddia etdiği bedeli zevcine vermesi İcab eder. Zevce yeminden nükûl ederse
zevç tahlif olunur. Yemin edince iddia etdiği mikdara veya cinse müstahik olur. Şayed o da yeminden nükûl ederse yine zevcenin iddia etdiği bedel
taayyün eder. Şerhi Ebil'berekât, Haşiyei Düsûkî..
(Şafiîlere göre de zevç, bir bedel mukabilinde talâkı idciia, zevce ise meccanen talâk yapıldığını maalyemîn iddia etse bilâ ıvez mübane olur. Çünkü
asi olan, zimmetinin beraetidir. Fakat zevç, iddiası üzerine bir şahid İkame edib kendisi de yemin ederse  ıveze müstahik olur.
Zevce,  hulu'  iddia etdiği halde zevç inkâr eylese zevç, yeminile  tasdik olunur. Zira asi olan hul'un ademidir. Fakat zevce, iki erkek şahid ikame
ederse mübane olur. Zeci kendisinden bir bedel isteyemez. Çünkü muhaleayı münkir bulunmuştur.
Muhalea yapanlar, bedelin cinsinde veya mikdarında ihtilâf edib hiç birinin beyyinesi bulunmasa veya beyyineleri müteariz olsa tehalüfde
bulunurlar. Bunun üzerine beynunet hâsıl olur, zevcenin zevcine yalnız mehri misli nisbetinde bir mal vermesi icab eder. Tuhfetürmuhtac.)
(Hanbelîlere göre zevç ile zecve, muhalea vukuunda müttefik oldukları halde ıvezdn mikdarmda veya cinsinde veya vasfında veyahut te'cil ve
hululünde ihtilâf etseler söz, zevcenin olur. İmamı Âzam ile îmam Mâlikin kavli de böyledir. Fakat îmam Ahmedden diğer bir kavle göre söz,

zevcin olur. Elmuğnî.) 
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İ'lânın Mahîyyeti Ve Rüknü :
 
407 - : l'lânın mahiyyeti,. ıstılah kısmındaki tarifinden de anlaşılmış olduğu üzere zevcin zevcesine tekarrüb etmemek için yaptığı yemini
mahsusdur. Bu yemin, i'lânm rüknünü teşkil eder. Şöyle ki:
t'lânın rüknü, zevce ile mücameatden nefsi men'e delâlet eden ve Allah Tealâya kasem ile veya talâk ve ıtak gibi külfeti müstelzim bir şeye talikan
yemin ile müekked olan ve muayyen veya müebbed bir müddetle mukayyed veya müddetle gayri mukayyed bulunan bir tâbirden ibaretdir.
Binaenaleyh bir kimse, zevcesine hitaben «Vallahi ben seninle dört ay mücameatde bulunmıyacağım» veya «Vallahi ben seninle miicame-atde
bulunmıyacağım» yahut «Ben seninle mücameatde bulunursam şu kölem azad olsun» dese i'lâ, münaki dolmuş olur.
408 - : İ'lâ Allah Tealânm mukaddes zatına kasem ile yapılabileceği gibi kendisine örfen kasem edilen sıfatı ilâhiyyeden her hangi birisine kasem
ile de yapılabilir.
Meselâ : İ'lâ için «Vallahi, billahi» diye yemin edilebileceği gibi, «Celâlullaha veya azemetullaha veya kibriyayı ilâhiyye kasem olsun» diye de
yemin edilebilir. Fakat «Allah Tealânın ilmine veya gazabına veya sehatine kasem olsun» diye yemin edilemez. Çünkü bunlara yemin edilmesi



hususunda bir örf mevcud değildir.
409 - : Fukaraya bir iki kuruş    vermek gibi    ehemmiyetsiz bir meblâğa veya nefse ağır gelmiyecek olan iki rekât gibi bir namaza talik suretiyle
yapılacak olan bir i'lâ, muteber değildir.
Meselâ : Bir kimse, zevcesine tekarrüb ederse iki rekât namaz kılmaya yemin etse bununla i'lâ, vücude gelmez.
410 - : Hİç bir yemine mükarin olmaksızın mücerred bir müddet zevce tekarrüb etmemek ile de i'lâ tahakkuk etmez. Çünkü bu halde i'lâ-nın rüknü
olan yemin bulunmamış olur, Bedayi, Hindiyye, Dürri Muhtar.
« (Malikîlere göre de i'lâ, hem Hak Tealâ Hazretlerinin ismi zatına veya zatî ve manevî sıfatlarından birine kasem ile yapılabileceği gibi talâk ,ıtak,
oruç, sadaka gibi bir şeye talik suretiyle olan yemin ile do yapılabilir. MinehüTcelıl.)
(Şafiîlere göre de i'lâ, ya Hak Tealâ hazretlerinin ismi celîlile veya muayyen sıfatlarından birine kasem ile veya talâka, ıtaka, veya dört aydan evvel
münhal olmaları, yani : yapılıb bitirilmeleri kabil olmayan bir savım veya hacce talikan yemin ile tahakkuk eder.
Meselâ : «Bu ayın veya bu aydan sonraki ayın orucunu tutayım» diye yemin edilse i'lâ, münakid olmaz, fakat beş ay sonraki bir ayın orucunu
tutmaya yemin edilirse i'lâ vücude gelir. Tuhfetül'muhtaç.)
(Hanbelî fukahasmdan bir kavle göre i'lâ, yalnız Hak Tealânm mübarek ismine veya sıfatlarından birine kasem ile vücude gelir, nezr ile, talâka
veya ıtaka talik ile vücude gelmez.
Meselâ : Bir kimse zevcesine «Sana tekarrüb edersem kölem azad olsun deyib de badehu tekarrübde bulunsa kölesi azad olar. Fakat dört ay geçdiği
halde tekarrübde bulunmasa i'lâ, tahakkuk etmiş olmaz. Di ğer bir kavle göre tahakkuk eder. Eîmuğnî.)
(Zahiriyye mezhebine göre de bir kimse, zevcesine mukarenet et-miyeceğine veya onunla bir hanede, bir firaşda birleşmiyeceğine veya ona fenalık
yapacağına dair Allah Tealâya veya onun sair mübarek isimlerinden birine yemin edecek olsa ilâda bulunmuş olur. Bu yemm, gerek ^gazab
halinde olsun ve gerek olmasın ve bu yeminde ister istisna bulunsun ve ister bulunmasın ve bu yemin, gerek bir vakit ile mukayyed olsun ve gerek

olmasın müsavidir. Elmuhallâ.) 
[7]

 
I'lada Müstamel Tabirler  :
 
411 - : İ'lâya aid tabirler, mahiyetlerine göre sarih, sarih mecrasına carî ve kinaî olmak üzere üç nev'e ayrılır; Şöyle ki:
(1) : 1'lâda sarih tabir, vikadan - cinsî mukarenetden men'i nefsi sarahaten ifade eden herhangi bir lâfızdır. Mücameat lâfzı gibi.
Meselâ: Bir kimse, zevcesine "Vallahi seninle dört ay mücameatde bulunmayacağım" dese niyyete muhtaç olmaksızın i'lâ vücude gelmiş olur.
(2) : î'lâda sarih mecrasına cari tabir, mücameatden men'i nefs hususunda istimali örfen münfehim olan herhangi bir sözdür. Tekarrüb, kırban, vetıy,
mübazea, ve bikr hakkında iftizaz lâfızları gibi.
Meselâ: Bir kimse, zevcesine hitaben "Sana kırban edersem üzerime hac vacib olsun" dese bununla niyyete muhtaç olmaksızın İ'lâ ta-hakuk etmiş
olur. Çünkü zevceye izafe edilen kırban ile, tekarrüb ile örfde mücameat kasd edilir.
Cenabetden-dolayı zevcesinde iğtisal etmiyeceğine dair olan yemin de bu hükümdedir.
Bu iki nev'e dahil lâfızlardan biri zikr edildiği halde bununla i'iâ kasd edilmediği ifade edilse diyaneten tasdik edilebilirse de kazaen tasdik
edilemez. Çünkü hilafı zahirdir.
(3) : I'lâda kinaî talbir, vakadan men'i nefsi müstakillen müfid ol-mayıb hem vikae, hem de başka şeye ihtimali bulunan herhangi bir sözdür. Mes
etmem, ityan etmem, isabet etmem, gaseyanda bulunmam, sana dahil olmam, onun basile benim başım içtima etmez, onunla beiaber bir yatakda
yatmam, onun yatağına yanaşmam, ona elbette fenalık ederim, benim cildim onun vücudüne dokunmayacakdır denilmesi gibi.
Bu sözlerden herhangi birile i'lânın tahakkuku için niyyete ihtiyaç vardır. İlâya niyyet bulunmadıkça i'lâ vücude gelmez. Binaenaleyh zevç, bu gibi
bir sözile i'lâ kaadetmediğini söylerse hem diyanetten hr;m de kazaen tasdik olunur. Çünkü zahiri hal, kendisini mükezzâb değildi*:.
412 - : Aşağıdaki tabirlerde kinayatdan sayılıruşdır :
(1) : Bir kimse, zevcesine «Sen bana 'haramsın» deyib de bununla i'îâya niyyet etse veya hiçbir şeye niyyet etmemiş bulunsa bununla i'lâ tahakkuk
eder.
Zahirürrivayeye göre böyledir. Fakat bu tabirin talâkda istimali hakkında bir hadis örf mevcud olunca bununla derhal bir talâkı bain vücude gelir,
i'lâ hakkındaki niyyete kazaen bakılmaz. Fetva bu veçhiledir. ^
(2) : «Ben sana haramım», «Ben nefsimi sana haram kıldım», cSen bana muharrernesin», «Ben seni kendime haram kıldım» sözlerile de talâka
niyyet edilirse bainen talâk vücude gelir. Bunlardan hangi birile üç talâka niyyet edildiği takdirde de üç talâk tahakkuk eder. Fakat mü-cerred
tahrime niyyet edilirse veya hiç bir şeye niyyet edilmemiş, olursa i'lâ vücude gelir. Meğer ki bir hadis örf, mevcud olsun.
(3) : Bir kimse, zevcesine hitaben Sana tekarrüb edersem sen .bana haramsın» dese bununla da i'lâ vücude gelir. Bununla talâka niyyet edilirse
tekarrübü müteakib talâk tahaıkikuk eder. Tekarrüb bulunmazsa i'lâ müddetini müteakib beynunet husule gelir.
Bununla i'lâya niyet edildiği takdirde îmamı Azama göre derhal, imameyne göre hürmetin sübutu tekarrübün vüçudine muallâk olduğu cihetle -
tekarrübden sonra ilâ müddeti başlamış olur.
(4) : Bir kimse «Zevcelerim bana haramdırlar» deyip bununla talâka niyyet etmese i'lâ tahakkuk eder. Bu halde 'bunlardan binine aradan dört ay
geçmeden tekarrüb ederse hepsinin haikkında yemin sakıt
.olur, keffaret vermesi icab eder. Çünkü tahrim hepsine izafe edilmiştir. Bu tekarrüb ile yemin inhilâl eder.
Fakat hiç birine tekarrüb etmeksizin dört ay mürur ederse hepsi de birer bain talâk ile mutallâka olurlar. Zira ilânın hükmü hepsinin hakkında birden
sabit olmuşdur.
(5) : Bir kimse «Her halâl bana haramdır» dese eğer talâka niyyet etmiş ise zevceleri boş olur. Eğer talâka niyyet etmemiş ise bu tahrim, Örf ve
âdete nazaran me'kûlâ-t ve meşrubata inhisar eder, bu sözü müteakib bir şey yer veya içerse yemininde hânis olub üzerine keffaret lâzım gelir.
îmam Züfere göre ise, bu sözü müteakib hemen hânis olur. Çünkü bu söz, teneffüs gibi, göz açıp kapama gibi her halâl fi'le şâmildir.
Maahaza bu söz ile hem zevcelerin, hem de sair şeylerin hürmeti kasdedilmiş olursa bu tahrim, hepsine teveccüh. eder. Bunlardan herhangi biri
vukua gelirse keffaret lâzım gelir. Zira bu tabir, bunların hepsine şâmildir. Fakat bununla muayyen bir şey kasd edildiği idüia edilirse hem



diyaneten hem de kazaen tasdik olunur. Çünkü bu tâbirin umumiyeti örfe nazaran metruktür.
(6) : Bir kimse, zevcesine hitaben «Sana tekarrüb edersem üzerime yemin» veya «Keffaret lâzım gelsin»  dese bununla i'lâ    tahakkuk eder.
Kezalik : Bir erkeğin zevcesine «Ben senden muliyim» veya «Ben sana i'lâ etmiş bulunuyorum» demesile de i'lâ vücude gelir.
Bu tabirler, sarinden maduddur. Zevç, bunu yalan yere söylediğini iddia etse diyaneten tasdik olunursa da kazaen tasdik olunmaz. Çiinkü haberde

asi olan sıdkdır. Bedayi, Hindiyye, Reddi Muhtar.     
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Î'lânın Nevileri :
 
413 - : i'lâ, bir vaktin zikr edilib edilmounesi, ve- vaktin    malûm bulunub bulunmaması itibarile İ'lâi müebbed,
i'lâi muvakkat, i'lâi meçhul veya mutlak nevilerine ayrıldığı gibi bir şart ile muallâk veya bir vakte muzaf olub olmaması bakımından da i'lâi
müneccez, i'lâi muallâk, i'lâi muzaf nevilerine ayrılır. Nitekim aşağıdaki meselelerde görülecektir.
414 - : Bir kimse, te'bide delâlet eden bir kayıd ile     mukayyed olarak. i'lâda  bulunsa,  meselâ   :   zevcesine hitaben   «Ben  vallahi   sana
ebediyyen tekarüb etmiyeceğim» dese derhal müebbed    surette bir i'lâ' tahakkuk etmiş olur.
«Kıyamete kadar tekarrüb etmem», denilmesi de bu kabildendir. Çünkü bu gibi sözler, te'bid maksadile söylenir.
«Ben ber hayat oldukça, «Sen ber hayat oldukça», «Ben Ölünceye kadar», «Sen ölünceye kadar», «Ben senin kocan oldukça», «Sen Ivıüm karım
oldukça» sözleri de te'bidi müfiddir.
415 - : Bir kimse, hür olan zeccesi hakkında dört aydan, cariye olan zevcesi hakkında iki aydan eksik olmamak üzere muayyen bir vakit ile
mukayyed olarak i'lâda bulunsa, meselâ «Ben zevceme beş ay tekarrüb etmiyeceğim» diye yemin etse bir muvakkat i'lâ vücude gelmiş olur.
Dört ay içinde vücude gelmiyeceği âdeta nazaran malûm olan bir hâdise tayini suretile yapılan i'lâlar da bu kabildendir.
Meselâ : Receb ayında bulunan bir kimsenin zevcesine hitaben «Sana Muharrem ayı gelinceye kadar tekarrüb etmem» diye yemin etmesi ve henüz
doğmuş bir çocuğun siidden kesileceği zamana kadar tekarrüb edilmiyeceğine dair yemin edilmesi, birer i'lâi muvafckatdır.
416 - : Bir kimse, mutlak suretde, yani: te'bid ve takyide gayri mukarrin bir veçhile i'lâda bulunsa, meselâ   zevcesine hitaben «Vallahi ben sana
tekarrüb etmem» dese bip i'lâi meçhul vücude gelmiş olur. Bu meçhul i'lâda, müebbed i'lâ hükmündedir, derhal hıün'akid olur, hükmü devam eder.
417 - : Ademi tekarrüb bir şarta ta'lik edilince bir i'lâi muallâk vücude gelir.
Meselâ : Bir kimse, zevcesine «Sen fülân haneye ayak basarsan vallahi sana tekarrüb etmem» veya «Sana dört aya kadar tekarrüb edersem
üzerime gu kadar gün oruç, tutmak vacib olsun» dese bir muallâk i'lâda bulunmuş olur.
Bu i'lâ, şartın vukuundan itibaren başlar.
418 - : Ademi tekarrüb, bir vakte izafe edilince de bir i'lâi muzaf tehakkuk eder.
Meselâ : Bir kimse, gelecek ayın ihtidasından itibaren zevcesine tekarrüb etmiyeceğine yemin etse, bir i'lâi muzafda bulunmuş olur. Bu i'lâ da o
vaktin girmesinden itibaren başlar, i'lâ, yemin olduğundan bunun şarta ta'liki ve zamana izafesi sahih bulunmuşdur.
419 - : İ'lâi müneccez, i'lâi muallâk ile i'lâi muzafın mukabilidir, ki, yemin vukuundan itibaren başlar.
Meselâ : Bir kimse, zevcesine hitaben «Vallahi ben sana tekarrüb etmiyeceğim» diye yemin etse bu yemin ânından itibaren i'lâ bağlamış olur.

Bedayi, Hindiyye, Bahri Raik. 
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L'lânın ŞERAİTİ ;
 
420 - : l'lânın inikadı için bazı şartlar vardır. Şöyle ki : .  
(1)  : Mulî = i'lâ yapan zevç, âkil ve baliğ olmalıdır.
Binaenaleyh çocukların, mecnunların yapdıkları i'lâlar, muteber olmaz. Çünkü bunlar tatlike ehil değildirler.
(2) : İ'lâ, menkuhe hakkında yapılmalı veya mülki nikâha izafe edilmelidir.
Binaenaleyh ecnebiyye, cariye, bainen mu'tedde hakkında yapılacak, i'lâ muteber olmaz. Şu kadar var ki böyle bir yemini müteakib müddet içinde
tekarrüb bulunduğu takdirde keffareti yemin veya ceza lâzım gelir.
Fakat ric'iyyen mu'tedde hakkında i'lâ, muteberdir. Daha iddet nihayet bulmadan i'lâ vuku bulub da bundan itibaren hurre hakkında dört, cariye
bulunan zevce haküunda iki ay bilâ tekarrüb geçerse diğer bir talâk daha vaki ve beynunet sabit olur. Fakat dört veya iki aydan mukaddem talâkı
rüc'înin iddeti nihayet bulursa i'lâya mahal kalmaz.
Kezalik : Ecnebiyye hakkında nikâhına izafetle yapılan i'lâ da muteberdir.
Meselâ : Bir kimse «Eğer fülân kadım tezevvüc edersem vallahi ona tekarrüb etmem» diye yemin etse i'lâ, münakid olur. Binaenaleyh o kadınla
evlenir de nikâhdan sonra dört ay içinde mücameatde bulunmazsa i'lâ hükmü carî olur.
(3) : Mukarenetden nefsi men hakkında müddet, ya tayin edilme-yib mutlak bırakılmalı veya hurre hakkında en az dört ay, cariye hakkında da
lâakal iki ay olmaldır.
Binaenaleyh bu müddetden az bir vakit hakkındaki yemin ile talâkı müstelzim bir i'lâ vücude gelmez. Şu kadar var ki, bu vakit içinde tekarrüb
vukubulursa yalnız yeminden dclayı keffaret veya tayin edilen ceza lazım gelir. Yoksa bu vaktin tekarrübsüz geçmesile beynunet tahakkuk etmez.
(4) : İ'lâ, yalnız cihazı tenasül voliyle tekarrüb hakkında olmalıdır. Binaenaleyh başka bir uzva tekarrübden    nefsi men   etmeği ifade
eden herhangi bir yemin ile i'lâ vücude gelmez. Çünkü bu takdirde i'lâ nın rüknü bulunmamış olur.
(5) : İ'lâda nefsi men etmek hususu, yalnız tekarüb hakkında olmalıdır. Aksi takdirde i'lâ münakid olmaz.
Meselâ : Bir kimse «Zevceme tekarrüb eder veya onu yatağıma davet eyler isem benden boş olsun» dese bununla i'lâda bulunmuş olmaz. Çünkü bu
halde zevcesini yatağına davet ederek yemininde hanis, yani : zevcesi kendisinden ric'iyyen boş olur. Sonra iddeti içinde ona tekarıüb-le ric'atde
bulunabilir. Artık üzerine başka bir şey lâzım gelmez.
(6) : l'lâda zevce ile başkasının arası cem edilmemiş olmalıdır. Meselâ : Bir kimse, zevcesile beraber cariyesine veya bir ecnebiyeye



tekarrüb etmiyecegine yemin etse bununla i'lâ vücude gelmez. Çünkü bu halde üzerine bir şey lâzım gelmeksizin yalnız zevcesine tekarrüb etmesi
mümkündür. Yemin ise ikisi hakkındadır.
(7) : İ'lâ, mekân ile mukayyed bulunmamış olmalıdır.
Meselâ : Fülân hanede veya fülari beldede tekarrüb edilmiyeceğine yemin edilse onunla i'lâ tahakkuk etmez. Çünkü başka bir yerde tekarrüb
mümkündür.
(8) : Şart ve ceza, yani : talik suretile yapılan i'lâda mahlûfftu aley = yani: şart, külfeti müstelzim ve bir şeyi yapmak veya yapmamak için yemin
edene kuvvet verebilecek işlerden sayılır olmalıdır.
Meselâ : Bir kimse, zevcesine hitaben «Eğer sana tekarrüb edersem şu kölem azad olsun» veya «Pülân refikam boş olsun» veya «Bsytul-lahı gidib
ziyaret etmek üzerime vacib olsun» veya «Bana keffarcti ye-rainde bulunmak lâzım gelsin» gibi. bir suretle yeminde bulunsa i'lâ tahakkuk eder.
Çünkü bunlardan1 her biri, yemin edeni tekarriibden men edebilecek bir müeyyide mahiyetindedir.
Fakat «Eğer tekarrüb edersem iki rek'at namaz kılayım» veya «Üzerime gaza etmek vacib olsun» denilse bununla i'lâ vücude gelmez. ÇÜnkü bu
kadar bir namaz, nefse ağır gelmiyeceğinden halif için mah-lûfün aleyhi yapmaya bir mania teşkil etmez. Gazaya gelince buna yemin edilmesi
mütearef değildir. Hac ile oruç ise bunun hılâfinadır.
Bu mesele, imamı Âzam ile imam Ebu Yusüfe göredir. Fakat îmam Muhammede göre alel'itlak namaza yemin ile de i'lâ tahakkuk eder. Çünkü
namaz, nezr ile vacib olur.
421 - : Mulî, mukarenetden âciz- bir şahıs ise bakılır : Eğer aczi maraz ve habs gibi zevali umulan bir arızadan dolayı ise i'lâsı sahih. olur. Fakat
mecbubiyyet gibi zevali umulmıyan bir sebebden dolayı İse muteber olmaz. Çünkü bu, müstahil olan bir şeyi terk üzerine yemindir.
422 - : I'lâmn sıhhatinde hürriyet, şart değildir. Binaenaleyh kölelerin i'lâlan da muteberdir. Şu kadar var ki, kölelerin mala merbut i'lâlan sahih
olmaz.
Meselâ : Bir köle «Zevceme tekarrüb edersem bir rekabe azad edeyim» veya «Şu kadar sadaka vereyim» dese i'lâ vücude gelmiş olmaz. Çünkü
köleler, esasen malikiyyet salâhiyetini haiz değildirler. Hattâ bunların yerine başkası teberrüan birer rekabe azad edecek veya sadaka verecek
olsalar yine i'lâ mün'akid olmaz.
Fakat Aîlah Tealâ Hazretlerine kasem etse veya «Üzerime hac etmek» veya «Oruç tutmak vacib olsun» diye yemin etse i'lâ mün'akid olur.
Yemininde sebat ederse beynunet vücude gelir. Sebat etmeyih ha-nis olursa Allah Tealâya kasem suretinde oruç tutmakla keffaretde bulunur. Talik
suretinde de üzerine yemin etdiği hac veya oruç lâzım gelir.
423 - : l'lânın sıhhati için her halde islâmiyet şart değildir. Binaenaleyh gayri müslimlerin bazı i'lâlan da mün'akid olur. Şöyle
ki : Bir zimmî «Eğer zevcesine tekarrüb ederse zevcesi boş olsuna veya «Kölesi azat olsun» diye yemin etse i'lâ tahakkuk eder. Çünkü zimmîler de
talâka, itaka ehildirler. Bu hususta bütün fukahai hanefiyye nıüt-tefikdir.
Fakat «Zevcesine tekarrüb ederse üzerine hac, sadaka veya oruç vacib olsun» diye yemin etse i'lâ.vücude gelmez. Çünkü zimmîler, hac, sadaka veya
oruç gibi kurubata ehil değildirler. Bu hususda da ittifak vardır.
Amma zevcesine tekarrüb etmiyeceğine dair Allah Tealâya kasem ederse i'lâ tahakkuk eder mi, etmez mi hususunda ihtilâf vardır, imamı Azama
göre bu suretde de i'lâ vücude gelir. Çünkü bu hususdaki naslar umumîdir. Zimmîler de ismi ilâhînin hürmetine mu'tekiddirler, bu ismi celîlin hetk
edilmesinden korkarlar. Bunun içindir ki, dâvalarda kendilerine müslümanlar gibi yemin tevcih edilir. Binaenaleyh bu kasem su-retile de
haklarında i'lâ mün'akid olur. Şu kadar var ki, bu veçhile yemine riayet etmedikleri takdirde kendilerine keffaret lâzım gelmez. Çünkü keffarete
ehil değildirler.
Imameyne göre ise böyle kasem suretiyle haklarında İ'lâ mün'akid olmaz. Çünkü gayri müslimler, keffarete ehil olmadıklarından onların Allahü
Azimüşşâna olan yeminleri mün'akid değildir. Bahri Raik, Hin-diyye.
 (Malikîlere göre mûlinin müslim, mükellef, vikae iktidarı mutasavver olmak şarttır. Binaenaleyh gayrimüslimlerin, çocukların mecbub, hasiy,
inniyn, tenasül uzvu maktu, şeyhi fanî olanların i'lâlan mün'akid olmaz. Şu kadar var ki, gayri müslimler, i'lâ hususunda islâm mahke melerine
müracaat ederlerse haklarında i'lâ hükmü tatbik edilir.
Sefihin, marizin, dilsizin, haramdan sarhoş olan şahsın i'lâlan mün'akid olur.
İ'lâ müddeti, meşhur olan kavle göre hür hakkında dört aydan, köle hakkında da iki aydan ziyade olmalıdır. Tam dört ay veya iki ay tayin edilen
bir müddetle i'lâ tahakkuk etmez. Diğer bir kavle göre tahakkuk eder.
Mutallâkai ric'iyye hakkında dahi i'lâ carîdir. Hattâ bir kimsa, ric'-iyyen nıu'teddesine hitaben «Kendisine müracaat etmiyeceğine» dair.yemin edib
de henüz iddet bitmeden aradan bilâ rücu dört ay geçse i'lâ tahakkuk eder, bu kadın hakkında başka bir iddete muhtaç olmaksızın bir talâk daha
vücude gelir.
Tekarübden men'i nefs, çocuğun terbiyesi, ıslahı maksadına müste-nid olmamalıdır. Olursa i'lâ tahakkuk etmez.
Binaenaleyh bir kimse, çocuğunu bizzat emzirmekte bulunan zevcesine hitaben, çocuğun salâhına, neşv ve nemasına hizmet maksadile «Çocuğu
sütden kesinceye kadar seninle mücameatde bulunmıyacağım» diye yemin etse bununla i'lâ vücude gelmez. Velev ki aradan bilâ tekarrüb dört
aydan ziyade bir müddet geçsin. Minehül'celil, Şerhi Ebü'berekâft, Düsukî.)
(Şafiîlere göre de kölelerin, sekran olanların i'lâlan muteber olduğu gibi gayri müslimlerin i'lâlan da muteberdir.
Kezalik : Hasiylerin, innetden veya marazdan dolayı vikâ'dan âciz olanların da i'lâlan sahihdir. Çünkü bunların tekarrüb edebilmeleri me'-muldür.
Fakat mecbubun i'lâsı muteber değildir.
Kezalik : Retka veya karna olan zevceler hakkında i'lâ cari olmaz. Zira kendi halleri tekarrübe zaten manidir.
l'lânın müddeti tayin edilirse dört aydan velev bir lâhza olsun zaid olmak lâzım gelir. Bundan az bir müddetde i'lâ tahakkuk etmez. Şafiîye göre i'lâ
müddeti, müslim veya zimmî olan ahrar İle köleler hakkında müsavidir. Bu hususda zevcelerin hürre veya cariye, müslime ile zâmmiyye, kebire ile
sagîre olmaları arasında fark yok-dur.
îmam Ahmed ile Davudi Zahirînin mezhebleri de bu veçhiledir.
l'lânın in'kiadı için gazab halinde bulunması ve izrar kasdine mu-karin olması §art değildir, imam Ahmedin kavli de böyledir. Tuhfetül'-muhtac.)
(Hanbelî fukahası da diyorlar ki : l'lâda islâmiyet şart değildir. i'lâ müddeti ya zikr edilmemeli veya bir te'bid kaydine mukarin olmalı, yahut dört



aydan ziyade olmalıdır. Binaenaleyh dört aydan veW bir lâhza fazla bir zaman geçmedikçe i'lâ tahakkuk etmez.
î'lâ, cihazı tenasül hakkında olmalı, kendisine mukarenet edilmiye-ceğine dair yemin edilen kadın da fil'haî zevce bulunmalıdır. Binaenaleyh cariye
veya ecnebiyye hakkındaki yemin ile i'lâ mün'akid olmaz. Velev ki bilâhare izdivaç vuku bulsun. Fakat zevciyyet haline izafe edilir de meselâ :
«Fülâneyi tezevvüc edersem ona tekarrüb etmem» diye yemin olunursa bununla i'lâ mün'akid olur.
Binaenaleyh tezevvücden sonra i'lâ müddeti içinde tekarrüb vuku bulmazsa talâk vücude gelir. Elmuğnî.)
(Nehaî, Katade gibi bazı.fukahaya göre i'lâ müddeti, gayri mukadderdir. Bu hususda müddetin azı çoğu müsavidir. Hattâ bir gün için tekarrüb

edilmiyeceğine yemin ile de i'lâ mün'akid olur, müteakiben bilâ tekarrüb dört ay geçince i'lâ hükmü tahakkuk eder, Bedayî.) 
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L'lânın Hükmü :
 
424 - : l'lânın hükmü, aşağıdaki meselelerden tavazzuh edeceği veçhile ya zevç ile zevce arasında beynunet vukuudur. Veya keffareti yeminin
lüzumudur, yahud talik suretiyle iltizam edilen cezanın lazım gelmesidir.
425 - : l'lâda. bulunan, yemininde sebat ederse i'lâ müddetinin hitamı ânında bir talâkı bain vücude gelir. Yemininde hanis olduğu, yani : zevcesine
müddet içinde rücu eylediği takdirde de kasem suretiyle yaptığı i'lâdan dolayı üzorine keffareti yemin, talâk, itak, sadaka gibi bir cezaya rabt
suretiyle yaptığı i'lâdan dolayı da o ceza lâzım gelir.
426 - : İ'lâ neticesinde vuku bulacak talâkı bain; müddete tâbidir, müddetin ittihadile müttehid, taaddüdile müteaddid olur.. Söyle ki :
Bir kimse, zevcesine hitaben «Vallahi ben sana tekarrüb etmiye-ceğim» diye yemin edib de bu müddet geçtiği halde tekarrübde bulunmasa bir
talâk vücude gelir. Sonra nikâhı tecdid ederek yine dört ay tekarrübde bulunmasa bir talâk daha vücude gelir. Hattâ bu birinci ve ikinci talâkdan
sonra araya zevci ahar da girmiş bulunsa, i'lâ yine sukut etmez. Çünkü zevce hakkındaki i'tisâf tekerrür etdiğinden ceza da tekerrür eder.
Bu, İmamı Âzam ile Imameyne göredir, imam Züfere göre talâkın vahdet ve teaddüdü, müddetin değil, yeminin vahdet ve tekerrürüne tabidir.
Binaenaleyh yukarıdaki misale göre müddetin bir kerre hit&mi-le bir talâk vaki oldu mu, artık nikâhı tecdidden sonra tekarrüb bulunmamakla bir
talâk daha vaki olmaz. Çünkü yemin müteaddid değildir.
427 - : Allah Tealâya kasem suretiyle olan bir yeminden dolayı keffaretin vahdet ve teaddüdü, bu yeminin vahdet ve teaddüdüne tâbidir.
Binaenaleyh bir kimse, zevcesine hitaben «Ben sana vallahi tekarrüb etmiyeceğim .vallahi tekarrüb etmiyeceğim, vallahi tekarrüb etmiyeceğim»
diyecek olsa bakılır: Eğer bunlar İle jnüstakillen birer i'lâ kasdetmeyib de mücerred bir i'lâyı tekrar kasd etmiş ise i'lâ da, keffa-ret de müttehid olur.
Çünkü bu gibi sözlerin tekrar maksadile söylendiği mütearefdir. Şayed bununla tekrar kasd edilmemiş olursa i'lâ müddetinin bilâ tekarrüb
geçmesile yine bir talâk vücude gelir, fakat müddet, içinde tekarrüb vuku bulursa üç keffaret icab eder.
Bu, İmamı Âzam ile Imameyne göredir. îmam Züfere göre bu, hem talâk, hem de keffaret itibarile üç i'lâdır. Binaenaleyh dört ay bila tekarrüb
mürur edince hemen bir talâk vaki olur, bunu müteakib de diğer bir talâk, bunu takiben de diğer bir talâk vücude gelir. Müddet içinde tekarrüb
vuku bulduğu takdirde ise üç keffaret icab eder. Çünkü yemin, müteaddid bulunnıuşdur.
428 - : l'lânın müddeti, evvelce beyan    olunduğu üzere i'lâi mü-neccez de yemin ânından, i'lâi muallâk da şartın vukuundan, İ'lâi muzaf da izafe
edilen vaktin hululünden itibaren başlıyacağı gibi istisnayi havi bir i'lâda da müstesna olan zamanı müteakib başlar. Şöyle ki :
Bir kimse, zevcesine hitaben «Vallahi sana bir sene tekarrüb etmiyeceğim bir gün müstesna» dese derhal i'lâ müddeti başlamaz, belki o sene içinde
bir gün tekarrüb eder ve senenin hitamına kadar da en az dört ay kalmış bulunursa tekarrüb gününün gurubundan itibaren i'lâ vücude gelir ve illâ
i'lâ-tahakkuk etmez.
Kezalik : «Sana bir sene tekarrüb etmiyeceğim bir defa müstesna» veya «Sana bir defadan başka bir sene tekarrüb etmem» diye yemin edildiği
surette de bir defa tekarrübden sonra seneden henüz dört aywel daha ziyade bir müddet kalmış ise tekarriibü müteakib i'lâ vücude jejmiş olur.
Sene zikredilmek sizin «Sana tekarrüb etmem bir gün müstesna» I diye yemin edildiği takdirde de tekarrüb vuku bulmadıkça i'lâ vücude gelmez.
Tekarrüb vuku bulunca da bir müebbed i'lâ vücude gelmiş olur. (Çünkü müstesna olan günün mabadı için bir gaye yokdur.
429 - : Bir kimse, iki zevcesine hitaben «Vallahi size - ikinize tekarrüb etmem» dese her ikisi hakkında da derhal i'lâda bulunmuş olur. Binaenaleyh
ikisine de tekarriıb etmeksizin aradan dört ay geçince her biri hakkında bir talâkı bain vücude gelir. Müddet içinde ikisine de tekarrüb ederse i'lâ
bâtıl olub bir keffareti yemin icab eder. Fakat müddet içinde yalnız birine tekarrüb ederse keffaret lâzım gelmez. Çünkü yemin, her ikisine
mukarenet hakkındadır. Amma tekarrüb etdiği kadın hakkında i'lâ bâtıl olursa da diğeri hakkında i'lâ hâli üzere baki kalır. Çünkü mahlûfün aleyh -
olan mukarenet kısmen bulunmuşdur. Bedayi, Hindiyye.
« (Edmmei selâseye göre i'lâ müddetinin mürurunu müteakib hemen talâk tahakkuk etmez. Belki mulî, zevcesine rücu ile onu ric'iyyen tatlik
arasında muhayyer olur. Bunlardan birini iltizam etmezse hâkim, kendisini bunlardan birini kabule icbar eder. Yine imtina ederse hâkim, aralarım
bir talâkı rie'î ile ayırır.
İmam Ahmedden diğer bir rivayete göre hâkim, talâka hükm edemez, belki zevci habs ve tazyik eder, tâ ki ya rücuda veya talâkda bulunsun, imam
Şafiîden de bu veçhile bir kavi mervîdir.
Mulî üzerine vacib olan talâk, bir talâkı ric'îden ibaretdir. Bunu ister mûlı ika etsin, ister hâkim ika etsin müsavidir.mam Ahmedden bir rivayete
göre de hâkim tarafından ika edilecek talâk ile beynunet vukua gelir. Çünkü talâkı ric'î ile zarar mühdefl olmaz.
Mekhulden, Zuhrîden ve.Ebubekr tbni Abdirrahmandan mervî olduğuna göre de ilâ neticesinde bir talâkı ric'î tahakkuk eder. Minehül'ce-İîl,
Tuhfetül'muhtaç, Elmuğni, Bedayi.)
(Zahiriyye mezhebine göre hâkim, i'lâda bulunan şahsı huzuruna celb ederek zevciyyet münasebetinde bulunmasını emr ve kendisine yemininden
itibaren dört ay müddet tayin eder. Kadın, bunu gerek taleb etmiş veya buna razı olmuş bulunsun ve gerek bulunmasın. Mûlî, bu müddet içinde
zevcesine mukarenetde bulunursa artık kendisine bir şey yapılmaz. Fakat imtina ederse bu müddetin nihayetini müteakib hâkim, kendisine ya
rücuda bulunması veya kadını boşaması için kötekle cebr eder, ölmedikçe bundan kurtulamaz. Meğer ki mücameatden âciz bulunsun. O takdirde
İisanen rücu etmesini, kadınla güzel muaşeretde bulunmasını veya onu boşamasını hâkim, kendisine emr eder. Fakat hâkim talâka hükm edemez,

hükm ederse muteber * olmaz, ELmuhallâ.) 
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İ'lanın Hükmünü Tptal Eden Şeyler :
 
430 - : l'lâyı inhilâle uğratan, i'lânın hükmünü    tamamen    veya kısmen, yani  : hem bir ve hem de hins hususunda veyahut yalnız bir hususunda
ibtal eden şeyler, aşağıdaki meselelerde    görüleceği    veçhile vaktin müruru, üç talâkın vukuu, mahlûfün aleyhin fevti ve müddet içinde fey' = 
rücu vukuudur.
431 - : Muvakkat olan bir i'lâ, vaktin geçmesile tamamen   bâtıl olur. Bu müddet, gerek dört aydan ziyade olsun gerek olmasın.
Binaenaleyh mûlî, bu müddet içinde tekarrübde bulunursa kendisine keffaret lâzım gelir. Bulunmazsa müddetin mürurüe beynunet tahakkuk eder,
artıık i'lâ, İnhilâle uğrayıp hiç hükmü kalmaz. Yani : bundan sonra nikâh tecdid edilib de tekarrüb vuku bulsa keffaret lâzım gelmez, tekarrüb
vukuibulmaksızın dört ay geçse beynunet vuku bulmaz. Çünkü bir vakit ile muvakkat olan şey, o vaktin vücude gehnesüe nihayete erer.
432 - : Mutlak veya müebbed olan bir i'lâ, mücerred vaktin mü-rurile bâtıl olmaz. Bu müddet, bilâ tekarrüb geçince beynunet husule gelir, badehu
nikâh tecdid edilir de yine bir i'lâ müddeti bilâ tekarrüb geçerse tekrar beynunet tahaikkuk eder.
433 - : Üç talâk vukuile i'lâ kısmen bâtıl olur. Şöyle ki:
Bir kimse, zevcesini müebbed bir i'lâdan sonra üç talâk ile tatlik etse veya kadın hakkında bu i'lâden dolayı üç talâk tahakkuk etse de tahlilden ve
nikâhı tecdidden sonra bilâ rücu dört ay daha geçse artık beynunet vaki olmaz. Fakat tekarrüb vuku bulursa keffareti yemin lâzım gelir.
Bu, îmamı Âzam ile Imameyne göredir. Çünkü filhal kaim olan bir mülki nikâha aid üç talâkın istifa edilmesile yemin inhilâle uğramış olur. İmam
Züfere göre bu halde tahlilden, nikâhı tecdidden sonra da i'lânın hükmü tamamen devam eder, aradan bilâ tekarrüb dört ay geçince yine beynunet
vücude gelir. Mezkûr talâkların istifa edilmiş olmasile yemin bâtıl olmuş olmaz.
434 - : Müöbbed i'lâdan dolayı dört ayın bilâ rücu geçmesile beynunet hââıl oldukdan sonra zevce, iddetini müteakib başkasile izdivaç ve bilâhare
ondan da iftirak edib de tekrar mûlî ile tecdidi nikâhda bulunsa i'lânın hükmü ıbil'ittifak tamamen avdet eder. Şu kadar var ki, hu i'lânın hükmü,
îmamı Âzam ile İmam Efou Yuaüfe göre yeniden üç talâk ile, İmam Muhammede göre de baki kalan iki talâk ile avdet et-mig olur. Çünkü bu iki
zata göre ikinci zevcin mukareneti, üç talâkı hedm ve izale efdiği gibi bir ve iki talâkı da hedm eder. İmam Muhammede göre ise bir ve iki talâkı
hedm etmez.
435 - : Mutlak veya müebbed suretde yapılan i'lâdan sonra müddetin bilâ riicu geçir esile beynunet hâsıl olub da nikâh tecdid edilmeksizin henüz
iddet baki iken dört ay daha mürur edecek olsa artık başka bir talâk vaki olmaz. Çünkü bu iddet içinde zevcin tekarrübe salahiyeti yokdur ki, bunu
terle etmiş olmasından dolayı zalim sayılarak hakkında ceza tekerrür etsin.
Amma mûlî, müddet içinde zevcesini bainen tatlik ve badehu tezev-vüc edib de bu müddet bilâ rücu geçecek olsa bu kadın, sabık i'lâya mebni bir
talâk ile daha mübane olur.
Kezalik : Bainen 'boşadıkdan sonra tezevvüc etmeyib de henüz iddet içinde iken i'iâ müddeti bilâ rücu geçecek olsa yine bir talâkı bain tahakkuk
eder. Çünkü i'iâ, ibane ile bâtıl olmaz.
Bu mesele, İmamı Âzam ile İmameyne göredir. îmam.Züfere göre bu ikinci talâk tahakkuk etmez.
436  - : İ'iâ, i'tak veya talâk gibi mahlûfun aleyhin fevt olmasile de bâtıl olur.
Meselâ : Bir kteıse, zevcesi hakkında «Eğer ona takarrüib edersem,-fülân kölem azad olsun» veya «Fülân refikası boş olsun» deyib de badehu o
kölesi veya o refikası ölse veya köle satılsa, o refika da. tatlik edilerek iddeti nihayet bulsa artık müddetin bilâ rücu geçmesile beynunet tahakkuk
etmez.
Fakat daiha tekarrüb vuku bulmadan o satılmış köle, mûlînîn mülküne bir veçhile tekrar girse i'lânın hükmü avdet eder, bilâ tekarrüb,, müddetin
geçmesile beynunet hâdisesi vücude gelir. Çünkü ceza, filhal kaim olan mülk ile tekayyüd etmez.
§ayed bu köle, mûlînin mülküne tekarriıbden sonra avdet ederse artık i'lânın hükmü avdet etmez. Çünkü i'iâ, tekarrüb ile bâtıl olmuş, yani : inhilâle
uğramış olur.
437 - : İ'lânın hükmü, müddet içinde vuku bulacak fey' ile de bâtıl olur.
Fey den maksad, mûlînin mûlâ anha olan zevcesine i'iâ müddeti içinde fi'len veya kavlen rücu etmesidir. Binaenaleyh fey'in vakti, i'iâ müddeti
esnasıdır.
Fi'len rücu, mücameate muktedir olan bir mûlînin zevcesine cihazı tenasülünden bilfi'l tekarrübde bulunması suretile müracaat etmesi de-mekdir.
Böyle filenmüracaate muktedir olan bir mûlînin kavlen mürecati kifayet etmez.
Kavlen rücu, aralarında i'iâ bulunan zevç ile zevceden birine veya her ikisine ait bir aczi hakikîden dolayı bil'fiil tekarrüb müteazzir olduğu takdirde
zevcin zevcesi hakkında «Rucu etdim», «î'lâyı ibtal efdim» demek gibi bir tabir ile müracaat etmesidir. Böyle kavlen rücua İşhad edihnesi
müstahsendir. Çünkü ileride ihtilâf vukuuna meydan verilmemiş olur.
438 - : î'lâda kavlen rücunun kifayeti için göylece üç şart vardır:
(1) : Zevç ile zevceden birinde mücameate mani olacak derecede bir aczi hakikî bulunmalıdır. Meselâ : Zevceynden biri mukarenete mani bir
derecede hasta olsa veya zevç, mecbub veya zevce, retka veya mücameate mütehammil olamıyacak derecede çocuk olsa veya kadın ile kocası
arasında dört ay içinde mülakat kabil olmayacak derecede bir mesafe bulunsa veya zevce nâşize olub kocasından gizlense veya zevç bak-sız yere
veya zevce haklı veya haksız yere mahbus olarak içtimaları kabil bulunmasa kavlen rücu kifayet eder ve illâ etmez.
(2)  : Aczi hakikî, illâ zamanım tamamen muhit olmalıdır. Binaenaleyh i'lâ müddeti çıkmadan aciz zail olsa fi'len rücu lâzım
gelir, kavlen rücu bâtıl olmuş olur.
Kezalik : İ'lânın bidayetinde fi'len rücua müsait bir zaman bulunduğu hâlde bu veçhile rücu yapılmayıb da bilâhare aciz vücude gelse kavlen rücu
kifayet etmez. Çünkü bu takdirde zevç, zevcesinin hukukuna evvelce tecavüz etmiş olacağı cihetle muahharan tahaddüs eden acizden dolayı mazur
sayılmaz.
(3) : Kavlen rücu vaktinde zevciyyet kaim olmalıdır. Binaenaleyh mûlî, zevcesini bainen tatlik etdiği takdirde artık idde-
ti içinde kavlen rücuu kifayet etmez. Binaenaleyh nikâh tecdid edilme-yib de'i'lft müddeti bilâ rücu mürur edince i'lâdan dolayı beynunet tahakkuk
eder.



439 - : Kavlen rücu için aczi hükmî kifayet etmez.  Zevcin hac için ihrama girmiş olması gibi. Çünkü bu takdirde mûlî, 'bilfiil rücua kadirdir.
Bundan imtinaı takdirinde zevcesine gadr etmiş olur.
Vakıa ihram sebebile bir hakkullah tahakkuk etmigdir, buna riayet de lâzımdır. Fakat bilcümle hakkullahdan dolayı hakkı ibad sakıt olmaz. Çünkü
Hak Tealâ ganîdir, abd ise nıuhtaedır.
Bu, İmamı Azam ile İmameyne göredir. İmam Züfere göre aczi hükmî takdirinde de kavlen rücu kifayet eder. Çünkü usuli şeriate nazaran aczi
hükmî, aczi hakikî gibidir. Nitekim halvetin sıhhati hususunda manii hakikî ile manii şer'î = hükmî müsavidir.
440 - : Fi'len fey - rücu ile i'lânın hükmü tamamen bâtıl olur. Binaenaleyh müddet içinde fi'len rücu vuku bulunca mûlî,  hanis
olarak üzerine keffaret lâzım gelir, yemin de zail olarak artık beynunet vukuuna mahal kalmaz. _
441 - : Kavlen = fey rucu ile i'lânın hükmü kısman bâtıl olur. Şöyle ki: Mûlî, böyle kavlen rücuundan dolayı yemininde bar olmakdan çıkmış sayılır.
Artık müddetin bilâ tekarrüb geçmesile bey-nunet husule gelmez. Fakat bilâhare tekarrüb vuku bulursa keffareti yemin lâzım gelir. Mûlî, keffaret
bakımından hanis bulunmuş olur. Böyle kavlen rücu, 'hanis ölmakdan kurtulmak hususunda muteber değildir.
442 - Zevç ile zevce, rüeuun vukuunda ihtilâf etseler henüz müddet çıkmamış ise söz, rüeuun vukuunu iddia eden zevcin olur. Çünkü rücua henüz
kadirdir, zahiri hal lehine şahadet eder. Fakat müddet çıkmış ise söz, rücuu inkâr eden zevcenindir. Zira bu takdirde zahiri hal, zevcenin lehine
şahiddir.
443 - îrtidad ile i'lânın hükmü bâtıl olmaz. Binaenaleyh mûlî, bil'irtidad darı harbe iltihak, sonra da islâmiye-te avdetle nikâhı tecdid eylese i'lânın
hükmü devam eder. Ziharda da hüküm böyledir. Çünkü gayri müslimlik, i'lânın, zihann inikadına ibti-daen mani olmadığından bekaen de mani
olmaz. Zira beka, ihtidadan esheldir.
Bu mesele, tmami Azama göredir, imam Ebu Yûsuf e göre ilâ da, zihar da bu irtidad ile sakıt olur. Çünkü gayri müslimlik, i'lâ ile zihann sıhhatine
ibtidaen mani olduğundan bekaen de manidir. Bedaî, Bahri Raik, Hindiyye.
« (Malikîlere göre i'lânın inhilâli aşağıdaki suretlerden birile olabilir:
(1) : Itkına yemin edilen rakabenin herhangi bir sebeple mûlî-nin mülkünden çıkmasile i'lâ, münhal olur. Şöyle ki:
Bir kimse «Zevceme tekarrüb edersem şu kölem azad olsun» dedikten sonra o köle, ölse veya satılsa i'lâ zail olur. Şu kadar var ki, mûlî, bundan
sonra da tekarrübden imtina ederse kendisine ledettaleb bir müddet verilmeksizin talâka hükm edilerek kadının mutazarrır olmasına meydan
verilmez.
Fakat i'lâ, muvakkat veya müebbed olup da köle, irsden başka bir vechiîe mûlînin mülküne avdet ettiği ve i'lâ müddetinden henüz dört aydan ziyade
bir vakit de bulunduğu takdirde i'lâ, avdet eder. îrs yo-liyle kölenin avdeti ise cebri olduğundan i'lânın avdetine sebep olmaz.
(2) : Talâkına yemin edilen kadının zevali zevciyetile de i'lâ, münhal olur. Meselâ: Bir kimse «Zeynefo adındaki zevcesine tekarrüb ederse İffet
namındaki refikası boş olsun» diye yemin edib de badehu iffeti müneccezen boşayarak iddeti nihayet bulsa artık i'lâ çözülmüş olur. Fakat iffeti
tekrar tezevvüc ederse bakılır: Eğer i'lâ, müebbed ise veya muvakkat olub da henüz dört aydan ziyade bir müddet mevcud ise Zeyneb hakkındaki
i'lâ avdet eder. Amma iffeti üç talâk ile boşadıkdan sonra badettefhlil tekrar tezevvüc ederse i'lâ avdet etmez. Çünkü talâk, mahlûfün biha hakkında'
gayesine ermişdir. Şayed i'lâdan sonra Zeynebi üç talâk ile bogayıb da zevci ahardan sonra tekrar tezevvüc eder, iffet de nikâhı altında bulunmuş
olursa i'lâ yine avde tetmiş olur.
(3) : Keffareti yemin intâcil edilmesi ile de i'lâ münhal olur. Şöyle ki : Bir kimse, zevcesine tekarrüb etmiyeceğine dair Allah Tealâya kasem suretile
veya nezri mutlak suretile yemin edib de badehu i'lâ müddeti geçmeden keffareti yeminde bulunsa i'lâ zail olur.
Yukarıda yazılan üç suretden birile i'lâ inhilâle uğradılmadığı takr dirde bizzat zevce veya cariye olan zevcenin efendisi, fey = rücu talebine
müstahik olur.
Bu feyden maksad, zevceye halâl bir zamanda cehazı tenasülünden mukarenetdir. Zevce, bir bikr olduğu takdirde iftizaz = izalei bikr de lâzımdır.
Hayz halinde mukarenet, haram olduğundan bununla i'îâ, münhal olmaz.
Zevç ile zevceden birinde mukarenete aklen, adeten veya şer'an mâni' - cüb, retak, habs, maraz, hayz, ihram gibi bir hal bulunsa bakılır : Eğer
mahlûfün bih = kendisine and içilen şey, talâkı bain, muayyen rakabenin i'takı veya ismullah veya nezri mutlak ise i'lâmn in hilâli için tatük, i'tak
veya keffareti yemini ita lâzım gelir. Amma talâkı ric'î, gayri muayyen bir rakabeyi itk veya muayyen bir sadaka veya âtiye aid bir oruç gibi filhal
keffareti kabil ve nafi olmayan bir şey ise i'lâmm inhilâli için kavlen rücu icab eder. Yâni' : mûlî için bu halin, zs-valini müteakib mukarenetde
bulunacağına dair vaidde bulunmak lâzım gelir.
(4) : Zevce İ'lâdan dolayı rücua aid mütalebe hakkını iskat edip kocasının mukarenet etmemesine razı olsa da bilâhare bu hakkını yine ta-leb
edebilir.
Taleb vukunda î'îâ müddeti geçmiş ise hâkim, ric'iyyen talâka hükm eder. Zevç de iddet içinde i'lâyı inhilâle uğratmak şartile müracaatde
bulunabilir. Fakat böyle bir inhilâl bulunmazsa müracaat, mülga olub kadm, üçüncü âdetini görmeğe başlayınca beynunet hâsıl olur, başkasile
evlenebilir. Minehül'celîl, Ebülberekât).
fŞafiîlere göre de i'lânın devamı ve inhilâli şu veçhiledir :
(1) : Müddet içinde mukarenet vuku bulursa yemin   münhal ve i'lâ fevt olur. Mukarenet bulmadan müddet nihayet bulursa rücu ile talâkı taleb
hakkı .yalnız zevceye aid olur. Zevce, sagîre veya mecnune olursa bulûğ ve ifakatine intizar olunur. Zevcenin velîsinin veya efendisinin rau-
talebeye hakkı yokdur. ,
(2) : Mutlak i'lâ -müdeti, menkûhe hakkında i'lâ vukundan, ricivyen mutallâka hakkmda ric'at tarihinden,  mürtedde hakkında irtidadın  zevali
ânından, sagîre ve marîza hakkında da çocukluğunun ve hastalığın zevalinden itibaren cereyana başlar. Dört ay tekarrüb bulunmaksızın tam olunca
zevç, tatlik ile rücu beyninde muhayyer bırakılır.
(3) : Mukarenete mani olub nikâhı ihlâl etmeyen   oruç, ihram gibi şer'î ve maraz, cünûn, habs gibi hissî bir mania zevç tarafında bulunsa i'lâ
müddetinin cereyanına mani olmaz. Çocukluk, hastalık gibi hissî bir mania zevce tarafında bulunduğu takdirde ise müddetin cereyanına mani olur.
Bu mania zail olmadıkça i'lâ müddeti cereyana başlamaz. Nüşuz hali de böyledir.
(4) : Maraz, cünûn gibi hissî bir mania, zevce de i'lâ müddeti esnasında tahaddüs etse müddetin cereyanını kat ve izale eder, zevalini mü-teakib
müddet yeniden başlar. Diğer bir kavlegöre de mütebaki müddet bu zevali müteakib devama başlar.



Zevcede bulunan veya bilâhare tahaddüs eden hayz, nifas, nafile oruç gibi şer'î manialar, İ'lâ müddetinin cereyanına bir mani teşkil etmez. Fakat
esah olan kavle nazaran ihram, farz namaz ve zevcin İznile^ olan iti-kâf, bu müddetin cereyanını men ve kat eder.
(5) : Zevcede mukarenete mani bir-maraz veya hayz, nifas, ihram, farz oruç gibi bir    hal bulundukça zevcinden    rücu veya talâkı isteyemez.
(6) : Zevç, müddet içinde rücu edebileceği gibi müddetin hitamından sonra da rücu edebilir. Çünkü zevç, dört aym geçmesini müteakib muhayyer
olacağından dilerse Hâsından rücu eder, dilerse rücu etmiyerek talâka razı olur.
(7) : Zevcde mukarenetden mutazarrır   olacak suretde maraz gibi bir tabiî mani bulunursa kavlen rücuda bulunmakla mütaleb olur. Kavlen rücu
«Kaadir olduğum zaman mukarenetde bulunacağım» demek gibi bir tarzda yapılır. Bu veçhile zevç, nedametini izhar etmiş, zevcesine bir nevi
tarziye vermiş, yapmış olduğu ezadan vaz geçmek istediğini göstermiş olur.
Fakat zevcde ihram gibi, farz oruç gibi bir manii şer'î bulunursa asıl mezhebe göre kavlen rücu etmesi kifayet etmez. Bu halde zevcesini tatlik
etmesi kendisinden istenilir.
(8) : Zevç, i'lâdan sonra zevcesine mukarenet ederek yemininde hâ-nis olunca bakılır : Eğer talâk ve itak gibi bir şeye talik suretile yemin etmiş ise o
şey tahakkuk eder. Ve eğer ismi ilâhiye kasem suretiyle yemin etmiş ise kendisine keffareti yemin lâzım gelir. Ve eğer hac, oruç, sadaka gibi
kurubattan bir şeye yemin etmiş ise o şeyi ifa ile keffareti yemin arasında muhayyer olur. Tuhfetül'muhtaç.)
(Hanbelî fukahasma gelince bu zevata göre de mutlak i'lâ müddeti, vemin zamanından başlar, hâkimin müddet tayinine muhtaç olmaz. Aradan bilâ
tekarrüb dört ay geçtiği takdirde - evvelce beyan olunduğu üzere - zevcenin talebile hâkim, zevce rücuda bulunmasını ve bundan imti-nâı
takdirinde zevcesini boşamasını eiîır eder. Zevç, bundan da imtina edince 'hakim talâka hükm eder;
(1) : Hâkimin yapacağı talâk, bir talâkı ric'îdir. Zevç iddet içinde müracaat edebilir. Maamafih hâkim muhayyerdir. Dilerse iki veya üç talâk ile de
hükm edebilir. Zira hâkim, talâk hususunda zevcin makamına kaim olmuş, onun salâhiyetine malik bulunmuş olur. Hâkim, dilerse feshe de hükm
edebilir.    Fesh halinde talâkın adedleri tenakus etmemiş olur.
(2) : î'lâ yapan da müddet içinde mukarenete mani habs gibi; ihram gibi bir özür bulunsa müddetin cereyanına mani olmaz. Fakat zevce de
çocukluk, maraz, habs, gaybubet, nüşuz, cünun, nifas, ihram, farz iti-kâf ile siyam gibi mukarenete mani bir özür bulunsa bakılır : Eğer bu Özür,
i'lânın mebdeinde mevcut ise müddet, bu özrün zevalinden itibaren başlar. Amma müddet esnasında arız olmuş ve yemin edilen müddetten henüz
dört aydan fazla bir vakit kalmış ise i'lâ müddeti, bu özrün zevalinden itibaren yeniden başlar, geçmiş günler hisaba dahil olmaz. Dört ay veya daha
noksan bir vakit kalmış olduğu takdirde ise i'lânın hükmü sakıt olur. Hayz hali ise i'lâ müddetinin cereyanına asla mani değildir.
(3) : i'lâ müddeti nihayet bulduğu halde zevcede hayz gibi, ihram gibi mukarenete mani bir Özür bulunsa bunun zevaline kadar rücu ve talâk
talebine hakkı olamaz. Fakat maraz gibi, ihram gibi veya mazur görülecek habs gibi mukarenete mani bir özür zevç canibinde bulunsa fil-hal
kavlen rücu ile memur" olur. Edasından âciz bir borcdan dolayı veya haksız yere vuku bulan habs, bu kabildendir. Haklı yere olan habs halinde ise
fi'len rücu lâzımdır, kavlen rücu kifayet etmez. Aksi takdirde talâk cihetine gidilmez.
(4) : î'lâ müddeti nihayet bulduğu halde mûlî, başka bir beldede bulunsa bakılır : Eğer yolda emniyet var ise ya zevcenin yanına gelmesi veya
zevcesini yanma götürmesi kendisine teklif olunur. Böyle yapmazsa talâk cihetine gidilir. Fakat yol korkunç bir halde olur veya kendisinde fi'len
fey'e mani bir özür bulunursa lisanen rücu lâzım geHr.
(5) : Zevce, rücu veya talâk hakkını istemeyib de kocasını af etse bu hakkı bir rivayete göre sakit olur. Diğer bir rivayet ve ihtimale göre sakıt
olmaz. Çünkü isteyiş, zararı def içindir. Zarar teceddüd ve tevali edince bu hak da devam eder. Binaenaleyh kadın, tou affından rücu edebilir.
Nitekim af edilen nafakadan rücu da bu kabildendir.
(6) : Zevç, i'lâdan sonra rücuda bulunsa bakılır : ilâ, kasem suretile yapılmış ise keffaret lâzım -gelir. Ekser ehli ilmin içtihadı bu vechi-dir. Diğer
bir kavle göre keffaret lâzım gelmez. Hasanı Basrînin kavli de böyledb.
t'lâ, itka veya talâka talik suretile yapılmış ise mukarenet vukuile muallâkun aleyh olan ıtk veya talâk tahakkuk eder. Şayet i'lâ, bir nezr veya sadaka,
savm, salât, hac gibi taat üzerine talik suretile yapılmış ise i'lâ yapan, rücudan sonra muhayyer olur, dilerse bunları ifa eder,ve dilerse keffareti
yemin ile iktifa eyler. Çünkü bu, licac ve gazabdan mün-bais bir nezrden ibaret olduğundan bunun hükmü bu veçhiledir. Elmuğnî. Keşşaf ül'kına.)
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Kefareti İ'lanen Mahiyyeti :
 
444 - : riâdan dolayı icab eden keffaret, bir keffareti yeminden iba-retdir. Bu kefaret ise alel'itlak bir rakabe - köle veya cariye azad etmek veya on
fakiri it'am veya rksa eylemekden, bunlardan aciz halinde de üç gün muttasıf oruç tutmakdan ibaretdir.
« (Eimmei selâseye göre bu orucda ittisal ve tevali şart değildir.)
445 - : On fakire it'am veya iksa kâfi olduğu gibi bir fakire on gün it'am etmek de kâfidir.
Bu it'am,fakirleri sabahlı ve akşamlı doyurmak suretile olur. Bu hu-susda katıksız sade buğday ekmeğile it'am da kâfidir.
On günlük taamın bedelini bir günde on fakire veya on günde bir fakire vermek de caizdir. Bir sadakai fıtr, bir günlük taama muadildir. Yani : her
günlük taamın bedeli, buğdaydan yarım sa', arpadan bir sa'dır. Bunların kıymetini vermek de kifayet eder. Bir sa'dan murad, bin kırk dirhem
mikdarıdır.
446  - : Kisvenin aşağı mikdarı, bedenin tamamını setr eder ve orta haili kimselere münasib olub üç aydan ziyade dayanabilen bir parça li~ basdır.
Bu, îmam Âzam ile In>am Ebü Yusüfe göredir. İmam Muhammede göre bedeni üryan sayılmayacak derecede setr eden, kendisile namaz kılı-
nabilen bir parça libasdan ibaretdir. Kadınlara verilecek libas ile beraber bir de hımar - baş örtüsü bulunmalıdır. Çünkü "kadınların başları avrettir,
açık olduğu halde namaz kılamazlar.
447 - : Keffareti yeminin masrafı, zekâtın masrafı gibidir.
Binaenaleyh zekât kimlere verilebilirse keffareti yemin de onlara verilebilir. Bunlar ise ihtiyaçlarından başka nisab mikdarı mala, yani : en az yirmi
mıskal altına veya,iki yüz dirhem gümüşe veya bunların kıymetçe muadillerine malik bulunmıyan müslim fakirlerdir.
448 - : Yemin edenin yesar ve fakirlik halleri, hanis olduğu zamana göre değil, keffareti eda edeceği zamana nazaran muteber olur.
Binaenaleyh bir kimse, yemininde hanis olduğu zaman rakabe azad etmeğe veya it'am veya iksaya kadir olduğu halde keffareti eda zamanında



bunlardan âciz bulunsa keffaretini oruç ile eda eder.
Bilâkis hanis olduğu zaman fakir iken keffareti eda zamanında rakabe tahririne veya it'am ve iksaya kadir olsa oruç ile keffaretde bulunması
kifayet etmez.
(imam Şafiîye göre bu hususda yemin eden şahsın hanis olduğu zamandaki vaziyeti nazara alınır. Keffaret vereceği zamana itibar olunmaz.)
449 - : Oruç ile keffaretin cevazı için bu oruç müddetince acz devam etmelidir. Şayed henüz üç gün oruç tamam olmadan rakabe tahririne veya
ifam ve iksaya kudret hâsıl olsa oruç ile keffaret, kifayet etmez.
450 - : Yemine muhalif hareketle hanisiyyet husule gelmedikçe keffaret yapılamaz. Bu muhalefetden evvel yapılan keffaret; bir kurbet, bir sadaka
sayılırsa da kefaret yerine kaim olamaz. Çünkü keffaret, bir raa1-siyyet ve cinayetin af ve setri içindir. Hanisiyyetden mukaddem ise böyle bir
ma'siyyet tahakkuk etmiş değildir.
{îmam Şafiîye göre mal ile olan keffaret, hanisiyyetden mukaddem de verilebilir.)
451 - : Halâli tahrim, bir nevi yemindir.
Binaenaleyh bir kimse, halâl olan bir şeyi kendisine haram kılsa, meselâ : «Şu malım, şu elbisem veya şu cariyem veya fülânın şu malı şu mülkü
bana haram olsun» dese de bilâhare o şeyi ibahede bulunsa, yani : onu kendisine mubah kılmaya kalkişsa üzerine keffareti yemin lâzım gelir.
Çünkü bu suretle yemin, mün'akid olub o şey ligayrihi haranı olmuş olur.  (îmam Şafiîye göre bu suretle yemin mün'akid olmaz. Çünkü bu. kalbi
mevzu demekdir. Binaenaleyh bundan dolayı keffareti yemin lâzım gelmez. Şu kadar var ki, bundan zevceler ile cariyelerin haram kılınmaları

müstesnadır.) Bedayi, Kenz şerhi Aynî, Dürri Muhtar, Reddi Muh tar, Hindiyye. 
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L'lanın Sebebi Ve Hakkındaki Ahkâmın Hikmeti Teş-Rüyyesi :
 
452 - : î'lânın sebebi, çok kerre zevç ile zevce arasında zuhur eden bürudetden, huşunetden, sui imtizacdan ibaretdir: Bu bakımdan i'lâ mek-ruhdur,
mezmumdur, uhrevî mes'uliyeti calibdir.
Fakat i'îâ hâdisesi, meselâ çocuğunu henüz emzirmekte bulunan bir zevcenin - yeniden çocuğa kalmasından korkması veya mücameatden tab'an
müctenib bulunması gibi bir sebebe mebni - rızasına mükarin o-lursa mekruhiyyet kalmaz. î'lâ, bazan da bir tecrübei nefs maksadına müstenid
bulunur. Şöyle Bir kimse, zevcesinden her nedense iftirak etmek emelinde bulunur, bu iftiraka taahmmül edib edemiyeceğini anlamak için bir
müddet mu-karenetde bulunmıyacağına yemin eder, bu müddet esnasında hem muka* renetin maslahata muvafık olub olmıyacağını düşünmeye
müsaid bir vakit bulur, hem de zevcesine olan temayülâtının derecesini anhyarak ona göre kararım verir.
riânın ahkâmına müteveccih olan hikmeti tesriiyyeye gelince i'lâ, haddi zatında zevcenin hukukuna bir tecavüz demekdir. Bu cihetle bir nevi
zulümdür. Bu zulmün cezasız kalması, dairesinin tevessüüne meydan verir, bir takım kimselerin böyle bî insafâne hareketlerde bulunmalarına
cür'etbaş olur. Binaenaleyh i'lâda bulunan şahıs, yaptığı yemîne riayet etmediği takdirde keffaretle veya deruhde etdiği cezanın tahak-kukiîe müateb
olur. Yemininde sebat ederek refikasının zararına meydan verdiği takdirde de nikâh nimetinden mahrum kalır, zevcesile aralarında beynunet hâsıl
olarak kadın zulümden kurtulur.
Fukahai kiramın beyanatına nazaran i'lâ, zamanı cahiliyetde bh muaccel talâkı bain idi. Şeriati islâmiyye, bunu müeccel bir talâkı bain kılmış,
zevciyyet rabıtasının hemen çözülmesine müsaade etmeyib dört ay gibi her veçhile işin neticesini düşünmeye kâfi bir müddet ile takyid etmişdir.
Diğer bir rivayete göre i'lâ müddeti zamanı cahiliyetde bir veya iki sene idi. Kadınlar bu uzun müddet içinde muallâk bir halde kalır, ne zevciyyet
münasebetinden müstefid olur, ne de serbestisine kavuşarak başka birisile zevciyyet tesis edebilirdi.
Şeriati islâmiyye ise kadınların bu yüzden pek mutazarrır olacaklarını nazara almış, i'lâ müddetini dört aya hasr ederek bu mezmum hareket için
bir mania vücude getirmiş, bununla beraber hem yeminlerin kıymet ve ehemmiyetini korumak, hem de kadınların hukukunu siyanet etmek hikmet

ve  maslahatını istihdafda bulunmuşdur. 
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Ziharin Mahîyyeti Ve Rüknü :
 
453 - : Ziharin mahiyyeti, ıstılah kısmında da yazıldığı üzere : Bir kimsenin kendi zevcesini veya onun rakabesini veya nısf, sülüs gibi bir uzvı
şayiini kendisine nikâhı müebbeden haram bulunan bir kadına veya anın bakılması caiz olmayan bir uzvuna teşbih etmesi demekdir ki, böyle bir
teşbihde bulunan şahsa «Müzahir», kendisine teşbih edilen kadına da «müzaherün biha» denilir.
454  - : Ziharin rüknü, ziharı sarahaten veya   delâleten icab eden her hangi bir tabirdir ki, buna «müzaherün bih) denir.
Meselâ! «Sen bana veya bence anamın arkası gibisin», «Ben sana1 müzahirim», «Ben sana zihar etdinı», «Senin rakaben kız kardeşimin zah-ri = 
arkası gibidir» tabirleri sarihdir.
Sen bana anamın batnı" veya "fahzi" veya "uzvı tenasülü gibisin" tabirleri de sarih tabirlere mülhakdır.
"Sen bana anam gibisin", "Sen bana anam gibi haramsın" sözleri de kinayatdan olub zihare delâlet eden tabirlerdendir.
455 - : "Sen bana haramsın" sözü, İmamı Azam ile İmam Ebu Yusüfe göre zihardan kinaye olabilir. Yani: Bununla zihara niyyet edilirse zihar
tahakk'uk eder. Fakat İmam Muhammede göre bununla zihar vücude gelmez. Çünkü bunda halftl, harama teşbih edilmiş değildir. El-bedayî.
"(Malikilere göre zihar, zevceyi veya cariyeyi veya bunlardan birinin her hangi uzvunu haram olan bir şeyin zahrine veya sair bir cüz' üne
benzetmekdir. Bu tarife göre cariyeler hakkında da zihar carîdir.
Ziharda kullanılan tabirler, sarih ile kinaye kısınlarına ayrılır. Ne-seben, rızaen veya musareheten veya mülâaneten nikâhı müebbed suret-de haram
olan bir kadının zahrine teşbih, sarihdir. Nikâhı müebbeden haram olan bir kadının zahrinden başka bir uzvuna veya herhangi bir ecnebiyyenin veya
erkeğin zahrine yapılan teşbih de kinaye kısmına dahildir.
Ziharı sarih, talâka sarf edilemez. Yani : Bununla yalnız talâk kasd edildiği iddia edilse de meşhur olan kavle göre tasdik edilmeyib yine zihar
tahakkuk etmiş olur. Fakat kinaye kısmile talâk kasd edildiği, iddia olunsa hem diyaneten hem de kazaen tasdik olunur.
«Sen bana validem gibisin», «Sen benim validemsin» tabirleri de ki-nayet kısmmdandır. Bunlar ile keramet ve ihtiram, şefkat veya ihanet itibarile



teşbih kasd edilirse zihar tahakkuk etmez. Muhtasarı Ebizzi-ya, Şerhi Muhammedi Hırs'.)
«Şafiîlere göre zihar, zevceyi veya onun cismi, nefsi, bedeni gibi bir uzvunu nikâhı müebbeden haram olan herhangi bir kadına veya onun cismi,
nefsi, bedeni, zahri gibi bir uzvuna teşbih etmekdir.
Göz, baş, ruh gibi uzuvlara yapılan teşbih ile zihar kasd edilmedikçe zihar tahakkuk etmez. Çünkü bunlar ile alelekser keramet ve ihtiram kasd
edilir. «Sen benim validem gibisin» sözü deböyledir. Bununla hiçbir şeye niyyet edilmediği takdirde ne talâk ne de zihar vücude gelmez. Çünkü asi
olan, hürmet ve keffaretin ademidir.
Ecnebiyyeye, mutallâkaya, mülâaneye, hürmeti muvakkate ile haram olan kadına ve herhangi bir erkeğe teşbih, lâguvdur, bununla zihar vücude
gelmez. Tuhfetürmuhtac.)
(Hanbelîlere göre de zihar, zevceyi veya onun herhangi sabit bir uzvunu müebbeden veya muvakkaten nikâhı haram olan bir kadın veya o kadimn
sabit bir uzvuna veya herhangi bir erkeğe veya onun sabit bir uzvuna teşbih demekdir.
Saç, diş, tırnak, kan, arak, gözyaşı gibi bir şeye teşbih ise zihar değildir. Çünkü bunlar, gayri sabitdir. Zevce teşbih de böyledir. Keşşafül'kına'.)
(Zahiriyyeye göre zihar, yalnız zahr = arka tabirini zikr ile ve yalnız valideye lâakal iki defa teşbih ile tahakkuk eder. Başka herhangi bir uzvu,

herhangi bir şahsın bir uzvuna teşbih ile zihar vücude gelmez. El-muhallâ.) 
[15]

 
Ziharin Ehli, Mahalli Ve Şakaiti :
 
456 - : Zihârm ehli, şeraitini cami olan zevcdir. Zihârın mahalli de zevcdir.
Zihârm şeraitine gelince bunlar da müzahire, müzaherün minhâya. müzâherün bihaya ve müzaherün bihe aid olmak üzere şunlardır :
(1)  : Müzahir, hakikaten veya hükmen âkil, baliğ, müteyakkız olmalıdır.
Binaenaleyh mecnunların, matuhların, medhuşjerin, mübersemlerin, mugmaaleyhlerin, naimlerin, gayri baliğlerin ziharları muteber değildir. Çünkü
zihar, muzir tasarruflardan olduğu cihetle bunların bu gibi tasarrufları sahih olmaz. Bu hususdaki hürmet hükmü,bunlara şâmil bulunmaz.
Fakat muhtînin, mükrehin, ve bil'ihtiyar müskiratdan birini kullanarak sarhoş olan şahsın ziharı muteberdir. Çünkü bunlar, 'bükmen âkil ve
müteyakkizdirler.
(2) : Müzahir, müslim olmalıdır. Çünkü bu hususdaki   nassi şer'î müslümanlara muhtesdir. Zihar ile muvakkat bir hürmet sabit olub kef-faret ile
nihayet bulur. Bir gayri müslim ise keffarete ehil değildir.
(3)  : Müzahir, erkek olmalıdır.
Binaenaleyh bir kadın, kocasına karşı zi'harda bulunsa, meselâ : «Sen bana validemin zahri gibisin» dese bu, lâğv olur. Bununla ne hürmet ne de
keffaret lâzım gelir, müfta bih, olan budur.
Fakat İmam Ebu Yusüfe göre buunla zihar vücude gelir. Aralarında mücameat vuku bulursa zevceye keffareti zihar eder. Haflen îbni Zi-yad'e göre
de zevce hakkında yalnız keffareti yemin lâzım gelir.
(4) : Müzaherün minha, zevce olmalı ve teşbih onun ya tamamına veya nısım, rubu, sülüs gibi bir cüz'i şayiine veya re's, rakabe gibi şahsiyet
yerinde kulanılan bir uzvuna aid bulunmalıdır.
Meselâ : Bir kimse, zevcesine hitaben «Sen bana anamın arkası gibisin» dese müzahir olacağı gibi «Senin bağın» veya «Yarın validemin arkası
gibidir» dediği takdirde de müzahir olmuş olur.
Fakat «Senin elin veya ayağın validemin arkası gibidir» dese bunun la zihar vücude gelmiş olmaz.
Ric'ıyyen mutedde de zevce hükmündedir. Anrnıa bâinen mütedde hakkında zühar cari olamaz. Çünkü beynunet ile zaten hürmet sabit olduğundan
zihar ile tahrime mahal yoktur. Cariye ile ecnebiyye de böyledir.
(5) : Müzaherün biha olan kadınlar. Müzahire nazaran nikahlan ne-seb rezâ, veya musaheret sebebile müebbeden haram olan takımdan olmalıdır.
Binaenaleyh neseben veya rezaan validelerile kain validelere, evlâdın zevcelerine, kız kardeşlere, halalara, teyzelere teşbih ile zihar tahakkuk eder.
Fakat zevcenin kız kardeşine, selâsen mutallâkaya veya bir mecusiyyeye teşbih ile zihâr vücude gelmez. Çünkü bunlardaki hürmeti nikâh; müebbed
değildir, muvakkatdir, kabili zevaldir.
Kezalik : Birkimse, zevcesini kendi babasının veya oğlunun mezniy-yesine teşbih etse İmam Ebu Yusüfe göre müzahir olur. Çünkü bu kadının
nikâhı kendisine müebbeden haramdır. Fakat İmam Muhammede göre müzahir olmaz. Zira bu kadının hürmeti mahalli ictihaddır. Nitekim kim
kimse, zevcesini kendi mezniyyesinin validesine veya kızına teşbih etdiği suretde de zihâr vücude gelmez. Çünkü bu da mahalli ictihaddır,
müzaherün biha olan bu kadın, müzahire müebbeden haram sayılmayabilir. Şafiiyyeye göre de zina ile hürmeti musahere sabit olmayacağı
malûmudur.
(6) : Müzaherün biha, nisa cinsinden olmalıdır.
Binaenaleyh bir kimse zevcesini kendi babasının veya oğlunun arkasına veya herhangi bir uzvuna teşbih etse bununla zihar vücude gelmez. Çünkü
zihar hakkındaki nas, nisa hakkında varid olmuşdur.
(7) :  Müzaherün biha, müzahir için bakılması  caiz olmayan zahr, batn, fahiz gibi bir uzuv olmalıdır.
Binaenaleyh bir kimse, zevcesini kendisine nikâhı müebbeden haram olan kadınlardan birinin meselâ yüzüne, eline veya başına benzetse bununla
zihar vücude gelmiş olmaz.
(8) : Müzaherün bih olan söz, kinaî tabirlerden olunca bununla zi-hare niyyet edilmiş olmalıdır. Şöyle ki :. sarih tabirler ile olan ziharda niyyete
ihtiyaç yokdur. Meselâ Bir kimse, zevcesine  «Sen bana vali demin zahri gibisin» dese bununla myyete muhtaç olmaksızın zihar tahakkuk eder.
Hattâ bununla keramet ve ihtirama, talâka veya i'lâya niyyet edilmiş olsa da yine zihar vücude gelir. Çünkü bu tabir, ziharda sa-rihdir.
Kezalik : Bununla evvelce yapılmış olan bir zihr kasd edildiği iddia edilse diyaneten tasdik edilirse de kazaen tasdik edilmez.
Fakat «Sen bana validem gibisin» veya «Sen bana validem misillisin» denilse bu, niyyete muhtaç olur. Çünkü bu, bir kinaî tâbirdir.
Binaenaleyh zevç, bununla zihâre niyyet etmiş olunca müzahir olur. Talâka niyyet etmiş ise talâk vücude gelir. Yemine niyyet etmiş ise i'lâ
tahakkuk eder. Mücerred kadr ve menzilte niyyet etmiş ise lâğv olub âdeta «Sen bence anam gibi muhteremsin» denilmiş olur.



Teşbih edatım hazf ile Sen benim anamsın», «Sen benim kızımsın» veya «hemşiremsin» denilmesi de böyledir. Şu kadar var ki zevceye bu veçhile
hitab edilmesi, tahrimen mekruhdur.
(9) : «Sen bana validem gibisin» kinaî tabiriyle hiçbir şeye niyyet edilmediği takdirde bu söz, lâğv olur. Bununla zihar vücude gelmez.
«Sen bana validem gibi haramsın» tabiri ise mutlaka tahrimi müstel-zimdir. Bunun tayin için zevcin niyyetine müracaat olunur. Bununla talâka
veya zihare niyyet edilince o veçhile talâk veya zihar sabit olur. I'lâya niyyet edilmiş olunca da i'Iâ tahakkuk eder, hiçbir şeye niyyet edilmemiş
olunca yine zihar vücude gelir. Elbedayi, Hindiyye, Dürri Muhtar, Reddi Muhtar, FethüTkadîr.
 (Yukarıdaki meseleler, Hanefiyyeye göredir, imam Mâlike ve Za hiriyyeye göre bir cariyenin mevlâsı da cariyesi hakkında zihara ehildir. Bu
cihetle cariye de müzaherün minha olabilir.
Eimmei selâseye göre de bil'ihtiyar sekrânın ziharı muteberdir. Fakat imam Şafiîye göre muhtîin, mükrehin ziharı sahih değildirîmam Ahmed'e
göre de mükrehin ziharı muteber olmaz. Ebu Sevr ile Münzir'in kavilleri de böyledir.
imam Mâlik'e göre müzahirin müslim olması şart değildir. Fakat imam Şafiî ile imam Ahmede göre talâkı sahih olan her zevcin zihan da sahihdir.
Binaenaleyh gayri müslimlerin talâkları muteber olduğundan ziharları da muteberdir. Zira bu hususdaki nas, mutlâkdır, gayri müs-limler ise
hurumat kabilinden olan şerayi ile mükellefdirler, onların da i'tak ve it'am suretiyle keffaretde bulunmaları sahihdir.
Eimmei selâseye göre de kadın, müzahir olmaz. Fakat Zührî ile Ev-za'îye göre kadın da böyle bir teşbih yapınca müzahir olmuş olur.
Eimmei selâseye nazaran kadın, müzahir olamayacağından böyle bir teşbihde bulunmasından dolayı kendisine keffaret de lâzım gelmez. Fakat
imam Ahmedden diğer bir kavle göre bu halde kadına keffareti yemin lâzım gelir. §u kadar var ki, kadına rızasile tekarrüb bulunmadıkça bu
keffaret icab etmez. Tekarüb ikraha mukarin olursa veya tekarrüb-den evvel talâk veya mevt vuku bulursa yine keffarete mahal kalmaz.
Mâlikiyyeden tbnül'kasıma ve imam Ahmedden diğer bir rivayete göre müzaherün binanın nisa cinMnden olması şart değildir. Babamn veya sair
bir erkeğin veya bir meytenin veya bir behimenin arkasına teşbih ile de zihar vücude gelir. Fakat imam Ahmed'den diğer bir rivayete göre bununla

zihar vücude gelmez. Ekseri ulemanın kavülleri de böyle-dir. Elmuğnî.) 
[16]

 
Ziharda Şart Olmayan Şeyler
 
457 - : Müzahirin hür olması şart değildir.
Binaenaleyh müslim olan kölelerin de ziharları sahihdir. Çünkü zi-harda tahrim vardır. Köleler ise tahrime ehildirler.
458  - : Ziharda zevcenin hurre olması şart değildir. Binaenaleyh tamamen cariye olan bir zevce hakkında zihar carî olacağı gibi müdebbere, Ümmi
Veled veya mükâtebe olan zevce hakkında da zihar carî olabilir.
459 - : Zihârın ikrahdan, hezilden hâlî olması şart değildir. Binaenaleyh mükrehin, hâziün ziharları da sahihdir.
460 - Zihârda tekellüm şart değildir.
Binaenaleyh müstebîn olan kitabetle ve dilsizin malûm olan işaretiyle de zihâr tahakkuk edebilir.
461 - : Zihârın şartı hıyardan hâlî olması şart değildir. Binaenaleyh şartı hıyar ile, meselâ : zevcenin üç gün muhayyer olması şartiyle yapılan bir
zihârda muteberdir.
462 - : Zihârın her halde müneccez olması şart değildir. Binaenaleyh ziharda tenciz, carî olduğu gibi talik, tevkit, zercıane veya mülki nikâha izafe,
de carî olabilir.
Meselâ : Bir kimse, zevcesine «Sen fülân yere gider isen bence validem gibisin» dese bu şartın vücudu ânından itibaren zihâr vücude gelir.
Kezalik : «Sen gelecek ayın ilk gününe kadar bana validemin arkası gibi haramsın» deae o müddete mahsus olmak üzere zihar tahakkuk eder.
Kezalik : «Sen yarından» veya «gelecek aydan itibaren validemin zahri gibisin» dese o andan itibaren zihar husule gelir.
Kezalik : Bir erkek, "bir ecnebiyye hakkında «Ben seni tezevvüc edersem bana validemin zahri gibi haramsın» deyib badehu onunla ev-lense zihar
sabit olur.
463 - : Allah Tealânm meşiyyetine talik edilen zihar, münakid olmaz .
Meselâ': Bir kimse, zevcesine «Sen bana inşallah anam gibi haramsın» dese bununla zihâr tahakkuk etmez. Elbedayi, Elbahrülrâik, Hindiyye,
Dürri Muhtar.
« (Sair mezahibi fıkhiyyemize göre de müzahirin hür olması şart de ğildir. Kezalik zevcenin hurre olması da şart değildir. Ezcümle fıkhı Hanbelîde
deniliyor kî : Kebîre olsun sagîre olsun, müslime olsun zim-miyye bulunsun, tekarriibu mümkün olsun olmasın her zevce hakkında zihar, sahihdir.
imam Mâlik ile imam Şafiininkavleride böyledir. Ebu Sevre göre ımıkareneti mümkün olmayan - retka gibi - bir zevce hakkında zihâr, sahih
değildir.
Mâlikîlere göre mukarenetden âciz olan mecbud,  hısıy, şeyhi  fâni gibi kimselerin zihâra ehl olub olmamalarında ise iki kavi vardır.
îmam Şafiiye göre zihâr için mülki nikâhın filhal sabit olması şarttır. Binaenaleyh mülki nikâha izafe suretiyle olan bir zihâr, sahih olmaz.
imam Şafiî ile imam Ahmede. göre de zihânn meşiyyeti ilâhiyyeye taliki muteber değildir.
Maükîlerce de başkasının meşiyyetine talik edile» zihar, o meşiy-yetin vücudüne tevakkuf eder. Meşiyyet bulunmazsa veya meşiyyetin vukuu

bilinmezse zihar hükmü carî olmaz. Elmuğnî, Şerhi Ebil'berekât, Düsukî.) 
[17]

 
Zihârın Hükmü
 
464 - : Ziharın hükmü, aşağıdaki meselelerde görüleceğiüzere zevç ile zevce arasında keffaret vukuuna kadar mücameatin ve şehvetle lems ve takbil
gibi istimtam hürmeti ve zevcenin münasebatı zevciyyenin devamım talebe selâhiyetdar olmasıdır..
465 - : Müzahir, keffaretde bulunmadıkça müzaherün minha olan zevcesine tekarrübde ve ondan istimtada bulunamaz. Bu, dinen memnudur.
Zevce içinde zevci müzahirini keffaret verinceye kadar kendisiyle mücameat ve istimtada bulunmakdan meii etmek icab eder.
466 - : Müzaherün minha olan kadın, zevci keffaretde bulunmadığı takdirde mahkemeye müracaatle zevcinin keffaret vererek zevcî münasebetlere



devam veya kendisini tatlik etmesini isteyebilir. Bu halde hâlde hâkim, müzahire keffaret vererek zevcesiyle münasebâta devam etmesini veya
onu boşanmasım emreder.    Kabul etmediği suretde evvelâ habs ile, sonra da darb ile cebirde bulunabilir.
Müzahir, keffaretde bulunduğunu iddia ederse tasdik olunur. Meğer ki kizb ile maruf bulunsun.
467 - : Müzahir, keffâretden mukaddem tekarrübde, istimtada bulunacak olsa bu hareketinden dolayı taib ve müstağfir olması ve keffaretde
bulunmadıkça bir daha o yolda hareket etmemesi icab eder.
468 - : Bir kimse, müteaddid zevcelerine bir lâfz ile veya müteaddid lâfızlar ile bir meclisde veya muhtelif meclislerde zihârda bulunsa üzerine
zevceleri adedince keffaret lâzım gelir.
Kezâlik : Bir kimse, bir zevcesine müteaddid lâfızlar ile bir meclisde ziharda bulunsa üzerine yine o mikdarda keffaret lâzım gelir. Çünkü tahrim,
teaddüd etmiş olur. Meğer ki diğer lâfızlar ile birinci ziharı kas-detmiş, onu haber vermek istemiş olsun. O halde yalnız bir keffaret icab eder.
469 - : Zihâr, talâkın adedlerini azaltmaz ve müddet uzasa da bey-nuneti icab etmez. Çünkü zihar, mülkün zevalini müstelzim değildir.
Binaenaleyh zihardan sonra talâk, muhalea, i'lâ yapılabilir ve zevç ile zevceden herhangisi vefat etse diğeri kendisine vâris olur. Bedayi. Hindiyye,
Haniyye.
« (Eimmei selâseye göre de müzahir, keffaretde bulunmadıkça zevcesine tekarrüb edemez. Tekarrüb ederes ayrı keffaret lâzım gelmez. Fakat Said
tbni Cübeyr'den, Zührîden, Katade'den rivayet olunduğuna göre bu müzahire iki keffaret lâzım gelir. Bazı zevata göre de bu halds keffaret
büsbütün sakıt olur. Çünkü keffaret; tekarrübden evvel lâzımdır. Evvelce tekarrüb vuku bulunca keffaretin vakti fevt olmuş olur.
imam Mâlike ve imam Şafiînin kadîm kavline ve Hanbelî mezhebinin zahirine nazaran meclis teaddüd etsin etmesin, te'kid veya istinaf kasd
edilmiş olsun olmasın bir zevce hakkında mükerreren vuku bulan zihar ile yalnız bir keffaret lâzım gelir. Şu kadar var ki keffâretden sonra yine
zihar vuku bulursa bundan dolayı da ayrıca keffaret lâzım gelir. imam Safiye göre müteaddit zevceler hakkında bir lâfz ile vuku bulan zihardan
dolayı da yalnız bir keffaret icab eder.

Katade'ye göre zihardan sonra kadın vefat ederse müzahir olan kocası keffaretde bulunmadıkça varis olamaz. Elbedayi, Elmuğnî.) 
[18]

 
Zihar Hükmünün Nihayet Bulması
 
470 - : Zihârın hükmü, keffaret ile nihayet bulur.
Binaenaleyh keffaret yapıldıkdan sonra tekarübe mani olan hürmet, zail olmuş olur.
471 - : Ziharın hükmü, zevç ile zevceden birinin vefatile de nihayet bulur. Artık keffarete lüzum kalmaz. Çünkü bu halde hükmi zihârın mahalli
fevt olmuş olur. Bir şeyin bekası ise mahalsiz tasavvur olunamaz. Demek ki, mücerred zihar ile keffaret her halde icab etmiyor.
472 - : Zihânn hükmü, muayyen vaktin çıkmasiyle de nihayet bulur.
Şöyle ki : zinârlar, ya mutlak veya muvakkat olur. Mutlak olan ziharın hükmü yalnız keffaret ile veya mevt ile nihayet bulur. Muvâkkat olan
ziharın hükmü ise vaktin çıkmasiyle de nihayet bulur. Artık keffarete lüzum kalmaz.
Meselâ : Bir kimse, zevcesine «Sen bana bir gün» veya «bir ay» veya «bir sene validem gibisin» dese muvakkat bir suretde ziharda bulunmuş
olur. Bu takdirde o muayyen vaktin çıkmasiyle ziharın hükmü biter, keffarete lüzum kalmaksızın zevcî münasebâta mübaşeret olunabilir. Çünkü
zihar, yemin mesabesindedir. Yeminde tevkît carî olduğundan zihârda da carî olur.
473 - : Mülki nikâhın talâk gibi bir sebeble zevalinden dolayı ziharın hükmü bâtıl olmaz.
Binaenaleyh müzahir, zevcesini bainen tatlik, badehu tekrar tezev-vüc etse zihânn hükmü yine cereyana başlar, keffaret bulunmadıkça tekarrüb
caiz olmaz.
Kezalik : Müzahir, cariye olan zevcesini satın almakla nikâhı zail olsa yine hakkındaki zihar hükmü devam eder, keffaret bulunmadıkça aralarında
mukarenet caiz olamaz. Bedayi, Bahri Raik, Hindiyye.
 (tmam Mâlike, imam Ahmede ve Ataya göre de ziharın hükmü vefat ile nihayete erer. Fakat Tavus'a, Mücahide, Şa'bî, ile Zührî'ye, Ka-tade'ye göre
mücerred zihâr ile keffaret lâzım gelir. Çünkü zihar, bir münker sözdür, bu cihetle keffareti müstelzimdir.
İmam Şafiîye göre müzahir, zihârdan sonra talâka müsait olacak kadar bir vakit geçer de zevcesinden ayrılmazsa keffaretle mükellef olur. Çünkü bu
kadar bir vaktin geçmesi geçmesi bir avd = bir mukarenet mesabesindedir.
imam Şafüye göre de zihârda tevkit muteberdir. Fakat diğer bir kavlüne göre tevkit bâtıl olub zihâr teebbüd etmiş olur. Çünkü zihâr, talâka
müşabihtir. Talâkın tevkite ihtimali olmadığı gibi ziharın da ihtimali yoktur. İmam Mâlikin mezhebi de bu veçhiledir, imam Şafiînin başka bir
kavline göre de bu, esasen zihar sayılmaz.
Hanbelî kitablarında deniliyor ki: müzahir, zevcesini tatlik, badehu tezevvüc etse kefaret vermedikçe kendisine mukarenette bulunamaz. Talâk
gerek üçden az olsun ve gerek olmasın, Ata'nın kavli de böyledir. İmam Şafiînin ise bu hususda üç kavli vardır. Üçüncü kavline nazaran eğer
beynunet, üç talâk ile hâsıl olmuş ise tezevvücden sonra zihârm hükmü avdet etmez ve illâ eder.
Malikîlerin kavilleri de bu veçhiledir. Şöyle ki : bir veya iki talâk-dan sonra tecdidi nikâh bulunsa zihar avdet eder. Velev ki zevci sani bulunmuş
olsun. Fakat üç talâk ile veya üçüncü talâk ile tatlikden sonra badettahül nikâh tecdit edilse zihâr avdet etmeyib münhal olur. Ee-dayî, Elmuğnî,
Şerhi Muhammedi Hırşî.)
(Zahiriyyeye göre keffareti zihâr, ne müzahirin ne de müzaherün anhanın mevtiyle ve talâk vukuile sakıt olmaz. Müzahir Ölünce vasiyet etmiş
olsun olmasın bu keffaret, re'si malinden ifa edilir. Çünkü bu, düyuni ilâhiyyedendir. Bu cihetle bu, düyuni nâs üzerine mukaddemdir. Elmuhallâ.)
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Keffaret! Zîhâren Mahiyyetî, Şartı Vücubı Ve Nevileri :
 
474 - : Keffareti ziharın mahiyyeti, zihar vukundan sonra zevciy-yet münasebetinin devam edebilmesi için rakabe azad etmek veya muayyen bir
müddet oruç tutmak veyahut fukaraya itamı taamda bulunmak suretiyle yapılacak bir vecîbeden ibaretdir.



475 - : Keffareti ziharın şartı vücubı ise kudretdir. Şöyle ki: bu keffaret, evvelâ r"akabe azad etmek suretiyle yapılır. Buna kadir olmayan bir
müzahir, iki ay oruç tutar, buna da muktedir olmayan müzahir, altmış fakire ifamı taamda bulunur. Bunların hiçbirine kudreti olmayan bir
müzahere ise bu keffaretin vücubi teveccüh etmez. Çünkü kudret bulunmayınca fî'lin vücudi müstehil olur.
476 - : Keffareti ziharın nevileri, rekabe tahrir etmekden, iki ay oruç tutmaktan veya altmış fakire sabahlı ve  akşamlı itamı taamda bulunmakdan
ibaret olmak  üzere üçdür/ Nitekim  aşağıdaki  meselelerde tafsilâtı görülecektir.
477 - : Bir müzahir, rakabe, yani: köle veya cariye azad etmeğe muktedir ise keffaret niyyetiyle bir rakabe azad eder.  Bu rakabenin müslim, baliğ
olub olmaması  müsavidir.  Elverir ki, kendisinden mak-sud olan menfaatin cinsi, külliyen fevt olacak derecede şahsında bir kusur bulunmasın. Bu
cihetle âmâ olan, velâ ya'kil bir halde mecnun bulunan veya iki ayağı veya iki eli kesilmiş olan rakikler keffaret için
kifayet etmez.
Kezalik müdebbereler, ümmi veledler, kitabet bedelini kısmen ödemiş olan mükâtebler de keffaret için kâfi değildirler. Çünkü bunların zaten
hürriyete istihkakları vardır.
478 - : Rakabe azadında kadir olmayan bir müzahir, iki ay muttasıl oruç tutar. Bu oruç, ay başına tesadüf ederse hilâle itibar olunur. Tesadüf
etmezse altmış günden ibaret bulunur. Bu günler, mukim olan bir müzahir hakkında Ramazanı şerife ve menhî olan günlere müsadif olmamalıdır.
479  - :  Oruca da muktedir olmayan bir müzahir,  altmış fakire sabahlı, akşamlı olarak taam yedirir. Bu taamın katık ile beraber buğday ekmeği
olması müstahsendir.  Maahaza yalnız buğday ekmeği olması da kâfidir. Fakat arpa veya darı ekmeği olduğu takdirde katık da bulunmalıdır.
Bir fakire bu veçhile altmış gün taam yedirmek de kifayet eder,
480 - : Keffaret için ibahe suretiyle ifamı taam, caiz olduğu gibi altmış fakire birer sadakai fıtır mikdarı şey temlik etmek de caizdir. Bu şey, yarım
sa' buğday veya bir sa' arpa olabileceği gibi bunların bu mikdar unları, kavtları veya kıymetleri de olabilir.
Bir fakire bu msbette altmış gün ibahede veya temlikde bulunmak da kâfidir. Fakat bir fakire altmış günlükN taam birden ibahe veya temlik
edilecek olsa yalnız bir günlük taam yerine kaim olur.
481 - : Yüz yirmi fakire bir günde bir defa taam yedirilse kifayet etmez. Bunlardan en az. altmış fakire bir defa daha taam yedirmek icab eder.
Velev ki bir günde olsun. Çünkü herhalde fakirlerin iki vakit itam edilmesi lâzımdır.
Bu iki vakit, sabahlı ve akşamlı olabileceği gibi yalnız sabahları veya akşamları da olabilir. Elverir ki, her fakire iki sabah veya iki akşam yemek
yedirilmiş olsun.
Bir fakire sabahleyin zeval vaktine kadar iki defa yemek yedirmek de yetişir.
482 - : Keffaret de ibahe ile temlikin beynini cem etmek de caizdir. Binaenaleyh altmış fakire bir sabah veya akşam yemek yedirilmesi, bir sabah
veya akşam yemeğinin de bedelen verilmesi kifayet eder,
483 - : Keffaret hususunda yesar ve i'sarın vücudu keffaretin yapılacağı vakte  göre taayyün eder.  Meselâ:   müzahir,  zihar  zamanında zengin iken
tekfir = keffareti eda zamanında fakir bulunsa oruç ile kef-faretde bulunması kifayet eder. Aksi takdirde kifayet etmez.
484  - : Keffaretin masrafı, zekâtın masrafı gibidir. Binaenaleyh usul ve fürua, memlûklere, zevç veya zevceye vuku bulacak ibahei taam veya
temlik ile keffaret eda edilmiş olmaz.
Meselâ: bir kimse, keffaret akçesini kendi babasına veya kölesine veya zevcesine veremez. Çünkü bu keffaretin nef'i maddîsi yine kendisine ait
bulunmuş gibi olur.
Bu mesele, imam Ebu Yûsüf'e göredir. Zahiririvaye de bu veehile görüldüğünden muteber olan budur.
485 - tmamı Âzam ile îmamı Muhammed'den. bir rivayete göre, harbîlere, müste'minlere keffaret için yapılan ibahe veya temlik kifayet etmez.
Fakat zimmîlere yapılan ibahe ve temlik kifayet eder.
486 - : Hür olan bir müzahirin emriyle yerine başkası fakirlere ifamda bulunabilir. Fakat böyle bir müzahirin emriyle başkasının re-kabe azad
etmesi, îmam Ebu Yûsüf'e göre caiz ise de îmamı Âzam ile İmam Muhammed'e göre caiz değildir. Amma bu müzahirin emriyle bir bedel
mukabilinde başkasının rekabe   azad etmesi bil'ittifak caizdir. El-bedayi, Reddül'muhtar, Hindiyye.
« (îmam Mâlik ile İmam Şafiîye ve îmam Ahmedden bir kavle göre zihârdan dolayı azad edilecek rekabenin müslim olması şartdır. îmam
Ahmedden diğer bir rivayete göre bunun zimmî olması da kâfidir. Ata ile Nehainin ve Sevrî ile Ebu Sevr'in kavileri de böyledir.
İmam Şafiîye ve îmam Ahmedden zahir olan rivayete göre ifam suretiyle olan keffaretde temlik lâzımdır. Vacib olan mikdarı ibahe kifayet etmez.
Ve yine bu iki zata göre mutlaka altmış fakire temlik lâzımdır. Bundan az olamaz. Her fakire ifam = temlik edilecek şey; buğdaydan bir müd,
arpadan veya hurmadan yarım sa'dır. Ata ile Evzaînin kavileri de böyledir. İfam suretinde tetabu lâzım değildir.
Keffaretin masrafı hususunda İmam Şafiî ile İmam Ahmedin kavi ieri de îmam Yûsuf'un yukarıda yazılı kavli gibidir. îmam Şafiî ile îmam
Ahmedden bir kavle göre müzahir olan bir köle yalnız oruç tutmak suretiyle keffaretde bulunur. îmam Ahmedden diğer bir kavle göre köle,
efendisinin iznile mal ile de keffaretde bulunabilir. Evzaî'nin, Ebu Sevr'in mezhebleri de böyledir.
Keffaret hususunda müzahirin zengin veya fakir olması, îmam Mâ-lik'e göre de keffaretin yapılacağı vakte göre taayyün eder. Hanbelî fukahası
diyorlar ki, keffaretde ezheri rivayete göre vücub haline itibar olunur. Binaenaleyh müzahir, vücub halinde zengin bulunsa rekabe tahririnin vücubî
tekarrür eder. Sonra fakir olmasiyle sakit olmaz. Bilâkis vücub halinde fakir bulunsa oruç icab eder, badehu zengin olmasiyle rekabe azad'etmesi
icab etmez.
İkincibir rivayete  nazaran hallerin  ağlâzına itibar olunnr.  Yani: Vücubi zamanından keffareti eda zamanına kadar olan müddet içinde. i'taka kudret
bulunursa keffaret için i'takdan başkası kifayet etmez, îmam Şafiînin ikinci bir kavli de böyledir. Bu zatın üçüncü bir kavline göre de itibar, eda
haletinedir. Elmugnî.)
(Zahiriyye mezhebine göre oruç ile keffaretde bulunması icab eden bir şahıs, bilâhare oruç tutmakdan âciz kalsa artık i'tak ve ifam suretiyle
keffaretde bulunamaz. Muahharan oruç tutmaya kadir' olunca iki ay muttasıl oruç tutar. Buna muktedir olmaksızın ölürse bu orucu onun namına

velîsi tutar. Elmuhaîlâ.) 
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Kefareti Zihâkın Vakti Edası



 
487  - : Keffareti zihârın edası, gerek rekabe azad etmek ve gerek oruç tutmak ve gerek ifamı taamda bulunmak suretiyle olsun. Her halde avuddan,
yani: münasebeti zevciyye icrasına mübaşeretden mukaddem olmalıdır.
Binaenaleyh böyle bir arizuda bulunan müzahir evvelâ köffaretde bulunur, sonra nıukarenete ikdam eder.
488 - : Oruç ile keffaret esnasında    müzahir, müzaherün minha olan zevcesine geceleri de tekarrüb edemez. Kasden veya nisyanen te karrübde
veya şehvetle mes ve takbii gibi devaiî tekarrüfcde bulunacak olsa oruca yeniden başlaması icab eder.
Kezâlik bir özre mebni olsun olmasın tetabüa muhalif olarak iftarda bulunsa yine orucu yeniden tutmaya başlamak lâzım gelir. Fakat Unutarak
yiyip içmek oruca münafi olmadığından keffarete de mani olmaz.
489 - : İtamı tam suretiyle olan keffaret esnasında vaki olacak tekarrüb veya devaiî tekarrüb, ifamın istinafını = yeni bağdan yapılma» sim icab
etmez. Bedayi, Hindiyye, Dürri Muhtar.
{Malikîlere göre kefaret tamam olmadıkça müzahir, zevcesine tekarrüb, ondan istimta edemez, yalnız kendisine bakabilir. Binaenaleyh it'am
esnasında mukarenet yapılırsa istinaf lâzım gelir, yani : yeniden altmış fakire it'am icab eder. İmam Şafiîyc ve îma.m Ahmedden bir kavle göre ise
icab etmez.
Maahaza Malikîlere göre it'am suretiyle olan keffaret, münasebeti zevciyye vukuundan sonra da yapılabilir. İmam Ahmedden bunu muk-tezi bir
kavi rivayet olunmuşdur.
Keffaretden mukaddem telezzüzde, meselâ lems ve takbil gibi bazı hareketlerde bulunmak, İmam Mâlik ile îmanı Şafiîden ve İmam Ah-meden birer
kavle göre lâbeisdir. Bunun hürmeti iddia olunamaz.
Kezalik : oruç ile keffaret yapılırken geceleyin vuku bulacak mu-karenetle İmam-ı Mâlike, îmam-ı Ahmede ve Sevrîye göre tetabu', mün-kati olur,
yeniden iki ay oruç tutmak lâzım gelir. Fakat İmam Şafiîye ve İmam Ahmedden diğer bir kavle göre tetabu', kesilmiş olmaz.
İmam Mâlike, İmam Ahmede ve îmanı Şafİînin kadîm kavline naza ran oruç ile kefaret esnasında bir Özre, meselâ: korkunç bîr hastalığa mebni
iftar edilse yalnız mütebaki günleri ikmal İcab eder. Özürsüz yere iftar edildiği takdirde ise istinaf lâzım gelir. Fakat İmam Şafiînin cedit kavline
nazaran iftar, bir özre müste-nid olsa da yine tetabu', mün-kati olur. Çünkü kendi filile iftar etmiş bulunur. Sefer için iftar etmesi gibi. Elmuğnî.)
(Zahiriyyeye göre de müzahir, i'tak veya oruç suretiyle keffaretde bulunmadıkça zevcesine tekarrüb edemez. Hattâ onun bir uzvuna temas-da bile,
bulunamaz. Şayed böyle bir hareketde bulunsa keffareti itmam edinceye kadar bir daha böyle hareketde bulunmadan kaçınır. Fakat it'am ile keffaret

takdirinde keffaretden mukaddem tekarrüb haram değildir. Elmuhallâ.) 
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Keffareti Zihâkın Sebebi Vücubî Ve Hikmeti Teşriyyesi :
 
490 - : Keffareti zihârın sebeoi, ya zihardır veya avddir, yani : zevciyyet münasebetinin devamına azimdir veyahut zihâr ile avdin mec-muudur.
Şöyle ki :
Zihârdan dolayı erkek, zevcesinin hukukuna tecavüz etmiş, onu zevciyyet haklarından kısmen olsun mahrum Bırak mis. dır. Bu, bir gadirdir. Bu
gadre derhal nihayet vermek lâzımdır. Buna nihayet vermek ise keffaretin vücudine mütevakkıfdır. Binaenaleyh bu bakımdan bizzat zi-har, bu
keffaretin vücubine bir sebebdir.
Avde gelince müzahir, bir mâ'siyet irtikâb etmiş, zevcesinden istifade etmek hakkını elinden çıkarmadır.  Bilâhare bu mâsiyete  nihayet
verib zevcesinden istifadeye azm edince kendisine teveccüh eden keffaret vecibesi, tahakkuk etmiş oluyor. Binaenaleyh bu bakımdan da avd,
keffaret için müstakil bir sebeb olmuş oluyor.
Zihâr ile avd'dan her biri böyle birer itibar ile keffarete sebeb olunca her ikisinin sebeb olacağı evleviyyetde kalır. Cumhurun kavli da böyledir.
« (Şafiîlerin bu hususda üç kavileri vardır. Şöyle ki keffaretin se bebi, avddir. Avdden maksad ise ya tekarrübdür veya tekarrübe azm-dir veya zihârı
müteakib zevceyi tahtı nikâhda tutub, kendisinden firkat imkânı zamanında müfarekat etmemekdir. Bu son kavi, daha kuvvetli sayılmaktadır. Bir
kere avd bulundu mu artık keffaret lâzım gelir. Badehu firkat vukuiyle keffaret sakıt olmaz.
Ziharı muallâkda zevceyi nikâhda tutmak suretiyle olan avd, şartın vukuundan itibaren başlar.)
491 - : Keffareti ziharm hikmeti teşriiyyesine gelince : zihar, esasen mezmumdur, uhrevî mesuliyeti calibdir, kizbi manızdan ibaret cahilane  bir 
hareketdir. Nitekim  âyeti celîlesi bunu nâtıkdır.
Yani zevceleri hakkında ziharda bulunanlar, bilmelidirler ki zevceleri kendilerinin anaları değildir. Anaları ancak kendilerini doğurmuş olanlardır.
Onlar her halde çirkin, yalandan ibaret bir söz söylemiş oluyorlar. Maamafih Allah Tealâ.af edicidir, setr edicidir. Bu sözlerinden nedamet edib
rücu etdikleri, keffaretde bulunarak tevbekâr oldukları takdirde de afvi ilâhîyye mazhar olacaklardır.
Zihâr, cahiliyet devrelerinde bir nevi talâk idi ki, bir şahıs, zevcesini sevmez ve onun başkasiyle evlenmesini de istemezse hakkında ziharda
bulunurdu. Artık o kadın, ne koca sahibesi bulunurdu, ne de başkasiyle evlenmeğe salahiyetli olabilirdi. Yüksek islâm şeriatı, bu itisafa nihayet
vermiş, zihâr ile filhal zevciyyetin zevalini kabul etmiş, bununla yalnız zevcî münasebetin icrasını haram kılmış, fıkhı tabiriyle mahal hakkındaki
tahrimi, münasebeti zevciyyeden ibaret olan bir fi'lin mu-vakakten tahrimine tahvil etmişdir. Bu muvakkat tahrimin nihayet bulması ise keffaret
vecibesinin ifasına lihikmetin merbut bulunmuşdür. Çünkü müzahir, bu hareketinden dolayı bir bir te'dibe, bir cezaya müstahik olmuş, ve bu gibi
gayri lâyık hareketlerin genişlenmesine mani olacak bir müeyyideye lüzum görülmüşdür.
Maahaza her müslüman, Allah Tealânm hükmüne itaat etmeyi kabul etmiş, gerek Aîlahü âzimüşşanın ve gerek umum mahlûkların hukukuna
riayet eylemeyi deruhte eylemişdir. Bu ahde muhalif bir hareket ise her müslüman için derhal töbeyi icab eder. Zihar ise bu ahde bir
muhalefet demekdir. Zira müzahir, bu hareketiyle Hak Tealâmn halâl kıldığına haram hükmünü vermiş, zevcesine ve zevcesini kendisine teşbih
etdifi mahremine hakaret etmiş, hürmetde kusur etmiş, cemiyet arasında fena bir numune getirmiş, âmmenin intizam ve ahengine münafi bir
hâdiseye sebeb olmuşdur.
Binaenaleyh müzahir, bir tevbeye muhtacdır. Keffaret ise tevbenin mütemmimidir, tövbenin haricî bir nişanesidir, maddî ve manevî zararın bir nevi
tazmini demekdir.
Evet., müzahir, keffaret verince tövbesini izhar etmiş, bu hareketinden mutazarrır, müteessir olanlara bir nevi tarziye vermiş oluyor. Bahusus



rekabe azad edildiği takdirde cemiyetin bir ferdi, hürriyyetine ka-vuşdurulmuş, âmmeye karşı bu veçhile bir cemile gösterilmiş olacakdır.
Fukaraya it'am suretiyle yapılacak bir keffaret ile de yine cemiyet hayatına hizmet edilerek âmme hukukunu müteessir eden fena bir ha-rketden
dolayı âmmeye bir tarziye verilmiş olacakdır.
Oruç ile yapılan keffaret ile de müzahir; halini ıslaha, ahlâkını teh-zibe çalışmış, cemiyete nafi bir uzuv olacağım göstererek yapdığı gayri lâyık bir
muameleden dolayı nedametini isbat etmiş bulunacakdır.
Velhâsıl keffaret, bir cezadır, bir nedamet alâmetidir ve bir nevi tâ-tadir, bir ma'siyyetîn elîm neticelerinden kurtulmaya bir vesiledir. İşte bu gibi

hikmetlere, maslahatlara mebnî de meşru bulunmuştur. Keffaret için riâ ile cinayet bahsine de müracaat! 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 
LİANE, HİVARİ TEFRİKA, IDDETLEKE AİDDİK

 
İÇİNDEKİLER : ilanın mahiyyeti ve keyfiyyeti. Lianı İcab edib et-miyen bazı sözler. Iiânın evsafı. Iâânın şartları, liândan evvel lâfzın sü-butü.
lianı iskat eden şeyler. Lianm hükmü. lian ile nesebi kat etmenin şartlan. lianm sebebi ve hikmeti teşriiyyesi.
Zevç ile zevce hakkında hiyan tefrika sebeb olub olmayan illetler, tn-net ve cüb sebebiyle olan tefrikler. Innet ile mecbudiyetden başka illetler
sebebiyle olan tefrikler. Bazı illetlerden dolayı tefrika hüküm verilebil-raesinin hikmeti teşriiyyesi. Zevceynin sui imtizaçlarından dolayı yapılacak
tefrikler. Hakemlerin tayinlerindeki hikmeti teşrüyye.
tddetin mahiyeti ve zevç ile zevcede cereyanı. Iddetin vücubünün sebebi ve mebde' ve müntehasi. Iddetin nevileri ve müddetleri, tddetlerin
teceddüdü, tedahülü, tegayyürü ve intikali, tddetin inkızasının malûmiy-yeti. Zeyi - müddeti hayz, iddet hususunda, gayri müslimeler. tddetin

ahkâmı. İddetin hikmeti teşriiyyesi. 
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Lianın Mahîyyett Ve Keyfîyyeti :
 
492 - : Lian, lân maddesinden alınmıştır. Lân ise tard, îb'ad, nefrin manasınadır. Bu maddeden telâun, mülâanede söğüşmek, bir birine îâ-net
okumak demekdir. Yine ayni maddeden ll'tian da bir şahsın kendi nefsini beddua etmesi, meselâ : şöyle yapmış ise hakkında lanet hân olması
demektir. Maamafih han lâfzı, lanetin cem'i de olabilir.
Fıkıh ıstılahınca lian «yemîn ile müekked, lân ve gazab lâfızlarına makrun olarak zevç ile zevce tarafından - aşağıdaki mesele veçhile - yapılan
dörder şahadetden ibaret» dir ki, zevç hakkında haddi kazf ma-makamına, zevce hakkında da haddi zina makamına kaim olur. Kazf ise şetm etmek,
zina isnat eylemek manasınadır. Hudud bahsine müracaat!
493 - : Bir kimse, zevcesine zina isnad etse veya çocuğunun nesebini kendisinden nefy eylese indettaleb hâkimin huzurunda toplanarak evvelâ
zevç «zevcesine zina isnadı» veya «zevcesinin doğurduğu çocuğun nesebini kendisinden nefy hususunda sadıklardan olduğuna» dört defa eş-hedü
billâh diye şahadet eder, beşinci defada «Eğer zina isnadında» veya «çocuğun nesebini nefy hususunda kâziblerden ise Allah Tealânın laneti üzerine
olsun» diyerek her defasında zevcesine işaretde bulunur.
Sonra zevce de «Zevcinin kendisine zina isnadında» veya «çocuğunun nesebini nefy hususunda kâziblerden olduğuna» dört defa eşhedü billâh diye
şehadet eder, beşinci defada «eğer zevci zina isnadında» veya «çocuğun nesebini neyf hususunda sadıklardan ise üzerine Allah Tealâ'nın gazabı
olsun» diye bed duada bulunur.
494 - : Bir kimse, zevcesine hem zina İsnadı ve hem de çocuğunun nesebini nefy suretiyle kazefde bulunmuş, meselâ "Sen zaniyesin, bu
doğurduğun çocuk da benden değildir" demiş olursa şu veçhile liân yapılır.
Evvelâ zevç: "Eşhedü billâh ben bu zevceye zina isnadında ve çocuğunun nesebini nefy hususunda sadıklardanım " diye dört defa şahadet eder,
beşincf defa da! "Eğer bu zina isnadında ve bu nesebi nefy hususunda kâziblerden ise üzerine Allah'ın laneti olsun" diye kendisine lanet okur.
Sonra da kadın "Eşhedü billâh bu kocam bana zina isnadında ve çocuğumun nesebini nefy hususunda kâzibterdendir" diye dört defa şehadet eder.
Beşinci olarak da "Eğer zevci kendisine zina isnadında ve çocuğunun nesebini nefy hususunda sadıklardan ise kendi üzerine Allah'ın gazabı
olsun"der.
Bu veçhile mülâaneyi müteakib hâkim tarafından beyinlerinin tefrikine karar verilir. Nitekim atiyen tafsilâtı görülecekdir.
495 - : Liân icrası için taleb vukuunda hâkim, bir hata eseri olarak ilk evvel zevceye sonra da zevce Han yapdırsa zevcin Hanından sonra zevceye
tekrar lian yapdırması muvafık olur. Maahaza mülâane bu ve hile iade edilmeyib tefrika hükm edilse - ictihad mahallî oldğundan- hüküm, nafiz
olur.
(Zevcİfi Hanında lanet, zevcenin liaründa da gazab taoırleri Kullanılıyor. Bunun sebebini beyan için. Mâliki kitablarmda deniliyor ki Zevç. bu lian
ile zevcesini veya çocuuğunu kendi ailesinden teb'id etdiği için onun hakkında lanet okumak nıünasib bulunuyor. Kadın ise kötü hareketiyle
kocasını igzab etmiş olacağı cihetle onun da üzerine gazab ile dua etmesi uygun bulunmuşdur. Binaenaleyh aksini iltizam kifayet etmez.
İleride de işaret olunacağı üzere Malikîîere göre gayri müslimler arasında Han icrası mecburî değildir. Bunlar Handan imtina ederlerse cebi
olunmazlar, belki bu hususda kadınlar, kocalarına üzüntü verdiklerinden dolayı te'dib olunurlar ve kendi milletlerinin hâkimlerine red edilirler. Bu
hâkimler, kendi dinlerine göre karar verirler, hükümlerine müdahale edilmez. Fakat Hane muvafakat ederlerse hıristiyan kadınları keni-selerinde,
Yahudi kadınları bîalerinde, mecusî kadınları da âteşkedele-rinde lianda bulunur. Muhtasarı   ^bîzziya, EbüFberekât, Düsûkî.)
(Şafiî kitablannda da deniliyor ki : zina fazihası, kazf cürmünden daha çirkindir. Bu cihetle zevcenin şahadetinde gazab, zevcin şahadetin-, de de
lanet zikredilmektedir. Çünkü azab ile intikam mânasına olan gazab, rahmetden uzaklık mânasına olan lânetden daha ağırdır.
Şafiî fukahası diyorlar ki: lian, mekân ve zaman itibariyle tağliz olunur. Yani: lian için alakadarlarca en şerefli bir mekân, bir zaman in-tihab edilir.
Meselâ : Müslümanlar için cuma günü ikindiden sonra bir cami minberi önünde lian yapılır. Zimmîlerin lianları da havralarında, kiliselerinde,
ateşkedelerinde icra edilir. Tuhfetül'muhtac.



Lian esnasında sulâhadan hiç olmazsa dört zat da hazır bulunmalıdır. Bütün bunlara riayet edilmesi, Han hâdiselerini azaltmak, yalan yere liane
tevessülden halkı men etmek, islâm şiarını izhar eylemek gibi maslahatları mutazammındır.)
(Hanbelî fukahası da diyorlar ki: Lian, hâkimin veya onun makamına kaim olan bir zatın huzurunda yapılır. Kadın Han esnasında hazır değilse
kocası onun adını, nesebini tasrih eder.
Lian esnasında müslümanlardan bir cemaatin • bulunması müstahab -dir. Ebül'hattaba göre Hanın tazim edilen bir mekânda, bir zamanda yapılması

da müstahabdir. Bu zamandan maksad, ikindiden sonra olan zamandır. Elmuğnî.) 
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Lîanı Îcab Edib Etmeyen Bazı Sözler ;
 
496 - : Bir erkek, zevcesine «Ey- zaniye!» ve^a. «Sen zina etdin» veya «Ben senin zina etdiğini gördüm» dese Hanı mucib bir kazifde bulunmuş
olur. Zevce hakkındaki bu kazif, haddi değil. Hânı icab eder. Zevcesine böylece kazif eden bir erkeğin, liândan imtina ederse taleb vukuunda lian
edinceye kadar habsi lâzım gelir.
497 - : Bir kimse, zevcesine «Ey zaniye kızı zaniye = rosbu kızı rosbu» dese hakkında hem Hân, hem de haddi kazif lâzım gelir. Çünkü zevceye
kazif, Hânı, kain valideye, kazif de haddi müstelzimdir.
Bu halde her ikisi bu haklarını talep ederlerse evvelâ had cezası icra dilir, artak h'âne ehliyet kalmaz. Fakat yalnız zevce hakkım taleb ederse yalnız
lian yapılır, badehu validesi de hakkını isterse o zaman had
de İcra edilebilir.
Kazif zamanında zevcenin validesi ber hayat değilse liân ile haddi taleb hakkı zevceye aid olur. Bu takdirde evvelâ had icra edilir, Hâne mahal
kalmaz. Meğer ki zevce evvelâ liân talebinde bulunmuş olsun.
498 - : Bir kimse, müteaddit zevcelerine bir lâfz ile veya ayrı ayrı lâfızlar ile kazif de bulunsa bakılır : Eğer o kimse Hâne ehil isel bu zevcelerinden
her biri için ayrıca Hâne tabi olur. Liâne ehil değilse yalnız bir haddi kazif lâzım gelir. Çünkü haddi kazifde tedahül carîdir.
O kimse, liâna ehil olduğu halde zevcelerinden bazıları üâne ehil olmasa yalnız bu ehil olmayanlardan dolayı Hân lâzım gelmez.
499 - : Bir kimse, bir gahsı zevcesiyle mücameatde bulunur bir halde gördüğünü söylese  bununla kazifde    bulunmuş sayılmaz.   Zevcenin
müstekreh olarak veya bir sabî ile   mücameatde bulunduğunu söylediği takdirde de kazif olmuş olmaz.
Bir erkeğin zevcesine «Sen haram bir suretde mücameatde bulundun» veya «haram olarak vatıy edildin» demesi de liânı icab etmez. Çünkü bu
halde kadına zina isnadı, tahakkuk etmiş olmaz.
500 - : Bir kimse, zevcesinin çocuğu hakkında «Bu çocuk zinadandır» veya «Bu çocuk benden değildir» dese nesebi nefy etmek suretiyle liânı
mucib bir kazifde bulunmuş olur. Fakat zevcesine «Bu çocuğu sen doğurmadın» dedi takdirde Uân lâzım gelmez. Şu kadar var ki, vilâdeti ikrar eder
veya kabile, vilâdete şahadetde bulunur da badehu «Bu benim oğlum değildir» derse liân lâzım gelir. Zira bu hal de kazif, tahakkuk, etmiş bulunur.
501 - : Bir kimse, zevcesinin hamli hakkında «Bu hamil, benden değildir» dese bu söz, imamı Azama göre liânı icab etmez. Çünkü bu hamlin filhal
mahiyyeti meçhul ve bir rîhden, bir intifandan ibaret olması melhuzdur. Fakat İmameyne göre bu nefy tarihinden itibaren altı aydan evvel çocuk
dünyaya gelirse liân lâzım gelir. Altı aydan ekserde gelirse liân icab etmez. Çünkü bu takdirde çocuğun kazif zamanında mevcudiyeti müteyakken
sayılma
Amma «Sen zina etmişsin, gebe bulunuyorsun» denilmesi bil'ittifak liâm mucibdir.
502 - : Bir erkeğin zevcesine «Sen eğer gebe isen zaniyesin» demesi haklarında liânı icab etmez. Çünkü kazfin şarta ta'liki caiz değildir. Bedayi,
Bahri Raik, Hindiyye. (Eimmei selâseye göre bir kimse, muhsan olan zevcesine kazifde bulunsa hakkında had lâzım gelir ve fışkına hükm olunur,
şahadeti reddedilir .Meğer ki bir beyyine ikame etsin veya kendisi liân talebinde bulunsun.)
Had için hudud mebhasine müracaat!
(Maliki fukahasından bazılarına göre bir kimse, zevcesine hitaben zina etdiğini görmüş olduğunu tasrih veya çocuğunun nesebini nefy etmeksizin
mücerred «Sen zina etdin» dese veya «Ey zaniye!..» diye söylese bundan dolayı had ve liân icab etmez.
Mâlikîlere göre hamlin nesebini nefiy, sahilidir. Bunun için muayyen bir müddet yokdur. Elmuğnî, Ebüîberekât.)
(îmam Şafiîye göre de hamli nefy etmekden dolayı liân icra edilerek neseb kat edilebilir, imam Ahmede göre ise vaz'ı hamilden evvel liân yapılıb
yapılamıyacağına dair iki vecih vardır. Bir veçhe göre liân yapılamaz. Çünkü çocuk henüz tahakkuk etmemisdir.
Elmuğnî'de deniliyor ki : Bir kimse, zevcesine «Ey zaniye!» demekle zevce de «Ben seninle zina etdim» dese ikisine de had lâzım gelmez. Çünkü
kadın, bu söziyle kocasını, tasdik etmiş olur. Böyle bir kerre ikrar etmesi ise zevce hakkında haddi icab etmez. Şafiîlere göre ise bununla zevç
hakkında had lâzım gelir. Zira zevcenin bu mukabelesi, onu tasdik değil, belki örfe nazaran reddir.
Kezalik ; Zevç «Ey zaniye!.» demekle zevce de «Sen benden daha zanîsin» dese ikisine de had lâzım gelmez. Ebu Sevre, ashabi re'ye göre zevcenin
bu sözü, kazif değildir, imam Şafiîye göre de kaHf niyyetiyle söylenmemiş ise kazif sayılmaz. Fakat Kadı'ya. Eb'- Kasımı Hırkî'ye göre bununla
zevce hakkında had lâzım gelir. Çünkü zevcine kazifde bu-lunmuşdur. Zevç hakkında ise had lâzım gelmez. Zira zevcesi kendisini tasdik etmişdir.
Kezalik Zevç «Ey zaniye!.» demekle zevce «Belki zanî sensin» dese her biri diğerine kazf etmiş olur. Binaenaleyh her birine haddi kazif lâzım
gelir. Şu kadar var ki, zevç bu haddi iddiasına beyyine ikame etmekle veya liânda bulunmakla iskat edebilir. Fakat zevce beyyine ikame etmedikçe
kendisinden haddi iskat edemez. Muğnî.)
(Zahİriyyeye göre bir kimse, zevcesine mutlaka zina isnad etse veya adım tasrih ettiği bir şahıs ile zinada bulunduğunu iddia eylese hâkim, o kimse
ile zevcesini talebleriyle mukayyed olmaksızın mahkemeye celb ederek istizahda bulunur. Hâkim, evvelâ zevcden iddiasına beyyine ister, beyyine
ikame ederse zevce hakkında haddi icra eder, beyyine ikame edemezse üâne davet eder. Zevç liânda bulununca kendisinden had sakıt olur. Ldânda
bulunmazsa hakkında haddi kazif icra edilir. Hâkim, zevcin iltiâ-nım müteakib zevceye iltiânda bulunmasını enir eder. Zevce de liânda bulununca

hadden kurtulur, nikâhları münfesih olur. Elmuhallâ.) 
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Liânın Evsafı :



 
503 - : liân, bir vecibedir. Zevç ile zevceden   herhangi biri, kazif vukuundan dolayı mülâane talebinde ısrar   ederse hâkim, liân icrasına mecbur
olur. Şöyte ki : zevce liân talebinde bulunduğu takdirde hâkim, zevce cebr eder, ya liânda veya nefsini tekzibde bulunmadıkça kendisini habisden
çıkarmaz.
Bilâkis zevç liân talebinde bulunduğu halde zevce imtina etse hâkim tarafından habs edilir. Liânda veya isnad edilen fazihayi ikrarda bulunmadıkça
habiftden çıkarılamaz.
504 - : L,iânın af ve ibraya, sulhe ihtimali yokdur. Çünkü liân, zevç canibinde kazif yerine, zevce canibinde haddi zina makamına kaimdir.
Bunlarda ise afuv, ibra, sulh carî değildir.
Binaenaleyh kadın, kocasını murafaadan evvel af etse veya onunla bir mal üzerine musalehada bulunsa bu, muteber olmaz. Musaleha takdirinde
bedeli sulhu red ederek liân dâvasında bulunabilir.
505 - : Liân, tekadümi zaman ile sakıt olmaz.
Binaenaleyh zevce, liân idiasını terk etdiği halde bilâhare tekrar iddiada bulunsa dâvası «mesmu olur. Çünkü bu, kendi hakkıdır. Hak ise te-kadüm
ile sukut etmez.
506 - : Liânda niyabet carî değildir.
Binaenaleyh zevç ile zevceden birinin bir şahsı,Hâne vekil tayin etmesi sahih olmaz. Çünkü liân, had menzilesinde ye min vechin şahadet veya
yemin mahiyetinde olduğundan niyabete ihtimali yokdur. Şu ka-.dar var ki, zevce kendisine, kazif edildiğini beyyine ile isbat için birisini tevkil
edebilr.
Bu, imamı Âzam ile İmam Muhammede göredir, imam Ebu Yusüfe göre bu tevkil de caiz değildir. Bedayî, Hindiyye, Reddi Muhtar.
(İmam Şafiîye göre lian, bir vecibe değildir. Esasen zevce kazfin-den dolayı haddi kazif lâzım gelir. Zevce hakkında da isnad edilen fazi-hadan
dolayı, vaki ise haddi zina icab eder. Şu kadar var ki, bunlar liân yoliyle bu hadlerderi kurtulabilirler. Çünkü liân takdirinde tearuz vaki olur, iki
tarafdan hiç birinin sıdkı tebarüz etmemiş olacağından hiçbiri hakkında had icrasına imkân kalmaz. Velhâsıl : ilândan imtina, habsi icab etmez ve
liân talebi yalnız zevce aid bir hak olduğundan yalnız zevcenin talebiyle liân yapılamaz. Bedayi.)
(Mâlikîlere göre zevç, liândan, nükûl edib sonra hadden evvel lianda bulunmak istese bu talebi kabul edilir. Yalnız îbni Rüşde göre kabul edilmez.
Çünkü zevcin liândan nükûlü, kazfi ikrar demekdir. Bu ikrarından rücuu ise caiz değildir.
Bilâkis zevce, liândan nükûl etdikden sonra liân talebinde bulunsa bu talebi kabul edilmez. Çünkü bu nükûle zevcinin hakkı teallûk etmişdir, artık
bundan zevce rücu edemez. Yalnız Ibni Rüşde göre zevcenin bu talebi kabul edilir. Zira zevcenin bu nükûlü, zinayı ikrai* demekdir. Bu ik rardan

rücu ise caizdir. Muhtasarı Ebizziya, Muhammedi Hırsının şerhi, Aliyyi Adevînin haşiyesi.) 
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Liân Yapılabilmesi Îçin Vücudi İktiza Eden Şartlar:
 
507 - : Liân icra edilebilmesi için kazif ile makzufe, yalnız kazi-fe, yalnız makzufe, nefsi kazfe aid olmak üzere - aşağıdaki meselelerde yazılı
olduğu üzere - bazı şartlar vardır. Bu şartlar bulunmadıkça liân yapılamaz.
508 - : Zevç ile zevceden her biri, şahadet ve yemine ehil, yani âkil, baliğ, hur, müslim, natık, kazifden dolayı evvelce gayri ınahdud bulunmalıdır.
Çünkü Uân, lâ'net ve gazebe makrun, yemin ile müekked şa-hadetden ibaretdir. Binaenaleyh şahadete, yemîne her ehil olan, liâne de ohildir.
Bunlara ehil olmıyaniar ise liâne de ehil değildirler.
Bu halde âkil ile mecnuna, mecnun ile âkile arasında, baliğ ile gayri baliğe ve baliğe ile gayri baliğ arasında, hür ile cariye ve hürre ile memlûk
arasında, müslim ile gayri müslime ve gayri müslim ile ihtidat eden zevcesi arasında, nâtık ile ahres arasında, kazifden dolayı mahdud ite gayri
mahdude ve mahdude ile gayri mahdud arasında mülâane carî olamaz.
509 - : Zevç ile zevce arasındaki nikâh, bir nikâhı sahih olmalıdır. Duhul bulunsun bulunmasın. Binaenaleyh bir kimse, nikâhı fâsid ile almış olduğu
bir kadına kazifde bulunsa liân lâzım gelmez. Çünkü fâsid bir nikâh, hakikaten nikâh değildir.
510 - : Zevceyn arasındaki nikâh, beynunet ile veya mevt ile zail ol mamış olmalıdır. Binaenaleyh bir kimse, bainen veya üç talâk ile boşa-dığı
zevcesine kazifde bulunsa liân lâzım gelmez. Çünkü beynunet ile zev-ciyyet zail olmuşdur.
Kezalik : bir kimse, zevcesine vefatından sonra kazifde bulunsa lian icab etmez. Zira mevt ile zevciyyet nihayet bulmuşdur.
Fakat bir kimse, ric'iyyen boşadığı zevcesine iddeti içinde kazifd; bulunsa liân lâzım gelir. Çünkü talâkı ric'î, zevciyyeti derhal ibtal etmez.
511 - : Kadın ile kocası arasında kazifden sonra beynunet vücude gelmemiş olmalıdır. Binaenaleyh bir kimse, zevcesine kazf etdikden sonra
aralarında beynunet vücude .gelse bundan dolayı liân ve had lâzım gelmez. Çünkü liân, zevceyn arasında cari olur. Hâdisede ise zevciyyet zail
olmuşdur. Hadde lâzım gelmez. • Zira kazif, ecnebiyye hakkında vuku bulmaimşdır.
Fakat bir kimse zevcesine; «Zevciyyetden mukaddem zina etmiş» olmakla kazifte bulunsa liân carî olur. Çünkü kazif anında zevciyet kaimdir.
512 - : Liân yapılmasına zevç ile zevce veya bunlardan yalnız birisi talib olmalıdır.
Binaenaleyh taleb bulunmadıkça hâkim, hâdiseyi  bizzat takib     edemez.
513 - : Makzuf bulunan zevce, kendisine isnad edilen zinayı münkir bulunmalıdır. Şayed ikrar ederse hakkında had lâzım   gelir, liâne mahal
kalmaz.
514 - : Kendisine kazif edilen zevce, zinadan afif bulunmalıdır. Afif olmadığı veya yanında babası gayri   maruf çocuğu bulunduğu takdirde liân ve
had icab etmez. Yalnız îmam Ebu Yûsüf'e göre kendisi ne şübhe ile mukarenet edilmiş olan bir kadın hakkındaki kazif de Hânı, haddi icab eder.
Çünkü bu mukarenet, iffeti izale etmez.
515 - : Liân icra edilebilmesi için zina ile kazif, cizazı tenasül hakkında vukubulmalıdır. Bu, makzufün fihe aid bir şart&tr.
516 - : Zevce hakkındaki kazif, sarih veya sarih mecrasına carî bir tâbir ile yapılmalıdır. Nitekim kısmen evvelce beyan olunmuşdur. Bu da
makzufün bine aid bir şart demekdir.
517 - : Kazif, darı islâmda yapılmış olmalıdır.



Binaenaleyh zevce frakında dari harbde yapılmış olan bir kazif den dolayı had ve liân carî olmaz.
518  - : îsnad edilen zina hakkında beyyine gayri mevcud olmalıdır.
Binaenaleyh zevç, iddiasına muvafık dört sahici ikame edebilirse liâ-ne hacet kalmaz, bu halde zevce hadde müstahik olur.
Zevç, eğer evvelce kazifde bulunmamış, ise şahidlerden biri olabilir. Bu şehadetden dolayı müttehem olamaz. Çünkü âdete nazaran bir erkek,
kendisine şeyn verecek bir fazihayi yalan yere iddiada bulunmaz, belki setre çalışır. Bedayi, Hindiyye, Reddi Muhtar, Dürer. (İmam Mâlik'e göre
liân, iki müslim, rakik zevç ile zevce arasında carî olur, fakat iki gayri müslim zevç ile zevce aarsmda carî olmaz. Yalnız zevç, müslim olduğu
halde zevcesi kitabiyye bulunsa nefyineseb suretiyle olan kazifden dolayı bu kadın da üâne tabi olur.
Malikîlere göre bir kimse, mücameate mütehammil sagîr zevcesine zina isnad etse, yani : onu zina eder bir halde gördüğünü iddia eylese kendisine
liân teveccüh eder. Bu Hândan sonra zevciyyet, yine devam eder. Şu kadar varcki, bu liân ile hadden kurtulmuş olur. Fakat mücame ate
mütehammil bir yaşda bulunmayan zevce hakkındaki kazif, ne liânı ne de haddi icab etmez. Çünkü, bu kazfin mahzı kizb olduğu malûm olmakla
bundan dolayı zevceye bir âr lâhik olmuş olmaz.
Bir kimse, bainen boşarnış olduğu kadına iddeti içinde kazifde bulunsa aralarında liân carî olur. Fakat bu kadına iddetinden sonra mutlaka zina
etmiş olmasiyle veya iddeti içinde zina etmiş olmasiyle kaaifde bulunsa had lâzım gelir, liân carî olmaz. Şerhi Ebil'berekât, Elmuğnî.)
(îmam Şafiîye göre liân, şahadet lâfziyle yapılan yeminlerden iba-retdir. Binaenaleyh yemîne her ehl olan, liâne de ehildir. Velev ki şahadete ehil
olmasın. Bu cihetle liân, iki rekikin, iki ahresin, iki gayri müsli-min arasında carî olabilir. Bu husysda ahresin kitabeti de işaret hükmündedir.
Yine İmam Şafiîye göre vefat etmiş olan zevce hakkındaki kazif de liânı icab eder. Bu liân, onun kabri üzerinde yapılır. Fakat zevciy-yetden
mukaddem bir tarihe izafe edilen kazifden doiayi had lâzım gelir. Liân lâzım gelmez. Bedayi.
Elmuğnî'de deniliyor ki : Eimmei selâseye göre bir kimse, zevcesine aralarında beynunet hâsıl oldukdan sonra hali zevciyyete izafetle kazifde
bulunsa bakılır : Eğer o kadının nesebi nefy edilmek istenilen çocuğu mevcut ise aralarında liân carî olur, mevcut değilse had lâzım gelir, liân carî
olmaz.
Yine Elmuğnî'de deniliyor ki: İmam Şafiî ile îmam Ahmed'e göre nikâhı fasidden mütevellit çocuk dolayısiyle de liân carî olur. Çünkü bu çocuğun
nesebi lâhik olacağından nefyine ihtiyaç görülür.
Aralarında nikâhı fasit bulunan bir erkek ile bir kadın iîüanda bulununca aralarında bir veçhe göre müebbeden tahrîm sabit olur. Çünkü bu, bir
sahih liândır. Diğer bir veçhe göre tahrim sabit olmaz. Zira aralarında firkat, bu iltiân ile hâsıl olmuş değildir. Belki sahih bir nikâhın mevcut
olmamasından ileri gelmişdir.
îmam Şafiîye göre zevcesine kazif eden zevcin bu hususda şahadeti makbul değildir. Çünkü bir gayz neticesi olarak böyle bir şahadete kıyam
etmekle müttehem bulunur. Töhmet ihtimali ise şahadete manidir. Bedayî.)
(îmam Ahmedden bir rivayete göre liân, her mükellef olan zevç ile zevce arasında carî olabilir. Bunların ikisi de ister müslim, âdil, gayri mahdud
bulunsun ve ister gayri müslim, fâsik, kazifden dolayı mahdud bulunsun ve gerek birisi müslim, âdil bulunduğu halde diğeri bulunmasın müsavidir.
Said îbni Müseyyebin mezhebi de böyledir.
îmam Ahmedden diğer bir rivayete- göremÜ3İim, âdil, hür, kazifden dolayı gayri mahdud olmıyan zevç ile zevce arasında liân carî olmaz. Züh-
rîden de böyle mervîdir,
Kezalik zevceynden biri gayri mükellef olunca da aralarında liân cereyan etmez.
Hanbelî fukahasma göre bir kimse, bir ecnebiyyeye kazif etdikden sonra onunla evlense hakkında liân carî carî oîmayıb had lâzım gelir. Çünkü
kazif, o kadının ecnebiyye olduğu haline müsadif olmuşdur.
Kezalik : bir kimse, teehhül etdiği bir kadma nikâhdan evvelki bir zamana izafetle kazifde bulunsa yine had lâzım gelir. Liân carî olmaz; Gerek
çocuk bulunsun ve gerek bulunmasın. îmam Mâlik ile Ebu Sevr'in kabil de böyledir. îmam Şafiîye göre ise eğer çocuk mevcud değilse liân carî
olmaz. Fakat aralarında çocuk mevcud ise bu hususda iki vecih vardır.
Hanbelîlere göre zevcenin talebi bulunmadıkça kendisine kazif etmiş olan zevci hakkında ne had ikame edilir, ne de liân carî olur. Çünkü bu taleb,
zevcenin hakkıdır. Hattâ zevce, mecnun veya mahcur olsa bu hakkı velîsi taleb edemez.
Kezalik : çocuk olan bir zevcenin velîsi ve cariye olan bir zevcenin mevlâsı, zevç hakkında ta'zir icrasını da taleb edemez. Çünkü bu, teşeffii sadr
için sabit olan bir' hakdır. Bu hususda başkası buna müstahik olanın makamına kaim olamaz.
Şayed zevç, zevcesinin talebi bulunmaksızın liân yapılmasını istese bakılır: Eğer nefy edilmesi matlûb bir neseb mevcud değilse veya herhangi bir
sebeble, meselâ: beyyine ikamesi veya ibra suretiyle had sakıt olursa liân yapılmasına mesağ bulunmaz. Ekseri ehli ilmin kavli de bu merkezdedir.
Yalnız Şafiiyyeden bazı zatlara göre bu halde de firas.1 izale için liân carî olabilir. Sahih olan, bunun hilafıdır. Çünkü zevç, talâk yoîiyle firaşı
izaleye kadirdir.
Fakat nesebini nefy etmek matlûb olan bir çocuk mevcut olduğu takdirde zevç de "liân talebi hakkına mâlik olur.
Hanbelî fukahasına göre zevce, hakkında vukubulub liânı icab eden herhangi bir kazf hususnda kazifin basîr olmasiyle âma olması arasında fark
yokdur. imam Şafiînin kavli de böyledir. Fakat İmam Mâlike ve Yahyel'ensarîye göre kazif, ya rüyete müstenid olmalı veya hamli inkâr suretiyle
bulunmalıdır ki, liân lâzım gelsin. Elmuğnî.)
(Zahiriyyeye göre liân hususunda zevç ile zevce; gerek hür ve gerek rakik olsunlar, gerek ikisi de müslim veya birisi müslim dğeri kitabiy-ye veya
ikisi de kitabî bulunsun müsavidir.
Kezalik zevceynin kazfinden veya zinadan dolayı mahdub olub olmamaları, aralarında duhul bulunmuş olub olmaması, ve her ikisinin ve yahut
yalnız birisinin âma veya fâsik bulunub bulunmaması, v§ isnad edilen zina fazihasınm rüyete müstenid olub olmaması müsavidir. Hâkim, herhelde
hâdiseyi takib eder, taleb vukuu şart değildir. Elmuhallâ.)
(Eimmei selâseye göre liân icra edilebilmesi için kazf in herhalde ce-hazı tenasül hakkında ohnası şart değildir. Makûs cihet hakkındaki kezif de

liânı müstelzim olur. Elmuğnî.) 
[27]

 
Liândan Evvel Kazein Sübutü :
 



519 - : Liân icrasına hâkim tarafından karar verilebilmesi için kaz-fin sübutü lâzımdır. Bu sübut, ya ikrar ile veya beyyine ile olur. Şöyle ki
Zevcenin kazif iddiasını zevç, ikrar ve itiraf eder veya inkârı takdirinde zevce en az âdil erkek şahadetiyle. isbat edebilirse liân ikame
edilir.                                                                              ,
Bu hususda kadınların şahadetleri ve şahadet üzerine şahadet ve kadının kadıya mektubu muteber değildir. Çünkü hudud mesabesinde bulunan
liân, şübhe ile bertaraf olur.
520 - : Zevce, kazif hakkında şahid ikame etdikden sonra zevç, kendisini zevcesinin tasdik, zinayı ikrar etmiş olduğunu iki erkek veya bir erkek ile
iki kadımn şahadetleriyîe İsbat etse had de, ilân da sakıt olur.

Zevç ile zevcenin beyyineleri bulunmadığı takdirde biribirini istin-lâfda bulunamazlar. Hindiyye. 
[28]

 
Lianı Vücubünden Evvel Veya Sonra Iskat Eden Şeyler:
 
521 - : Kazifden sonra zevç ile zevceden biri veya her ikisi tecen-nün veya irtidad etse veya dilsiz kalsa veya birine kazif edib de hakkında haddi
kazif icra edilse veya zevce haram' bir suretle vatiy olunsa veya aralarında beynunet vukua gelse lian sakıt olur, had de lâzım gelmez. Hattâ
beynunetden sonra nikâhı    tecdid etseler de liân yapılamaz. Çünkü sakıt olan, .avdet etmez.
Binaenaleyh bir kimse, zevcesine «Ey zaniye sen bainsin» veya «üç talâk ile boşsun» dese ne liân ne de had lâzım gelir. Çünkü zina isnadı,
zevciyyet haline müsadif olmuş, badehu talâk ile beynunet vukua gelmiş-dir.
Fakat «Sen üç talâk ile boşsun ey zaniye» dese liân lâzım gelmezse de had lâzım gelir. Zira kazif, beynunetden sonra âdeta bir ecnebiyye hakkında
vaki olmuş olur.
522 - : Kazifden sonra vaki olacak talâkı ricl ile üân sakıt olmaz. Meğer ki liân ikamesinden evvel iddetin    geçmesiyle beynunet husule gelsin
523 : - Liânı vi&eubünden sonra iskat eden her şey, liânın badel'icra hükmünü de ibtal eder.
Meselâ : zevç ile zevceden biri, mülâaneden sonra tecennün etse veya nefsim tekzib eylese artık liânın hükmü kalmaz, nikâhları hâli üzere devam
eder. Şu kadar var ki, zevç, nefsini tekzib etdiği takdirde hadde müstahik olur. Bedayi, Hindiyye, Dürri Muhtar.
« (Fıkhı Hanbelîde deniliyor ki: zevç, zevcesine kazf edib de badehu Hândan evvel veya liânı itmamdan evvel vefat etse liân sakıt olub çocuk var
ise kendisine lâhik ve zevcesi varis olur. Zevce, kendi liânını ikmalden sonra, zevcesinin Hânından evvel vefat edince de hüküm böyledir. Bu
hususda fukaha, müttefikdirler. Ancak imam Şafiîye göre yalnız zevcin Haniyle beynunet hâsıl, tevarüs sakit, çocuğun nesebi müntefi olur. Zevce

iltiânda bulunmazsa hakkında thad lâzım geür. Elmuğnî.) 
[29]

 
Lianın Hükmü
 
524 - : Liânın hükmü, - aşağıdaki meseleler veçhile - mukarenet ve istimtam haram olması, tefrik ile beynunet   husule gelmesi, nesebin
kat'edilmesidir.
525 - : Zevç ile zevce mülâanede   bulunmakla aralarında hemen mukarenet ve istimtaın hürmeti tekarrür eder, fakat aralarında hemen firkat hâsıl
olmaz. Bu halde zevç, zevcesini bainen tatHk etmelidir. Etmezse hâkim tarafından tefrika hükmedilmesi lâzım gelir.
Binaenaleyh tefrik vaki olmadıkça zevciyyet ahkâmı carî, zevcin talâkı, zihan, i'lâsı muteber ve aralarında tevarüs carî ölür. 55evc, nefsini tekzib
ederse aralarında nikâhı tecdide lüzum görülmeksizin mukarenet de caiz olur.
Fakat İmam Züfere göre mücerred liân yapılmakla firkat vaki olur. Hükme ihtiyaç görülmez.
526 - : Telâunda tekerrür carî değildir.
Binaenaleyh bir kimse, zevcesine defeat ile kazifde bulunsa hakkında yalnız bir liân lâzım gelir.
527 - : Liânı müteakib vuku bulacak tefrik ile bir talâkı bain tahakkuk eder. Çünkü zevcin sebebiyet verdiği firkatler, talâk kabilinden-dir. Bununla
mülki nikâh, bilkülliyye" zail olur. Zevç veya zevce, nefsini' tekzib etmedikçe zevciyyeti iade caiz olmaz.
Bu, İmamı Âzam ile îmam Muhammede göredir. Fakat İmam Ebu Yusüfe, İmam Züfer ile Hasan îbni Ziyad'a göre bu tefrik ile bir hürmeti
müebbede vücude gelir. Artık zevciyyeti iade asla caiz olmaz.
528 - : Hâkim, zühul ederek daha liân tamam olmadan tefrika hükm etse bakılır: eğer zevç ile zevceden her biri liânın büyük bir kısmını, meselâ :
dörtdde üçünü yapmışlar ise tefrik nafiz olur. Çünkü ekser için hükmi kül vardır ve bu hükm, ictihad mahallinde vaki olmuş olur. Fakat daha liânın
ekserisi yapılmamış ve yahut   zevç ile zevceden yalnız birisi tamamen liânda bulunub da henüz diğeri iltiânda bulunmamış ise tefrik nafiz olmaz.
529 - : Çocuğun nesebim nefy etmek suretiyle olan kazifden dolayı liân icra edilince hâkim, «Bu çocuğu validesine ilzam etdim, bunu zevcin
nesebinden çıkardım» diyerek çocuğun nesebini zevcden kat ile validesine ilhak eder. Fakat liân icra edilmedikçe nesebin kat'ına hükm edilemez.
Binaenaleyh kazif, lianı icab edecek veçhile mün'akid olmazsa veya liân, badelvücud bir veçhile sakıt olursa veya liânı icab etdiği halde zev-ceyn,
mülâaneyi terk ederlerse çocuğun nesebi münkati olmaz.
Meselâ  bir kimse, zevcinden doğan çocuğun nesebini nefy edib zevcesi de kendisini tasdik eylese bununla o çocuğun nesebi münkati olmaz.
Çünkü bu takdird liân icrası müteazzir olur. Liân müteazzir olunca onun hükmü olan nefyi neseb de müteazzir bulunmuş olur. Zevç ile zevcenin
nesebi nefiy hususundaki tesadükuna itibar olunmaz. Çünkü neseb, çocuğun hakkıdır.
530 - : Çocuğun uluku, liân carî olamıyacak bir zamana müsadif olduğu takdirde  de   muahharan vukubulacak   liân ile   nesebi   münkati olmaz.
Meselâ : Zevce, uluk zamanında kitabiyye veya cariye olub da ihtida, etdikden veya azad edildikden sonra hamlini vaz eylese artık vuku bulacak
bir nefy ile çocuğun nesebi kat' edilemez. Çünkü ulûk zamanında Hâne ehliyet bulunmamışdır. Nesebi kat' etmek ise liânın hükmüdür.
531 - : Hamlin nesebi, vilâdetinden evvel kat' edilemez. Çünkü hamli nefiden dolayı imamı Azama göre liân lâzım gelmez ki, bu tarik ile nesebi
kat' etmek mümkün olsun.
îmameyne göre de neseb ile sabit olan irs gibi hükümler, hami için değil, evlâd için sabit olur. Hami ise infisal etmedikçe evlâd adını alamaz.
532 - : Liân neticesinde nesebi kat' edilen çocuk ile liânda bulunan zevç arasında tevarüs ve nafaka hükümleri cereyan etmezse de sair neseb



ahkâmı cereyan eder.
Binaenaleyh bunların biribirine şahadetleri, zekât vermeleri, biribi-riyle evlenmeleri caiz olmaz. Ve o kimse, bu çocuğu amden kati edecek olsa
hakkında kısas cezası tatbik edilmez ve bu kimse ber hayat oldukça bu çocuğun nesebini başka bir şahıs iddia edemez. Velev ki çocuk, kendisini
tasdik etsin. Çünkü o kimsenin hayatda bulundukça nefsini tekzib ederek, çocuğun nesebini kendisine ilhak etmesi me'muldür. Çocuk da bu sayede
bir lekeden kurtulmuş olur.
Fakat o kimsenin vefatından sonra yaşı müsaid olan bir şahıs, bu çocuğun nesebini iddia edebilir. Zira artık tekzibi nefs ihtimali kalma-mışdır. Şu
kadar var ki o şahıs, bu çocuğun zinadan mütevellid olduğunu dermeyan etmemelidir, ederse nesebi kendisinden sabit olmaz. Sübu-ti neseb
bahsine de müracaat!
533 - : Liân yapıldıkdan sonra daha tefrika hüküm vermeden hâkim azl edilse veya vefat etse lâhik hâkim, yeniden liân icrasını emreder.
Hindiyye, Bedayi, Bahri Raik.
"(tmam Mâlik ile İmam Şafii'ye göre liân ile hürmeti müebbede sabit olur, zevceyn, nefislerini tekzib etseler de zevciyyeti iade caiz olmaz.
Hanbelîlerce de zahirî mezheb böyledir.)
{îmam Şafiîye göre de daha zevce iltiânda bulunmadan yalnız zevcin Haniyle firkat vücude gelir. Çünkü liân zevce muhtesdir. Hattâ zevç, cariye
bulunan zevcesine Hândan sonra bir veçhile mâlik olsa kendisine tekarrüb edemez.
îmam Şafi'ye göre hamlin nesebini kat' caiz olduğu gibi vilâdetine kadar intizar da caizdir. Elmuğnî, Tuhfe.)
(Hanbeli fukahasma göre firkat, zevç ile zevcenin liâniyle hâsıl olur. Birinin liânı kifayet etmez. Aralarını hâkimin tefrik etmesine lüzum var mıdır,
yok mudur? Bu hususda iki rivayet vardır. Bir rivayete göre mücerred müîâane ile firkat hâsıl olur, hükme muhtaç olmaz.
îmam Mâlik ile Ebu Sevr'in, Davudi Zahirî'nin, İbnd Münzirin kavileri de böyledir. Liân iîe husule gelen firkat, fesindir.
Hanbelîlere göre zevç, iltiânda bulunduğu halde zevce bulunmasa hakkında had İâzım gelmez, zevaiyyet hali üzere kalır. Hasenin, Evzaînin, ashalbı
re'yin kavileri de böyledir. Fakat Şa'bî ile İmam Mâlike ve îmam Şafiîye göre hakkında had lâzım gelir.
lltiândan imtina eden zevce hakkında Hanbelî fukarasının muhtelif kavileri vardır. Bir kavle göre habs edilir, iltiânda veya dört defa ikrarda
bulununcaya kadar habsden çıkarılmaz. Diğer bir kavle göre se-bilî tahliye edilir. Maahaza her ikisi de liânda bulunmadıkça neseb mün-kati olmaz.
Bütün ehli ilmin kavli de bu veçhiledir. Yalnız îmanı Şafiîye göre mücerred zevcin Mâniyle firkate ve kat'ı nesebe hükm olunur.
Yine Hanbelî fukahasına göre bir kimse, zevcesini muayyen bir şahıs ile zina etmekle itham etse her İkisine de kazifde bulunmuş olur. O halde
zevcesdyle mülâanede bulunursa her ikisine aid kazifden dolayı had sakıt olur. Gerek lian esnasında o şahsın adını zikr etmiş olsun ve gerek
olmasın. Fakat liânda bulunmazsa her.ikisi de fcazfin muktezasını istemeğe müstahik olur. Ve her hangisi isterse önün için o kimse hakkında had
icra edilir. Talebde bulunmryan için had icra edilmez. îmam Mâlikin kavli de böyledir. Şu kadar var ki, liân ile o şahsa aid had hakkı1 sakit olmaz.
Hartbelî fukaıhasmdan bazılarına göre de bu kazf, yalnız zevceye müteveccih bulunmuş olur. Binaenaleyh bundan dolayı başkasına taleb ve had
hakkı teallûk etmez. Elmuğnî)
(Zahiriyye mezhebine göre de mücerred Mân ile müebbed hürmet vü-cude gelir. Velev ki, bilâhare zevç, nefsini tekzib etsin.
Liânda bulunan zevce, gebe ise hamlinin nesebi de kocasından nefy edilmiş olur. Gerek Mânda söylenmiş olsun ve gerek olmasın. Şu kadar var ki
zevç, hamMn nesebini ikrar ederse bu neseb kendisine lâhik olur. Bundan dolayı hakkında had lâzım gelmez. Çünkü hamM ikrar, zinanın vukuuna
mani değildir. Hattâ zevce, yapılan firkat hususunda zevcini tasdik edib «hami ondan değildir» diye kocasının ikrarını kabul etmese hakkında had
lâzım gelir, çocuğun nesebi müntefi olmaz.
KezaMlk : Bu kazif ve ikrardan sonra henüz Mân vuku bulmadan Çocuk doğacak olsa zevç, kendisinden haddi iskat için yine Mânda bulunabilir.

Fakat çocuğun nesebi artık kendisinden asla müntefi olmaz. El-muhallâ.) 
[30]

 
Lian İle Kati Nesebin Şartları :
 
534 - : liân yapüdıkdan sonra tefriki müteakib nesebdn kat'edil-mesine hüküm verilmesi için aşağıdaki meselelerde beyan olunan şartların
tahakkuku lâzımdır.
535 - : Nesetâ nefiy suretiyle olan kazif, vilâdet zamanına müsadif olmalıdır.
Şöyle ki : zevç, zevcesinin doğurduğu çocuğun kendisinden olmadığını aradan tehnde = tebrik zamanı göçmeden iddia etmelidir.
Tehnie müddeti, bir iki ve İmamı Azamdan bir rivayete göre yedi günden ibapetdir. Fakat zevç, vuku bulan tehnieyi kabul eder ve çocuk için âdet
veçhile vilâdet eşyasını almiya bağlarsa artık nefyine hakkı kalmaz, çocuğun nesebini delâleten ka'bul etmiş olur.
İmamı Azamdan düğer bir rivayete görö (bu nefy için muayyen bir müddet yokdur. Elverir ki kabule delâlet eder bir şey bulunmasın. Çünkü nefyi
neseb, teemmüle muhtaç bir şeydir. Bunun için teemmüle müsait bir zaman ister. Bu teemmül ise eşhasın ahvaline göre İhtilâf eder. Bu hususda bir
vakit tayini müteazzârdir. Binaenaleyh âdete nazaran tehnie ve teemmüle müsaid bir vakit geçmedikçe nefy etmek sahih olur.
îmameyne göre bu hususda nifas müddetinin ekseri olan kırk gün tayin edilmiştir. Zira nafas, vilâdet eseridir. Vilâdet eseri devam etdikce de nefyi
neseb caiz olur.
536 - : Zevç, gaib olduğu takdirde vilâdete ittılaı ânından itibaren yukarıdaki mesele veçhile ahkâm carî olur. Maahaza îmam Ebu Yu-süfden bir
rivayete göre gaib, fisatöen, yani : çocuğun sütden kesilmesinden evvel çıkıp geMrse nifas müddetine müsavi bir müddet içinde nesebi nefy
edebiMr, fisalden sonra geMrse artık nefy edemez,
imam Ebu Yusüfden diğer bir rivayete göre de nifas müddetinden sonra haberdar olursa iki sene tamamına kadar nesebi nefy edebilir. Bu takdirde
de nefy müddeti için reza müddeti nazara alınmış oluyor.
Şunu da ilâve edeMm ki, bu çocuğun doğmasiyle vaHdesinin mehri teekküd etmiş olur. Meselâ : bir kimse, bir kadın ile gıyaben evlenib de daha
rüyet ve mükarenet vuku bulmadan bir çocuk vücude gelmekle nesebi nefy edilse aralarında Mân cereyan eder, çocuk validesine ilhak edilir, o
kadın da mehrinin tamamına müstahik olur.
537 - : Çocuğun nesebi, ne sarahaten ve ne de delâleten    kabul edilmemiş olmalıdır. Aksi takdirde kat'ma imkân bulunmaz.
Meselâ : Zevç, zevcesinin doğurduğu çocuk hakkında «Bil benîm çocuğumdur» veya «bu çocuk bendendir» dese onun nesebini sarahaten kabul



etmiş olur. Yapılan tebrik ve tekmeyi kabul etdiği veya buna kargı sükûtta bulunduğu takdirde de nesebi delâleten kaibul etmiş sayılır. Çünkü âkil
olan bir kimse, kendisine aid olmıyan bir çocuk hakkındaki tebriki kabul etmiyeceği gibi buna karşı sükût da etmez.
538 - : Doğan çocuk, tefrika hüküm zamanında ber hayat olmalıdır, ğer ber hayat olmazsa nesebi kat' edilemez.
Binaenaleyh bir kimse, zevcesinin doğurduğu çocuğun nesebim vefatından sonra nefy edecek olsa aralarında Man carî olabiMr. Fakat neşet kat'
edilemez. Çünkü neseb, mevt ile tekarrür eder, artık inkıtaa ihtimali kalmaz. Nesebin inkıtaı, Mânın levazımından değildir, mücerred kazifden
dolayı Man cereyan eder. îmam Ebu Yusüfden bir rivayete göre bu halde liâne de mahal kalmaz. Çünkü müoerred nefyi veled suretiyle olan
kazifden maksad, nesebin kat' edilmesidir. Bu maksad, müteazzir olunca artık Hânın bekasında bir faide kalmamış olur.
539 - : Çocuklar, tev'em dseîer her birinin nesebi nefy edilmelidir. Birinin nesebi kabul edildiği takdirde diğerlerinin de nesebleri kabul edilmiş,
olur, artık kat'a imkân kalmaz.
Meselâ : bîr kimse, zevcesinin bir batında doğurduğu iki çocukdan birini ikrar, diğerini nefy edecek olsa bakılır: eğer ilk doğan çocuğu ikrar ederse
her iki çocuğun nesebi sabit ve Mân lâzım olur. Çünkü birinci çocuğun nesebini kabul, diğerinin nesebini de kabul demekdir. Zira hami, birdir.
İkinci çocuğun nesebini inkâr etmek, ikrardan rücu demek olur. Halbuki neseb hakkındaki ikrardan rücua ihtimal yokdur.
Liâna gelince bu, ikrar edilen bir nesebden sonra nefyi neseb suretiyle vaki olan bir kazifden münbaisdir.
Bilâkis o kimse, ilk doğan çocuğun nesebini nefy, ikinci çocuğun nesebini ikrar ederse yine her iki çocuğun nesebi sabit olur. Çünkü ikinci
çocuğun nesebini ikrar etmekle nefsini tekzib etmiş olur. Bu halde yalnız hadde müstahik olur, liâne mahal kalmaz. Çünkü toir kazifden dolayı had
ile liân dctima edemez.
540 - : Nesebi nefy edilen iki tev'emden biri, Hândan evvel Ölse veya öldürülse artık ikisinin de nesebi kat' edilemez.  Çünkü meyyitin nesebi
kesüemiyeceğinden sağ kalan çocuğun nesebi de kesilemez. 2üra bunlar, tev'emdirler.
541 - : Nesebin sübutüne şer'an hükm edilmemiş olmalıdır. Şer'-an mahkûm bissübut olan bir neseb, kat' edilemez. Şöyle ki :
Bir kimse, zevcesinin doğurduğu çocuğun nesebini nefy edib de aralarında daha liân cereyan etmeden bir ecnebi bu çocukdan dolayı o kadına
kazifde bulunmakla hakkında had icra edilecek olsa çocuğun nesebi o kimseden sabit bulunmuş olur, artık kat'ı nesebe imkân kalmaz, liân da sakit
olur. Çünkü hâkim, kazif olan ecnebiye had vurmakla onu tekzib etmişdir. Bu tekzib ise çocuğun sübuti nesebine hüküm demekdir. Sübutüne
hükm edilen bir neseb ise artık kat1 edilemez. Bu ecnebi hakkındaki had ile kadının iffeti tezahür etmiş olacağı cihetle liân© de artık hacet kalmaz.
Bedayi, Bahri Raik, Hindiyye.
« (imam Mâlike göre nefyi neseb, vaz'ı hamli müteakiib muaccelen vaki olmalıdır. Zevç, hamli bildiği halde nefy etmeyib zevcesine tekar-rübde
bulunsa veya bilâ özür- nefiy keyfiyetini tehir ederse artık nesebi nefide bulunamaz. Bedayî.)
(İmam Şafiîye göre nesebi nefy için muayyen fcir müddet yokdur. Bu, fevridir. Çünkü nesebi fevren nefy etmemek, delâleten kabul demekdir.
Zevç, nefye kadir olduğu halde nefy etmeyib sükût edince artık nef-ye hakkı kalmaz, imam Ahmedin kavli-de böyledir.
îmam Şafiîye nazaran avamdan bir şahsın bu fevrîlik meselesindeki cehaleti, bir mazeret teşkil eder.
Ataya, Mücahide göre zevç, nesebi muterif olmadıkça dilediği vakit nefy edebilir. Ebubekire göre de bu, Öyle iki üç gün gibi bir müddetle
mukayyed değildir, belki âdetin cereyanına tâbidir. Meselâ : tevellüd geceleyin vuku bulsa sabah olub da nâsın dağılacakları zamana kadar nefiy
müddeti devam eder. Fakat zevç, vuku bulan tehnîe ve dua hakkında âmin hân olursa neseb, kendisinden bil'ittifak sabit olur. Elmuğnî, Bedayî.
Şafiîlerce iki tev'emden yalnız birinin nesebini nefy etmek, sahih değildir. Meğer ki vilâdetleri arasında en az altı ay bulunsun. Çünkü bir rahimde
iki erkeğin nutfesinden birer, çocuğun bir müddet içinde tekevvün etmesi, âdeti ilâhiyyenin cereyanına muhalifdir. Rahim, ihbal kuvvetini haiz bir

nutfeyi ihtiva edince ağzı nıünsed olur, artık başka nut-feyi kabul edemez. Tuhfetülnıuhtac.) 
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Lîânın Sebebi Ve Hikmeti Teşkiiyyesî :     
 
542 - : Liânın sebebi, zevcin, zevcesine yabancılar hakkında haddi icab edecek bir veçhile - kazf etmesidir. Bu kazf, zevcin, zevcesine ya zina
isnad etmesi veya zevcesinin doğurduğu çocuğun nesebini nefy eylemesi suretiyle olur. Böyle bir kazfî müteakib zevç ile zevceden herhangi biri
mahkemeye müracaat ederek liân yapılmasını isteyebilir.
Fakat liân husus jr.da ihtiyata riayet edilmesi lâzımdır. Bazan bu gibi kazif hâdiseleri, bir gazab ve ihtiras neticesi olarak zuhura gelebilir. Bu
takdirde liân tarikine gidilmesi, hâdisenin şüyuuna meydan verilmesi, asla muvafık olamaz. işte bu ihtimale mebnîdir ki, liân hususunda fevkalâde
ihtiyata riayet edilmiş, hiçbir muamelede carî olmıyan dört  defa şehadete lüzum gösterilmiş ve yalancı olan zevç hakkında Allah Tealânin laneti,
yalancı olan zevce hakkında da Cenabı Hakkın gazabı davet edilerek her müminin ruhunu titretecek, kendisini yalan yere şehadetde bulunmadan
men edebilecek bir yemin usulü kabul olunmuşdur.
Hattâ liân için mahkemeye müracaat vuku bulunca hâkim, evvelâ zevce nasihat verir, kendisini tövbeye davet eder, yalan yere şahadetde, yeminde
bulunmadan tahzir ederek kendisine ahiret azabını hatırlatır. Sonra da zevceye ayni suretde nasihat vererek yalan yere yemin etmemesini, ahıret
azabına nazaran dünyevî cezanın pek hafif bulunduğunu kat'î bir lisan ile ihtar eder. Hâkimin bu veçhile hareket etmesi, müs-tahsendir.
Bütün bu Öğütlere, bu tahzirlere rağmen iki taraf, liân icrasında musir olursa artık hakim için mül&ane yapılmasına müsaadeden başka çare kalmaz.
« (Malikî fukahası diyorlar^ki: lüzumsuz yere liânda bulunmak, bir gocuğun nesebini nefy etmek, muvafık olamaz. Meselâ: çocuğun başkasına
benzemesi, mukarenet zamanında azî vukuu veya inzal vaki olmaması, yahut tenasül cihazı yoliyle mukarenet yapılmamış bulunması, nesebi nefy
etmek için bir sebeb teşkil etmez.)
(Şafiî fukahası da diyorlar ki: bir zina hâdisesinden dolayı zevce veya zevceye veya bir ecnebiye teveccüh edecek başka bir zarar melhuz olmadığı
takdirde tatlik ile iktifa edilmesi, hâdisenin setredilerek şüyuu-na meydan verilmemesi, evlâdır.
Hattâ bir kimse, zevcesinin zinasına muttali olduğu halde doğurduğu çocuğun kendisinden olub olmamasını ihtimal dahilinde görürse mücerred
bununla kazifde bulunması, nesebi nefy etmesi caiz olmaz. Çünkü iki ihtimal, müsavi olduğundan çocuğun firaşı sahihe istinadı müreccahdır. Bu
halde - sahih kavle nazaran - kazif de, liânda haram olmuş olur.. Çünkü talâk İle müfarekat temin edilebilir, hâdisenin şuyuiyle alâkadarların
mutazarrır olmasına meydan verilmiş olmaz,



Kezalik : bir erkek, kendisinin akim olduğunu zannederek buna istinat ile nesebi nefy iddiasında bulunması caiz değildir. Çünkü birçok akim
sanılan kimselerin üıbale muvaffak oldukları vakidir.
Amma bir erkek, zevcesinin zinakâr olduğunu kat'iyyen bilir veya bir takım karinelere, vesikalara mebni müekked bir zan ile zan ederse o halde
kazf ile Hâne tevessül edebilir. Çünkü bu takdirde firaşı tathire, nesebi siyanete; kendisini ardan vikayeye muhtaç bulunur. Halbuki her zaman
'beyyîneye destres olamaz.
Kadına gelince o da kocasının isnad etdiği zinadan berî olduğu takdirde kendisinden ve ailesinden âri def için taleb vaki olunca telâunde
bulunmalıdır. Böyle olmadığı takdirde liânda bulunması icab etmez.)
(Hanbelîlere göre de her vakit kazfe, liâne tevessül edilmesi caiz değildir. Bunlara göre kazif üç nev'e ayrılır. Birincisi: vacıbdir. Şöyle ki: bir kimse,
zevcesini kendisine tekarrüb etmemiş olduğu bir tuhr esnasında başkasiyle zina eder bir halde görecek olursa bu kadından idde-tinin nihayet
bulmasına kadar itizal eder. Kadın, o gayri meşru muka-renetden itibaren en aa altı ayda bir çocuk doğurursa bu çocuğun nesebini kat' için kazif,
vacdb olmuş olur. Çünkü bu halde çocuğun zinadan hâsü olduğu yakin mesabesinde bulunur. Bunun nesebi nefy edilmezse kendisine veya sair
kariblerine varis olur, kendisinin evlâdiyîe, mehari-miyle ihtilâtda bulunur. Bu ise caiz değildir. İkincisi : caizdir. Şöyle ki : bir kimse, zevcesinin
zina ettiğini görür veya zina etdiği kendince sabit bulunur veya zinada bulunduğunu emin bir şahısdan işidir veyahut zinası halk arasında şüyu
bulur, bununla beraber arada bir çocuk bulunmaz veya bulunursa da zinadan hâsıl olduğu anlaşılmaz, tşte bu halde kazif, caizdir. Maamafih bu
halde sükût edilmesi de caiz, belki efdal ve ehseiıdir. Çünkü bu takdirde zevç, talâka tevessül ederek hem kadını hem de kendi nefsini setr etmiş
olur.
Üçüncüsü : haramdır. Bu ise yukarıdaki iki kısmın haricinde olarak zevceler ve ecnebiler hakkında yapılan kazifdir. Bu, kebairden sayılan bir
seyyiedir. Elmuğnî.)
543 - : Liânın hikmeti teşrüyyesine gelince bu da, yukarıdaki be-yanatdan da anlaşıldığı üzere kazif suretiyle lâhik olan âri def etmek, şerefsiz veya
iffetsiz bir refik veya refikadan halâs olmak, gayri meşru çocukların iltihakından aileleri sıyanetde bulunmak, zevciyyet hukukuna vukubulan
tecavüzden dolayı kati bir ayrılış ile bir nevi ceza ter-tib eylemek, başkaları hakkında da müessir bir ibret, bir mania teşkil edivermek gibi şeylerdir.
Gayrimeşru çocukları aileler arasına sokmıya cüret eden kadınlar hakkında dinen büyük, tahzirler mevcut olduğu gibi meşru çocukların neseplerini
nefy eden erkekler hakkında da pek büyük teîıdidler vardır. «Hak Tealâ Hazretlerinin böyle bir erkekden ihticab edeceği, yani: o erkeği nazarı
rahmetinden uzaklaştıracağı ve onu evvelin ve 'aharîn muvacehesinde risva edeceği» bir hadisi şerifde beyan buyurulmuşdur.
Filhakika zina fazihası, ne kadar büyük bir cinayet ise afif bir şahsa zina isnadı da o kadar ağır bir cinayetdir. Böyle bir isnada haksız yere maruz
kalan bir şahıs, arlanır, cemiyet arasında mevkii müşkilleşir. Binaenaleyh bu ân kendisinden gidermek için bir ser'î çareye tevessül etmesi lâzım
gelir ki, o da liân tarikidir.
Bunun aksine olarak bir kadının iffetden. mahrumiyeti, gayri meşru bir çocuk dünyaya getirmesi ise kocasına karşı en büyük bir cinayetdir., Allah
Tealâya karşı da pek büyük bir ma'siyetdir. Artık bir erkek, böyle bir cinayetin ağırlığı altında hayatını idameye kadir olamaz, bundan kurtulmaya
ve kendi ailesi arasına gayri meşru bir çocuğun sokulmasına mani olmıya olanca kuvvetiyle çalışmak ister. Halbuki bu fazihayi isbat edecek
beyyineden mahrum bulunur, yapmış olduğu ka-zifden dolayı da hadde müstahik görülür. Binaenaleyh böyle elnn bir durumda da bir erkek İçin
liâne tevessülden başka çare bulunmaz.
Diğer bir bakımdan da bir kazif, ya doğrudur, vakıa mutabıkdır, ya değildir. Eğer doğru ise bundan dolayı liân icrası, kadın hakkında bir cezadır,
kadın bu tarik ile nikâh nimetinden mahrum kalır, şerefini kaybeder, yapmış olduğu fazihanın bir nevi dünyevî azabına kavuşmuş olur.
Bu hâdise, başkaları için de bir müessir ibret dersi teşkil etmiş olur.
Bilâkis bu kazif, doğru değilse liân icrası* zevç hakkında manevî mesuliyeti müstelzim olacağı gibi onun hakkında dünyevî bir ceza mahiyetinde
de tebarüz eder. Çünkü bu yüzden kendisini teşhir etmiş, zev-ciyyet nimetinden mahrum kalmış olacaktır. Bu elîm âkibet ise zevciy-yet hukukuna
aykırı hareketlerde bulunacak sair kimseler için de bir müeyyid mania mahiyetinde bulunmuş olur.
Velhasıl : liân icrasının meşruiyeti, daha böyle bir nice mühim maslahatlara, hikmetlere müteveccih bulunmuşdur. Elverir ki, yerinde istimal edilsin.
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Zevç İle Zevce Hakkında Hiyabi Tefrika Sebeb Olup Olmayan Bazı İlletler :
 
544 - : Bir takım illetler, arızalar vardır ki, bunlardan birinin zevcde veya zevcede mevcudiyeti veya sonradan tahaddüsü halinde diğer tarafın hiyan
tefrik ile muhayyer olub olamıyacağı islâm hukukunda mühim bir mebhas teşkil eder. Muhayyer olduğu takdirde dilerse buna razı olarak nikâhı
idame eder, dilerse razı olmayıb mahkemeye müracaat ederek usulü dairesinde tefrik kararı alır. Nitökim ileride görü-lecekdir. Bu illetlerin
başlıcaları ise şunlardır :
(1) : Kara; kadının tenasül cehazında bulunub kendisine mukarenete manî olan bir kemikdir. Böyle cehazı tenasülünde bulunan bir ke-mikden
dolayı kendisine tekarrüb kabil olmayan kadına da «karna» denilir..
(2) : Retak; tenasül cehazında tenebbüt edib mücameat mahallini kapayan bir et parçasıdır. Cehazı tenasülünde zuhur eden et parçasından dolayı
mücameat mahalli kapalı olan kadına da «retka» denir.    Bahri Raikde retkanm tarifi, kamaya verilmişdir.
(3) : Af el; tenasül cehazının    haricinde    zuhur edib    mukarenete mani olan bîr bezden ibaretdir. Kendisinde böyle bir mania bulunan kadına da
«afla» denilir.
Minhetül'halikde afla ile karna bir gösteriimişdir.
(4) : Fetk; meni mecrasiyle bevl mecrası veya kubül ile dübür arasındaki inhırakdan ibaretdir. Buna «ifza» da denir. Elmuğni.
(5) : înnet- inanet; ademi iktidar denilen arızadır ki,    erkeğin reculiyyet uzvu mevcut olduğu halde mücameate muktedir olmaması halidir. Bu
uzuv, gerek intişar etsin ve gerefk etmesin. Böyle    tekarrübe muktedir olmayan erkeğe de «inniyn» denir.
înnet, ihtiyarlık, mütemadiyen aklî mesaî, dimağın fazla faaliyeti, ziyade havf ve haya, şiddetli şevk ve şetaret, âşıkane hayalâıt ve tasav-vürat,
çokça mukarenet, istimta bilyed, taharet ve nezafetden mahrumiyet, nefret ve istikrahı mucib hâlât, asabî âfet, tenasül uzvunun fena teşekkülü gibi
sebeblerden neşet eder ki, her birinin kendisine göre tedavi usulü vardır. Meselâ : ikinci ve üçüncü sebebden mütehassil innetin izalesi için fikir ve



zihnin istirahati, son sebebden münbais innetin ref'i için de fennî ameliyat vesaire lâzımdır. Ancak ihtiyarlık dolayısiyle hâsıl olan innetin zevali
kabil görülmemektedir.
Sihir yüzünden innete mübtelâ olanlar da vardır.
Seyyibe tekarrüb edebildiği halde bikre tekarrüb edemiyen veya bazı nisaya mukarenete muktedir olduğu halde diğer nisaya mukarenete kadir
olamıyan bir erkek, tekarrüb edemediği kadına nazaran inniyn sayılır. Yalnız haşefe kısmını idhale kadir olan bir erkek, inniyn sayılmaz.
(6) : Hisa;  hâdimlik hali,  yani   : erkeklik uzvu mevcud    olduğu< halde husyelerin çıkarılmış olmasıdır: Bu halde bulunan erkeğe «hasıy» denilir.
Husyelerin bulunmaması, gerek kesilmek ve gerek çekib çıkarılmak suretiyle olsun müsavidir. Bir hasiy, âleti tenasülü münteşir olmadığı takdirde
inniynden maduddur. Fakat husyesi bulunmamakla beraber erkeklik uzvu münteşir olan kimse, inneyn hükmünde değildir.
Fen. sahihlerinin beyanına göre husyeler, nıenevî maddenin kaynağıdır. Husyeleri çıkarılmış olan bir erkek, erkeklikden mahrum, tenasül
vazifesini ifadan âciz olur. Validesinin rahmindeki bdr ceninin, husyeleri karnının içindedir, doğdukdan sonra dışarı çıkar, husyelerinin hiçbiri
çıkmıyan veya biri çıkıb da diğeri mahallinde kalan hilkat garibleri-ne tesadüf olunmuşdur. Husyelerden yalnız birinin ftulunmaiması, innet ve
akamete bais ve mukarenete mani olmaz.
(7) : Cüb, erkeklik uzvile beraber husyelerin  kesilmiş bulunması halidir. Bu halde bulunan bir erkeğe «mecbub»  denir. Yalnız erkeklik uzvu
kesilmiş olan veya tenasül âleti düğme gibi pek ufak bulunan şahıs da mecbub saydır.
Mecbübiyet, bazan ıhilkî olur. Tenasül âletinden mahrum olarak doğan garaibi hilkate nadiren tesadüf olunur. Bazan da hayvanat tarafından
ısırılma, koparılana gibi bir sebepten dolayı ânz olur. Husyeleri olduğu halde tenasül âleti düğme mesabesinde bir et parçasından ibaret olan
mecbublar, delk ve temas suretiyle ihbale kadir olabilirler ki, bunlar, bu cihetle akîm sayılmazlar.
(8) : Şekz şekkâziyyet; mücameat ve muhaletadanevvel mıt-fenin nüzuliyle erkeklik -uzvunun intişar edememesi halidir. Zevcesini kendisine cezb
ederetmez   hablel'muhalete   nutfesi  nüzul edib   badehu mukarenet için reculiyyet uzvu münteşir olmıyan kimseye de «şekkâz» denir ki, bu da
inniyn demekdir. Fakat inukarenet edebildiği halde nutfesi nüzul etmeyen kimse, inniyn sayılmadığından bundan dolayı muhayyerlik sabit olmaz.
Etıbbanın beyanına göre nutfenin çıkmaması, bevl mecrasının ya te-şennüc halinden veya meniyi kazîbe isal eden mecranın kapanmasından ıjeri
gelir. Bu garip haletin muhtelif dereceleri vardır. Dimağın aledde-vam bir şey ile iştigali, kuvvei akliyyenin ıbozgunluğu, istimna 'bilyed demlen
muzir, menhiyün anh âdet, bu hastalığı husule getiren sebebîer-dendir.
(9)  : Cünun   =   cinnet; bir ihtilâli  aklîdir ki işlerin, sözlerin  akıl dairesinde cereyanını çok kere men eder.
Cinnet, İmam Ebu Yusüfe göre senenin ekserisinde devam ederse «cünunı mutbik» adını alır. Bunun dûnundeki cinnete de «cünunı gayri mutbik»
adı verilir.
Bu halde mecnunlar, iki kısma ayrılır; Biri «mecnunı mutbak» dir ki, cinneti bütün vakitlerini ihata eder. Diğeri de «mecmını gayri mutbak» dir ki,
kâh mecnun olur kâh ifakat bulur.
(10) : Hunuset, bir şahısta hem tenasül uzvunun, hem de erkeklik âletinin mevcut olması halidir. Bu halde bulunan şahsa «hünsa» denir. Erkeklik
dişilik cihetinden hangisinin galib olduğu bilinmediği, yani her iki uzuvdan bir anda tebevvül etdiği takdirde kendisine «hünsai müş-kü» denilir.
Mukabili «hünsai vazıh» dır. Bunun hali tebeyyün etmedikçe nikâhın sıhhatine hükm olunamaz.
Erkeklere mahsus bevl mevziinden tebevvül eden hünsa, erkek, kadınlara aid bevil mahallinden tebevvülde bulunan ıhünsa da kadındır. Çünkü
herhangi uzvundan tebevvül ederse onun uzvu aslî olduğu diğerinin ise bir ânzai aybiyyeden ibaret bulunduğu anlaşılır. Her iki uzvundan tebevvül
etdiği suretde ise sabıkı muteber olur. Binaenaleyh bunların nikâhları caizdir. Şu kadar var ki, erkek olan hünsa, mücameate kadir olamazsa innîn
ıhükmünde bulunur.
(Hanbelî fukahası hünsai müşikil hakkında ihtilâf etmişlerdir. Hırkfye göre bu hususda hünsanm sözüne müracaat olunur. Eğer kendisinin erkek
olub tabiatinin kadınlara meyyal bulunduğunu ifade ederse kadınlar ile evlenebilir. Bilâkis kendisinin kadın olub« tab'ının erkeklere meyi etmekde
olduğum söylerse erkek ile evlenebilir. Çünkü bu, batın! bir hal olub buna vukuf ancak kendisinin ifadesiyle mümkün olur.
Miras ve diyet cihetine gelince kendi hakkında mirasını veya diyetini azaltacak suretde ikrarı makbuldür. Fakat (bunları arttıaracak suretde ikrarı
kabul olunmaz. Çünkü kendisi bu hususda müttehem sayılır.
Böyle bir hünsânın imamet, velayeti nikâh hususunda ve başkası üzerine bir hak isbat ebmiyecek şeylerde de sözü kabul olunur.
Böyle bir hünsa, bir kadınla veya erkekle evlendikden sonra dönüb de hilafım iddia etse evvelce evlendiği cinsin gayriyle izdivacı hususunda sözü
makbul olmaz. Çünkü nefsini tekzib etmiş, hem erkek ile hem de kadın ile evlenmeği icab edecek bir hali iddiada bulunmuş olur. Şu kadar var ki,
evvelce bir kadın ile evlenib de sonra «Ben kadınım, erkek değilim» derse bu ikrarına mebni nikâhı münfesih olur, mehrin sukutu hususunda sözü
makbul olmaz.
Bilâkis erkek ile evlenib de sonra «Ben erkeğim, kadın değilim» derse nikâhın feshi hususunda sözü makbul olmaz. Çünkü bu halde kendi lehine,
başkasının aleyhine ikrarda bulunmuş olur.
Hanbelî fukahasından Ebubekre göre böyle bir hünsa, hali tebeyyün edinceye kadar kimse ile evlenemez. İmam Şafiînin mezhebi de böyledir,
îmam Ahmedden de böyle bir kavlin mensus olduğu mervîldir. Çünkü böyle bir şahıs, kendisi için nikâhı ibahe edecek bir şeyin vücu-düne
müstahik değildir. Elmuğnî.)
(11) : Cüzam, bedenin içerisinde sevdanın intişarından mütehaddis bir illetdir ki, âzamn mizaç ve heyetini ifsad, mahv ve sukutunu   intaç eder, arız
olduğu uzuv, evvelâ kızarır, sonra kararır, daha sonra koparak dökülür. Her uzuvda tahaddüs edebilirse de en ziyade yüzde zuhur eder. Sahibine
«meozum» denir.
(12) : Beres; mizacın fesadından naşi 'bedenin zahirinde zuhur eden şiddetli bir beyazlikdır ki, âzamn demeviyyetini izâle eder,    kendisiyle teşe'üm
olunur bîr illetdir. Sahibine «ebres» denilir.
(13) : Emrazı zühreviyye, tenasül uzvunda vesair azada zuhur ediıb sahibinin maluliyetine ve çok kere helakine sebebiyet veren bîr taklm korkunç
illetlerdir.
Lahika :
Zührevî illetlere dair bazı tıb kitablarında münderic olan malûmatın hülâsası şöyledir :
Malûm olduğu üzere zühre, seyyarelerden büyük, parlak bir yıldızdır. Vaktiyle bazı cahil kullar, bunu bir hüsn ve aşk ilahesi sanmışlardı.



Esatire göre zühre, güya denizlerin lâtif mevcelerindetı yaradılmış, fakat hiffeti meşreble, iffetden mahrumiyetle lekeli bulunmuş pek güzel bir
kadın imiş, sonra göklere kadar yükselmiş, parlak bir yıldız halinde görünmeğe başlamışdır!.
İşte emrazı zühreviyye, bu muhayyel kadına mensub illetler imiş!. Bu illetler, alelekser iffete münafi münasebetlerden münbais olmakda-dır. Bu
cihetle bunlar, seriüzzeval bir zevkin ne kadar vahîm neticeleri müstelzun olduğuna işaret için böyle zahiren güzel, fakat hakikatde iffet şerefinden
mahrum, muhayyel bir şahsiyete nisbet edilmiştir. Başlıca şu üç kısma ayrılırlar:
«Kurhai basîta», yumuşak sangîr denilen hastalıkdır. Etibba-mn beyanatına göre bu hastalık, mevziî olub emrazı züihreviyyenin en hafif ve en
seriüzzevalidir. Kana geçib bedenin her tarafına   yayılmaz, çok kere tenasül azasında bulunursa da vücudun sair taraflarında da zuhur edebilir.
Bununla aşılanan uvuz, bir gün sonra kızarır, bir mayi oradaki beşereyi kaldırır, bir kabarcık peyda olur, üçüncü gün mayi tamamen bir cerahat
haline münkalib olur. Beşinci ve altıncı gün artık sangir denilen kurha vücude gelmiş olur. Altı ve nihayet sekiz hafta içinde kamilen şifa bulursa da
yerinde bir çukurluk, bir nişane terk eder. Bazan nezafetsizlik, fena tedavi neticesi olarak bir takım ihtilâtlara sebep olabilir ki, bu halde gittikçe
azar, büyür «kurhai âkile» adını alır ve tedavisi uzun bir müddet sürer.
«Hiritatülbevl - belsoğukluğu» bevl mecrasını örten ince deriye arız olub sirayetini müteakib iki ve nihayet beş gün içinde alâmetleri ve eserleri
zuhur eden bir hastalıkdır. Bu illet de mevziî ise de veha-meti, kurhai basdtadan daha ziyadedir. Bazan bir umumi maraz halini alarak sahibinin-
maluliyetine, hattâ  senelerce  devam  ederek  Ölümüne sebeb olabilir. Bu illet, yalnız tenasül uzuvlarına münhasır kalmayıb sair azaya da, meselâ :
göze ve nadiren ağıza, buruna da intikal ile hastayı görmek nimetinden mahrum edebilir. Ve kana da karışarak bezlerde, vücudun oynak yerlerinde
zuhur ederek bunları hareketden mahrum bırakır. Bunun neticesinde de her iki husyede iltihab hâsıl olub, erkeğin innet ve akametine sebep olu? ki,
artık çocuk vücude getirmez. Tenasül uzvunun mahv ve istîsaline bais olduğu da vardır. Vaktiyle tedavi edildiği takdirde birkaç hafta içinde
bertaraf olabilirse de yolunda tedavi edilmediği takdirde birkaç sene devam eder.
«Daül'efrenc = frengi», zührevî marazların en vahimi olub, umumî ve daimîdir. Kan vasıtasiyle azanın ve ensicenin tamamına ya-yıhr, ciltde bir
takım döküntülere, damarlarda iltihabla da sebebiyet verir. Bedenin ensicesini derince bozar, asarı mâdâmeHıayat devam eder. Husule getirdiği
tezahürat ve avarıza binaen «birinci devir» «ikinci devir», «üçüncü devir» adiyle üç devreye ayrıldığı gibi kesbî, irsî ve hablî olmak üzere de üç
nev'e ayrılır.
(1) : «Kesbî daül'efrenc», bir şahsa doğrudan doğruya   başkasından sirayet yoliyle ânz olan frengi hastalığıdır. Sirayetinin sebebi, çok kere gayri
meşru mukarenetle mes ve takbil gibi şeylerdir.
(2) : «İrsî daül'efranc», bu hastalıkla malûl olan bir baba veya anadan evlâdına intikâl eden frengi illetidir.
(3) : «Hablî daül'efrenc», rahmi mâderdeki, ceninden validesine intikâl eden frengi âfetidir. Şöyle ki, babasındaki illet, evvelâ cenîne sirayet eder,
ceninden de anasına intikâl eder. Bazan. çocukdaki illet, validesine sirayet etmediği halde süd anasına sirayet eder.
Daül'efrenc, kabili şifadır. Her devresinde teşfiyesi ve hiç olmazsa vehamet ve sirayetinin tâdil ve izalesi mümkün ise de vaktiyle tedavisine
müsareat edilmemesi, bir takım vaihim neticelerin zutıuruna sebebiyet verir.

Zatürrie, yılancık, verem dahi mezkûr illetler gibi sarî marazlardan sayılmaktadır. Tafsilâtı tıb kitablarında mündericdir. 
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Înnet Ve Cüb Sebebiyle Olan Tefrikler :
 
545 - : Zevcedeki tekarrübe mani illetlerden dolayı    zevç,   hıyarı tefrika mâlik olmaz. Bu illetler, yukarıda yazıldığı üzere kara,    retak, afel'den
ibaretdir.
Fakat bu ayıblardan salim olan bir kadın, zevcinde bulunub tekarrübe mani olan illetlerden dolayı hiyarı tefrik hakkına mâlik olur. Bu illetler de
cüb, innet, hısa, hunuset, şekkâziyyetdir.
546 - : Karn,  retak gibi tekarrübe mani  arızalardan salim olan mükellef bir kadın, kocasının cüb ve İnnet gibi mukarenete mani bir illet ile malûl
olduğuna nikâhdan sonra muttali oldukda hâkime müracaat ederek tefrikini taleb edebilir. Fakat kendisine mücameate mani bir illet bulunan kadın,
kocasmdaki o kabil bir aybdan dolayı    tefrikini talebe müstahik olmaz. Çünkü zaten kendisindeki bir maniadan dolayı muka-reneti kabil
bulunmamadır.
547 - : Kendisine izdivacdan sonra zevci tarafından bir defa olsun tekarrüb edilmiş olan salim, mükellef bir kadın, kocasında    ahiren hadis olan
tekarrübe mani bulunan.,bir ayıbdan dolayı hakkı hiyara mâlik olmaz. Çünkü hiyarı tefrikin sübutu, bir "defadan ibaret olmak üzere kazaen vacib
olan tekarrübün bulunmamasından münbaisdir. Bu tekarrüb mevcud olunca zevcenin kazaen sabit bir hakkı fevt olmamış olur. Fakat böyle bir
tekarrüb, kadının hakkını diyaneten iskat etmez.  Bu hususda kadının mutazarrır olmasına meydan verilmemesi, talebi takdirinde mufarekate
muvafakat edilmesi kocası için diyaneten bir vecibedir. Bedayi, Bahri Raik.
548 - : Hakkı Myar, her akid itibariyle teceddüct etdiğinden evvelki akiddeki tekarrüb, ikinci bir akiddeki tekarrüb hakkım ibtal etmez.
Binaenaleyh bir kadın, tekarrübden, tevlidden sonra kendisini bai-nen boşayan kocasiyle nikâhı tecdid etse de bu kerre kocası mukarenete kadir
olmasa inniyn olmuş olacağından bu kadın içîn muhayyerlik hakkı sabit olur. Bahri Raik.
549 - : Nikâhdan evvel zevcin innetden maada meebubiyyet gibi tekarrübe mani bir aybına muttali veya nikâhdan sonra innet ve meebubiyyet gibi
herhangi bir aybına razı olan zevcenin hakkı hıyarı    sakıt olur. Fakat nikâhdan evvel innete ıttıla, muhayyerliği iskat etmez.
Binaenaleyh bir kadın, mecbub olduğuna vâkıf bulunduğu bir er-cek ile evlense nikâhdan sonra bu sebepden dolayı tefrikini isteyemez.. Jünkü
mecbubun tekarrübe kadir olamayacağı mliteyakken olduğu halde kadının onunla evlenmeğe muvafakat etmesi, onun bu haline razı olduğuna
delildir.
Lâkin innetine vâkıf olduğu bir şahıs île evlense nikâhdan sonra tefrikini isteyebilir. Zira bazı nisaya tekarrübden âciz olan bir şahsın diğer nisaya
tekarrüibü kabil ve innetin zevali me'muldür. Bu halde zevcin tekarrübe muktedir olamıyacağı müteyakken olmadığı cihetle 'kadının bu izdivaca
muvafakati, kocasının o haline razı olduğuna yakinen delâlet etmez. Bahri Raik.
550 - : Bir kadın, kocasmdaki tekarrübe mani bir iHetden dolayı tefrikim istemek üzere hâkime müracaat etdikde bakılır: Eğer illet, cüb gibi zevali
kabil değilse te'cilde bir faide mutasavver olmadığından hâkim, zevcesini bainen boşamasını zevce emr eder. Imtinaı takdirinde zulmü def için
derhal aralarını tefrike hükm eyler.



Fakat illet, innet gibi kabili zeval ise hâkim, zevci vakıa zamanından, yani: muhasama tarihinden ve şayet mukarenete muktedir olamayacak halde
marîz ise ifakat vaktinden ve ihrama girmiş ise ihlâl ânından itibaren bir sene müddetle te'cil ve <bu müddet içinde tedavide bulunmasını
kendisine tenbih eder. Zevç, te'cili gerek istesin ve gerek istemesin.
Bu te'cil esnasında zevç veya zevce az ve çok bir müddet tekarrübe mani olacak derecede hasta olur veya zevce gaybubet, meselâ hacce azimet
ederse bu suretle geçen müddet, hisaba idhal edilmez. Amma zevcin gaybubeti, hacce azimeti, zevcenin hayz günleri ve Ramazanı şerif günleri
hisaba idhal edilir.
Zevç, habs edilib de zevcesiyle halvetde bulunmaları mümkün olmadığı takdirde habs müddeti mühlete dahil olmaz. Kadın dahi bir hak do-
layısiyle habs edildiği halde kocasiyle halvetde bulunmaları mümkün ise habs müddeti mühlete dahil olur ve illâ olmaz.
Bu müddet içinde illet zail olursa artık tefrika mahal kalmaz. Amma zail, meselâ bir defa olsun tekarrübkaibil olmadığı Ve zevç, talâka razı olmayıb
zevce de tefrik talebinde musir olduğu takdirde hâkim, aralarını tefrika hükmeder.
Fakat zevç, tatlik veya hâkim, tefrike hükm etmedikçe mücerred zevcenin nefsini ihtiyar etmesiyle firkat vaki olmaz.
Hâkimin te'cilinden sonra, zevç bir müddet daha te'cilini istese zevcenin rızası olmadıkça hâkim, buna iltifat etmez. Çünkü te'cil müddetinin
hitamiyle zevcenin tefrik hakkı sabit olduğundan rızası bulunmadıkça bu hakkın te'hiri caiz olmaz. Zevce razı okluğu takdirde ise bilâhare rücu
ederek firkati ihtiyarda bulunabilir. Bu rıza, gerek hâkimin huzurunda ve gerek haricde izhar edilsin müsavidir. Mebsut, Bedayi, Bahri Raik,
Hindiyye.
551 - : înnîne verilen mühlet, bazı fukahaya göre bir senei şem-siyyedir ki, senei kameriyyeden on bir gün ziyadedir. Hülâsa'nın   beyanına nazaran
müfta bi'h olan da budur. Çünkü bu, ihtiyata daha muva-fıkdır. Fusuli erbeanın tamamen zuhuru, bir senei şemsiyye zarfında kabildir. Bu müddet,
muhtelif beşerî tabiatlerüzerinde tesiratı âdiyest meş-hud olan dört mevsimi tamamen müştemildir.                                       ?
Fakat sair fukahaya göre bu mühlet müddeti, bir senei kameriyyeden ibaretdir ki, üç yüz kırk beş gündür. Bu kavi, zâhirürrivayeye mutabık
olduğundan sahih ve muteber bulunmaktadır.
Te'cil, ay esnasına müsadif olunca bil'ittifak eyyama itibar olunur.
Ademi iktidar hali, bazan -bir arızî illetden, bazan da aslî, hılkî bir âfetden münibais olur. Binaenaleyh inneti illetden fark ve temyiz için dört faslı
cami bulunan bir mühlete ihtiyaç görülmüşdür.
552 - : Hâkimden başkasının te'cili muteber değildir. Te'cilden sonra hâkim, azl edilse veya vefat etse hâkimi lâhik, mezkûr te'cil üzerine
muamelesini bina edib yeniden te'cilde bulunmaz. Verilecek te'cilin tarihi kayd ve bu hususa işhad edilir, Hindiyye.
553 - : Te'cilden evvel veya te'cilin hitamında zevç, inkâra mu-karin tekarrübünü iddia etse taihkik edilir. Eğer zevce seyyib ise söz, maalyemîn
zevcindir. Çünkü bu halde zahiri hal, zevcin lehine şahiddir. Binaenaleyh artık te'cil ve tefrike mahal kalmaz. Fakat vakıanın bidayetinde zevç,
ademi tekarrübünü ikrar veya yeminden nükûl ederse te'cil olunur. Ve te'cil hitamında ikrar veya yeminden nükûl ederse zevce tah-yir edilir.
Amma zevce bikr ise söz bilâ yemîn zevcenindir. Çünkü bekâreti, kendi iddiasını müeyyiddir. Bekâretin sübutu, vak'anın bidayetinde ise zeyc, te'cil
edilir, vak'anın hitamında ise zevce tahyir edilib firkati ihtiyar etdiği takdirde tefrike hükm olunur.
554 - : Zevcenin bekâretinde veya retka, karha olduğunda ihtilâf olundukda bir kadına muayene etdirilir. Fakat iki kadına muayene et-dirilmesi
itmi'nani   kalbi   temin edeceğinden ahvetdir. Şayed   muayene eden kadınlardan bazıları zevcenin bekâretine, diğerleride seyyib olduğuna şahadet
etseler başka kadınlara gösterilmesi icaib eder.
Zevcin mecbubiyetinde ihtilâf edilince de emîn bir erkeğe muayene etdirilir. Çünkü zaruret halinde avret mahalline bakılması mubah olur. Bahri
Raik.
555 - : Zevcinin ademi tekarrübünü inkârına mukarin iddia eden kadın, seyyib bulunmakla bekâretinin »evci tarafından değil, belki mukarenet
bulunmaksızın başka bir sebeble zail olduğunu dermeyan etse buna itibar olunmayıb söz, zevcinin olur. Çünkü bu müdafaa, hilafı zahirdir. Bahri
Raik.
556 - : Halveti sahihadan sonra innet sebebiyle kocasından tefrik edilen bir kadın, bainen mutallâka sayılır.    Binaenaleyh iddet bekler, tam
mehrine müstahik olur. Fakat böyle'bir halvet vuku bulmamış ise iddet lâzım gelmez. Mehr tesmiye edilmiş ise yarısına, tesmiye edilmemiş ise
müt'aya müstahik olur. Hindiyye.
557 - : Kocasından innet gibi bir sebeble tefrik edilmiş olan kadın, tekrar onunla izdivaç akdinde bulunsa artık o illetden dolayı tefrik talebinde
hakkı olamaz. Çünkü onun bu haline razı olmuş bulunur. Bahri Raik.
558 - : Cub, innet ve ademi kefaet sebebiyle tefrikde velînin hasra
rasb olunması caizdir. Çünkü vekâlet carî olan her hususda velînin hasm nasb olunması sahihdir. Bu hususlarda ise vekâlet carî olur.
Binaenaleyh bir matuhun innetinden dolayı zevcesi tefrikini taleb eylese velîsi muvacehesinde bir sene müddetle te'cil olunur.
Kezalik : bir mecnunenin zevci inniyn olsa velîsinin talebi üzerine badettecil beynleri tefrik olunabilir.
Velî, zevcenin innete veya meCbubiyyet haline razı olmuş olduğuna veya mecbubiyyet haline akidden evvel muttali bulunduğuna dair bey-yine
ikame etse tefrik cihetine gidilemez. Beyyinesi bulunmayınca zevcenin tahlifini taleb* edebilir. Zevce yeminden nükûl ederse yine tefrike hükm
edilemez. Fakat yemîn ederse hükm dilir. Bahri Raik.
559  - : Mecnun olan inniynin te'cil olunub olunmıyacağı hakkında iki kavi vardır. Bir kavle göre te'cil olunmaz. Çünkü te'cil, tekarriib
bulunmadığı takdirde tefrik içindir. îimiynin firkati ise talâkdir. Halbuki mecnun talâka mâlik değildir. Sahih olan bu kavidir.
Diğer kavle göre mecnun da bir sene te'cil olunur. Çünkü bu müddet içinde mücanıeati mümkündür. Fakat hali ifakatine intizar olunmaz.
560  - : inniyn olan zevç, çocuk ise bulûğuna intizar olunur, tn-niyn veya mecbub olan şahsın zevcesi çocuk ise onun da bulûğu zamanına intizar
lâzım gelir. Çünkü kocasının bu haline bulûğundan sonra razı olması melhuzdur. Bahri Raik.
561 - : Bir cariyenin kocası inniyn veya mecbub olsa hıyarı tefrik hakkı kendisine değil, mevlâsına aid olur. Binaenaleyh mevlâsı bu hâle razı
olunca cariye tefrik talebinde bulunamaz. Bu, imamı Azama göredir. îmam Ebu Yûsüf'e göre. ise bu muhayyerlik cariyenin hakkıdır. Bahr.
562 - : Bir kadın, mecbub olduğunu bilmeksizin bir erkek ile ev-lenib sonra bir çocuk doğurmakla o erkek, bu çocuğun nesebini bil'iddia bu
hususda bir hükm istihsal etse bile kadın muhharan muttali olduğu meobubiyet halinden dolayı tefrik talebine müstahik olur. Çünkü bu halde
nesebin lüzumu, mücameatin vukuunu müştekim olmaz. Hindiyye.



563 - : Bir mecbubun zevcesi tefrikden sonra iki seneye    kadar hir çocuk dogursa nesebi sabit olursa da yapılan tefrik, bâtıl olmaz. Zira
mecbubdan nesebin sübutü, sahk voliyle vuku bulan inzal itibariyledir. Tefrik ise mevcud olan mecbubiyetden dolayıdır.
Fakat bir inninin zevcesi badettefrik mezkûr müddet içinde çocuk dogursa inıîiyn tekarrub iddia etdiği takdirde yapılmış olan tefrik, bâtıl olur.
Çünkü inniyn hakkında nesebin sübutiyle ademi innet, zahir olduğundan innetin vücudine mübtenî olan tefrik bâtıl olmuş olur. Hindiyye.
564 - : Zevce, tefrikden sonra kocasının    tekarrübünü ikrar etse veya bu ikrarı beyyine ile sabit olsa yapılan tefrik, bâtıl olmaz. Çünkü yalan
söylemesi ihtimaline mebni hükmü ibtal etmek istemesiyle müt-tehem bulunur.
Fakat tefrikden evvel ikrar etmiş olduğu tefrikden sonra iki şahidin şahadetiyle sabit olursa vaki olan tefrik, bâtıl olur. Bahri Raik.
565 - : Teehhül etdiği kadına bir defa olsun tekarrub edemiyen ihtiyar bir şahıs dahi înniyn hükmündedir. Binaenaleyh kendisine tefrik talebi
vukuunda bîr sene mühlet verilir.
Erkeklik uzvu mevcut olduğu halde mukarenete kadir olamayan hıssiy, hünsâ, gekkâz dahi tamamen inniyn sayılır ve binaenaleyh ayni hükme tabi
olurlar. Bahri Raik, Hindiyye.
 (Eimmeî selâseye göre de innetden ve mecbubiyetden dolayı zev-cenin mufarekat talebine hakkı vardır.
(Mâlikîlere göre bir erkek, hâzır veya gâib olub da zevcesine mu-kareneti bir müddet terk etmekle kadını mutazarrır etse, veya mütemadiyen
ibadetle meşgul olub da zevcesine tekarübde bulunmasa, veya bir yanlışlıkla, meselâ pıçak tutunurken erkeklik uzvunu kesse, veya lezzeti nisayı
izale edeceği kendisince malûm veya meşkûk olan bir ilâcı velev bir illet için içse bu yüzden mutazarrır olan refikası, mufarekatini talebe müstahik
olur. Bu haldezevc, talâka muvafakat etmezse kâkim, müfarakate 'hükm eder.
Hâkim, zevcin en az bir seneden ve diğer bir kavle göre üç seneden ziyade gaybubeti takdirinde tefrika derhal hükm edebilir. Diğer hususlardan
dolayı da muvafık görürse zevce bir mikdar mühlet verebilir. Fakat zevcin, zevcesini mutazarrır etmek istediğini anlarsa derhal tefrika hükm eder.
Şerhi Muhammedil'nırşı, Hâsiyei Aliyyil'adevî.)
(gafillere göre de erkekde akdi nikâhdan sonra hadis olan mecbu biyetden dolayı zevcesi mutazarrır olacağından muhayyer olur. Evvelce tekarrüb
bulunsun bulunmasın. Fakat tekarrübden sonra hâsıl olan in-netden nâgi muhayyer olmaz. Çünkü inniyyetin zevali me'mul ve sabık tekariibe binaen
zevcin mukarenete iktidarı malûmdur.
Ezberi rivayete nazaran hünsai vazıhın zevcesi muhayyer olmaz. Çünkü ihünsâdaki sükube veya sil'ai zaide = fazla ur nikâh ile maksud olanı fevt
etmez. Diğer bir kavle nazaran muhayyer olur.  Zira tabiat
bundan teneffür eder.
Zevcenin retka veya karna olmasından dolayı da kocası tefrik talebine salahiyetli bulunur. Kadın bu maniayı izaleye icbar olunamaz. Şu kadar var
ki, kendi arzusiyle izale edib mukarenet mümkün olursa artık kocasının muhayyerliği kalmaz. Bu illetlerden dolayı tefrik, hükme muhtacdır.
Çünkü bunların sübutü, ziyade nazar ve içtihada mütevakkıf dır.
tnnetden dolayı yapılan tefrik, îmam Mâlike göre talâkdan madud-dur. Çünkü bu, ademi tekarüıbden dolayı bir firkat olduğundan talâk-dır. Fakat
îmam Şafiî ile imam Ahmede göre bu, talâk sayılmaz. Zira bu, aybdan dolayı sabit bir hıyar olduğundan feshden ibaretdir. Elmuğ-
nî, Nihayetülmuhtac.)
(Hanbelîlere göre zevç, kendisinin innetine zevcesinin nikâhdan evvel muttali bulunduğunu iddia ve beyyine ile isbat veya zevcesi ikrar etse artık
tefrik için te'cil caiz olmaz, imam Şafiînin kavli cedidine göre, yine te'cil lâzım gelir. Çünkü bir nikâhda inniyn olan diğer bir nikâhda inniyn
olmıyabilir.
Kadın, kocasının İnnetine nikâlıdan sonra mutali olub da sükût etse hakkı hıyarını iskat etmiş olmaz. Belki murafaa için müracaati gününden
itibaren te'cil olunur. Bunda ihtilâf yokdur. Fakat bir kere razı oldu mu artık talebe hakkı kalmaz.
Bir zevceye mukarenet, diğerine karşı innetin tahakkukuna mani değildir. Yalnız îbni Ukayle göre böyle bir erkek, artık inniyn olmak-
dan çıkmış olur.
Hasiy olan bir erkek, zevcesine tekarrüb edemez bir halde ise te'cil olunur. Tekarüb edebiliyorsa zevcesi muhayyer olmaz.
Inniynin zevcesinden doğacak çocuğun nesebi, innîynden sabit olur. Çünkü innîynden çocuk yapabilecek bir halde inzal imkânı vardır.
Retkâ, karna, afla veya fetkâ zuhur eden 'bir kadının kocası için 'hıyarı fesh sabit olur. Çünkü bu halde mukarenet için birer manii hissî bulunmuş
olur. Elmuğnî, Keşşafülkma.)
(Zahiriyyeye göre innet, feshi mucib değildir. Binaenaleyh bir kimse, nikâh etdiği kadına mukarenet edemediği takdirde araları hâkim tarafından
asla tefrik edilemez ve kendisine bir müddet mühlet de verilemez. Gerek bir defa mukarenetde bulunmuş olsun ve gerek olmasın. Böyle bir erkek,

muhayyerdir, dilerse zevcesini boşar, dilerse nikâhında tutar. Ebnufeallâ.) 
[34]

 
İnnet İle Mecbubiyetden Başka İlletler Sebebiyle Olan Tefrikler
 
566 - : Cüb ve innetden başka -«ükahdan evvel mevcud veya nikâhdan sonra hadis olan herhangi bir illetden dolayı zevç ile zevceden hiçbiri için
hakkı hiyar sabit olmaz.
Bu mesele, imamı Âzam ile imam Ebu Yusüfe göredir, imam AH ile îbni Mesud (Radıyallahü teâlâ anhüma) nın nıezhebleri de böyledir. Ömer îbni
AbdiPAziz, îbni Ebî Leylâ, Evzaî gibi büyük müctehidler de buna kaildirler.
Fakat imam Muhammede göre zevcedeki ayblardan dolayı zevci muhayyer olmaz. Çünkü bu ayba razı olmadığı takdirde talâk ile zev-ciyyet
münasebetini kat' ederek kendisine lâhik olacak bir zararı def edebilir. Lâkin kadın, talâka mâlik olmadığından kocasında bulunan ve bîlâ zarar bir
arada ikametleri mümkün olmıyan beres, cüzam, cünûn gibi her illetdendolayı hiyarı tefrika mâlik olur.
imam Muhammedin bu kavli, bazı fukaha tarafından ahz olunduğu gibi 16 Cemadel'ûlâ 1534 tarihinde fetvahanei âli hey'eti te'lifiyyesince de
ihtiyar olunarak o babda bir irade istihsal edilmişdi.
567 - : imam Muhammedin beyan olunan kavline nazaran: bir kadın, cüzam, beres, ileti züihreviyye gibi bilâ zarar   birlikde    ikamet mümkün
olmayan illetlerden birinin kocasında vücudüne nikâhdan sonra muttali olsa veya nikâhdan sonra kocasında böyle bir illet tahaddüs etse muhayyer
olur. Dilerse bu hâle razı olarak onunla ikameti, zevciyye-tin devamım ihtiyar eder. Bu takdirde hakkı ıhiyan sakıt olur. Ve dilerse ihâkime



müracaatle tefrik talebinde bulunur.  Mevcud illetin  zevali ümid olunursa hâkim, tefriki bir sene tecil eder. Bu müddet içinde illet zail olursa artık
tefrika mahal kalmaz. Amma zail olmadığı ve zevç dahi bizzat tatlika razı olmayıb kadın da talebinde musir bulunduğu takdirde hâkim, tefrika
hükm eder. İyi olması umulmıyan böyle bir hasta-hkdan dolayı ise derhal tefrika ihükm edilebilir.
Fakat körlük, sağırlık, topallık gibi ayblardan birinin zevcde bulunması, bilittifak tefriki müstelzim olmaz.
568 - : Yine îmam Muhammede göre akdi nikâhdan sonra zevç tecennün etse zevcesi muhayyer olur. Bu halde; hâkime müracaatle ayrılması istese
hâkim, ayrılmayı bir sene müddetle te'cil eder. Çünkü hadis bir cinnet, kabili zeval olmakla innet (hükmündedir. Binaenaleyh bu müdet içinde
cinnet zail olursa tefrika mahal kalmaz. Amma zail olmadığı, kadın da tekrar hâkime müracaatle ayrılmasını istemekte musir bulunduğu takdirde
hâkim aralarını tefrika hükm eder.
569 - : Bir kadın, kocasının zevali kabil olmayan bir cünunı aslî ile mecnun olduğuna akdi nikâhdan sonra muttali olsa talebiyle araları derhal tefrik
olunur. Çünkü cünûnı aslî, cüb mesabesindedir, tecilde fai-de yokdur. Şu kadar var ki bir kadın, kocasının cünununa nikâhdan evvel muttali veya
nikâhdan sonra tahaddüs eden cinnetine razı olursa artık tefrik hakkına mâlik olamaz.
570 - : Zevcenin muhayyer olduğu yerlerde hıyarı fevrî değildir. Binaenaleyh dâvayı bir müddet tehir veya dâvayı ikameden sonra
bir müddet terk edebilir. Çünkü bir insan, her vakit dâvayı ikameye, husumeti takibe kudret bulamaz. Fakat dâvadan sonra hâkim tarafından tahyir
olunduğu meclisde nefsim ihtiyar etmezse muhayyerliği sakıt olur.
571 - : Nassen veya delâleten riza, hakkı kıyarı ibtal eder. Nassen riza, iskatı hiyan sarahaten 'beyan veya bu yolda carî olan
bir tabiri istimal etmekden ibaretdir. Delâleten riza da tahyirden sonra kadının kocasiyle ikamete razı olduğuna delâlet eder bir fi'lde bulunmasıdır.
Meselâ : kocası tecennün eden bir kadın, hâkimin tahyirinden evvel veya sonra «Ben hakkı hıyarımı iskat etdim, nikâhımızın devamına razı
oldum» veya «Ben kocamı ihtiyar etdim» dese nassen rizada bulunmuş olur.
Kezalik : tahyirden sonra hakkı hiyarını istimal etmeksizin meclisi hükümden çıksa veya kocasına itaat ederek onunla müzaceada bulunsa nikâhın
devamına delâleten razı olmuş olur.
Fakat kadının tahyirden evvel kocasiyle ikamet ve müzaceada ve bu misilli münasebetlerde bulunması, delâleten riza' sayılmaz. Velev ki, te'cil
müddeti geçmiş olsun. Çünkü te'cilden sonra kocasiyle bu gibi muamelâtda bulunması, onu ihtiyar etdiğine delâlet edeceği gibi onun halini ihtibar
ve imtihan etdiğine de delâlet edeceğinden bu ihtimale binaen mezkûr muamelât, riza'ya delil olmaz.
572 - : Bir aybdan dolayı husumetin teveccühü ve dâvanın mes-muiyyeti için o aybm evvelce sübutu lâzımdır. Evvelce de işaret olunduğu üzere
kadınların muttali olabilecekleri bazı uyubı nisadan dolayı kadınların muayenesine, sözüne müracat olunur. Aybın sübutı ve husumetin teveccühü
için yalnız bir kadının muayenesi ve ihbarı kabul olunabilir. Fakat en az iki kadının muayenesi ve ihbarı ihtiyata muvafıkdır. Amma etibba gibi
ihtisas erbabından başkasının anlıyamıyacağı dahilî emraz vesaire gibi ayblardan dolayı her 'halde etibbamn kavline müracaat olunur,
Ayblann.sübutiyle husumetin teveccühü için yalmz bir âdil tabibin ihbarı kâfidir. Aded ve şahadet lâfzı şart değildir. Maamafih iki âdil, müslim
tabibin muayenesi ve ihbarı daha ziyade itmi'nan bahş olacağından evlâdır. Bedayi, Hindiyye, Bahf, Reddi Muhtar.
«  (Eimmei selâseye göre kadın, kocasındaki    cüzam, beres ve cünundan ibaret üç aybdan dolayı hiyarı tefrike mâlik olacağı gibi erkek de
zevcesindeki cüzam, beres, cünun, kam, retak'dan ibaret beş aybın her birinden dolayı muhayyer olur. Dilerse, nikâhı idame eder, dilerse talâka
tevessül eder ve dilerse hâkime müracaat ederek tefrik hakkında bir hüküm alır.
Zührî'ye, Şüreyha, Ebu Sevr'e göre de zevce, her aybmdan dolayı red edilebilir. Elmuğnî, Ebülberekât.)
(Şafiîlere göre yukarıda yazılı illetlerden biri dolayısiyle niuhay-yer olan zevç ife zevceden herhangi biri, ayrılmayı ihtiyardan evvel vefat etse
diğeri kendisine vâris olur. Ve muhayyer olan taraf, hakkı hıyarını istimal etmedikçe aralarında talâk ikaı caiz bulunur. Fakat hakkı hıyarım istimal
etti mi artık aralarında talâk, i'lâ, zihar, Han, miras gibi ahkâm carî olmaz. El'üm.)
(Hanbelîlerin bu hususdaki kavileri de şu veçhiledir  :
(1) : Zevç ile zevceden Iherhangi biri diğerini cinnet, cüzam veya beres ilietiyle malûl bulsa kendisi için hıyacı fesh hakkı sabit olur.
(2) : Zevceynden her biri diğerinde kendisinde    bulunmıyan muayyen ayblardan birini bulsa her ikisi için de muhayyerlik sabit olur. Ebres olan bir
erkeğin zevcesini mecnune veya meczume bulması gibi Meğer ki mecbub olan bir erkek, zevcesini retka bulsun. O ihalde istim-taa yalnız birinin
hali bir mani teşkil etmiyeceğinden    hiçbiri için muhayyerlik olmamak lâyıkdır.
Her birinde ayni ayb bulunan, zevç ile zevce hakmda ise iki vecih vardır. Bir veçhe göre ikisi de muhayyer olmaz. Diğer bir veçhe göre ikisi de
muhayyer olur.
(3) : Kadın ile kocasından birinde akdi nikâhdan sonra böyle bir ayb tahaddüs etse Hırkı'nin, ifadesinden zahir olduğuna göre yine hıyar sabit olur.
Diğer bir veçhe göre ise sabit olmaz. imam. Mâlikin mezhebi de böyledir. Çünkü bu, akdin lüzumundan sonra ma'kudün aleyhde hâ-, dis olmuş bir
aybdır. Mebîde« hadis olan ayba müşabih bulunmuş olur. Şafiî fukahasına göre ise bakılır: Eğer zevcde hadis olmuş ise zevce için muhayyerlik
sabit olur. Zevcede hadis olmuş ise bir kavle göre zevç için muhayyerlik sabit olursa da diğer bir kavle göre sabit olmaz. Çünkü zeve, isterse
boşayabilir, zevce ise boşayamaz.
Maahaza bu gibi ayblardan dolayı muhayyerliğin sübutü için bu ayba akd zamanında vâkıf ve akidden sonra razı bulunmamak şartdır. Aksi takdirde
muhayyerlik olamaz.
(4) : Hıyarı fesh, terahî veçhile sabit olur. Muhayyer olanın rızasına delâlet edecek bir söz, bir hareket vuku bulmadıkça sakıt olmaz. Fakat Kadı'ya
ve İmam gafiînin mezhebine göre bu hıyar, fevrîdir. Ayba muttali oldukda sonra imkân mevcud iken fesh tehir edilirse bu hak, bâtıl olur.
 (5) : Bu ayıblardan dolayı nikâhı fesh etmek,  hâkimin hükmüne muhtacdır. Çünkü müctehedün fîha olan bir meseledir. Nitekim innet-ten,
nafakanın teazzüründen dolayı olan feshler de böyledir.
(6) : Bu ayblardan dolayı yapılacak feshlerde iki hal mutasavverdir. Şöyle ki:
Bu fesh, ya duhulden evvel olur. Bu halde zevceye mehr lâzım gelmez. Fesh, gerek zevç ve gerek zevee tarafından olsun, tmam Şafiînin kavli de
böyledir.
Veya bu fesh, duhulden sonra olur. Bu halde zevce mehri müsem-masına ve bir kavle göre mehri misline müstahik olur. tmam Şafiîye göre de vacib
olan, mehri misidir.
Bu takdirde zevç, kendisini tagrîr etmiş olan bir şahıs var ise ona bu mehr ile rücu edebilir. Esah olan, budur. İmam Mâlikin mezhebi de böyledir,



tmamı Azama ve İmam Şafiînin cedid kavline nazaran rücu edemez. Çünkü zevç, duhul ile bu mehrin bedelini istifa etmiş sayılır.
Böyle nikâhı fesh edilen bir kadına nafaka ve sükna lâzım gelmez. Çünkü bu fesh, bir beynunetdir. Zevcin ric'ate hakkı yokdur. Meğer ki kadın
yüklü olsun, o zaman iddet nafakasına müstahik olur. Süknâya istihkakı hususunda ise iki rivayet vardır.
(7) : Bir çocuğun velîsi veya bir cariyenin mevlâsı, bunları mezkûr ayblardan biriyle müsab bulunan bir şahıs ile evlendiremez. Şayed bilerek
evlendirirse nikâh, sahih olmaz. Bilmeksizin evlendirirse - bildiği zaman - nikâhı fesh etdirmesi icab eder. Bu nikâhın esasen sahih olmaması da
muhtemeldir.
(8) : Bir velî, büyük olan mevliyyesini rızasını istihsal etmeksizin bir ayıblı şahıs ile evlendiremez. Böyle bir kadın da ayiblı bir şahıs ile evlenmek
istediği takdirde velîsi - bir veçhe göre - buna mümaneat edebilir. Çünkü böyle bir hal, çok kere şikak ve adavete müfzî olur da bundan velî de,
ailesi de mutazarrır olabilir. Elmuğnî.)
(Malikîlere göre beharül'ferc, yani : tenasül cehazımn mukarenet halinde fena koku neşretmesi, ve mücameat halindeki haraet, yani : gaitin zuhur
etmesi, feshi mucib ayıbîardandır. Fakat .ağız kokusu, yatağa işemek, veya raücameat ânında zuhur eden bevl veya rîh, feshi müstelzim. olmaz.
Han-belîlere göre de selisülbevl, istitlâkı gait, başka tabir İle ishali daim, istihaze, tenasül uzuvlarındaki kuruhü seyyale, fena ağız kokusu, başdaki
fena kokulu taslaklık, aevceynden birinin hünsai vazıh olması halleri, feshe sebebiyet verecek ayıbîardandır. Elmezahibül'erbea.)
(Zahiriyye mezhebine gelince buna göre yukarıda kayd edilen ayıblardan dolayı zevç ile zevce için muhayyerlik sabit olmaz. Binaenaleyh nikâh,
sahihan münakid oldukdan sonra zevç ile zevceden birinde hadis olan cüzam, beres, cünûn gibi herhangi bir ayıbdan dolayı feah edilemez. Nitekim,
nefekanın, kisvenin, mehrin ademinden ve zevcin mef-kudiyetinden veya zevç ile zevceden birinin gayrimeşru mukarenetde bulunmasından dolayı

da nikâh, fesh edilemez. Zevç isterse talâka tevessül edebilir. Elmuhallâ.) 
[35]

 
Bazı İllerden Dolayı Tefrika Hükm Edilebilmenin Hikmeti Teşrüyyesi :
 
573 - : Bazı illetlerden dolayı nikâhın fesh ve izale edilib edilememesi hususunda müctehidîni kiramın başlıca dört zümreye ayrılmış olduğu
yukarıdaki meslelerden anlaşılmaktadır. Bu husudaki ihtilâfın menşei ve her zümrenin hikmeti teşri itibariyle noktai nazarı şu veçhile hülâsa edilir  :
(1) : inci zümreye nazaran : Zevç ile zevceden hiçbiri,    diğerinde bulunan herhangi bir illetden, bir arızadan dolayı muhayyer olmaz. Çünkü bu
gibi şeyler, nikâhın sıhhatine esasen mani değildir. Binaenaleyh bunlardan dolayı nikâhı izaleye kıyam etmek, doğru olamaz. Zevç isterse talâka
tevessül edebilir. Ve zevç ile zevce kendi aralarında birnza talâk ve hulû voliyle müfarekatde bulunabilirler. Fakat bu hususda sabr ye tahammül
gösterilerek zevciyetin devamına çalışmak evlâdır. Zahiriyye fukahası, bu zümreyi temsil etmekdedirler.
(2) : inci zümreye nazaran: bir erkek, zevcesindeki illetlerden dolayı muhayyer olmaz. Fakat bir kadın, kocasında bulunub bilâ zarar bir-likde
ikametleri mümkün olmayan bir kısım illetlerden dolayı muhayyer olur. Çünkü erkek, dilerse talâka tevessül edebilir. Kadın ise böyle değildir.
Binaenaleyh bir kadın, kocasını inniyn veya macbub görürse nikâhını fesh etdirebilir. Çünkü bu halde nikâhdan maksud olan gaye fevt olmuş olur.
Kocasının bu haline kadının tahammül etmesi daima kabil olamaz. O halde kadının zarardan vikayesi için muhayyer olması lâzım gelir.
Kezalik : kadın, kocasmdaki cüzam, beres gibi bilcümle muzir, sirayeti melhuz illetlerden dolayı muhayyer olur. Zira bu gibi illetlere tutulmuş
erkekler ile zevciyyeti idame çok kere pek müşkil olur., hastalığın sirayetinden korkulur, bu hastalıklardan tabiat, teneffür eder.
Madem ki, innetden dolayı kadın muhayyer oluyor, cinnet 'gibi, cüzam ve beres gibi illetlerden dolayı da muhayyer olması evleviyyetde kalır.
Çünkü bu illetler yüzünden zevceye lâhik olacak zarar, innet yüzünden arız olacak zararın fevkindedir. O halde bunlardan dolayı zevcenin tefrik
hakkına mâlik olması, hikmet muktezasıdir. tmam Muhaanmed ile diğer bazı fukaha da bu ikinci zümreyi teşkil etmekdedirler.
(3) : üncü zümreye nazaran  : kadın, kocasmdaki innet ve mec-bubiyetden dolayı muhayyer olur. Fakat sair illetlerden dolayı muhayyer olmaz.
Erkek ise zevcesindeki hiçbir illetden dolayı hakki hiyara müstahik olmaz. Çünkü erkek, tatlik salâhiyetini haizdir, lüzum görürse talaka tevessül
edebilir, onun hakkında muhayyerliğe lüzum yokdur. Kadına gelince bu, kocasmdaki innetden, mecbubiyetden ziyade mutazarrır olur, nikâhdan
maksud olan gayeyi tamamen elde etmiş olamaz. Beşerî ihtiyaçları, temayülleri, kendisini bu nikâhdan kurtulmaya saik, olur. Halbuki kendisi
tatlike salahiyetli değildir. Buhalde kadının tefrik hakkına malikiyyeti, maslahat ve hikmet muktezasıdır.
Sair illetlere gelince bunlardan dolayı kadının muhayyer olması da muvafık değildir. Çünkü bu illetler, akdi nikâhdan matlûb olan nefsi temkine,
aile teşkiline tamamen mani değildir. Teehhülden asıl gaye, bir aile tesis etmek, zevç ile zevce arasında bir-tesanüt, bir teavün vücude getirmekdir.
Şevki takdir ile böyle bir illete tutulan zevç veya zevcenin haline acımak, kendisine yardım etmek, insaniyet ve meveddet muktezasıdır. Buna
rağmen ayrılış yoluna gidilmesi, bîçare bir malûl veya malulenin daha ziyade müteellim olmasına sebebiyet verecekdir ki, böyle bir hareket, insanî
duyguları elbette rencide eder.
Zevç ile zevce arasında tekarrüb ve tevellüd vukuu, nikâhın seme-ratmdan sayılır. Bu semeratın vücude gelmemesi, asıl nikâhın izale edilmesini
icab etmez. Bunun içindir ki, tekarrübe muktedir olmayan bir erkeğin veya akım bulunan bir kadının nikâhı da sahih olarak münakid olur.
Bazı hastalıklardan tabiatlerin teneffür edeceği ve bunların sirayet ihtimali doğrudur. Fakat bunlardan her halde feshi nikâh suretiyle firar edilmesi
lâzım gelmez. Meczum hakkındaki bir hadisi şerifden böy le bir mâna çıkarılması doğru değildir.
Bu gibi malullerin yanlarına gidilmesi, kendilerine bakılması mü-bahdır. Hattâ bu gibi zavallıların hizmetlerinde bulunacak kimselerin sevaba nail
olacakları şüphesizdir.
Resuli Ekrem, sallâllahü tealâ aleyhi vesellem efendimiz, ihtiraz ve tevekkül hususunda ümmetine siai emri beyan için baza» meczum i!e
müsafehada bulunmadığı halde bazan da bir arada team tenavül buyururlardı.
Filhakika insan, mümkün mertebe bu gibi malûllerden tevakkide bulunmalıdır. Fakat bütün bütün de vâhimeye kapılarak böyle bir bedbahta karşı
inkisarı hatırını mucib olacak suretde müteneffirâne bir muamelede bulunmamalıdır. Çünkü böyle bir hal, insanların ahlâkı fâzı-lasına uygun
düşmez. Böyle bir ayıbdan dolayı tarafı Nebeviden nikâhın feshi iltizam buyurulmuş olduğuna dair olan bir rivayet ise usulü dairesinde sabit
değildir. Fethül'kadirde beyan olunduğu üzere bunun râvile-ri arasında metruk, meçhul kimseler vardır.
Nikâhı beyî muamelesine kıyas etmek de doğru değildir. Çünkü be-yîde iki tarafın maksadı maldır. Nikâhda maksadı aslî ise mal değildir.
Binaenaleyh bazı ayıblardan dolayı veya mebîin görülmemiş olmasından dolayı akdi bey'i fesh caiz olabilir. Fakat insanî bir münasebet ve muka-
renet tesisine hâkim olan nikâhın feshi hususunda böyle bir cevaz gösterilmesi muvafık olamaz.



Kadında bulunan karn, retak gibi arızalar, fennî ameliyat neticesinde bertaraf edilebilir. Diğer hastalıkların bir kısmı da bir tedavi neticesinde zail
olabilir.
Velhasıl : malûl bir şahıs da cemiyet arasında yaşamak hakkına mâlikdir. Böyle bir zavallı, cemiyet hayatından bilkülliye tecrit edilemez. Bir insana
mensub olduğu cemiyet arasında en yakın olan ferd ise kendi zevci veya zeveesidir. Artık bîçare bir malûl veya mâlûleyi kendisine en yakın olan
ferd de terk ederse hâli ne olur. ?
Böyle bir iptilâ karşısında bulunan bir aile efradı için takdirlere en şayan vazife, sabır ve tahammül dairesinde hareket ederek, içlerinde bulunan
illetli bir ferdin daha ziyade müteellim olmasına sebebiyet vermemek ve bu insanî vazifeden dolayı manevî mükâfata leyakat kesbet-miş olmakla
müteselli bulunmakdır.
İşte bazı illetlerden dolayı nikâhın fesh edilmemesini hikmet ve maslahata daha uygun gören bu üçüncü zümreyi de İmamı Âzam ile îmam Yusuf
vesâir bazı müctehidler, teşkil etmektedirler.
(4) : üncü zümreye nazaran bir kadın, kocasmdaki innetden, cüb-den, cüzamdan, beres ile cinnetden dolayı muhayyer olacağı gibi bir erkek de
zevcesindeki retakden, karnden, cüzamdan, beres ile cünûndan dolayı muhayyer olur. Çünkü bu gibi illetler, Elmuğnî'de beyan olunduğu veçhile ya
mukarenete mani olur veya mukarenete mani olacak bir nefret uyandırır. Bununla beraber mecnunun .cinayetinden, diğer illetlerin de sirayetinden
korkulur. Bu cihetle bunlar, mukarenet için birer manii hissî -mesabesinde bulunmuş olur.
Filvaki bu gibi illetler, zevciyyet hukukunu, istifaya 'hissen ve teb'an manidir. Ezcümle beresden dolayı tarafı nebeviden nikâhın fesh edildiği
mervîdir. Demek ki beres, mensusün aleyh bulunmuş oluyor. Bu halde cüzam ile cünun da berese mülhak bulunmuşdur. Çünkü menatı hükümde
müşterekdirler, bunlardan da tabiat, nefret eder.
Kitabül'üm'de deniliyor ki : zevç ile zevceden birinde, cüzam, beres veya zevcede retak, karn bulunursa diğeri için 'hakkı hiyar sabit olur. Zira ilm
ehli, tıbba ve tecrübeye müsteniden diyor ki cüzam veya beres hastalığı çok kere sirayet eder. Bu hastalık tab'an münafereti müstelzim olduğundan
zevceyn arasında mücameatin vukuuna mani olur. Böyle bir hastadan doğan çpcukda da bu hastalık ekseri zuhur eder. Hattâ bu çocuk salim olsa
bile onun zürriyetinde tesiri görülür.
Cünûn ile habl - fesadı akl de zevciyyet hukukuna riayeti ihlâl eder. Bazan bir mecnun, bir mahbul, arkadaşına saldırır, çocuğunu öldürmeğe kıyam
eder. Artık nikâhdan matlûb gaye fevt olur.
Şüphe yok ki selîm tabiatler, bu gibi malûller ile mücaleset ve mu-
karenetden teneffür eder. Bu tabiî teneffür : arslandan firar etdiğin gibi cüzamhdan firar et) hadisi
şerifîle de müeyyed bulunmakdadır. îzdivacdan maksud olan mukare-net ve husuli evlâd gayesi, bu teneffüre mebnî fevt olur. Ve bu illetler, bazan
evlâd ve ensaba da sirayet eder. Bu, fenne sabit bir hakikatdir.
Şu da muhakkak ki, kâinatda hiçbir şey, bizzat müessir değildir. Bütün tabiat zerrelerinde mevcud olan muhtelif, tabiî hassalar, yedi meşiy-yetin,
kudreti fâtıranın hükmü altındadır. Şu kadar var ki, sanii âlem olan Allah Teaiâ Hazretleri, bir takım kevnî hâdiselerin zuhurunu birer adî sebebe
rabt etmiş olduğundan bu misillû marazların, illetlerin sirayet sebebiyle tahaddüs edebileceği istibâd edilemez.
Fen ehlinin «kanuni tabiat» dedikleri bu keyfiyete lisanı şeriatde «Süneni ilâhiyye» ıtlak olunur ki, bu süneni eelîlenin - hilafı takdir olunmadıkça -
hükümleri tebeddül ve tehallüf etmez. Nitekim nazmı kerîmi de bunu naükdir.
Binaenaleyh mezkûr illetlerden her biri, takdiri ilâhîye müstenid olarak -. şeraiti mevcud olunca - diğer şahsa sirayet eder. Sirayet etmemesi
mukadder olduğu suretde ise bizzarure kimseye bir mazarrat veremez. -Nitekim malûl bir şahsın iki çocuğundan veya iki refikasından biri ondaki
illete tutulduğu halde diğeri bundan asiâ müteessir olmamış bulunur. Bunun bir mukavemet kuvvetini haiz ve o illetin sirayetine se-beb olan
hüveynatın tesirine mani bir mizaç ve tabiate malik bulunması ise şübhe yok ki yine Allah Tealânm takdir ve meşiyyetine müsteniddir.
Nihayetül'muhtacda beyan olunduğu üzere  cüzam, beres gibi  illetler, bazan muaşirlere evlâda, nesle sirayet eder. Hadisi itikadım nefy içindir.
Yoksa bunların takdiri ilâhiye müstenid olrak sirayetini nefye delâlet etmez. Binaenaleyh   hadisi şerifi sahihdir. İşte mezkûr illetlerden dolayı

feshi nikâha kail olan bu dördüncü zümreyi de eimmei selâse ile diğer bazı ullema teşkil etmekdedirler. 
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Zevceynin Suîimtîzaçlarından Dolayı Yapılacak Tefrikler :
 
574 - : Zevç ile zevce arasında nifak ve şikak zuhur edib de her ikisi veya yalnız birisi mahkemeye müracaat edib keyfiyeti haber verince hâkim,
meseleyi tahkik eder. iki tarafa veya haksız görülen tarafa nasihat verir ve icabına göre ta'zirde bulunur. Fakat zevcin muvafa kati olmaksızın
talâka hükm edemez.
575 - : Zevceyn arasında nifak ve şikakdan dolayı   mahkemeye müracaat edildiği ve mesele tedkik ve istizaha muhtaç bulunduğu takdirde hâkim
canibinden iki zat hakem tayin edilebilir. Hakemler ıslahı beyne çalışır. Fakat zevcin vekâletini haiz olmadıkça talâka hüküm veremezler.
576  - : Bir erkek, zevcesinin hukukuna riayet etmediği, meselâ: kendisini haksız yere döğdüğü veya tahkir etdiği takdirde kadın, keyfiyeti hâkime
arz edebilir. Bu halde keyfiyet, ikrar veya beyyine ile sabit olurda hâkim, ö erkeği ta'zir ve zevciyyet hukukuna riayet etmesini kendisine emr eder.
Fakat mücerred bununla aralarım tefrika    karar vermez. Bedayi, Hindiyye, Dürer.
« (Yukarıdaki mes'eleler, Hanefiyyeye göredir. Şafiî mezhebindeki esah görülen rivayete nazaran da zevç ile zevcenin nifak ve şikakdan dolayı
tayin edilen hakemler, zevcin vekâletini haiz olmadıkça aralarını tefrika karar veremezler.)
(Hanbelî mezhebinde ise hakemlere dair iki kavi vardır. Bir kavle göre hakemler, zevç ile zevcenin vekilleri mesabesinddirler, onların izin-lri
olmadıkça aralarını ayıramazlar. Ata'nın mezhebi de böyledir. Diğer bir kavle göre hakemler, hâkimdirler, münasib gördüklerini yapabilirler. Gerek
bir ıvez mukabilinde ve gerek ıvezsiz olarak zevceynin tefrikine karar verebilirler. Onların tevkiline, rızasına muhtaç bulunmazlar. Bu kavi, imam
Ali Hazretleri ile İbni Abbas'dan ve Evzaî'den mervidir.
Hakemler, tayin edüdikden sonra zevceynden biri tegayyüb etse bakılır : hakemler, vekil telâkki edildiği takdirde reylerini imza edebilirler. Çünkü
vekâlet, müvekkilin gaybubetiyle bâtıl olmaz. Fakat hâkim, telâkki edildikleri takdirde hükümlerini. imza edemezler. Çünkü bu halde zevceynden
her biri, mahkûmun aleyh olacakdır. Gaib hakkında kaza ise caiz değildir.



Hakemlerin âkil, baliğ, âdil, müslim, erkek olmaları lâzımdır.  Gerek vekil ve gerek hâkim telâkki olunsunlar. Bir kavle göre hür olma arı da
lâzımdır. Şafiî mezhebi de böyledir. Elmuğnî.)
(Zahiriyye mezhebine göre de hakemler, zevç ile zevcenin arasını ayırmaya salâhiyetdar değildirler. Belki gördükleri halleri 'hâkime inha ederler.
Tâ ki hâkim, zâlim olan tarafı men etsin, alınması lâzım gelen hakkı istihsal eylesin. Elmuhaîlâ.)
(Mâlikî mezhebine gelince bunda tafsilât vardır. Şöyle ki
(1) : Bir kadın, kocasından zarar gördüğünü, meselâ kocasının kendisiyle konuşmadığını, kendisinden yüz çevirdiğini, kendisini elem verecek bir
tarzda doğduğunu veya kendisine hakaretde, seb ve setimde bulunduğunu bil'iddia bunu hâkimin huzurunda beyyine ile isbat etse nefsini tatlik
hususunda muhayyer olur. Meşhur olan kavle göre bu zarar, velev ki tekerrür olmasın.
Binaenaleyh kadm, dilerse nefsini bir bain talâk ile tatlik edebilir. Çünkü zarar ve zirar memnudur. Fakat bir talâkdan ziyade tatlik edemez. Çünkü
maksad bir talâk ile hâsıl olur.
Fakat bir erkeğin teserri veya tekrar tezevvüe etmesi veya zevcesini bazı dinî vecibelerini ifa için te'dibde bulunması, kendisine verilmiş bir hak
olduğundan bundan dolayı zevce İçin muhayyerlik sabit olmaz.
(2) : Zevç ile zevce, aralarında suiimtizaç- yüz gösterdiği takdirde hâkime müracaat etmeksizin kendi aralarında matlûb evsafı haiz karib-lerinden
veya yabancılardan bir zatı bil'ittifak hakem tayin edebilir-ler. Böyle tayin edilecek bir hakemin usulü dairesinde vereceği hüküm, nakz edilemez.
Mahcur olan zevceyn hakmda velîlerinin veya hâkimin bu evsafı haiz yabancı bir zatı veya her ikisine ayni derecede karabeti olan bir kimseyi
hakem tayin edebileceğinde ise iki kavi vardır. Birine göre tayin edebilirler, diğerine göre tayin edemezler, maahaza tayin ettikleri takdirde
hakemin hükmü nafiz olur.
(3) : Zevç ile zevce, tayin etdikleri hakemleri azl ile yerlerine başkalarım ikame edebilirler. Fakat evvelki hakemler, işe vaz'ı yed edib de zevceynin
vaziyetlerini hakkiyle keşf ve hüküm itasına azm etmiş olunca azilleri caiz olmaz, zevceynden hiçbirinin rücuuna itibar olunamaz. Şu kadar var ki,
zevç ile zevce, zevciyyetin    bekasına,   hallerini ıslaha muvafakat  ederlerse artık   hakemlerin tefrike hükm etmeleri muvafık olmaz.
(4) : Kadın, nikâhın bekasını temenni etmekle beraber hâkime mü-racat ederek kocasının taaddisinden, meselâ: kendisini yajağından hecr veya
kendisine darb ve şetm etdiğinden şikâyetde bulunsa kocasının taad-disi, ikrariyle veya beyyine ile sabit olunca hâkim, va'z ve nasihatle ve müfid
olmadığı takdirde mübrih = pek şiddetli olmıyan bir darb ile zevci men ve zecr eder.
(5) : Zevç ile zevceden her birinin diğerine taaddî ve tecavüzü sabit olduğu suretde hâkim, her ikisi hakkında öğütler verir, kabul etmedikleri
takdirde mübrih olmaksızın darbde bulunur. Taaddîleri beyyine ile sabit olmadığı suretde ise yalmz öğüt vermekle iktifa eder.
(6) : Kadın, kocasının kendisine teaddî ve zarar iras etdiğini iddia ve mükerreren iştikâde bulunduğu halde müddeasmı isbatdan âciz-kalsa hâkim,
kendisini salih komşular arasında bulunmuyor ise öyle komşular arasında iakân eder.
Zevceynden her biri, diğerinin taaddî ve zararını dâva ve mükerreren bessi şekva edib de isbatı müddeadan âciz kaldığı suretde de ayni muamele
yapılır.
(7) : Hâkim,   kadım   salih  komşular arasında1 iskân   etdiği halde yine iş tavazzuh etmeyib de hangi tarafda kusur bulunduğu anlaşılmazsa biri
zevcin, diğeri de zevcenin ehl ve ekaribinden olmak üzere iki hakem tayin eder. Çünkü karibler, hakikati ahvale vâkıf, ıslahı beyne daha münasib
ve zevceynin kalblerini tatmine, düşüncelerini ibraz etmelerine daha ziyade hadimdir.
Binaenaleyh kariblerden hakem tayin edilecek kimseler bulunduğu halde ecânibden nasb olunacak hakemlerin talâk ve muhaleaya aid hü kümleri
nakz olunur.
Fakat zevceynin ehlinden hakem nasb olunacak kimse bulunmazsa ecânibden iki kimse tayin olunur.. Yalnız birinin ehlinden hakem nasb olunacak
kimse bulunduğu takdirde ise onunla beraber bir yabancı nasb edilir. Diğer bir ziyarete göre adalet ve müsavatı temin için bu halde her iki hakemin
de ecânibden intihabı iktiza eder.
Hakemlerin - ekabir veya ecânibden olmakla beraber - Vnmşu-lardan intihabı mendubdur.
(8) : Hakemlerin erkek, reşid, âdil, nüşuz hükümlerine vâkıf, hükm edeckleri husus hakkında fakih olmaları şartdır.
Binaenaleyh kadınların, çocuklar ile mecnunların, fâsik veya sefih olanların, nüşuz hükmüne gayri vâkıf ve hükm edecekleri hususun rae-selei
şer'iyyesine gayri muttali bulunanların talâka veya nikâhı ibkaya aid hükümleri bâtıldır. Şu kadar var ki fakih olmıyan hakemler, ulema ile
bilmüşavera onların talim ve irşadı dairesinde hükm ederlerse hükümleri nafiz olur.
(9) : ilk evvel zevç ile zevcenin aralarım her ne veçhile   mümkün ise ıslaha çalışmak, hakemîerce bir vecîbedir. Şöyle ki : zevceyn    arasında ülfet
ve güzel "muaşeretin temini maksadiyle hakemlerden her biri, hangi tarafın hakemi ise onu yanına celb ederek sui imtizaçlarının sebeb-Ierini sorar,
diğer tarafdan husulünü  istediği bir haceti var ise  onun husulüne çalışacaklarım söyler ve lâzım gelen müessir öğütlerde bulunur.
(10) : Zevç ile zevcenin aralarını ıslah müteazzir olduğu takdirde bakılır: Kötülük = isaet, eğer zevcde ise'hakemler, bilâ ıvez, yani : zevceden bir
mal almaksızın £aîâka hükm ederler. Ve eğer zevcede ise - Maliki eimmesinden bazılarının kavline nazaran - mevcud nikâhı idameye karar
verirler. Meğer ki zevç, muhale a arzusunda bulunsun. Veya zevcenin zevciyle yaşıyamıyacağı malûm olsun. O halde münasib bir bedel
mukabilinde muhalea yaparlar.
Amma kötülük, her ikisinde bulunursa veya keyfiyet meçhul kalıb da tevazzuh etmez ve bu hal ile beraber zevce, zevciyle ikamete razı olmazsa
hakemler, kendi içtihadlarına tabi olub ya bir bedel mukabilinde veya bedelsiz olarak talâka hükm ederler.
(11) : Hakemlerin, şeraitini cami olarak verecekleri talâk hükmü, zevç ile zevcenin rızalarına mütevakkıf olmaksızın nafiz olur ve bu talâk,
beynunetle muttasıf bulunur. Velev ki bir ıveze mukarin olmasın.
(12) : Hakemler, hükümden  sonra   keyfiyeti kendilerini   nasb ve" irsal eden hâkime ihbar etmeğe mecburdurlar. Bunun üzerine hâkim, vaki olan
hükmü bilâ terahî imza eder, yani   :  «sizin hükm etdiğiniz şey ile hükm etdim»  diyerek hakemlerin hükmünü tenfiz  eder. Yoksa bu hükmü nakz
etmesi ve ona muarezada bulunması caiz olmaz.
(13) : Hakemler, talâkdan sonra asıl bedelde ihtilâf  ederek biri, talâkın ıvez mukabilinde olduğunu, diğeri de ıvez mukabilinde olmadığını idia etse
zevce, ıvezi iltizam etmedikçe zevcine talâk lâzım    gelmez. Belki yeniden hakem tayini icab eder.
Fakat hakemler, ıvezin mikdarında ihtilâf etdiği suretde hul'i misle itibar olunur. Yani : öyle bir kadının muhaleâ olabileceği bir ıvez mukabilinde
talâk vaki olur. Şu kadar var ki, bu ıvez ziyadeyi idda eden hakemin beyan etdiği mikdardan fazla olursa yalnız bu mikdar lâzım gelir. Ve azı idia



eden hakemin kail olduğu mikdardan dûn bulunursa bu mikdar icab eder,
Ivezin sıfat ve cinsinde ihtilâf bulunduğu suretde de hükm, bu minval üzeredir. Muhtasarı Ebİzziya, Şerhi Ebil'berekât, Haşiyei Düsukî,

Minehülcelîl, Şerhi Muhammedirhırsî. 
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Hakemlerin Tayîn Edilmelerindeki Hikmeti Teşriyye :
 
577 - : Zevç ile zevce arasında nifak, şikak, geçimsizlik zuhuru halinde beyinlerini ıslah için münaaib iki zatın hakem tayin edilmesi, şübhe yok ki
aile hayatının devamına hizmet edeceği cihetle pek muva-fikdır. Bu hikmete mebnîdir ki Kur'anıkerîmde buyurulmuşdur..
Yani : zevç ile zevce arasında bir açıklık, imtizaçsızhk vukuundan korkarsanız bir hakem zevcin kariblerinden, bir hakem de zevcenin ka-
riblerinden gönderiniz, aralarını bulmaya memur ediniz - bunlar, ıslah kasdinde bulunurlarsa Allah Tealâ aralarını ıslah ve telife muvaffakiyet
ihsan buyurur. Şüphe yok ki, Allah Tealâ alimdir, habîrdir, Herkesin hareketini, maksadını bilir, dilediğim tevfikine nail eder.
Malûmdur ki, güzel idare ve imtizaçdan mahrum bir aile, mesud bir hayata nail olamaz. Bütün günleri niza ve şikak île geçen bir zevç ile bir zevce
arasındaki zevciyyet rabıtasının devamından içtimaî bir faide beklenemez. Fakat aile hayatında ara sıra görülecek bazı huşunet-li hallereden dolayı
hemen zevciyyet ilgisinin çözülmesine meydan vermek de maslahata muvafık değildir. Beşeriyet hasebiyle zevç ile zevce arasında bazan baş
gösteren bir niza ve cidalin bilâhare bir muhabbet ve imtizaca mübeddel olduğu daima görülen şeylerdendir. Bahusus işin sonunu güzelce teemmül
ve muhakeme edebilecek bir halde bulunmıyan bazı kadınların bir infiale tebeiyyeüe irtikâb etdiklen fena hareket ve muaşeretden dolayı muahharan
nedamete duçar oldukları pek çok gö rülmektedir.
Binaenaleyh bekası matlûb olan zevciyyet rabıtasının hemen böyle bir vesile ile inkıtaa uğramasına ve bazı bed tînet kimselerin aile arasına fesad
düşürmesine meydan vermemek için hâdiseyi hakemler havale etmekden daha muvafık bir çare olamaz. Ancak bu hakemlerin lüzum gördükleri
takdirde talâka, muhaleaya hüküm verebilmeleri de muvafık mıdır? Hakemlerde esasen böyle bir salâhiyet var mıdır?. îşte bu cihet, müctehidler
arasında ihtilâfı mucib olmusdur.
Evvelce de beyan olunduğu üzere hakemler, Hanefî ve Zahiriye imamlarına ve îmam-ı Şafiî ile îmam Ahmedden birer kavle nazaran yalnız ıslahı
beyne memurdurlar. Tefrika hükm etmeğe salâhiyetleri yokdur. Fakat Malikî imamlarına göre hakemler, bu salahiyeti haizdirler. Kendilerine
«hakem» denilmesi de bu salâhiyeti haiz olduklarını ig-rab etmektedir.
Mâlikîlerin bu kavli, zamanimızm hayat tarzlarına daha mülâim görüldüğünden bir aralık Türkiyede hukuki aile kararnamesinin (130) uncu
maddesi, bu kavle göre tanzim edilmişdi.
Mülga meşihat dairesinde münakid bir encümen tarafından (Usuli muhakematı şeriyye) kararnamesine ilâve edilmesi istenilen bazı maddelerden
biri de Mâlikîlerin bu kavli üzere tanzim edilmiş olduğundan o zaman bunun esbabı mucibe lâyihasında yazmış olduğum mütalea arasında şöyle
denilmişdi :
«Vakıa nikâh, mühim bir akdi şer'îden ibaret olub içtimaî saadete bâis, eltafi ilâhiyyeden madud bulunduğundan bunu idameye çalışmak, insanların
umumî menfaatleri icablarındandır. Fakat aile hayatında bazan öyle bir hal tahaddüs eder ki, artık zevciyyeti devam etdirmek kabil olamaz. Bütün
günleri niza ve şikak ile geçen ve verilen müessir nasihatlerden asla müstefid olmayan kimseler arasında zevciyyet rabıtasının devamından ferdî
ve içtimaî bir faide beklenemez. Hele erkek, talâka ehliyeti haiz olduğundan böyle bir hal vukuunda talâka tevessül ederek kendisini zehrâlûd bir
yaşayışın elîm tazyiklerinden kurtarabilir. Fakat kadınlar bu ehliyete mâlik olmadıklarından böyle bir hâle maruz bulunacak bir zevcenin ne kadar
mügkilât içinde kalacağı beyandan müstağnidir. Hattâ bu babdaki hayatî ilcaatdan dolayı bazı kadınlar, bir takım gayri meşru çarelere baş vuruyor,
ve nüşuz halinde devam ederek rabkai nikâhdan kurtulmak için kocaları hakkinda diyanet ve insaniyetle te'lifi kabil olmayan gayri sahih isnadlara
cüret gösteriyorlar.
İşte bu gibi müessif hallerin artmasına meydan vermemek için -bu hususda eimei Mâlikiyye hazeratınm ekvali veçhile amel edilmesi muhitimizin
bugünkü içtimaî ahvaline nazaran hikmet ve maslahate daha muvafık görüldüğünden on ikinci madde o veçhile tanzim kılınmışdır.»

Velhâsıl : kat'î lüzum görüldüğü takdirde şeraiti dairesinde hakem tayini usulünden istifade edilmesi, aile hayatı pek faidelr görülmektedir. 
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Îddetin Mahiyyeti Ve Zevç İle Zevcede Cereyan 
 
578 - : Iddet; vefat veya müfarekatden sonra baki kalan nikâh asarının inkızası için şer'an muayyen olan bir ecel bir müddet de-mekdir ki, bu
müddet nihayet bulmadıkça zevç veya zevce başkasiyle ve bazı ahvalde biribiriyle tekrar evlenemezler.
Bu tarifden de anlaşılacağı üzere iddet, hem erkekde, hem de kadında carî olabilir. Fakat kadınlarda cereyam asıldır. Binaenaleyh iddet
mebhasinde verilecek tafsilât, kadınlara mahsus iddetlere aid ola-cakdir. Erkeklere aid olan iddetler ise şu veçhile hülâsa edilebilir:
(1) : Bir erkek, boşadığı kadının iddeti bitmedikçe hemşiresini veya teyzesini, halasım tezevvüc edemez.     Çünkü bunların nikâhda cem edilmeleri
caiz değildir. Iddet içinde ise eseri nikâh, bakîdir.
(2) : Bir erkek, dört zevcesinden birini boşasa onun iddeti nihayet bulmadıkça beşinci bir kadınla evlenemez.
(3) : Bir erkek, hurre olan zevcesini tatlik etse iddeti bitmedikçe bir cariye ile evlenemez.
(4) : Bir erkek, üç talâk ile boşadığı kadın ile iddeti, nihayet bu-lub tahlili şer'î bulunmadıkça tecdidi nikâh edemez.
(5) : Bir müslim erkek, bir -mültecide ile veya bîr veseniyye veya mecusiyye ile evlenebilmek için bunların müslüman olmalarına intizar etmek
lâzım gelir.
(6) : Zinadan gebe kalmış olan bir kadınla evlenmiş olan bir erkeğin, o kadına hamlini vaz etmedikçe tekarrüb etmesi halâl olmaz. Meğer ki o
hami, kendisinden olsun.
(7) : Bir erkek, dari harbden seby olunmuş bir kadınla evlense veya ona mâlik olsa o kadına bir hayz görmedikçe ve zatüHıayz olmadığı takdirde
bir ay geçmedikçe tekarrübedemez.
(8) : Bir erkek, dari harbden dari islâma ihtida ederek muhaceret-de bulunan yüklü bir kadmıhamlini vaz etmedikçe tezevvüc edemöz. Be-dayî,



Bezzaziyye, Hindiyye, Dürer.
işte bu gibi muvakkat bir müddetle vuku bulacak bir intizara «iddeti rical» adı verilmişdir.
Şunu da ilâve edelim ki, iddetin mikdarı hususunda kadınların canibine itibar olunur, erkeklerin canibine itibar olunmaz.
Binaenaleyh hur olan erkekler ile memlûkler arasında iddet bakımından fark yokdur. Belki hur olan kadınlar ile cariye, müebbere, mü-kâtebe,
ümmi veled olan kadınların iddetleri arasında fark vardır. Nitekim aşağıda beyan olunacakdır.
(Zahiriyyeye göre iddet hususnda hurre ile câriye ve saire müsavidir. Aralarında talâk ve vefat iddetleri itibariyle bir fark yokdur. Diğer

müctehidlerin bu hususdaki akvaline ileride işaret edilecekdir.) 
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Îddetîn Sebebi Vucubi Ve Mebde Ve Müntehası
 
579 - : iddetin vücubine sebeb, duhul İle veya halvet ile veya mevt ile teekküd eden nikâhı sahihdir veya gibhi nikâhdır veya şübhei nikâh ile
mukarenetdir. Ummi veledde şibhi nikâh vardır. Nikâhı fâsidde de şübhei nikâh mevcuddur.
Binaenaleyh duhul veya halvet ile teekküd etmeyen bir sahih nikâhın talâk ile veya fesh ile zevalinden veya duhulden evvel nikâhı fâsid ile zevcin
vefatından dolayı iddet lâzım gelmez. Nitekim aşağıda beyan olunacakdır.
Kezalik : mezniyye için iddet yokdur. Onu bir müddet beklemeksizin tezevvüc caizdir. Şu kadar var ki, gebe kalmış ise hamlini vaz edinceye
kadar mücameati caiz olmaz. Gebe olmadığı takdirde de bir hayz beklemek suretiyle istibra, zevç için mendubdur.
 (imam Şafiînin kavli ceddine göre tekarrübden evvel boşanan kadına mücerred halveti sahiha bulunmuş olmasından dolayı iddet lâzım gelmez.
Elimığnî.)
580 - : Nikâhı sahihde iddete nazaran gerek halveti sahiha ve gerek halveti faside tekarrüb hükmündedir. Nikâhı fâsid ise böyle değildir. Çünkü
nikâhı fâsidde tekarrüb halâl değildir ki, tekafrübe vesile olan halvet, tekarrüb makamına kaim olsun, tddetin vücubünün sebebi veya şartı ise
tekarrüb veyaalel'itlâk halvetdir.
Binaenaleyh fâsiden nikâh olunan bir kadın, tekarrübden evvel mütareke veya fesh voliyle kocasından tefrik edilse iddet beklemeğe mecbur
olmaz. Çünkü bu halde istibrai rahime lüzum yokdur ki, iddet lâzım gelsin.
581 - : tddetin mebdeine gelince bu; talâk, vefat veya fesh ve mütareke hâdiselerinden birinin vukuu ânıdır. Bu andan itibaren iddet, vâ-cibürriâye
olarak bağlar.
Binaenaleyh bir kadının iddeti, kocasının vefatı veya kendisini bo-sadığı günden itibaren başlayrb devam eder. Velev ki bu hâdiseden haberdar
bulunmuş olmasın. Çünkü iddet, muayyen bir müddetden ibaret olduğundan bunun geçmesine zevcenin ittılâı şart değildir. Mecma-ül'enhür.
582 - : tddetin müntehası da muayyen   müddetlerin geçip nihayet bulmasiyle veya vaz'ı hami ile tekarrür eder. Buesaslar üzerine aşağıdaki
meseleler teferrü eder.
583 - : Talâk veya vefat iddetinin mebdei, ayın gurresine müsadif olursa hilâllere ve ayın esnasına tesadüf ederse günlere itibar olunur.
Binaenaleyh ikinci takdirde hayz görmeyen bir mutallâka, doksan gün, kocası öîüb gebe bulunmıyan bir kadın da yüz otuz gün iddet bekler. Çünkü
bu takdirde günlere itibar olunması, iddet müddetinin artmasını icab edeceğinden ihtiyata daha muvafıkdır.
Bu mesele,* îmamı Azama göredir. îmameyne göre birinci ay, son aydan ikmal edilir. Aradaki aylarda hilâllere itibar olunur. Çünkü iddet-lerde
ehille, asıldır. Bedayi.
584 - : îddetin mebdei, ayın ilk gününde meslâ : ikindi vaktine tesadüf etse yine hilâllere itibar olunur. Bugünün geçmiş saatlerin, son ayın ilk
gününden ikmal etmek icab etmez. Hindiyye.
585  - : Bir kimse, zevcesini boşadığı halde bunu bir müddet sak-layıb da badehu ikrar eylese muvazaa töhmetini def için ikrarı vaktinden itibaren
iddet lâzımgelir. Bu suretde kadın, kocasını tasdik eder ve geçmiş müddet, iddet zamanını doldurmuş bulunursa bu kadına nafaka ve kisve lâzım
gelmez. Amma kocasını tekzib eder, yani : talâkın iddia edildiği zamana isnadını inkâr eyler veya boşamanın vukuuna muttali olmadığını ifadede
bulunursa ikrar vaktinden itibaren iddet nafakasına ve kisveye müstahik olur. Dürri Muhtar.
586 - : Bir kadın, kocasının vefatını haber ahb da vefatının vaktinde şek eylese mevtini teyakkun etdiği   vakitden itibaren iddet bekler, Çünkü iddet
hususunda ihtiyat ile amel olunur. Mecmaurenhür.
587 - : Bir kimse, zevcesini boşayıb da muahharan inkârına nıuka-rin talâkı beyyine ile isbat olunarak tefriklerine hükm edilse talâk vaktinden
itibaren iddet lâzım gelir, yoksa hüküm vaktine itibar olunmaz. Tenvirül'ebsar.
588 - : Bir kimse, zevcesini bainen boşamış olduğu halde bir müddet beraber ikamet etse bakılır: Eğer talâkın vukuunu nâs arasında ikrar
etmişisetalâk ânından itibaren iddet başlamış olur. Amma münkir bulunmuş ise iddet o andan itibaren başlamış olmaz.
Kezaük  muhalea vukuunu nâsa beyan ve buna işhadda bulunduğu takdirde iddet, muayyen müddetin geçmesiyle nihayet bulmuş olur, ve illâ
nihayet bulmaz. Dürri Muhtar.
589 - : Bir kimse, iki zevcesinden tayin etmeksizin biriniboşayıb da sonra bunlardan hangisini boşamış olduğunu beyan etse bu beyan vaktinden
itibaren iddet lâzım gelir. Yoksa boşamanın vukuu zamanına itibar olunamaz. Hattâ o kimse, bu beyandan evvel ölse zevcelerinden her birine üç
hayzi ikmal etmek şartiyle vefat iddeti lâzım gelir. Dür.
590 - : Nikâhı fâsidden dolayı icab eden iddet, mütareke veya tefrik ânından itibaren başlar. Şayed hâkimin fesh ve tefriki, kadının hayz haline
müsadif olursa iddetin mebdei,    bu hayzin hitamından muteber olur. Çünkü iddeti istikmal için üç kâmil hayz lâzımdır.
Fâsid bir nikâhdan dolayı iddetin lüzumu, yalnız rahmi istibra içindir. Bu istibra ise feer ne kadar bir hays ile hâsıl olursa da ihtiyaten üç hayz
gurmek icab eder. Bedayi, Reddi Muhtar.
591 - : Bir kimse, fâsid bir akd ile tezevvüc ve tekarrüb etmiş olduğu bir kadım gıyabında kavlen terk etse veya kendisi vefat eylese kadının iddeti
bu terk veya vefat tarihinden başlamış olur. Hindiyye.
 ((Hanbelî fukahası diyorlar ki : Şühur ile iddet bekliyen bir kadın, mufarekat vuku bulduğu saatden itibaren iddet bekler. Meselâ : gecenin veya
gündüzün yarısında mufarekat vukubulsa o vakitden itibaren misline kadar iddet bekler. Ehli ilmin ekserisi buna kaidir. Yalnız Ebu Abdülâh tbni
Hamide göre iddetler, saatler ile hisab edilmez, belki gündüz ile gecenin evvellerine bakılır. Binaenaleyh gündüzün yapılan bir talâkda o günün



akşamından itibaren iddete başlanılır. Bilâkis geceleyin vukubulan talâkda bu geceyi takib eden gündüzün evvelinden itibaren iddet hisab ediür.
imam Mâlikin kavli de böyle böyledir. Çünkü satleri hisabda meşakkat vardır. Elmuğnî.)
(Zahiriyyeye göre gebe olmayan bir mutallâka veya müteveffa an-ha, kendisine yetişen talâk veya vefat haberinden itibaren iddet bekler Gebe

bulunan bir müteveffa anha ise kocasının vefatı tarihinden itibaren iddete başlamış olur. Elmuhalîâ.) 
[40]

 
İddetîn Nevileri Ve Müddetleri :
 
592  - : İddetin nevileri, hayz ile, şühur ile ve hamli vaz ile olmak üzere üçdür. Bazan da eb'adüTeceleyne, yani : talâk ile vefat iddetlermden hangisi
daha uzun ise ona riayet olunur.
İddetlerin müddetleri ise muhtelif bulunur. Nitekim aşağıdaki meselelerden tafsilâtı anlaşılacakdır.
593 - : Iddet, ya hayz ile olur. Şöyle ki: sahih bir akd ile men-kuhe olub tekarrübden veya sahih veyafâsid halvetden sonra kocasından ric'iyyen
veya bainen talâk ile veya ademi kefaet gibi bir sebebe mebni fesh ve tefrik ile ayrılan ve hâmil ve iyas sinnine vasıl ve ha-yizden kesilmiş
bulunmayan hur kadınların iddet müddeti, üç hayzi kâmildir. Carijıe olan zevcelerin hayz ile olan iddetleri ise tam iki hayzdir.
Binaenaleyh talâk veya fesh ve mütareke, hayz haline müsadif olursa bu hayze itibar olunmayib bundan başka hurre için tam üç, cariye için de tam
iki hayz müddeti beklemek icab eder. Çünkü hayz, tecezzi etmez. Bedayi, Bahri Raik.
(tmam Ahmede göre de böyle bir hurre üç hayz ile, cariye olan zevce de iki hayz ile iddet bekler, imam Mâlik ile tmam Şafiîye göre ise böyle bir
hurre üç tuhr ile, cariye de iki tuhr ile iddet bekler. Talâkın vuku bulduğu tuhr de iddete mahsub edilir.
Bu gibi hurre olan kadınların iddeti  âyeti celîlesiyle  sabitdir.  «Kuru1» lâfzı,   «kur»   lâfzının cem'idir. Bu lâfz, hem hayz hemde tuhr  mânasına
gelir. Binaenaleyh Hanefiyye, hayz mânasını, Mâlikîyye ile Şefiiyye de tuhr = temizlik hali mânasını iltizam etmişlerdir.
İmam Ahmed dahi tuhr mânasını iltizam etmiş iken bilâhare rü-cu etmiş ve demişdir kî : Ben kur'un tuhr mânâsına olduğuna kail idim, sonra
ekâbirin kavline rücu etdim, şârii mübînin lisanında kur'un tuhr mânasında istimali bir mevzide mahud değildir. Keşşafül-kma.)
(Mâlikîlerin müteahhîrlerinden bazı fukahaya göre hayz gören bir kadının iddeti, üç ay tamamından evvel - üç tuhr ile - nihayet bulsa ihtiyaten üç
ay tamamına kadar intizar eder. Bu müdet bitmedikçe baş-kasiyle evlenemez. Çünkü kadınların ayda bir defadan ziyade âdet görmeleri nadirdir.
Erameliyyatürâmme.)
(Zahiriyyeye göre de kuru'dan murad, tuhrlardır. Medhıılün biha olub hayz gören bir mutallâkanın iddeti, hür.olsun olmasın üç tuhr-dur. Talâkın
vukuu bulduğu tuhr, bir saatdeiı az da olsa yine iddete mahsub edilir. Bunlardan sonra iki tuhrı kâmil ile iddet nihayet bulur. Elmuhallâ.  
Yalnız Ztihrîye göre bu az olan tuhr, iddete mahsub edilmez, ayrıca tam üç tuhr beklemek lâzım gelir. Elmuğnî.)
594 - : îddet, ya şuhur ile olur. Şöyle ki : sahih bir nikâh ile menkuhe olan ve yaşının büyük veya küçük olmasından dolayı zatülhayz ol-mayıb da
tekarrübden veya sahih veya fâsid halvetden sonra kocasından talâk ile veya fesh ve tefrik ile ayrılan hur bir kadın, talâk veya tefrik tarihinden
itibaren üç ay iddet bekier. Bu halde cariye olan bir zevce de bir buçuk ay intizarda bulunur.
Buluğ çağına girdikleri halde henüz hayz görmeyen kadınlar hakkında da hüküm böyledir.                                           
Fakat evvelce hayz görmüş olan genç bir kadın, bir sene veya daha ziyade bir müddet âdetden kesilirse sinni iyasa vâsıl olmadıkça üç hayzini
ikmal edinceye kadar iddet beklemeğe mecbur olur." Bu kadına «mümteddetüttuhr» denilir ki, hayz görmüş olduğu halde gebelik-den veya iyasdan
nâşi olmaksızın bir arıza sebebiyle âdeti mürtefi olmuş kadın demekdir. Bu da iddet hususunda hayz gören kadınlardan sayılır.
Binaenaleyh iftirakdan sonra bir veya iki hayz görüp de badehu tuh-ru îmtidad eden böyle bir kadın, sinni iyasa kadar bekler, üç hayzi ikmal
edemezse iyasın başlangıcından itibaren üç ay iddet bekler.
Fakat mercuh olan bir kavle göre de mümteddettüttuhr olan böyle bir kadın, iftirakden itibaren dokuz ay beklemekle idîletini bitirmiş olur.
Dürrülmünteka.
595 - : îyas, muayyen bir yaşa yetîşib âdet görrnekden büsbütün kesilmek hâlidir. Bu halde bulunan kadına da «âyise» denir.
îyas müddeti hakkında ihtilâf vardır. Müftabjjj görülen bir kavle göre elli beş senedir. Bu yaşdaki bir kadın, herhangi bir ırka mensub olursa olsun
ayise sayılır.
Şu kadar var ki hayiz, en az altı ay kadar bilâ fasıla kesilmiş olmalıdır. Bu müddet, gerek bu elli beş senenin son aylarına ve gerek eli beş seneyi
müteakib aylara müsadif olsun müsavidir.
Îyas çağının, elli, altmış, yetmiş olduğuna kail olanlar da vardır. Hiç hayz görmeden otuz yaşına kadar giren bir kız çocuğunun da ayise olacağına
hükm edilebileceği mervîdir. Fakat zahirürrivayeye naearan sinni iyas için muayyen bir mikdar yokdur. Belki bir kadın; kavm ve kablece, kuvvet
ve zafca kendi emsalinin hayzden kesileceği bir yaşa yetişince iyas çağma girmiş, olur. Bu ise ictihad ile bilinir.
596  - : Akdi sahih ile menkulle olub tekarrübden veya halvetden
sonra kocasından talâk ile veya fesh ile ayrılan ve iftirakden evvel iyas çağına yetişmiş bulunan hur kadınların iddet müddetleri, iftirak tarihinden
itibaren Üç aydır. Cariyelerin iddetleri de bir buçuk aydır. Çünkü ay, kabili tecezzîdir.
597 - : Nikâhı sahih ile menkuhe olub gebe bulunmayan kadınların kocaları vefat edince dört ay on gün iddet beklemeleri lâzım gelir. Gerek
aralarında tekarrüb ve halvet vuku bulmuş olsun ve gerek olmasın. Ve kendileri gerek hayz görür takımdan bulunsun ve gerek bulunmasın. Bu on
günden maksad, cumhura göre geceli ve gündüzlü olmak üzere on gündür.
Bu müddet, cariye olan zevceler hakkında iki ay beş günden iba-retdir. Bedayi, Dürer, Dürri Muhtar.
« (Eimmei selâsenin mezhebleri de bu müteveffa anha hakkında böyledir. Yalnız îmam Mâlikden bir kavle göre bu müddet için en az bir hayz
bulunması lâzımdır. Elmuğnî.)
(Sinni iyas hakkında sair müctehidlerinde muhtelif akvali vardır. Ezcümle îmam Ahmedden bir rivayete göre iyas çağının mebdei, ellinci senedir.
Diğer bir rivayete göre de Arab ırkına mensub olmayan kadınlar elli yaşlarında, Arab kadınları ise -tabiatleri daha kuvvetli olduğundan - aitmiş
yaşlarında ayîse olurlar.
İmam Şafiîden de iki rivayet vardır. Birine göre kadınların artık hayz görmiyecekleri müteyakken olan bir yaşa vâsıl olan bir kadın ayise olmuş
olur. Bu, bazılarınca altmış iki yaşdan İbaretdir. Diğer rivayete göre her kadın hakkında mensub olduğu aşiret kadınlarının ayîse oldukları müddet



nazara alınır. Fakat sahih olan şudur ki, bir kadın, elli yaşma girer de âdeti veçhile gördüğü hayzi, sebebsiz olarak kesilirse . âyise olmuş olur.
Ancak elli yaşından sonra yine âdeti veçhile dem görmeğe başlarsa bu, sahih olan kavle göre hayz sayılır, kadın ayise olmakdan çıkar. Altmış
yaşından sonra dem görürse artık hayz sayılmaz, dem görmeyen kadınlar gibi ay hesabiyle iddet bekler. Elmuğnî.)
(Maliki mezhebine göre sebebsiz olarak veya bir hastalığa mebnî âdetten kesilen genç, - mümteddetüttuhr - bir kadın, iddetin lüzumu tarihinden
itibaren gebelik şüphesini izale için istibraen dokuz ay intizar eder. Bu müddet, hayzsiz bir halde geçince üç ay daha bekler, bununla iddetini ikmal
etmiş olur. Hattâ bilâhare bir sebeple başka bir iddete muhtaç olursa yalnız üç ay iddet bekler. Meğer lii bu iddet esnasında âdet görmeğe başlasın,
o halde iddeti üç tuhre intikal eder. Bu intizar esnasında yalnız bir veya iki hayz görecek olursa son hayzden itibaren eb'adüleceleyne tabi olur. )
Eimmei Hanefiyyenin (480) inci meselede yazalı mümteddetüttuhr hakkındaki ictihadları, ihtiyata daha muvafık ise de, zaman itibariyle mahzurdan
salim değildir, iyas çağına erinceye kadar başkasiyle evlenmeğe salâhiyeti olmayan öyle genç bir kadının bazı hayatî müşkilâta ma ruz kalacağı ve
bunun iddet nafakası vermeğe mecbur olacak kocasının da büyük bir külfeti iktihama mecbur bulunacağı bedmîcür. Maahaza nafakanın devamını
temin için kendilerinin mümteddetüttuhr olduklarım, iddia edecek kadınlar da bulunabilir. Halbuki bu hususda Maliki eimmesinin ictihadları bu gibi
mahzurlardan hâlidir. Bunun içindir ki, Hanefî fukahasından bazı eâzım, bu veçhile ifta edilmesi reyinde bulunmuşlardır. Daha muvafıkı, mümkün
ise de bu hususda Maliki hâkiminin hükmünü istihsal etmektedir. Dürrül'münteka.
Bir aralık Türkiye mahakimi şer'iyyesinde tatbik edilmek üzere böyle bir madde tanzim edilmişdi.
598 - : İddet, ya vaz'ı hami ile olur. Şöyle ki : nikâhı sahih ile men-kuhe olub gebe iken kocası vefat eden veya kocasından talâk ile veya feshile
ayrılan herhangi bir kadının iddeti, vaz'ı hami ile nihayet bulur, Velevki vaz-ı hami hemen vefatı veya iftirakı müteakip vuku bulsun Çünkü hamli
vaz etmek, iddetden asıl maksud olan beraeti rahime yakinen delildir.
Yalnız îmam Ebu Yusüfe göre bir gayri mürahik çocuğun zevcesi olan kadın, bu çocuuğn vefatında gebe bulunurlarsa bunun iddeti, dört ay on gün
ile nihayet bulur. Çünkü bu hamlin çocukdan olmayıb gayri meşru olacağı malûmdur. Binaenaleyh bunu doğurmakla iddeti bitmiş olmaz. Fakat bu
kadın, kocası olan çocuğun vefatından sonra gebe kalsa iddeti bil'itifak dört ay on günden ibaret bulunur ve her iki takdirde de neseb sabit olmaz.
Çünkü çocuğun evlâdı olmak, âdeten müstehildir. Bedayi, Dürri Muhtar.
599 - : Müteaddid çocuğa yüklü bir kadının iddeti, son çocuğun doğmasiyle sona erer. Çünkü çocuğu doğurmakla    beraeti rahim hâsıl olacağı için
âdet nihayet bulur. Halbuki rahimde diğer bir çocuk bulundukça rahimin beraeti hâsıl oîmuş olmaz 'ki, iddet hitam ersin.
Çocuğun kısmı âzami zuhur edince tamamen doğmuş hükmünde olarak zevcin müracaat ve talâk hakkımünkati olur. Şu kadar var ki, bu halde
bulunan bir kadının başkasiyle izdivaç akdi İhtiyaten halâl olmaz.
600 - : Sıkıt vaki oldukda bakılır: eğer tamamen veya kısmen hilkati müstebîn ise vaz'ı hami hükmünde bulunur. Böyle değilse onunla iddet,
münkati olmaz. Çünkü bu halde vaz'ı hami vukuu meşkukdür. Şek ise, iddetin inkizasına münafidir.
Binaenaleyh kadın, boşanmış olub da hayz görmekde ise hayz ile, hayzden kesilmiş veya iyas çağına ermiş ise ay ile ve kocası ölmüş ise şühur ve
eyyam ile iddet bekler.
601 - : Bir müteddenin çocuğu rahminde Ölse dışarıya çıkarılmadıkça veya kendisi iyas yaşına girmedikçe iddeti nihayet bulmasa gerek-dir. Dürri
Muhtar.
602 - : Yukarıda (483) üncü meselede işaret olunduğu üzere doğacak çocuğun nesebi sabit olmasa bile doğmasiyle iddet nihayet bulur.
Meselâ : zinadan gebe kalmış bir kadın, biriyle izdivaç edib de sop.-ra tatlik edilse gocuğu döğurmasiyle iddeti nihayet bulur. Bu çocuğun zinadan
olması, akdi nikâh ânından itibaren altı aydan az bir müddetde doğmasiyle taayyün eder. Bedayi, Reddi Muhtar.
« (Eimmei selâseye göre de kocası vefat eden bir kadın, hamlini vaz edince iddeti derhal nihayet bulur. Bu, İbni Mesud Hazretleriyle ona tabi
olanların reyidir. Amel de bunun üzerinedir. Fakat İmam Ali ile îbni Abbas Hazretlerine ve bu iki zata tabi olanlara göre bu kadın, eb'adül'eceleyne
riayet eder. Binaenaleyh dört ay on günden evvel çocuğunu doğurursa bu müddeti ikmal etmedikçe iddeti nihayet bulmaz, Me-zahibi Erbea.)
(İmam Şafiînin bir kavline göre hilkati müstebîn olmayan sıkıt, kadınlara gösterilir. Diğer bir kavline göre bu sıkıt, sıcak suya atılır. İnhi-lâlederse
çocuk olmadığı anlaşılır. înhilâl etmezse çocuk olduğu teaytin eder. Bedayi.)
(Zahiriyyeye göre de vaz'ı hami ile iddet biter. îddet bekleyen bir muta!lâk anın hamli, gerek kendisini boşamış plan kocasından olsun ve gerek
zinadan veya ikrahdan mütehassü bulunsun müsavîdir. Fakat çocuk, validesinin rahminde Ölecek olsa dışarıya tamamen çıkarılmadıkça iddet
bitmez. Velev ki yalnız bir parmağı çıkmamış olsun.)
603 - : îddet, bazan da eb'adül'eceleyn ile, yani : iki müddetin hangisi daha uzun ise onunla olur. Şöyle ki :
Talâkı far ile boşanmış olan, yani, kocasının marazı mevtinde bainen tatlik edilmiş bulunan bir kadın, henüz iddeti hitam bulmadan kocası vefat
etse eb'adül'eceleyne tabi olur. İçinde üç hayz bulunan dört ay on gün ile iddet bekler. Şayed üç hayzi ikmal etmeden bu müddet geçse hayzleri
ikmal edinceye kadar iddeti uzar. Çünkü talâkı farda zevce varis olacağından eseri nikâh, kısmen baki sayılır. Bedayi.
« (îmam Ahmedin mezhebi de böyledir. Fakat îmam Mâlik ile imam Şafiîye ve îbni münzire göre bu halde de beklenilen iddet ikmal edilir, iki
müddetin en uzağına riayet edilmez. Zira vefat zamanında zevciyyet, mevcut bulunnmmısdır. Elmuğnî.)
604 - : Şibhi nikâh ile veya şübhei nikâh ile vuku bulan tekarrüb-. lerden dolayı lâzım gelen iddete gelince bu hususda aşağıdaki hükümler carîdir :
Şibhi nikâhdan maksad, azad edilen ümmi veledin halidir. Şübhei nikâh ile tekarübden maksad da nikâhı fâsid ile menkuhe olan veya sehven
kocasından baskasiylezifaf edilen bir kadın hakkındaki cinsî muka-renetdir. İste bunlardan dolayı.da iddet lâzım gelir. Şöyle ki :
Ümmi veled bulunan bir cariyenin mevlâsı vefat etse veya bu cariye mevlâsı tarafından azad edilse bakılır : Eğer âdet görmekde ise üç hayz ile,
âdet görmeyen takımdan ise üç ay müddetle iddet bekler. Gebe ise çocuğunu doğurunca iddetden çıkar.
Şübhei nikâh ile kendisine tekarrüb edilen bir kadın da iftirakı ve fesh ve mütarekeyi müteakib, âdet gören kadınlardan ise üç hayz ile, âdet
görmeyen kadınlardan ise üç ay ile ve gebe ise hamlini vaz etmeltf-le iddet bekler.
605 - : Şübhei nikâh ile vetıy edilen bir kadın,   kendisine tekarrüb eden şahsın vefatı takdirinde de - henüz iftirak vaki olmamış ise - yine ya hayz
ile veya üç ay müddetle veya hamlini vaz etmekle id-detini ikmal eder. Yoksa gebe olmadığı halde dört ay on gün iddet bek lemez. Çünkü  nikâhı
fâsidde,    hakikaten bir nikâh mevcud ve zevciy-yet sabit değildir ki, bundan dolayı iddeti vefat, lâzım gelsin. Bedayi.
« (İmam Şafiîye göre ümmi veled için iddet lâzım gelmez. Belki bir hayz ile istibra kifayet eder. Bedayi)
(Mâlikîlere göre nikâhı fâsidden dolayı aralan tefrik olunan kadınlar için sahih nikâh ile menkuhe bulunan kadınların iddetleri ne müsavi bir



müddet intizar lâzım gelir. Şu kadar var ki nikâhı fâsid, bilerek meharimden birini tezevüc gibi haddi müskit değilse bu intizara «ia-tibra» denir ve
bilmeyerek tezevvüc gibi haddi nıüskıt ise «iddet» adı verilir. Düsukî.)
(îmam Şafiî ile İmam Ahmede göre nikâhı fâsid veya şübhei nikâh ile mevtue olan kadınlann iddetleri, mutallâkaların iddetleri gibidir.
Kezalik : îmam Ahmede göre mezniyyenin iddeti de şübhe ile mev-tuenin iddeti gibidir. Bu zatdan diğer bir rivayete göre mezniyyenin iddeti bir
hayz ile ist ibradan ibaretdir. îmam Mâlikin kavli de budur.
İmam Şafirye göre ise mezniyye için iddet lâzım gelmez. Çünkü iddet, nesebi hıfz içindir. Zinadan hâsıl çocuğun nesebi ise zâniye lâhik olmaz.
Buna cevaben deniliyor ki : mezniyye, başkasiyle idd#tden evvel evvel evlenirse zuhur edecek çocuğun kocasından mı, yoksa zanîden mi ol-

duğnda iştibah hâsıl olur. Bu halde neseb, hıfz edilmiş olmaz. Buna meydan vermemek için iddet lâzım gelir. Elmuğnî.) 
[41]

 
İddetlerîn Teceddüdü, Tedahülü, Tegayyüeü Ve Îstik Alı :
 
606 - : İddet bekliyen bir mutallâkanın kocası vefat etse bakılır : Eğer riciyyen mutallâka ise talâk iddeti, münhedim olub yeniden vefat iddeti
beklemesi lâzun gelir. Çünkü talâkı ric'î, iddet baki oldukça zev-ciyyetin zevalini mucib olmayıb zevcin vefatı, bu zevali mucib ve iddeti vefatı
müstebrîm olur. Amma bainen veya selâsen mutallâka ise yeniden lâzım gelmez. Belki beklemekde olduğu iddeti ikmal eder. Çünkü zevciy-yet,
talâkı bain ile zail olmuşdur.
« (Eimmei selâsenin kavileri de bu veçhiledir. Elmuğnî.)
607 - : Bir kimse, kendi bainen muteddesini nikâhı sahih ile tekrar tezevvüc etdikden sonra henüziddeti hitam bulmadan tekarüb ve hal-vetden
evvel yine tatlik etse yeni bir mehr lâzım ve tecdidi iddet vacib olur. Çünkü iddet içinde nikâhın eseri baki olduğundan evvelki akiddeki tekarrüb,
ikinci akidde de hükmündedir.
Fakat bir kimse, nikâhı sahih ile menkuhesmi bainen boşayıb idde ti içinde fâsid nikâh ile tezevvüc etdikden sonra henüz iddeti hitam bulmadan
kablettekarrüb boşasa yeniden mehr ve iddet lâzım gelmez. Çünkü bu suretde tekarrüb caiz olmadığından iddeti tecdide sebep yok-dur.
608 - : Bir muteddeye birşübhe ile tekarrüb vuku bulsa sebebip:n tecdidine binaen diğer bir iddet daha vacib olur.
Meselâ : Bir kimse, bainen boşadiğı zevcesine ric'iyyen muteddeye kıya sen halâl olur zanniyle iddeti içinde tekarrüb etse veya bir şahıs başkasının
mu'teddesini bilmiyerek nikâh edib de tekarrübden sonra araları tefrik edilse yeniden iddet icab eder.
609 - : Bir mu'tedde için yukarıdaki mesele veçhile tecdidi iddet lâzım gelen yerlerde iki iddet tedahül eder. Yani birinci iddet, nihayet buldukdan
sonra ikinci iddetin sebebinden itibaren noksan kalan mikdarı ikmal olunur. Yoksa birinci iddetin hitamından sonra ikinci iddete başlamak iktiza
etmez. Çünkü iddet, ecelden = müddetden ibaretdir. Ecelde ise tedahül carîdir.
Meselâ : iddet bekliyen bir kadın, bir hayz gördükden sonra şübhe ile vatiy olunub da iki hayz daha görse birinci iddeti nihayet bulur. Bundan
sonra bir hayz daha görünce diğer iddeti de nihayet bulur. Ve evvelce hayz görmemiş ise üç hayz ile her iki İddeti hitama erer. Ve eğer bu
mu'tedde, ay hesabiyle iddet beklemekde ise yine o suretle iddetini ikmal eder.
610 - : Tedahül eden iddetler, bir neviden   olatrileceği gibi başka başka nevilerden de olabilir. Meselâ : kocası Ölmüş bir kadın, iddeti içinde bir
şüphe ile vatiy edilse vefat iddetinden dolayı dört ay on gün, bu vatiyden dolayı da üç hayz ve ayise ise üç ay iddet beklemeğe mecbur olur. Bu
halde henüz dört ay ongun hitam bulmadan sebebinden itibaren üç hayz görse veya üç ay nihayet bulsa da bu esnada dört ay on gün de bitmiş
bulunsa her iki iddet nihayete ermiş olur. Bunlardan yalnız birisi noksan kalınca yalnız onu ikmal lâzım gelir.
« (gafiîlere göre iddet, bir cinsden ve bîr şahısdan olunca tedahül eder. Tuhr ile veya şuhur ile olan iki iddet gibi. Kezaük  : başka başka cinsinden
olan iki iddet, bir şahısdan olunca 'kavli esahha göre tedahül eder. Biri tuhr ile diğeri hami ile olan iddetler gibi. Fakat iki iddet, iki şahısdan dolayı
icab edince bunların arasında tedahül carî olmaz Her birini ayrıca ikmal lâzım gelir. Bir mu'tedde hakkında başkasımn şübhe ile veya fâsid nikâh
ile tekarrübünden dolayı lâzım gelen diğer bir iddet gibi. Tuhfetül'muhtac.)
(Hanbelî fukahasına göre de boşanan veya kocası vefat eden bir kadın, daha iddeti bitmeden başkasiyle evlenerek aralarında tekarrüb vuku bulsa
beynleri tefrik olunur. Bu halde birinci iddeti ikmal eder. Sonra ikinci bir iddet beklemeğe başlar, bu iddetler arasında tedahül car! olmaz.
Bu kadın, iki iddetin hitamından sonra ikinci kocasiyle yeniden evlenebilir. Fakat İmam Ahmedden diğer bir rivayete göre bu kadın, o koncaya
artık müebbeden haram olmuş olur. Çünkü o, bir hakkı vaktinden evvel ta'cil etmekle hirmaniyle muateb bulunur.
îmam Mâlikin kavlile İmam gafiînin kavli de böyledir. îmam Şafiî-nin cedid kavline nazaran bu kadın, birinci iddeti bitirdiktan sonra ikinci
kocasiyle nikâhını tecdid edebilir, bundan men edilmez. Zira bunun te-karrübiyle neseb, kendisinden sabit olur. Elmuğnî.)
611 - : İddetlerin tegayyürüne gelince bu da şu veçhile olur :
Bir kimsenin nikâhında bulunan bir cariye, evvelâ tatlik, badehu azad edilse bakılır : Eğer ric'iyyen tatlik edilmiş ise iddeti, hür. kadınların iddetine
tebeddül eder. Nitekim evvelâ mevlâsı tarafından azad, sonra da kocası tarafından tatlik edildiği takdirde de hüküm böyledir.
Fakat evvelâ bainen tatîik edilmiş ise azad edilmekle iddeti tegayyür etmez. Çünkü beynunet ile zevciyyet zail olmuş, i'tak hâdisesi nk haline
müsadif bulunmuşdur.
« (îmam Şafiîye göre her iki takdirde de iddet, tegayyür eder. Zira iddetde asi olan kemaldir. Noksan ise rık arızasından dolayıdır. î'tak vu ku
bulunca bu arıza zail olmuş olur. Bedayi.)
612 - : Bir ümmi veled, menkulle veya mu'tedde olduğu halde mevlâsı vefat etse bundan dolayı kendisine iddet lâzım gelmez.  Çünkü bu halde
mevlâsımn müstefreşesi değildir.
Bu kadını evvelâ mevlâsı azad, sonra da kocası tatlik edecek olsa üzerine hur kadınlar gibi iddet lâzım gelir. Çünkü talâk, onun hürriyeti zamanına
müsadif bulunmuş olur. Fakat evvelâ kocası tatlik, badehu mevlâsı azad etse bakılır : eğer talâkı ric'î ise hurre gibi ve eğer talâkı bain ise cariye gibi
iddet bekler. Bu takdirde de iddeti tegayyür etmez.
Şayed iddeti nihayet buldukdan sonra mevlâsı vefat ederse bundan dolayı üç hayz ile iddet lâzım gelir. Zira zevcin iddeti bitince mevlâsımn firaşına
avdet etmiş bulunur.
Nitekim bir ümmi veledin kocaya varmadan mevlâsı vefat edince de üç hayz ile iddet beklemesi icab eder. Çünkü bu halde mevlâsının firaşın* da



bulunub onun vefatiyle hürriyetine tamamen kavuşmuş, olur. Be-dayi.
613 - : Âdetlerin intikali de ya aylardan hayzlere veya hayzlerden aylara tebeddül etmesi suretiyle olur. Meselâ: bir gocuk, ay hesabiyle id-det
beklemekde iken henüz üç ay tamam olmadan âdet görmeğe başlasa iddeti hayze münkalib olub yeniden üç hayzi kâmil beklemesi lâzım gelir.
Fakat üç ayın tamamından sonra âdet görmeğe başlasa yemden iddet lâzım gelmez. Çünkü bu âdet ile evvelce zevatülhayzden olduğu te-beyyün
etmiş olmaz. Dürrül'muhtar.
« (Eimmei selâseye göre alelekser kadınların âdet görecekleri bir çağa, meselâ : on beş yaşına girdiği halde âdet görmeyen bir kadın, icab edince ay
hesabiyle iddet bekler. Ancak İmam Ahmedden diğer bir rivayete göre böyle bir kadın, bir sene müddetle iddet bekler. Çünkü bunun gebe olması,
bu sebeble âdet görmemesi melhuzdur. Elmuğnî.)
614 - : Bir âyise, üç ay ile iddetini ikmal etmeden dem görmeğe başlasa iddeti hayze intikal eder/yeniden hayz ile iddet bekleğe mecbur olur. Şu
kadar ki, bunun âdet veçhile zuhuru ve bir halis dem olması lâzımdır. Görülen dem, bulanık veya yeşilimtrak bir şey ise hayz sayılmaz. Bu, fesadı
menbite hami edilir. Muhtar ve müftabih olan, budur.
Fakat bu müddetin geçmesinden sonra hayz görmeğe başlarsa, ra-cih olan kavle nazaran hayz ile iddetini istifaya mecbur olmaz. Bu halde başka
birile evlenmiş ise bu demin zuhuru, bu ikinci nikâha zarar vermez. Çünkü iyas halinin tahakkuku için demin mevt zamanına kadar kesilmesi
meşrut olduğuna delîl yokdur. Şu kadar varki, bu kadın ileride bir iddete muhtaç olursa hayz ile iddet beklemesi icab eder. Yoksa bu hal, mazideki
ahkâmın nakzım mucib olmaz. Dürri Muhtar.
Maahaza sinni iyas için bir had kabul edildiğine nazaran bu hadden sonra görülecek dem, hayzden sayılmaz, binaenaleyh iddetin intikaline bais
olmaz. Nitekim emsalinin âdet görmesi mutad ohmjran bir sagîreniiı göreceği dem de hayz değildir. Bedayi.
« (Mâlikîlere göre hayzden kesilen bir kadın, - yukarıda yazıldığı Üzere - şuhur ile iddet beklemekde iken âdet görmeğe-başlasa ekrabül-eceleyn ile
iddetini ikmal eder. Yani: ikinci ve üçüncü hayzin vukuiyle hayzden hali olarak yeniden bir senenin müruruna intizar eder, bunlardan hangisi evvel
vücude gelirse iddeti onunla nihayet bulur. Şerhi Ebü'-berekât.)
(Elmuğnîde deniliyor ki : kadınların hayz görecekleri sinnin en azı, dokuz yaşdır. Bundan evvel görülecek kan, demi hayz sayılmaz. Çünkü bu kan,
sıhhat halinde üç defa tekerrür etmelidir. Dokuz yağdan evvelse böyle bir tekerrür vuku bulmaz.)
615 - : Zatüıhayz olan bir mu'tedde, bir veya iki hayz ile iddet bek-ledikden sonra ayise olsa iddeti hayzden eşhure intikal eder, yeniden üç ay iddet
bekler. Çünkü şühur = aylar, hayzden bedeldir, bir iddetde asi ile bedelin içtimai caiz olmaz. Bedayi.
616 - : iddeti içinde gebe kaldığı anlaşılan bir   müteveffa anhanın iddeti, şuhurdan vaz'ı hamle intikal etmez. Belki vefatdan dolayı şuhur ile iddet
bekler. Ve hami, bir şübhe ile tekarrübden münbais ise bundan dolayı da vaz'ı hami ile ayrıca iddet beklemesi lâzım gelir. Amma zinadan ileri
gelmiş ise başka iddet lâzım gelmez. Çünkü zina, iddeti mucib değildir.
Fakat talâkdan veya feshden dolayı1 iddet bekleyen bir kadının ta-lâkdan veya feshden sonra iddet içinde kocasından veya başkasından gebe
kaldığı anlaşılsa hamlini vaz etmedikçe iddeti nihayet bulmaz. Zira talâka aid iddetden maksud, istibrai rahimdir. Vaz'ı hami ise istibrada asidir.
Vefata aid iddet ise hem bu maksada, hem de teessüf ve tehazzün izharı hikmetine müstenid olduğundan bunda aşl olan, şühurdur. Bedayi,
Reddül'muhtar.
«Fıkhı Hanbelîde deniliyor ki •: iddet bekleyen bir kadının üç hayz gö'rdükden sonra gebe olduğu anlaşılsa bakılır : Eğer üçüncü hayzin hitamından
itibaren daha altı ay geçmeden hamlim vaz ederse iddeti, vaz'ı hami ile bitmiş olur, evvelce gördüğü kanın bir demi hayz olmadığı ani* şıîmış olur.
Fakat en az altı ay geçtikden sonra hamlini vaz ederse iddeti hayz ile bitmiş olur. Bu hami, hadis olmuş olacağından nesebi, o kadının zevci

muttallikma lâhik olmaz. Elmuğnî.) 
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Îddetîn İnkizasının Malümiyyeti :
 
617 - : Bir iddetin nihayet bulmuş olduğu, aşağıdaki meselelerde beyan olunduğu üzere kavi ile ve muayyen günlerin nihayet bulmasiyle malum
olacağı gibi fi'l ile de malûm olur. Elverir ki, zahiri hal, mükez-zib olmasın.
618 - : Kadınlar,  iddetîerinin nihayet bulduğunu ihbar hususnda emmedirler. Yemîn ile sözleri tasdik olunur. Meğer ki zahiri hal, kendilerini tekzib
etsin.
Meselâ: şühur ile iddet beklemekde olan hur bir ayise, üç aydan ve bir müteveffa anha dört ay on günden evvel iddetinln nihayet bulduğunu haber
verse tasdik olunmaz.
619 - : Hayz ile âdet beklemekde bulunan bir kadın, imamı Azama göre en az altmış ve îmameyne göre otuz dokuz gün geçtikden sonra ide-tinin
hitam bulduğunu haber verse kocasının inkârı halinde yeminiyle tasdik olunur. Fakat bundan evvel haber verse tasdik olunmaz. Çünkü bu
müddetden evvel üç hayz görmek kabil görülmemektedir.
Bu müddet, cariye olan kadın hakkında tmamı Azamdan bir kaT]e göre en az kırk, diğer bir kavle göre otuz beş, îmameyne göre de yirmi bir
gündür. Bu müddetden evvel de tasdik olunmaz. Bedayi, Djini Muhtar.
 (Maliki mezhebinde bu hususa dair on iki kavi vardır. Bir b^ göre hayz ile iddet bekleyen bir hurrenin doksan günden evvel iddsünin hitam
bulduğuna dair olan sözü kabul olunmaz. Çünkü ekser olan, kadınların ayda bir âdet görmeleridir. Ameliyyatı âmme.)
620 - : Bir kadın, nüfesa olduğunu, yani : çocuk doğurduğunu mü-teakib boşanıb iddete başlasa da sonra iddetinin nihayet bulduğunu iddia eylese
İmamı Azamdan bir rivayete göre seksen beş, diğer bir rivayete göre de yüz günden, îmam Ebu Yusüfe    göre altmış îmam Muhammede göre de
elli bir gün bir saatden az da tasdik maz.  
Bu mu'tedde, cariye olduğu takdirde imamı Azama göre a veya yetmiş beş günden, imam Ebu Yusüfe göre kırk yedi günden. Muhammede göre de
otuz altı gün ile bir saatden evvel tasdik Bedayi.
621 - : Bir mu'tedde, iddetinin münkazi olabileceği bir müddet eec-dikden sonra biriyle izdivacda bulunsa bu fi'liyle iddetinin bitmiş olduğunu
bildirmiş olur. Hattâ bilâhare iddetinin henüz nihayet bulmamış ol. duğunu iddia etse bu ddiası ne ilk kocası, ne <ie ikinci kocası hakkında tasdik
olunmayıb ikinci nikâh, caiz bulunmuş olur. Çünkü bu kadar bir müddetin geçmesinden sonra başkasiyle  izdivaca ikdam etmesi, iddetî-nin
inkızasına delildir. Bedayi.



622  - : Hayz ile iddet bekleyen bir   kadın, son hayzini on gün ile ikmal ederse hayzin kesilmesi âmndan itibaren iddeti bitmiş, başkasiyle
evlenmeğe me'zuniyet kazanmış olur, velev ki henüz igtisâlde bulunmuş olmasın. Fakat hayzini on günden azda ikmal ederse mücerred haran
kesilmesiyle iddetini bitirmiş olmaz. îgtisâl etmedikçe veya tam bir namaz vakti geçmedikçe iddet .içinde sayılır. Binaenaleyh başkasiyle evh-mesi
memnu ve ric'iyyen mu'tedde ise hakkında müracaat sahih olur. Hidaye.
623 - : Müstehaze olub da, yani  : bir hastalık sebebiyle kendisinden istihaza denilen bir kan seyelân etmekde bulunub da hayz ile jddet bekliyecek
bir kadının âdeti malûm ise âdetine itibar olunur.
Meselâ : her ayın iptidasında yedi gün âdet gördüğü bilinirse üçüncü ayın yedinci gününün hitamında gusl etmekle veya bir namaz vakti geçmekle
âdeti nihayete ermiş olur.
Fakat bu kadın mütehayyire ise, yani : tuhru mümted olub da ayda veya iki, üç ayda bir gördüğü hayz günlerini unutmuş bulunursa bunun her
tuhru için iki ay ve üç hayzi için de bir ay takdir edilir. Binaenaleyh yedi ayın hitamında iddeti nihayet bulmuş olur. Bedayi, Dürri Muhtar,
Hindiyye.
« (Mâlikîlerin meşhur olan kavilerine göre müstehaze, hayz kaniyle istihaze kanının arasım rayiha, renk, veya çokluk itibariyle temyiz edebilirse
iddeti üç tuhr ile biter. Fakat bunların arasını temyiz edemezse iddeti bir seneden ibaret olur. Bu hususda hurre ile cariye arasında fark yokdur.
Şerhi Muhammedil'nırşî.)
(Şafiîlere göre mütehayyire olmayan bir müstehaze, hurre olsun olmasın hayz ve tuhr hususundaki âdetine red olunur. Yani : istihazeden evvel
âdeti kaç günden ibaret ise ona göre iddeti hisab edilir. Mütehayyire olduğu takdirde ise filhal üç ay iddet bekler. Diğer bir kavle göre ise ayise
olacağı günden itibaren üç ay iddet bekler. Çünkü bundan evvel müddeti müteyakken bir suretde hayz görmesi kabildir. Tuhfetül'-muhta'c.)
(Hanbelîlere göre de bir mtistehazei mübtedee, yani: henüz iddet görmek haline gelmiş, mümteddetüddem genç bir kadın, talâkdan, tef-rikden
dolayı hurre ise üç, cariye ise iki ay iddet bekler. Fakat muayyen âdeti olan veya demi hayz ile demi istihazeyi temyiz edebilen bir müstehaze
hakkında âdeti veya temyizi veçhile amel olunur. Mselâ : âdeti her ayın evvelinden yedi gün olsa hilâl itibariyle iki ay ile üçüncü ayın evvelinden
yedi gün iddet bekler, bu müddetin geçmesiyle iddeti nihayet bulur. Çünkü bu müddet içinde üç hayzin geçmesi, âdet hasebiyle tahakkuk eder.

Keşşafül'kma.)
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Zeyl
 
624 - : Hanefîlere göre hayzin en az müddeti üç, en çok müddeti de on gündür. Binaenaleyh bir hayz, üç günden az, on günden ziyade olamaz.
Tuhr halinin en az müddeti on beş gündür. En çok müaaeti ise muayyen değildir.
Nifas haline gelince bunun en azı îmamı Azama göre yirmi beş, îmam Ebu Yusüfe göre on bir gündür. En çok müddeti ise 'kırk gündür.
 (İmam Mâlike göre hayzin ekalli için bir had yokdur. Bu, bir saat ve bir defa olabilir. Ekserisi ise on beş gündür. İki hayzin arasındaki tuhr müddeti
hakkında ise İmam Mâlikden muhtelif rivayetler vardır. Sekiz, on, on beş, on yedi gün olmak üzere rivayetler mevcud olduğu gibi bu hususda
itimad edilecek malûm bir vakit yokdur da denil-mişdir.)
(İmam Şafiî ile İmam Ahmede göre hayzin ekalli bir gün, bir gece, yani yirmi dört saatdir. Ekseri ise on beş gündür. Tuhrun en azı İmam Şafiîye
göre on beş, İmam Ahmede göre on üç gündür. En çoğu için ise bir had yokdur.
Nifas haline gelince Mâiikîlerle İmam Şafiîye göre bunun az müddeti için bir had yokdur. Haddi azamîsi ise altmış gündür. İmam Ahmede göre
kırk gündür, bundan evvel kan kesilse de bu kırk gün tamam olmadıkça kocasımn kendisine tekarrübü İmam Ahmede göre caiz olmaz. Diğer

eimmeye göre bilâ kerahetin caiz olur. Bedayetül'müctehid, Elmi-zanül'kübra, Rahmetül'ümme fî ihtilâfireimme.) 
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İddet Hususunda Gayrî Müslîmeler :
 
625 - : Bİr müslümanın nikâhı altında bulunan bir müslime ile bir kitabiyye iddet hususunda müsavidirler. Binaenaleyh hur olan kitabiyye-ler
hakkında hur olan müslimeîer gibi, rakik olan kitabiyyeler hakkında da müsîim olan cariyeler gibi iddet lâzım gelir. Bedayi.
626 - : Bir zimmînin nikâhmdaki zimmiyye hakkında firkatden veya vefatden dolayı iddet lâzım gelmez. Meğer ki dinlerinde iddet kabul edilmiş
olsun. Çünkü gayri müslimler, bu gibi hususlarda kendi itikad-lan üzerine terk edilirler. hadisi şerifi bunu âmirdir. Fakat böyle bir kadın, gebe
bulunursa   hamlini vaz edinceye kadar beklemesi lâzım gelir. Hamlini vaz etmedikçe başkasiyle izdivaç edemez. Çünkü nesebi sabit olan hamlin
hakkına riayet lâzımdır.
Bu mesele, îmamı Azama göredir. îmameyne göre zimmiyyeler hakkında da herhalde iddet lâzım gelir. Çünkü bunlar da dari islâm ahali-dîndendir.
Bunların hakkında bir kısım islâm ahkâmı carî olduğu gibi bu iddet hükmü de carî olur. Bedayi.
(Eimmei selâseye göre de müslimin nikâhında bulunan bir gayri müslime için' talâkdan veya vefatdan dolayı herhalde iddet lâzım gelir ve bunların
iddetleri müslimelerin iddetleri gibidir. Hattâ Malikî fuka-hası diyorlar ki: bir müslimin mutallâkası bulunan bir kitabiyyeye iddet lâzım geleceği
gibi bir zimmînin mutallâkası olub bir müslim tarafından tezevvüc edilecek bir kitabiyye için de iddet lâzım gelir.
Fakat Malikîlere göre gayri müslimin metrukesi olan bir gayri müs-îimeye iddet beklemesi için taarruz olunamaz. Meğer ki islâm mahkemesine

tehakümde bulunsunlar. Şerhi Muhammedil'hırsî.) 
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Îddetiv Ahkâmı  :
 
627 - : İddet içinde bulunan kadınlar hakkında bir takım hükümler cereyan edşr. Ezcümle mu'tedde olan bir kadın, kocasından başka* siyle
evlenemez. Çünkü iddet içinde nikâhın eseri bakidir. Fakat başka oir mani yok ise kocasiyle tekrar evlenebilir.
628 - : Mu'tedde hakkında ecnebi bir şahsın hıtbede bulunması da caiz değildir. Gerek ric'iyyen veya bainen talâkdan ve gerek vefatdan dolayı
mu'tedde bulunsun. Çünkü iddet İçinde  zevcin nikah hakkı tamamen veya kısmen bakîdir.



629 - : Talâkdan dolayı iddet bekleyen bir kadın hakkında nikâh raaksadiyle bir şahsın tarizde bulunması, yani : onunla evlenmek istediğini işrâb
eylemesi caiz değildir. Fakat vefat iddeti esnasında teehhül etmek isteyen bir erkeğin ta'rizi caizdir. «Sen faideli bir kadınsın» veya «ben münasib
bir kadınla evlenmek istiyorum» denilmesi gibi.
Mutallâka hakkındaki ta'riz, zevci mutallik ile muarriz arasına adavet düşürür. Vefat halinde ise bu adavet, mutasavver değildir. Bir de talâkdan
dolayı iddet bekleyen bir kadm, kocasının hanesinde ikamet edeceğinden bu cihetle de onun hakkında ta'rize pek imkân yokdur.
630 - : Mu'teddelerden bazıları için beyti iddetden - içinde iddet beklenilen haneden harice çıkmak caiz değildir. Şöyle ki: sahih bir ni-kâhdan
dolayı  iddet bekleyen bir mutallaka,   hur,   baliğ,   âkil  rnüslim olunca iddet beklediği haneden bir zaruret tahakkuk etmedikçe ne gündüzün/ne de
geceleyin harice çıkmaz. Gerek ric'iyyen ve gerek bainen boşanmış olsun. Ve zevci mutallâkı, kendisine gerek izin versin ve gerek vermesin. 
Çünkü bu hususa Hakkullah   -   âmme  mesalihi  teallûk  etmiş bulunur.
Kocası vefat etmiş olan bir mu'tedde ise geceleri beytüTiddetden Çikamazsa da gündüzleri çıkabilir. Çünkü bunun nafakası kendisine aid-dir. Bazı
hacetlerini temin için hanesinden dışarıya çıkmaya lüzum görülür.
631 - : Nafakai iddeti mukabilinde rmıhalea yapmış olan bir kadın, iddeti içinde - bazı fukahaya göre - harice çıkamaz. Çünkü nafakasını kendi
ihtiyariyle ibtal ve iskat etmişdir. Fakat diğer bazı fukahaya göre geceleri çıkamazsa da gündüzleri çıkabilir. Zira bu kadın, müteveffa anha
mesabesindedir.
« (Hanbelîlere göre gerek talâkdan ve gerek vefatdan dolayı iddet bekleyen kadınlar, ihtiyaçları için gündüzün harice çıkabilirler. Bedeviy-yeler de
Hazariyyeler gibidirler. Şu kadar var ki, bedeviyyeler, aşiretleri rihlet edince kendileri de beraber rihlet ederler. Çünkü Bâdiyede yalnız başlarina
ikamet edemezler. Elmuğnî.)
632 - : Gündüzleri harice çıkmaya mezun olan mu'teddelerin geceleri iddet bekledikleri hanelere dönüp başka yerlerde gecelememeleri
lâzım gelir.
683 - : Bir mu'teddenin içinde ikamete mecbur olduğu mesken, kocasından müfarekatden evvel sakin olduğu mahaldir. Gerek kocası orada sakin
bulunur olsun ve gerek olmasın. Bu mesken, vefat eden bir kocaya aid ise mu'tedde yine orada kendi hissesine isabet edecek kısımda iddetini
çıkarır ve nâ mehrem olan varislerden tesettür eder.
Fakat beytül'idde, harab olub yıkılmasından korkulur veya orada eşyanın ziyamdan havf edilir veya kira ile tutulmuş olub da vefat iddetini orada
çıkarabilmek için kirasını temin gayri kabil bulunur veya vefat halinde isabet eden hisse, ikamete gayri kâfi olursa mu'teddenin oradan çıkarak
mümkün ise civarındaki bir yerde iddetini ikmal etmesi caiz olur. Çünkü bu mesken, bir hakkullah olarak ibadet tarikiyle icab et-mişdir. İbadetler
ise özürler ile sâkit olur.
634 : Sahih nikâhdan dolayı bainen veya selâsen boşanmış olan bir kadın, iddeti içinde beytül'iddetden çıkarak başka bir yere sefer edemez. Ve
kendisini boşamış olan kocası, alıb başka yere müsaferetde bulunamaz. Çünkü bu talâk ile zevciyyet zail olmuşdur.
Kezalik : ric'iyyen boşanmış olan bir mu'tedde de ne kendi mahre-nüyle ne de kocası ile beraber -ric'at bulunmadıkça- sefere çıkamaz, Velev ki
farizai hacci eda için olsun. Zira iddetin vakti muayyendir. Buna riayet edilmeyince telâfisi kabil olamaz. Farizai hac ise böyle değildir, îmam
Züfere göre, zevç, mu'teddei ric'iyyesini alıb mesafei sefer bir yere nakl edebilir. Çünkü iddet içinde zevciyyet kaimdir. Yahut bu muhterem imama
göre, bu müsaferet, delâleten bir ric'at demekdir.
635 - : Bir kadın, müsaferet esnasında boşansa veya kocası vefat etse bakılır: eğer kendi beldesine üç günden az, gideceği yere de üç gün veya daha
ziyade bir mesafe var ise iddetini beklemek için beldesine avdet eder. Aksi takdirde gideceği yere' gider, beldesine dönmez. Talâk, gerek ikamete
elverişli bir mevkide vuku bulsun ve gerek kır gibi bir yerde vuku bulsun müsavidir.
Şayed talâkın vuku bulduğu yer, bir mağaradan veya nefsi için, mali için emin olamayacağı, bir mevziden ibaret olub da kendi beldesine üç günlük
ve gideceği yere de üç veya daha ziyade günlük bir mesafede bulunsa kadın, muhayyer olur. Dilerse geri döner, dilerse yoluna devam eder.
Kendisiyle beraber gerek, mahremi bulunsun ve gerek bulunmasın. Böyle avdet veya yoluna devam halinde ikamete elverişli yakın bir yer bulursa
orada da ikamet edib iddetini ikmal edebilir.
636 - : Bir kadın, vatanından ayrıhb başka bir beldede veya ikamete elverişli bir mevzide iken tatlik edilse iddetini bitirinceye kadar orada ikamet
eder. îddetini ikmal etdikden, sonra da yamnda mahremi bulunmadıkça oradan çıkmaz. Velev ki seferi hac için yurdundan ayrılmış olsun.
Bu, îmamı Azama göredir, tmameyne göre yanında mahremi var ise seferine devam edebilir.
« (Hanbelî fıkıh kitablarında «Elmuğnî'de deniliyor ki: bir kadın, hac için veya kocasımn izniyle muvakkat bir yere gitmek için yola çık-dıkdan
sonra kocası vefat etse bakılır: eğer vatanına yakın ise, yani: kasrı salata müsaid, -meselâ: en az on sekiz saatlik bir mesafe ayrılmamış ise iddetini
çıkarmak için avdet eder. Fakat vatamndan daha fazla uzaklaşmış ise geri dönmeyib yoluna devam eder.
İmam Mâlike göre de kadın, henüz ihrama girmemiş ise avdet eder. İmam Şafiîyye göre de kadın, beldesinin binalarından ayrılmış ise
muhayyerdir. Dilerse avdet eder, dilerse yoluna devam eyler. Çünkü kocası, kendisine bu sefer için müsaade vermişdir.)
637 - . Nikâhı fâsidden dolayı iddet bekleyen bir kadın, beytül-iddetden harice çıkabilir. Çünkü fâsid bir nikâh, bu çıkmaya mani olamayacağı
cihetle ondan dolayı icab eden. iddet de buna mani olamaz. Meğer ki zevç, nesebinin siyaneti için bu huruca mani olsun. O zaman buna riayet icab
eder.
638 - : Kocası vefat eden veya kocası tarafından tatlik edilen bir cariye, gerek ümmi veled ve gerek müdebbere veya mükâtebe olsun beyti iddetden
harice çıkabilir. Çünkü bunlar, nikâh halinde bile kocalarının hanelerinde mütemadiyen ikamete mecbur  değildirler.     Böyle bir mecburiyet,
mevlâlarınm hizmet haklarını ibtal eder. Meğer ki mevlâ-lan, kendileri için bir menzil tehiyye ederek iddetlerini orada ikmal etmelerini istesin. O
takdirde de buradan çıkamazlar. Böyle bir cariye iddeti içinde azad  edilirse mütebaki  müddet için hurre  hükmü  cereyan eder.
639 - : Mu'tedde olan bir sagîre, beytül'iddetden harice çıkabilir. Çünkü gebe olması muhtemel değildir, ve hakkullah ile de mükellef bu-
lunmamakdadır. Şu kadar var ki, ric'iyyen boşanmış ise kocasının izni olmadıkça çıkamaz. Çünkü zevciyyet, henüz bakidir.
Mecnune de bu hükümdedir.  Ancak mecnuneyi kocası harice çık-makdan herhalde men edebilir. Çünkü onun gebe olması kabildir.
640 -  Kitabiyye olan bir mu'tedde de beytül'iddetden dışarıya çıkabilir. Çünkü o, ibadât kabilinden olan şerayi ile muhatab değildir. Fakat kocası
isterse - nesebini iştibahdan siyanet mülâhazasiyle - onu harice çıkmakdan men edebilir.
Böyle bir kitabiyye, iddeti esnasında müslüman olsa mütebaki müddeti bir müslime gibi ikmal eder.



641  - : Bazı mu'teddeler için nafaka ve sükna tedarüki zevç üzerine lâzım gelir. Ve iddet içinde zuhur eden veya doğan bir kısım çocukların
nesebleri sabit olur. Nafaka ve neseb bahislerine müracaat!.
642  - : îddet bekleyen bir kadın ihdadda bulunur. Şöyle ki: Bainen mutallâka veya müteveffa anha olan bir kadın, iddet içinde bulundukça
ziynetden imtina eder, süslenemez, siyah renkli bile olsa ipek li elbise giyemez, eline kına koyamaz, bir özrü bulunmadıkça gözüne sürme
çekemez, başmi sık tarak ile tarayamaz, güzel kokular kullanamaz. Huliyyat ile bezenemez. Hattâ kendisinden ayrılmış olan kocası, kendisine
hidadı terk etmesini emr ve tenbih etse de mu'tedde bunu terk edemez. Çünkü buna hakkullah taallûk etmekdedir.
Şu kadar var ki böyle bir mu'tedde, bir zarurete mebni sürme çekebilir, başına yağ sürebilir, başka robası yok ise ziynet için giyineceği renkli
libasını giyebilir. Çünkü zaruret mevzileri umumî hükümlerden müstesnadır. Elverir ki, bunlar ile tezeyyün kasdinde bulunmasın.
643 - : Kocası ölmüş bir kadın için ihdad, tezeyyünü terk bir vecibedir, îddeti çıkıncaya kadar tezeyyünden kaçınarak kocasının hâtırasına hürmet
ve riayetde bulunmuş olur. Bainen ve selâsen mutallâka hakkında da ihdad lâzım gelir. Nikâh nimetinin zevaline teessüf, hak-kullaha riayet için
bununla mükellefdir.
« (İmam Mâlike ve îmanı Şafiîden bir kavle ve Ata ile Rebîa'ya göre bainen mutallâka için ihdad lâzım değildir. Çünkü bu mu'tedde için kocasının
hâtırasına riayet ve teessüf bahis mevzuu olamaz. Elmuğnî, Elbedayi.)
644 - : Mu'teddei ric'iyye, hidad ile = terki ziynet ile mükellef değildir. Çünkü bu iddet içinde zevciyyet, tamamen zail olmuş sayılamaz. Hattâ bu
halde kocasının kendisine ric'ati me'mul ise tezeyyün etmesi mendubdur.
645 - : Hidadın yücubı için mu'teddenin baliğ, âkil, müslim olması, zail olan nikâhın da bir nikâhı sahih bulunması şartdır.
Binaenaleyh sagîre, mecnune, kitabiyye ve nikâhı fâsidden dolayı mu'tedde olan kadınlar için hidad lâzım gelmez. Çünkü hidad, bir bedenî ibadet
demekdir. Çocuklar, mecnunlar, gayri müslimler ise bu ibadetle mükellef değildir. Nikâhı fâsid ise zaten izalesi matlûb olduğundan bundan dolayı
izharı teessüfe mahal yokdur. Fakat iddet içinde sagîre baliğ olur, mecnune ifakat bulur, kitabiyye ihtida ederse mütebaki mÜd-detde hidade riayet
ederler. (îmam Şafiî ile îmam Ahmede göre sagîreye, kitabiyyeye de hidad vacibdir. Çünkü hidad, iddet ahkâmmdandır. Bunlara da iddet lâzım
geldiğinden hidad da lâzım geür. Bedayi, Mugnl)
646 - : Mevlâsı vefat eden veya mevlâsı    tarafından azad edilen ümmi veled üzerine de hidad lâzım değildir. Çünkü ümmi veled hakkındaki iddet,
bir nikâhı sahihden değil, bir nikâhı fâsidden mütehassil bir iddet mesabesindedir.
647 - : Hidad için hürriyet şart değildir.
Binaenaleyh kocası vefat eden veya kocasından bainen boşanan bir cariye, müdebbere, ümmi veled veya mükâtebe hakkında da hidad icab eder ve
bu hidad, iddet müddetince devam eyler.
(imam Ahmede göre de hidad, talâk veya vefat gününden itibaren başlar, iddet günlerinin nihayet bulmasiyle sâkit olur. Velev ki, kadın bundan
haberdar bulunmamış olsun.
Fakat imam Ahmedden diğer bir kavle göre kadın, talâkdan veya vefatdan haberdar olmaz, bunlar beyyine ile de sabit bulunmazsa iddet, haber
gününden başlar. Binaenaleyh hidad da o günden muteber olur. Elmuğnî.)
648  - : iddet içinde tevarüs carî olabilir. Şu kadar var ki, bu hu-susda aşağıdaki şartların tahakkuku lâzımdır.
(1) : Mu'tedde, irse ehl olmalıdır. Bu emliyetde varis olacak şahsı memlûk, katil, mürted olmamasından ibaretdir. Çünkü memlûk, mür-ted kimseye
varis olamayacağı gibi katil de maktule varis olamaz, irs bahsine müracaat!.
(2) : irse ehliyet, talâk vaktinden mevt vaktine kadar devam etmelidir.
Binaenaleyh bainen talâk vaktinde memlûke veya kitabiyye olan bir kadın, bilâhere iddeti içinde azad edilse veya ihtida eylese de zevç mutallâkma
varis olamaz.
Kezalik: talâk vaktinde müslime olub iddeti içinde irtidad ve badehu islâmiyyete avdet eden bir mu'tedde de kendisini boşamış olan kocasına,
varis olamaz.
(3) : Mu'tedde ile zevci .mutallıkı arasında dîn ve dâr ittihadı bulunmalıdır.
Binaenaleyh bir müslim ile bir kitabiyye arasında veraset carî olamayacağı gibi başka başka dari harblerde ikamet eden gayri müslim bir erkek ile
gayri müslim zevcesi arasında da tevarüs carî olmaz.
(4) : Verasete nailiyet için mahalliyet bulunmalı, yani : terike, müteveffanın teçhiz ve tekfini, borçları gibi hacet asliyyesinden zaid olmalıdır.
(5) : Vefat zamanında iddet henüz nihayet bulmamış olmalıdır. Binaenaleyh iddetin inkızasmdan sonra sabık zevç ile zevceden biri vefat etse diğeri
varis olmaz. Bu, âmmei fukahaya göredir.
(Ibni Ebî Leylâya göre kadın, iddeti çıksa bile başkaaiyle evlen-medikce vefat eden zevci müfarikine varis olabilir. Bedayi.)
649 - : Talâkı ric'îye aid iddet içinde zevç ile zevceden biri vefat etse diğeri ona varis olur. Talâka zevcenin gerek rızası bulunmuş okun ve gerek
olmasın ve talâk, gerek sıhhat halinde ve gerek marazı mevt halinde vuku bulmuş olsun.  Çünkü ric'iyyen talâkdan sonra iddet nihayet bulmadıkça
zevciyyet her veçhile kaim sayılır. Bunun içindir ki, hür bir müslimin ric'iyyen boşadığı bir kadın, memlûke veya kitabiyye olub da iddeti içinde
hürriyete veya islâmiyyete nail olsa vefat vukuunda aralarında tevarüs carî olur.
650 - : Uç talâka veya bir talâkı baine aid iddet içinde zevç ile, zevceden biri vefat etse bakılır: eğer bu talâk, zevcin hali sıhhatinde vuku bulmuş
ise hiç biri diğerine varis olamaz. Gerek zevcenin rızası bulunmuş olsun ve gerek olmasın.
Zevcin marazı mevtinde zevcenin rızasile vuku bulmuş olduğu takdirde de hüküm böyledir. Fakat zevcenin rızası bulunmamış olunca zevce,
zevcine varis olur. Zevç, zevcesine varis olamaz. Çünkü zevç, marazı mevtinde bu talâkı yapmakla kadını irsden mahrum bırakmak gayesini takib
etmiş, onun bu marazı mevt vesilesiyle tahakkuk eden veraset hakkım ibtal eylemiş sayıhrf Binaenaleyh bu hakkı ibtal edecek olan bir talâk hâdisesi
-bu bakımdan- keen lem yekûndur.
(îmam Şafiîye göre zevce, gerek razı olsun ve gerek olmasın varis olamaz. Çünkü irse istihkak, mevt zamanında nikâhın mevcudiyetine bağlıdır. Bu
zamanda ise nikâh, mevcud bulunmamışdır. Bedayi.)
651 - : Bir kimsenin hali sıhhatinde hıyarı bulûğunu ihtiyar etmesiyle veya zevcesinin kızını veya validesini şehvetle takîril gibi hürmeti mucib bir
hareketde bulunmasiyle husule gelen beynunete aid iddet esnasında kendisi veya zevcei mu'teddesi vefat etse aralarında veraset carî olmaz.
Fakat bu hallerden biri o kimsenin marazı mevtinde vuku bulub da badehu kendisi vefat etse 'zevcesi iddeti içinde varis olur. Zevcesi vefat etdiği



takdirde ise kendisi vâris olamaz. Çünkü bu mahrumiyete kemlisi sebebiyet vermişdir.
«  (îmam Şafiîye göre ikisi de varis olamaz. Bedayi.)
652 - : Hali sıhhatinde müfarekat sebebine mübaşeret eden bir kadın, iddeti içinde vefat edecek olan kocasına varis olamaz. Kendisi vefat ettiği
takdirde de kocası kendisine varis olamaz. Fakat bu mübaşeret, kadının marazı mevtine müsadif olursa kocası kendisine varis olabilir.
Meselâ: bir zevce, baliğ olduğunda hakkı hiyarını istimal ederek nefsini ihtiyar etse veya ademi kefaetden dolayı zevcinden ayrılsa veya zevcinin
oğlu ile veya babasiyle birrıza veya mükreheten mücameatde bulunmak veya bunlardan birini şehvetle Öpmek gibi bir sebeble müba-ne olsa veya
menkûhe olan bir 'cariye, azad edilmekle hiyarı itkim istimal eylese bakılır: eğer bu hâdiseler, zevcenin sıhhati halinde vaki olmuş ise iddeti içinde
vuku bulacak vefatdan dolayı kocasiyle aralarında tevarüs'carî olmaz. Hattâ böyle bir hâdise, zevcin marazı mevtine müsadif olsa mu'tedde bulunan
bu zevce, yine varis olamaz. Çünkü müfa-rekate kendisi sebebiyet vermiştir.
Fakat bu hâdiseler, zevcenin marazı mevtinde vaki olmuş olsa henüz .iddeti nihayet bulmadan vefat edince kocası kendisine vâris olur. Çünkü
aralarındaki müfarekate kocası değil, kendisi sebebiyet vermekle kendisi fâr bulunmuş sayılır.
Kezalik: zevce, marazı mevtinde irtidad edib de sonra iddeti içinde vefat eylese kendisine kocası vâris olur. Çünkü irse kocasının hakkı te-allûk
etdiği bir sırada böyle bir müfarekate sebebiyet vermiş olmakla fâr,  yani:  kocasını mirasdan mahrum bırakmak gayesini  takib  etmiş sayılır.
Amma halı sıhhatinde irtidad eden bir kadına vefatında kocası va: ris olamaz. Aksi takdirde ise zevce varis olabilir. îrtidad bahsine de müracaat!
653 - : Bir kimse, marazı mevtinde zevcesini tatlik ve hastalığı iki seneden ziyade devam edib de vefatından bir ay sonra zevcesi bir çocuk
doğurursa bu kadın, o kimseye varis olamaz. Ve ondan almış olduğu iddet nafakasının altı aylığını da red etmesi lâzım gelir. Çünkü hami müddeti,
iki seneden ziyade olamaz. Bu suretde kadının hali salâha hami edilir. Hayz ile iddetini ikmal etdikten sonra bagkasiyle izdivaç ederek ondan gebe
kalmış ve hami müddetinin ekalli olan altı ayda çocuğu dünyaya getirmiş olduğuna hükm edilir.
Bu mesele, imamı Âzam'a göredir, imam Ebu Yûsüfe göre bu kadın, o kimseye varis olur. Çünkü bu kadına bir nikâh şübhesiyle müka-renet vuku
bulmuş olması melhuzdur. Bu halde hamlini vaz etmedikçe iddeti nihayet bulmuş olmayacağından vefatı iddet zamanına müsadif bulunmuş olur.
Artık nafakanın iadesi de lâzım gelmez.
654 - : Bîr kimse, marazı mevtinde zevcesine talâkı tefvizde bulun-mug, yani: «enirin elindedir» veya «nefsini ihtiyar et» veya «nefsini ba-inen
veya üç talâk ile boşa» demiş olmakla zevce, nefsini ihtiyar ve tatlik etse artık varis olamaz.
Kezalik: bir kimse, marazı mevtinde zevcesini talebine binaen bai-nen boşasa veya kendisiyle muhalea yapsa yine aralarında irs carî olmaz. Çünkü
bu suretlerde kadın, kendi hakkını birihtiyar ıskat etmiş olur. Fakat kadın, kendisini ric'iyyen boşamasını istediği halde kocası marazı mevtinde
bainen boşayacak olsa kadın varis olur. Zira bu takdirde hakkının sukutuna razı olmuş sayılmaz.
655  - : Verasete nailiyyet için marazı mevtin vefat ânına kadar devam etmesi lâzımdır. Aksi takdirde veraset carî olamaz.
Meselâ marazı mevt ile marîz sanılan bir kimse, zevcesini* bainen boşayıp da sonra iyi olsa da bilâhare hastalığı nüks ederek evvelki hâline avdet,
daha sonra da vefat etse iddet beklemekde olan zevcesi kendisine vâris olmaz.
Bu, İmamı Azama göredir. Çünkü bir aralık sıhhat bulunca hastalığının bir marazı mevt olmadığı anlaşılmış olur. îmam Züfere göre ise vâris olur.
Zira marazı hali, talâk zamaniyle mevt zamanını muhit bu-lunmuşdur. Artık aradaki inkıtaa itibar olunmaz.
656 - : Şarta muallâk talâklar neticesinde tevarüs carî olub olmayacağı hususunda aşağıdaki ihtimallere göre hüküm tebeddül eder.
(1)  : Ta'lik de, şart da sıhhat halinde vuku bulursa tevarüs carî olmaz.
Meselâ: bir kimse, hali sıhhatinde zevcesine hitaben «sen fülân yere gider isen benden bainen boş ol» deyib zevce de o kimsenin hali sıhhatinde o
yere gitmekle bainen boş olsa bilâhere iddet içinde her hangisi vefat etmekle diğeri ona, zevciyyet itibariyle varis olamaz.
(2) : Ta'lik de, şart da zevcin marazı mevtine müsadif olsa zevce vâris olur. Meğer ki muallûkun aleyh olan şart, zevcenin fi'iinden ibaret bulunsun.
Meselâ: bir kimse, nıarazj mevtinde zevcesine hitaben «fülân şahıs bu haneye gelirse sen benden bainen boş ol» deyib o şahıs da o kimsenin marazı
mevtinde o haneye gelse talâk tahakkuk eder. Sonra iddet çıkmadan vefat edence.de zevcei mutallâkası kendisine vâris olur. Fakat zevcesine
hitaben «sen fülân şahsı bu haneye kabul eder isen bainen mutallâkasm» demiş, kadın da o şahsı haneye kabul etmiş bulunursa varis olamaz.
Çünkü bu takdirde zevce, beynunete bU'ihtiyar meydan vermekle hakkının sukutuna razı bulunmuş olur.
(3) : Ta'lik sıhhat halinde, şart marazı mevtte vuk,ubulacak olsa bakılır: eğer şart, bir emri semavî - bir hâdisei kevniyye ise veya herhangi bir
yabancının bir fi'li ise zevcenin varis olmasına mani olur. Çünkü zevç, bu ta'liki hali sıhhatinde yapmış olduğundan far sayılmaz. Bu, imamı Âzam
ile Imameyne göredir. İmam Züfere gÖre_ ise bu halde zevce vâris olur. Zira şarta muallâk olan bir talâk, şart ânında müneccez gibidir, zevç
zevcesini âdeta marazı mevtinde boşamış gibi sayılır.
Fakat bu şart, zevcin alelıtlak herhangi bir fi'H ise zevcenin vâris olmasına bil'ittifak mani olmaz. Binaenaleyh bu kadın, o zevcine iddeti içinde
vefat edince varis olur. Çünkü zevç, bu şartı marazı mevtinde vü-cude getirmekle far olmuş sayılır.
Şâyed bu şart, zevcenin bir fi'li ise bakılır: eğer yapılmaması kabil ve caiz olan bir fi'l ise bunun marazı mevtde vukuu, zevcenin varis olmasına
mani olur. Çünkü bunu bil'ihtiyar iltizam etmişdir. Fakat bu şart, yiyib içme gibi, içine girilmesi zarurî bir meskene girme gibi, farz namaz ve oruç
gibi, ana ve baba ile konuşma gibi terki kabil ve caiz olmayan bir fi'l ise bunu zevcenin yapıp iltizam etmesi, mirasdan mahrumiyetine sebeb
olmaz. Çünkü zevce, bu hususda muztardır. Bununla hakkının sukutuna razı olmuş sayılmaz.
Bu, İmamı Âzam ile İmam Ebu Yûsüf'e göredir. İmam Muhammede göre bu takdirde de kadın vâris olamaz. Zira zevç, zevcesinin hakkını marazı
mevtinde ibtale mübaşeret etmiş değildir.
(4) : Ta'lik hali sıhhate, talâk ise bir şartı ademinin tahakkukuna binaen marazı mevt haline müsadif olduğu takdirde de veraset carî olabilir. Şöyle
ki:
Bir kimse, zevcesine meselâ; «Eğer ben senin bulunduğun beldeye gelmezsem benden bainen» veya «üç talâk ile boş ol» deyib de badehu o beldeye
gitmeden vefat etse zevcesi kendisine vâris olur. Çünkü o kimse, vefatı ânında marîz sayılır ve talâk bu maraz haline müsadif bulun-mış olur.
Bilâkis zevcesi vefat etse kendisi de ona varis ohu\ Zira' vefat, zev-ciyjetin kıyamı zamanına müsadif olmuş ve muallâkun aleyhin ileride ifası da
mümkün bulunmuş olduğundan talâk vuku bulmuş sayılmaz.
Kezalik: bir kimse, zevcesine «sen şu beldeye gelmezsen benden üç talâk boş ol» dediği halde henüz zevcesi o beldeye gitmeden kendisi vefat etse
zevcesi vâris olur. Çünkü vefat zamanında zevciyyet kaim ve o beldeye gitmek imkânı mevcut bulunmuşdur. Fakat bu kadın, vefat ederse o kilise



vâris olamaz. Zira bu kadın, firkate sebebiyet vermiş olma dığı cihttle fâr sayılmaz.
Kezaîik: bir kimse, zevcesine «seni boşamazsam benden üç talâk boş ol» diyib de badehu boşamadan vefat etse zevcesi vâris olur. Çünkü mu-
alâkun aleyhin vukuu, yani: boşamak hâli, marazi mevt sayılan vefat halinde tahakkuk etmekle üç talâk marazı mevte müsadif olmuş bulunur.
Fakat bu ta'likden sonra zevce vefat ederse zevç vâris olamaz.
«Senin izerine evlenmezsem üç talâk boş ol» denildiği suretde de hüküm, bu nesele veçhiledir.
(5) : TaHk maraz halinde, şart ise sıhhat halinde vuku bulsa veraset carî olrmz. Meselâ: bir kimse, pek hasta iken zevcesine «sen fülân şahıs ile
konuşır isen bainen boş ol» deyib de şifa buldukdan sonra bu şart tahakkuk, badehu kendisi vefat etse zevcesi ve zevcesi vefat etse kendisi vâris ola-
naz. Çünkü arada sıhhat bulunca o hastalığın bir marazı mevt olmadı^ anlaşılmış, âdeta ta'lik de, şart da hali sıhhatde vuku bulmuş gibi olur.

îlbedayi, Elbahrürraik, Dürri Muhtar, Hindiyye. Marazı mevt hin ikrar mebhasine müracaat!. 
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Îddetin Hîkmeti Teşriiyyesi  :
 
657 - : Kocası vefat eden veya kocasından badeddühul boşanan bir kadının iddet namiyle bir müddet bekleyerek başkasiyle izdivaç edememesi bir
vecibedir. Bu vecibeye riayet edilmesi, bir kere bir emri teab-büdîdir. Hakimi mutlak olan şârii mübînin herhangi bir hikmet ve maslahata mebnî
muhtelif müddetler ile emr ve tayin etmiş olduğu bu id-dete riayet edilmesi, bir ubudiyyet vazifesidir, velev ki, biz bunun ledün-niyatıru idrak
etmeyelim.
Maahaea iddetin hikmeti teşriiyyesi, bizce de bilkülliye hafi değildir. Ezcümle «iddetin ilk gayei teşriiyyesi; istibradan, rahmin hamilden berî olub
olmadığını anlamakdan ibaretdir» denilebilir. Bu, bir vecîbei hukukiyedir. Bundan başka iddet, nikâh, nimetinin zevalinden dolayı teessüf ve teessür
izhar etmek, zevciyyetin kadrine riayet ve iti nada bulunmak ve bazı hallerde zevciyetin iadesi için teemmül ve tefekkür müsaid bir müddet vücude
getirmek gibi içtimaî, ahlâkî gayeleri temutazammındır.
Filhakika iddet, bir vecibe olmasa kadın, evvelki kocasından gebe olduğu halde bilmeksizin başkasiyle evlenmeğe müsareat edebilir. Bu. suretle de
nesebce iştibah hâsıl olur, zuhur edecek çocuğun nesebden mü-rebbiden mahrum kalarak zayi olmasına sebebiyet verilmiş olabilir Bununla beraber
zevciyyet hayatının kıymeti takdir edilmeyerek zevcen ha-tırai ihtiramı ihlâl edilmiş, olur. Halbuki bir müddet intizar edildiği takdirde bu gibi elîm
akıbetlere meydan kalmaz. •
Şu kadar var ki, boşanmış veya kocası ölmüş bir kadının hamlini vaz etmesini müteakib başkasiyle izdivaca salahiyetli bulunmasa, iddet-den asıl
maksad olan istibrai rahim keyfiyetinin anlaşılmış folmasma mebni haklarında bir kolaylık göstermek hikmetine müstenid Jsulunmuşdur.
Maamafih yukarıda da işaret edilmiş olduğu üzere îmam Ali ile îb-ni Abbas (radıyallâhü tealâ anhüm) Hazretlerinin ictdhadlar/na nazaran kocası
ölmüş bir kadın, daha dört ay on günü ikmal etmemiş olunca vaz'ı hami ile iddetinı bitirmiş olamaz, bu müddeti ikma^ etmesi icab eder. Çünkü bu
halde her ne kadar beraeti rahim gayesi'tahakkuk etmiş olursa da müteveffanın hatırasına hürmet ve akribasının hatıralarına riayet için böyle bir
müddet intizara lüzum vardır. Velhâsıl: gerek kadınlara ve gerek bazı hallerde erjeklere aid olan iddet meselesinin meşruiyetinde daha böyle bir

nice hkmetler, maslahatlar mevcuddur. Bu hususa riayet edilmesi, gerek huftuk ve gerek ah-lâk bakımından mühim bir vazifedir. 
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BEŞİNCİ KİTAP

 
NESEBE VE HİZANEYE AİD OLUB BİR MUKADDİME İLE ÎKÎ BOLÜME AYRILMIŞDIR

 
(MUKADDİME)

 
Neseb Île Hîzaneye Aid Istılahlar :
 
1 - (Neseb)   : Esasen bir beldeye veya bir kabileye veya bir mesleğe olan nisbet ve izafe demekdir.
Neseb tabiri, karabet mânasında istimal edilegelmişdir. Bu halde, reseb: «baba ve ana cihetlerinden olan iştirak ve ittisal» den ibaretdir. Maahaza
neseb, ekseri, baba cihetinden olan karabetde kullanılır. Bu cihetle neseb, iki nevidir: Nesebbittûl, nesebbil'arz.
2  - (Neseb bittûl = amudî neseb)   : Babalar ile ve babaların ilâ nihaye babalariyle oğullar ve oğulların ilânihaye oğulları arasındaki ittisaldir.
3 -  (Neseb  bilarz  -   ufkî neseb): Erkek  kardeşler  ile  bunların oğulları ve amca oğulları arasında olan ittisalden ibaretdir,
4 - (Nisbet) kelimesi, hem neseb mânasına gelir, hem de bâzı zevat veya mütecanis eşya arasındaki muayyen hususiyetlere, mikdarlara itlâk olunur.
iki şey arasındaki nıümaselet ve müşakeleye de «münasebet» denir. «întisab» da bir şahsın diğer bir şahsa veya bir mahalle veya bir mesleğe olan
merbutiyet ve alâkası demekdir,
5 - (Dı've)   :  Henüz doğmuş veya henüz rahmi  mâderde bulunmuş olan bir çocuk hakkında  «bu,  bendendir»  veya  «bu benim  çpcu-ğumdur»
diye ikrar ve itirafda bulunmakdır.
6  - (Deıy)   : Nesebi başkasından salbit olub bir şahıs tarafından ebenni olunan, yani: evlâd ittihaz edilen çocukdur ki, o şahsın evladı olmuş olmaz.
Cem'i: ed'iyadır. O şahsa «mütebenni» bu çocuğa da hem deıy», hem de «mütebennâ» denilir.
7 - (Tebennî)   : Nesebi başkasından sabit olan bir çocuğu kendisine evlâd edinmektir. Bu çocuğa «mütebennâ» ve «deıy» adı verilir. Te-[bennîde
bulunan şahsa da «mütebenni» denilir.
8 - (Firaş  = firaşiyyet)  : Bir kadının sahibi olan bir şahıs için doğurmağa teayyün etmiş olmasıdır. O sahib, ya zevç veya mâlik  = seyyiddir.
Böyle bir erkeğe «müstefriş», Öyle bir kadına da «müstefreşe» denir.
Firaş, dört kısma ayrılmışdır:
9 - (Firaşı kavi): Menkûhenin ve  ric'iyyen mu'tedde  olan kadının firasıdır.
10  - (Firaşı mütevassıt)   : Ummi veledin firaşıdır.



11  - (Firaşı akva)   : Talâkı bainden dolayı iddet beklemekde olan kadının firaşıdır.
12 - (Firaşı zaîf)   : Henüz istîlâd edilmemiş olan cariyenin firaşıdır. Ummi veled ve müstevlede için i'tak mebhasine müracaat!
13 - (Kizane   =   îhtizan):   Lûgatde  kucağa  almak, besleyib büyütmek üzere yanında bulundurmak, kuşun yumurtaları kanatları altına alarak
üzerlerine basması mânâsına gelir.
Istüahda «çocuğu salâhiyetdar olan kimsenin muayyen müddeti içinde imsak ve terbiye etmesi» demekdir.
Mecnun, matuh gibi çocuk hükmünde bulunan âciz kimseleri salahiyetli şahısların hıfz ve terbiye etmeleri, bunların yiyeceklerine, içeceklerine
bakmaları, nezafetlerini, istirahatlerini teinin çalışmaları, kendilerini muzir şeylerden siyanete kıyam etmeleri de hizane demekdir.
14 - (RebbüThazane)   : Hizane hakkına mâlik olan kimsedir. Buna (hâzin, hâzine, men lehül'hazane de denir. Hizaneye tâbi olan çocuğa da
mahzun, mahzune» adı verilir.
15 - (Ulûk)  : Bir şeye ilgili olmak. İki şey arasındaki sadakat veya husumet. Gebe kalmak. Rahim gibi oğlan yatağı denilen mahal.
«Alûk» da arzu ve süt manasınadır. Ölüme, ve dâhiyeye de alûk ve alûka denir. «Alâka» da bir şeye muhabbet veya husumet suretiyle olan

merbutiyetdir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM

 
NESEB HAKKINDADIR.

 
İÇİNDEKİLER : Nesebin jmahiyeti ve sübutünün hikmeti teşriiy-yesi. Hami - gebelik müddeti. Nesebin ve firaşiyetİn sübutî mertebeleri. Sabit
olacak nesebler. Sabit olmayacak nesebler. Sair mezheblere öre, sabit olub olmayan bazı nesebler. Nesebe aid İddialar. Neseblerin esbabı sübutîyesi
ve beyyinelerin tercihi.
16 - : Neseb, yukarıda da yazıldığı üzere «baba ve ana cihetlerinden olan iştirak ve ittisal» demekdir. Meselâ 'bir şahıs ile onun babası veya oğlu
arasında böyle bir ittisal vardır ki, bu bir neseb alâkasıdır. Maahaza, neseb, hukuk bakımından baba cihetinden olan karabete, mer-butiyete
mahsusdur.
Nitekim:  âyeti kerîmesinde de buna işaret buyurulmuştur.
Yani : Allah Tealâ o hâliki zîşandır ki, sudan*^ su ile tahmir edilen bir maddei asliyyeden nev'i beşeri yaratmış, onu iki kısma ayırmışdrr. Bir kısmı
neseb sahihleri olan erkeklerdir ki, nesebler kendilerine nisbet olunur. Bir kısmı da musaherete vesile olan kadınlardır ki, sıhriyyet onlar ile husule
gelir. Evet,. Rabbüî'âlemîn olan Hak Tealâ Hazretleri nihayetsiz kudret sahibidir, böyle bir maddeden muhtelif uzuvları, müte-bayin tabiatleri
yaratmaya kadirdir. îşte beşeriyet, bunun bir canlı mükemmel nümunesidir.
17  - : Nesebin hikmeti teşriiyyesine gelince bu, içtimaî hayatın bir zarurî neticesidir. Beşerî silsilenin bir intizam ve nezahet dairesinde temadisi,
ferdler arasında şefkatin, teavün ve tesanüdün tecellisi, medenî bir muhitin vücude gelmesiyle ailevî, iktisadî terakkilerin temerküz edebilmesi,
yurda samimî bir ruh ile merbutiyet husulü bütün neseblerin sübutü sayesinde kabil olabilmişdir. Bunun içindir ki, neseblerin sü-butü, beşeriyet
hakkında bir rahmeti ilâhiyye bulunmuş, ve bu rahmet, lisanı kur'an ile imtinan makamında beyan Duyurulmuş, beşeriyetin hay-vanatdan bu veçhile
de temayüzü tebarüz eylemişdir.
Binaenaleyh neseblerin güzelce muhafazasına itina edilmesi lâzımdır. Neseblerin ziyadan vikayesini temin için bu hususda ihtiyal - çare aramak
tecviz edilmiş, ihtiyata riayet,rnatlûb bulunmuşdur.
Maahaza sabit olması lâzım gelen bir nesebi nefy ve inkâr, ne kadar menfur, günahkârâne bir hareket ise sabit olmaması lâzım gelen bir nesebi

benimsemek, aile hayatına yabancı bir şahsın sokulmasına meydan vermek de o kadar makduh, nefrete şayan bir hareketdir. 
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Haml = Gebelik Müddeti :
 
18 - : Neseblerin sübutü için tahdit edilen müddetler vardır. Şöyle ki, bir çocuğun hami müddeti en az altı aydır. Bu, nâdir olsa da vaki dir. Hamlin
galib olan müddeti ise dokuz aydır. En son müddeti de iki senedir.
Binaenaleyh bir çocuk altı aydan evvel doğub yaşayamaz. Bir çocuk validesinin rahminde iki seneden ziyade de kalamaz. Bu, Hanefiy-yeye
göredir.
(Eimmei selâseye göre hami müddetinin ekalli altı ay, ekseri de dört senedir/ Vakıa bir çocuğun dokuz aydan ziyade validesi rahminde kalması pek
nâdirdir, fakat vâkidir. Neseb hususunda ise ihtiyal ve ihtiyat lâzım olduğundan bu müddet kabul edilmişdir.
îmam Ahmedden diğer bir rivayete göre hami müddetinin ekseri iki senedir, imam Sevrînin, Leysin mezhebleri de böyledir. Abbad ibni Av-vama
göre beş senedir. Zührî'ye göre de hami müddeti altı, yedi şene devam edebilir.
Bir kısım fükahanin beyanına nazaran bazı kabilelerde ve ezcümle «Benî Aclan» kabilesinde çocuklann iki veya üç, dört sene kadar validelerinin
rahminde kaldıkları müşahede ve kayd olunmuşdur.)
Sayda gibi bazı yerlerde bir kısım çocukların valideleri rahminde böyle uzun bir müddetle âdeta bir uyku devresine tâbi tutulabilmekde oldukları da
rivayet edilmektedir.
Tasviriefkâr gazetesinin 13 Birineiteşrin 1943 tarihli nüshasindaki bir yazıya göre, Adana'da bir öğretmenin on altı aylık çok gürbüz, zinde bir
çocuğu dünyaya gelmişdir. Tıb tarihinde ilk defa kaydedilen bu çocuğun omuzlarında arslan yelesi gilbi kıl demetleri bulunmuşdur. «îl-ker» adını
alan bu çocuk 80 santim boyunda 7 kilo ağırhğinda imiş. El1 uhdetu alerrâvî.
Tababet alemindeki tecrübelere, müşahedelere nazaran hami müddetinin bir seneden fazla olamayacağı beyan olunmakdadır ki, bu ekseriyete,

galib ahvale göre bir hüküm demekdir. 
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Nesebin Ve Fîraşîyyettn Sübutü Mertebeleri :
 
19 - : Bir çocuğun nesebi, herhalde kendisini doğuran kadından sabit olur. Bunda şüphe yokdur. Velev ki bu doğurma, meşru bir münasebet
neticesinde olmasın.
Fakat bir çocuğun nesebinin bir erkekden sübutü için anasiyle o erkek arasında firaşiyet bulunmalı, o kadın bu erkeğin ya nikâhı sahih ile veya
kısmen bu hükümde bulunan bir nikâhı fâsid ile menkûhesi ol-malı veya aralarında mülki yemîn ile veya ma'zeret teşkil edecek bir şüphe ile
mukarenet husule gelmiş bulunmalıdır.
20 - : Bir kadının firaşiyeti, nikâhı sahihile menkuhe ise mücer-
red akdi nikâh ile sabit olur, nikâhı fâsid ile menkuhe ise tekarrüb vuku bulmadıkça tahakkuk etmez.     Binaenaleyh sahih  bir  nikâhda hamlin
mebdei; vakti akidden, fâsid bir nikâhda ise tekarrüb vukuundan muteber olur.
Bu mesele, imam Muhammede göredir. Müfta bih olan da budur, imamı Âzam ile imam Ebu Yûsuf e göre nikâhı fâfcidde de hamlin mebdei, akd
tarihinden muteberdir.
21 - : Cariyelerin firaşiyeti, kendilerine efendilerinin mukarenet-de bulunduklarını ikrar etmekle saibit olur.
Binaenaleyh nikâh edilmiş olan kadınlar, mu'tedde olsalar da fira-şiyyete sahib olacakları gibi efendileri tarafından istifraş edilmiş olan cariyeler de
firaşiyyete sahib bulunmuş olurlar. Fakat mezniyyeler, fi-raşiyyeti haiz olamazlar.
22 - : Firaşiyyet, kuvvet ve za'f itibariyle firaşi kavî, firaşi ek-va, firaşi mütevassıt, firaşi zaif namiyle dört mertebeye ayrılır. Şöyle-ki:
(1) : Menkuhe veya ric'iyyen mu'tedde olan kadınların firaşları birer «firaşi kavî» dir. Böyle bir kadının akdi nikâhı ânından itibaren altı ayda veya
daha ziyade bir müddetde doğuracağı çocuklann nesebleri kocasından bilâ dı've sabit olur. Liân yoluna tevessül edilmedikçe nefy edilemez.
(2) : Bâinen talâkdan veya liân ile 'ilâdan dolayı kocalarından ayrılarak iddet beklemekde bulunan kadınların firaşları da birer «firaşi ekva»dır.
Binaenaleyh böyle bir kadının iddeti içinde doğuracağı çocuğun nesebi, kocasından bilâ dı've sabit olur, artık liân tarikiyle vesaire ile nefy
edilemez.
(3) : Ümnıehatı evlâd adını alan cariyelerin firaşları da birer «firaşi mütevassıt »dır. Böyle bir cariyenin doğuracağı çocuğun nesebi, dı've-ye muhtaç
olmaksızın efendisinden sabit ve liâne muhtaç olmaksızın mü-cerred nefy ile münkati olur. Fakat bu nesebin sübutüne hâkim tarafından hükm
edilmiş veya aradan uzun bir müddet geçmiş bulunursa artık nefy edilmesi caiz olmaz.
Bir de böyle bir nesebin bilâ dı've sabit olabilmesi için cariyenin istifragı, efendisine halâl bulunmuş olmalıdır. Kitabete kesilmiş veya iki kişi
arasında müşterek bulunmuş olursa çocuğunun nesebi bilâ dı've sabit olmaz.
iştirak suretinde şeriklerden her ikisi de çocuğun nesebini iddia ederse ikisinden de sabit ve çocuk her ikisine de vâris olur. Çünkü birini diğerine
tercihe medar yokdur. Nesebi siyanet ise bir lâzimei haya-tiyyedir.
 (4) : Efendileri tarafından istifraş, olunub henüz istilâd edilmemiş, yani: doğurdukları çocukların nesebleri kabul edilerek kendileri ümme-hatı
evlâd kılınmamış olan cariyelerin firagları da birer «firaşı zaif»dir. Bu takdirde dı've bulunmadıkça neseb sabit olmaz. Dı've vuku bulunca da
cariye, ümmi veled sıfatını kazanarak artık firaşı, bir firaşı mütevassıt haline girmiş olur. istif raş edilen müdebbere hakkında da hüküm böyledir.
23 - : Bir kimse için tekarrüb etdiği cariyesinden doğan çocuğun nesebini nefy etmek, diyaneten caiz değildir. Bu nesebi itiraf ve kabul etmek, icab
eder. Bedayî, Bahr, Hindiyye.
«Hanbelîlere göre bir kimse, temellük etdiği bir cariyeye kazifde bulunsa liân lâzım gelmez, bu cariyeyi gerek istifraş etmiş olsun ve gerek
olmasın. Ve bu kazifden dolayı had de lâzım gelmez, yalnız ta'zir icab eder. Bu kadın, bir çocuk doğurduğu takdirde bakılır: Eğer o kimse, bu
cariyeye tekarrüb ettiğini itiraf etmezse çocuğun nesebi kendisine lâhik OÎmaz ve bunu nefy etmeğe de muhtaç bulunmaz. Fakat tekarrüb ettiğini
itiraf ederse cariye kendisinin müstefreşesi olmuş olur ve tekarrüb gününden itibaren hami müddetinde doğacak çocuğun nesebi kendisinden sabit
olur, başkaca ikrara lüzum kalmaz, imam Mâlik ile imam Şa-fîînin mezhepleri de böyledir. Hattâ o kimse, bu cariyeye tekarrüb etdiği halde azilde
bulunduğunu, yani: nutfesini cihazı tenasüle akıtmayıb dışarıya ifraz eylediğini iddia etse de buna iltifat olunmaz.
Fakat imam gafi'den bir kavle göre o kimse, istibra iddiasında bulunursa kavli kabul olunur ve cariyesinden olan çocuğun nesebini liân tarikiyle

nefy edebilir. Çünkü kendisinden nesebinin sübutüne razı olmayınca zevcesinden doğan çocuğa müşabih bulunmuş olur. Elmuğ nî.) 
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Sabit Olacak Nesebler
 
24 - : Bir kadm, akdi nikâhdan itibaren en az altı ayda veya daha ziyade bir müddet içinde çocuk doğursa   nesebi kocasından sabit olur. Aralarında
ister mukarenet bulunmuş olsun ister bulunmasın, ve kocası nesebi ister itiraf etsin, ister sükût eylesin. Elverir ki aralarında hami müddetine müsait
bir zaman evvel mukarenet ve içtima vukuu, velev ki harikulade bir veçhile imkân dairesinde bulunsun.
Meselâ : Şarkda bulunan bir erkek, garbde bulunan bir kadın ile gıyaben evlendikten sonra müsaid bir müdeti müteakib kadın bir çocuk doğurursa
nesebi o erkekden sabit olur. Bu hususda ihtiyat ve içtima imkânı naazn itibare alınır. Erkek dilerse bu nesebi Hân voliyle nefy edebilir. Hindiyye.
25 - : Medhulün biha olmayan bir zevce, boşanıb da talâkdan itibaren henüz altı ay geçmeden bir çocuk doğursa nesebi sabit olur. Elverir ki akdi
nikâhdan itibaren en az altı ay geçmiş olsun. Fakat altı ay tamam oldukdan sonra doğurursa nesebi sabit olur.
26 - : Ric'iyyen boşanmış bir kadın, «iddetim fülân ay» veya «bundan şu kadar gün evvel nihayet buldu» diye   iddet olmaya elverişli bir zaman
geçdiğini söylemiş iken bir çocuk  doğursa nesebi yine  kocasından sabit olur. Velev ki talâkdan itibaren bir çok seneler geçmiş olsun. Çünkü bu
kadının mümteddetüttuhr olması melhuzdur. Hattâ bu halde çocuğun doğması, tam iki sene veya daha ziyade bir müddet geç-dikden sonra ise bu,
zevcin ric'atde bulunduğuna delâlet eder. Hâdiselerin en yakın vakitlere izafesi aslıdır. Binaenaleyh ric'iyyen mu'tedde-nin hamli, yeni bir
mukarenete hamJ    olunarak müracaat sabit olmuş olur. Kâfi.
Fakat iki seneden evvel ise zevcin ric'at etmiş olduğuna hükm edilemez. Çünkü bu takdirde ulûkun talâkdan mukaddem olması, ihtimal dlhilindeir.
27 - : Bâinen mu'tedde olan baliğ bir kadın, iddet olmaya kâfi bir zaman mürurunu  müteakib   iddetin   nihayet bulduğunu söylememiş ise talâk
vaktinden itibaren iki sene geçmeksizin doğuracağı çocuğun nesebi kocasından sabit olur. Fakat tam iki sene geçmiş ise bir rivayete göre neseb
yine sabit olursa da dir^r bir rivayete göre sabit olmaz. Meğer ki bu suretde zevç «bu ço~ at bendendir» diye dı'vede bulunsun. O halde neseb sabit



olur. Kadın, kendisini gerek tasdik etsin ve gerek etmesin. Bu takdirde zevcin şübhe ile mukarenetde bulunmuş olması, ihtimal dahilindedir.
28 - : Yukarıdaki meseledeki hüküm, vefatından dolayı iddet bekleyen baliğ kadınlar hakkında da carîdir. Velev ki medhulün biha bulunmasınlar.
Binaenaleyh böyle bir mu'tedde Ölüm vaktinden itibaren iki seneden az da çocuk doğursa nesebi müteveffadan sabit olur. Şayed iddetinin nihayet
bulduğunu ikrar eder de badehu altı aydan az da çocuk doğurursa nesebi de sabit olur, ikrara itibar olunmaz. Fakat altı aydan sonra doğurursa
nesebi sabit olmaz.
Nitekim ikrardan sonra altı ay geçmemiş olduğu halde vefatdan itibaren tam iki sene geçmiş olduğu takdirde de neseb sabit olmaz. Bahri Raik.
29 - : Sabık meseleler veçhile bir mu'tedde, iddet olmaya kâfi bir zaman geçdikten sonra talâk veya vefata aid iddetin nihayet bulduğunu ikrar
etmiş iken bir çocuk doğursa bakılır : Eğer ikrar ânından itibaren altı ay geçmemiş ise neseb sabit olur. Fakat altı ay veya daha ziyade bir müddet
geçmiş ise neseb sabit olmaz. Çünkü bu takdirde çocuğun ikrar tarihinden sonra vücude gelmesi kabildir.
Şu kadar var ki bu mesele, mu'teddenin zatülhayz olduğuna göredir. Ayîse olmak üzere iddet bekleyen bir kadının üç ay ile iddetinin nihayet
bulmuş olduğunu ikrar etmiş olması ise bu ikrardan itibaren altı ay veya daha ziyade bir müddet sonra doğuracağı çocuğun sübutı nesebine mani
olamaz. Belki ric'iyyen veya bainen tatlik edilen böyle bir kadının tarihi talâkdan itibaren iki seneden ekalde doğuracağı çocuğun nesebi her halde
sabit olur. Çünkü bu takdirde kendisinin ayîse değil, müm-teddetüttuhr olduğu anlaşılmış, iddetinin inkızası hakkındaki ikrar ve itirafı keenlem
yekûn bulunmuş olur.
Talâkdan dolayı iddet bekleyen kadınlar hakkındaki bu hükümler, sair firkat sebeblerinden dolayı mu'tedde olan kadınlar hakkında da carîdir. Bahri
Raik.
30 - : Bir kimse, zevcesini halveti sahihadan sonra boşayıb dişine mukarenetde bulunmadığım    iddia etse bu kadına iddet ve tam mehr lâzım gelir.
Kadın, o kimseyi gerek tasdik etsin ve gerek etmesin. Bu halde o kimsenin ric'at iddiası, kabul olunmaz. Fakat kadın, henüz iddetinin nihayet
bulduğunu itiraf etmeksizin talâkdan itibaren iki seneden ekalde çocuk doğurursa nesebi sabit ve zevcin ric'at iddiası sahih olmuş olur. Çünkü bu
çocuğun vücudu, talâkdan evvel mukarenet vuku bulmuş olduğuna hami edilir. Hindiyye.
31 - : Mürahik olan bir çocuğun zevcesi, akdi nikâhdan itibaren en az altı ayda çocuk doyuracak olsa nesebi o mürahikden sabit olur. Çünkü böyle
bir zevcin mukareneti kabildir.
32 - : Duhulden sonra boşanan   bir mtirshika, iddetinin inkizasını ikrar ve gebe olduğunu iddia etmeksizin talâkdan itibaren dokuz aydan ekalde
çocuk doğurursa nesebi sabit olur. Fakat dokuz ay tattjamında veya daha sonra doğurursa nesebi sabit t>Imaz.
Bu mesele, imamı Âzam ile imam Muhammede göredir. Talâk, ister ric'î ve ister bain olsun, imam Ebu Yusüfe göre ise bakılır : talâk; bain ise iki
seneve kadar, ric'î ise -yirmi yedi aya kadar neseb sabit olur, iddetin son gününde mukarenet vukuuna hami edilir.
33 - : Kocası ölmüş olan bir mürahika, vefat  tarihinden itibaren on av on pünden ekalde çocuk do&urursa nesebi, imamı Âzam ile îmam
Muhammede eröre sabit olur. Bu müddetten ekserde doğurursa sabit olmaz. Fakat îmam Ebu Yusüfe sröre iki seneye kadar neseb sabit olın.
Nitekim baliğe hakkında da hüküm bövledir.
Şâyed bu mürahika, dört ay on gün sonra iddetinin inkızasını ikrar edib de badehu en az altı ayda çocuk doğurursa artık nesebi müteveffa
kocasından sabit olmaz.
34 - : Medhulün biha olmıyan bir mürahika, boşandıkdan sonra altı aydan ekalde çocuk doğurursa nesebi sabit olur. Bundan ziyade bir mtid-detde
doğurursa sabit olmaz. Çünkü bu takdirde ulûk,. ıbunun kocasına yabancı olduğu bir zamana müsadif olmuş olur.
35 - : Bir mtirahika, gebelik iddiasında bulunmayıfo boşandıkdan sonra üç ayı müteakib iddetinin nihayet bulduğunu ikrar eylediği halde bilâhare
çocuk doğuracak olsa bakılır: eğer ikrar vaktinden itibaren altı aydan ekalde doğurmuşsa neseb sabit olur, fakat altı ayda veya daha sonra doğurmuş
ise sabit olmaz.
Fakat böyle bir mtirahika, gebelik iddiasında bulunmuş olursa sü-buti neşeb hususunda baliğe hükmünde bulunmuş olur. Çünkü bu iddiası,
bulûğunu ikrar demekdir. Böyle bir ikrar ise makbuldür. Bahri Raik.
36 - : Bir kimse «fülân kadın ile evlenirsem benden boş olsun» diye yemin etmiş olduğu halde bilâhare o kadınla evlense derhal talâk ta hakkuk
eder. Buna  rağmen o kadın, bu evlenme tarihinden itibaren tam altı ayda bir çocuk doğurursa nesebi sabit ve kadın hükmen medhultin tû-ha
sayılarak mehre müstahik olur. Çünkü bu hâdisede teehhül, talâkın şartı bulunmusdur. Meşrut ise şartı takib eder. Bu cihetle sari, mes-rutdan
hissedilemiyecek derecede de olsa mukaddemdir.    Binaenaleyh hami, şart zamanına, yani : evlenme halinde müsadif sayılır. Kâfi
Fakat kadın, bununla muhsanivvet vasfım ihraz etmiş olmaz. $a-yed bu hâdisede çocuk altı avdan bir gün mukaddem veva bir pÜn sonra doğacak
olursa nesebi sabit olmaz. Çünkü bu takdirde ulukÛn tam evlenme zamanına müsadif olmadığı zahirdir. Kadın ise ffavri medhulün biha olduğundan
mu'tedde değildir. Binaehalevh nesebin bîlâ dı've sübu-tüne medar olacak bir ihtimal bulunmaz. Dürri Muhtar.
37 - : Bir ümmi veled, mevlâsmın i'tak veva vefatına metni azad edildiği tarihden itibaren iki seneye kadar   bir çocuk doğurursa nesebi
mevlftsmdan sabit olur. Hîndivye.
38 - : Bir ümmi veled, nikâhı fâsid ile kocasının tekarrübünden sonra en az altı avda bir   çocuk doenırursa nesebi bu VnMwnndan sabît olur. Mevlâ,
bu çocuğun nesehinî kendisine ilhak edemez. Hindivve.
39 - : Hami iddiası sahihdir. Binaenaleyh bir kimse, earivesinİTi hâmil olduğu çocuğun kendisinden olduğunu iddia   etse bu iddiada/n ttiba-ren
meselâ altı ay veya on ay sonra doğacak çocuğun nesebi kendisinden sabit olur.
40 - : Sabit olan bir neseb. nefv ile Tniintpfî olmaz. Fakat evvelce neyf edilen bir neseb, bilâhare dıVe ile sabit olabilir.
Binaenaleyh bir kimse, meselâ: cariyesinin doğurduğu çocuk hakkında «bu, bendendir» dese çocuğun nesebi kendisinden sabit olmuş olur. Artık
bilâhare «bu, benim çocuğum değildir.» diyemez. Fakat evvelâ: «bu, çocuk benden değildir» deyib de bilâhare «hayır 'bendendir» dese nesebi

kendisinden sabit olur. Bedayî, Bahri Raik, Hindiyye. 
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Sabit Olmayacak Nesebler :
 
41 - : Nikâhın akdinden veya mukarenetden itibaren hami müddetine müsaid olmayan bir zamanda doğacak çocukların nesebleri sabit olmaz.
Binaenaleyh bir kimsenin sahih bir nikâh ile menkûhesi olan kadın, vakti akidden ve fâsid bir nikâh ile menkûhesi olan kadın da mukarenet



zamanından itibaren daha altı ay geçmeden bir çocuk doğursa nesebi o kimseden sabit olmaz.
Kezalik : tev'em olan iki çocukdan biri, altı aydan azda, diğeri de bir gün sonra doğacak olsa yine nesebleri sabit olmaz. Meğer ki o kimse, dı'vede
bulunsun. Yani : <bu çocukların zinadan olduğunu söylemeksizin kendisinden olduklarını iddia etsin, o takdirde nesebleri sabit olur.
42 - : Kendisine idet lâzım gelmeyen her hangi bir mutallâkanm talâkan itibaren en az altı ayda veya daha sonra doğuracağı çocuğun nesebi sabit
olmaz. Çünkü bu takdirde ulûkun talâkdan sonra vuku muhtemeldir.
43 - : Bir kadın, hilkati müstebîn = belirmiş bir cenin düşürse bakılır: eğer nîkâhdan itibaren dört ay tamamında düşürmüş ise nikâh caiz, neseb
sabit olmuş olur. Fakat dört aydan velev bir gün evvel düşürmüş ise nikâh caiz, neseb sabit olmuş olmaz. Çünkü bu takdirde hamlin nikâhdan evvel
olduğu anlaşılmış olur. Hindiyye.
44 - : Mukarenete gayri mütehammil ibir yaşda 'bulunan bir sagîrîn zevcesinden doğan çocuğun nesebi sabit olmaz. Maahâza bu zevceye bu hami
müddetince sarf edilmiş olan zevciyyet nafakası istirdat edilemez. Fakat bu kadın, bu çocuğu başka bir kocasından edindiğini ikrar ederse altı avhk
nafaltavı iade etmesi lâzım gelir. Çünkü bu müddet içinde başkasının mu'teddesi sayılmış olur.
45 - : Nikâhı fâsidden dolayı neseb sabit olursa da nikâhı bâtıl dan dolayı sabit olmaz. Binaenaleyh bir kimse, meselâ: üç talâk ile bo-şadığı kadınla
kablettahlîl nikâhı tecdid etse doğacak çocukların nesebleri o kimseden sabit olur. Bu nikâhın sahih olmadığına gerek muttali olsunlar ve gerek
olmasınlar. Bu, İmamı Azama göredir. Çünkü bu nikâh, müşarünileyhe göre  bir  fâsid  nikâhdir.   Fakat  bunun  ademi  sıhhatine muttali iseler
imameyne göre neseb sabit olmaz. Zira bu halde nikâh, bu iki muhterem imama nazaran bâtıl bulunmuş olur. Hindiyye.
46 - : Bir kimse, mehariminden biriyle bilerek veya bilmiyerek ev-lense bundan  doğacak  çocukların  nesebleri, îmamı Azama göre  sabit olur,
İmameyne göre sabit olmaz. Çünkü bu nikâh, İmamı Azama göre fâsid, İmameyne göre bâtıldır.
47 - : Bir gayri müslim, bir müslime ile evlenecek olsa bundan doğacak çocukların nesebleri sabit olmaz, iddet de lâzım gelmez. Çünkü bu evlenme,
bü'ittifak bâtıldır. Muharremat bahsine müraceat!..
48 - : Bir mu'teddeden doğan çocuğun    nesebi, nikâhı şahinden mümkinüsübut 'bulundukça nikâhı fâsidden sabit olmaz. Şöyle ki : boşanan veya 
kocası  ölen  bir kadın iddeti içinde  başkasiyle evlenib  de sonra bir çocuk doğurursa bakılır : Eğer ilk kocasının    boşamasından veya vefatından
itibaren iki seneden ekalde ve ikinci kocasının nikâhından itibaren altı aydan ekal veya ekserde doğurmuş ise çocuğun nesebi ilk kocasından sabit
olur. Fakat talâk veya vefatdan itibaren iki seneden ekserde, ikinci nikâhdan itibaren de en az altı ayda doğurmuş ise bu neseb, ikinci kocadan sabit
olur. Çünkü nesebin sahih nikâhdan is-batı böyle müteazzir   olunca onu fâsid nikâhdan    isbat etmek, zinaya hamiden evlâ olur.
Şayed talâkdan veya vefatdan itibaren iki seneden ekserde ve ikinci nikâhdan itibaren altı aydan ekalde doğurmuş olursa nesebi hiç birinden sabit
olmaz. Meğer ki dı've bulunsun.
Bu halde ikinci zevç, idetin vücudüne muttali bulnmamış ise bu ikinci nikâh, İmamı Âzam ile îmam Muhammede göre bir nikâhı sahih hükmünde
bulunmuş olur. İmam Ebu Yusüfe göre ise olmaz. Fakat kadının mu'tedde olduğuna muttali ise 'bu ikinci nikâh, bü'ittifak fâsid olmuş olur.
49 - : Bir kadın, başka bir beldede bulunan kocasının vefatı, hilafı hakikat olarak şayi olmakla muayyen iddeti bekleyib, sonra diğer biriyle
evlenerek bunun mukarenetinden itibaren en az altı ayda veya daha sonra çocuk doğuracak olsa İmamı Azama göre bu çocuğun nesebi birinci
kocasından sabit olur, kadın da ona iade edilir. Çünkü firaşı sahih sahibi olan, bu ilk kocadır. Fakat imameyne göre bu nikâhın böyle fesadı
tahakkuk edince kadın, ilk kocasına iade edilirse de çocuğun nesebi ikinci kocaya aid olur. Zira vuku bulan şayia, ikinci koca hakkında bir mazeret
teşkil eder. İmamı Azamın da bilâhare bu kavli ihtiyar etdiği mervîdir. Fetva da bu veçhiledir.
(Eimmei- selâsenin, Sevrînin, İbni Ebî Leylânın, Ehli Hicazın kavleri de bu veçhiledir. Elmugnî.)
50 - : Ütikat ile neseb sabit olmaz.
Binaenaleyh bir kimse, herhangi bir sebeble sokağa veya mâ'bed. hammam, kuyu başı gibi bir yere bırakılmış, anası, babası meçhul bir çocuğu
ziyadan siyanet için ahb beslemiş olsa mücerred bununla aralarında neseb sabit olmaz veraset de carî olamaz. Meğer ki o kimse «bu, benim
evlâdımdır» diye dı'vede bulunsun. Lâkît mebhasine müracaat!
51 - : Tebennî ile de-neseb sabit olmaz.
Binaenaleyh mütebennî, bu çocuğa erkek ise kendi kızını tezvic ede bilir, kız ise onu kendisine veya kendi oğluna alabilir.
Evlâd ittihaz edilen böyle bir çocuğun zevcei mutallâkası veya müteveffa anhası ile mütebennî arasında iddetden sonra nikâh da caiz olur.
Tebennî edilen çocuğun nafakası hizane ücreti mütebennîye aid olmaz. Bu çocuk ile mütebennî arasında- nıahremiyyet vücude gelmez.
Fakat bir kimse, mechulünneseb olan, yani: nesebi hiçbir kimseden sabit ve malûm bulunmayan bir çocuk hakında «bu, benim evlâdımdır» deyib
yaşı da ona baba olmasına müsaid bulunsa nesebi kendisinden sabit olur. Çocuk, gerek kendisini tasdik etsin ve gerek etmesin. Şu kadar var ki,
çocuk, mümeyyiz, nefsinden ta'bire kadir ise bu ikrarı tasdik etmelidir. Etmezse nesebi sabit olmaz. İkrar mebhasine de müracaat!..
Bu mechulünenseb, o kimsenin kölesi olduğu takdirde de nesebi sabit olub bu iddia üzerine derhal azad olmuş bulunur. Hindiyye, Bez-zaziyye.
52  - : Zina ile de neseb sabit olmaz.
Binaenaleyh mezniyyeden doğan çocuğun nesebi, bir firaşi sahih sahibi, yani : kadının meşru kocası veya mevlâsı var ise ona aid olur, amma zâniye
aid olmaz.
Meselâ : evli bir kadın, zinada bulundukdan sonra en az altı ayda bir çocuk doğursa veyahut çocuk doğuran kadına «Sen zina etdin, bu çocuk
başkasmdandır» veya «fülândandır» diye kocası kazifde bulunsa çocuğunun nesebi, kocasından sabit olur, Zâniden sabit olmaz. Kadın ile zani bu
zinayı itiraf etsinler, etmesinler müsavidir. Kocası bunu istemezse liân yoliyle nefy edebilir. Zani ise liânda bulunan koca, ber-hayat bulundukça, bu
çocuğun nesebini iddia edemez. Çünkü koca, belki nefsini tekzib ederek çocuğun nesebini kendisine ilhak eder, çocuk da bu sayede gayrimeşru
sayılmakdan, zayi olmak tehlikesinden kurtulur. Fakat zevcin nefsini böyle tekzib etmeksizin vefatından sonra zani de çocuğun nesebini zinaya
nisbet etmeksizin . «bendendir» diye iddia edebilir. Bu halde neseb, kendisinden sabit olur. Hindiyye, Reddi Muhtar.
53 - : Kocası olmayan bir mezniyyeden   doğan çocuğu zâııi, zinaya   nisbet   etmeksizin   «bu,   benim   evlâdımdır»   diye   kendisine   ilhak
edebilir; Fakat  «bu, benim zinadan mütevellid çocuğumdur» derse bununla  neseb sabit olmaz.     Çünkü  böyle bir neseb,  çocuk için  mada-
melhayat hacalet âver bir şaibe teşkil  eder. Zina fezahatile ilgisi  bulunmayan bir masum ise böyle ebedî bir âr ve hicav altında bırakılamaz.
54 - : Bir kadın, zinada bulunub da müteakiben zâni ile veya başka biriyle teehhülden itibaren daha altı ay    geçmeden bir çocuk doğursa nesebi
sabit olmaz. Meğer ki teehhül eden şahıs, zinaya nisbet etmeksizin «bu, benim çocuğumdur» diye iddiada bulunsun. Bu takdirde neseb sabit ve



aralarında tevarüs carî olur. Ilindiyye.
55 -  : Bir kimse, mechulünneseb    bir  çocuk hakkında «bu, benim fülân hür kadın ile zinamdan mütevellid çocuğumdur» diye iddia, kadın da o
kimseyi tasdik etse nesebi, ikisinden de sabit olmaz. Meğer ki bir kabile, o çocuğun o kadından doğduğuna şahadet etsin. Bu takdirde nesebi' yalnız
o kadından sabit olur.     Mebsuti Serahsî, Hindiyye.
56 - : Bir kimse, bir kadının elinde bulunan bir'çocuk hakkında «bu, benim senden nikâhdan mütevellid çocuğumdur» diye iddia, kadın da «bu,
zinadan mütevellid çocuğumdur» diye mukabelede bulunsa nesebi o kimseden sabit olmaz. Fakat kadın bilâhare «Evet., bu senin nikâhından hâsıl
çocuğundur» diye itirafda bulunsa nesebi her ikisinden de sabit olur.
Kezalik : çocuk o kimsenin elinde ise yine nesebi kendisinden sabit olur. Hindiyye.
57 - : Bir kimse, bir çocuk hakkında «bu, benim fülân kadın ile olan gayri meşru mukarenetimden hâsıl evlâdımdır» diye ikrar, kadın ise «hayır bu
nikâhımızdan mütevellid evladımızdır» diye iddia etse çocuğun nesebi, o kimseden sabit olmaz. Meğer ki bilâhare kadını tasdik etsin. Hindiyye.

Bu meseleler, Hanefî mezhebine göredir. 
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Sair Mezhebine Göre Sabit Olub Olmayan Bazı Nesebler :
 
« (Ehnmei selâseye göre zevç ile zevcenin mümkün olan içtimaları ânından itibaren hami müddeti geçmedikçe, başka bir tâbir ile zevceyn arasında
müddeti hami içinde içtima kabil olamayacak derecede bir bu"di mesafe bulundukça neseb sabit olmaz. Harikulade bir suretle içtima ihtimali
muteber değildir.
Binaenaleyh aralarında bu veçhile içtima imkânı bulunmayan bir şarklı ile garplı arasındaki gıyaben akd edilen bir nikâhdan sonra zuhur edecek
çocuğun nesebi sabit olamaz.
Nitekim bir kimse, bir kadını meselâ hâkimin huzurunda nikâh ve yine hâkimin huzurunda derâkab tatlik etse bu kadından ileride do ğacak çocuğun
nesebi sabit ve bunun doğmasiyle iddet münkazi olmaz.
Maliki fukahası diyorlar ki : nesebin sübutü için manii şer'î gibi manii aklî, manii âdi de bulunmamalıdır. Mesafenin uzaklığı ise bir manii adîdir.
Biı halde neseb, müntefî olur.)
(Zahiriyyeye göre akdi fâsid ile tezevviiv veya temellük edilen kadından doğan çocuğun nesebi, bu fesada muttali olmayan zevce veya
mütemellike lâhik olursa da muttali olan zevce veya mütemellikle lâhik olmaz. Fesada vâkıf olan şahıs, bu mukarenetden dolayı âhir olacağından
hadde müstahik olur. Bu halde çocuk, yalnız anasına lâhik olur. Nitekim mezniyye hakkında da hüküm böyledir. Elmuhallâ.)
(Elmuğnî'de yazıldığı üzere neseb hususunda Hanbelî fukasamn ak-vali şu veçhiledir :
(1) : Bir  kadın,   kocasının talâk   veya   vefatından   itibaren   dört seneye kadar bir çocuk doğursa iddeti bununla biter, çocuğun nesebi de sabit
olur. Meğer ki bu müddet içinde başkasiyle evlenmiş veya vatıy olunmuş veya iddeti hayz ile bitmiş veya başka bir çocuk daha doğurmuş olsun.
Şayed bu kadın, iddetinin hayz ile İnkızasını ikrar edib de sonra en az altı ayda bir çocuk doğursa bunun nesebi zevce lâhik olmaz.
Bu mesele, îmamı Azama göre böyle olduğu gibi imam Ahmed ile İbni Şüreyha göre de böyledir. Fakat İmam Mâlik ile İmam Şafiîye göre bu
kadın başkasiyle evlenmemiş veya aradan dört sene - ve Mâli-kiyyedendiğer bir kavle göre beş sene - geçmemiş ise çocuğun nesebi zevce lâhik
olur.
(2) : Boşanmış veya kocası ölmüş bir kadın, iddeti içinde başka birisiyle evlenerek sonra bir çocuk doğuracak olsa şu dört ihtimalden hâli olamaz. :
Birinci ihtimal : çocuk, birinci kocadan mümkinüssübut olur, ikinci kocadan olamaz. Şöyle ki : birinci kocanın ayrılışından dört sene içinde, ikinci
kocanın tekarrübünden altı aydan azda doğmuş olur. Bu halde nesebi, birinci kocaya lâhik olur. Ve bu çocuğun doğmasiyle birinci kocadan iddet
nihayet bulur, kadın ikinci kocası için üç hayz veya tuhr ile iddet bekler
İkinci ihtimal : çocuk, ikinci zevcden mümkinüssübut olur, birinci zevcden olmaz. Şöyle ki: birinci zevcin müfarekatinden itibaren dört sene sonra,
ikinci zevcin mukarenetinden itibaren en az altı aydan dört sene içinde doğmuş olur. Bu halde nesebi ikinci zevce lâhik olur. ve kadının iddeti bu
ikinci zevcden nihayet bulur, birinci zevcine aid iddeti ikmal eder.
Üçüncü ihtimal : çocuk, her iki zevceden de mümkinüssübut olur. Şöyle ki : birinci zevcin müfarekatinden itibaren dört sene içinde ikinci zevcin
mukarenetinden itibaren en az altı ayda doğmuş olur. Bu halde çocuk, kaiflere gösterilir. Bunlar çocuğun nesebini bu iki zevcden hangisine ilhak
ederlerse neseb ondan sabit olur, ve ondan iddet nihayet bulur. Kadın diğer zevci için iddet bekler.
Şayed kaifler, çocuğun hangi zevce aidiyyetini kestiremez veya her ikisinden olmadığına kail olur veya kaif bulunmazsa kadın, hamlini vaz
etdikden sonra üç hayz veya tuhr ile iddet bekler. Çocuğa gelince bunun nesebi, Ebubekre göre zayi olur, Ebu Abdillâk ibni Hamide göre çocuğun
bulûğuma intişar olunur, baliğ olunca dilediğine intisab-da bulunabilir.
Kaifler, çocuğu her iki zevcede ilhak ederlerse nesebi her ikisinden de sabit olur. Bu halde müktezai mezhebe nazaran kadının iddeti her iki
kocasından da nihayet bulmuş olur.
Kaif; ferasetiyle, cismanî alâmetler delaletiyle nesebleri tâyine kadir olan şahısdır. Cem'i : kafedir. Hanefîlerce kaiflere itibar olunmaz.
Dördüncü ihtimal : çocuğun nesebi, her iki zevcden de mümkinüssübut olmaz. Şöyle ki : birinci zevcin müfarekatinden itibaren dört seneden
ekserde, ikinci zevcin mukarenetinden itibaren altı aydan ekalde doğmuş olur. Bu halde bunların hiç birine nesebi lâhik olmaz ve bu takdirde
çocuğun doğmasiyle her iki zevce ait iddet nihayet bulmaz. Artık kadın, birinci iddeti itmam eder, ikinci iddete de yeniden başlar. Vaz'i hami ile
başka birisinin mukarenetinden mütehassil bir iddet nihayet bulmuş olur.
(3) : Bir mu*tedde, başkasiyle izdivaç edecek olsa bakılır: eğer her ikisi de iddete ve izdivacın hürmetine vâkıf iseler ımıkarenetleri zina
mahiyetinde olmuş olur. Binaenaleyh haklarında haddi zina icab eder. Kadın mehre müstahik olmaz, nesebden zevce lâhik bulunmaz. Eğer her ikisi
de iddete ve hürmete vâkıf değilse had müntefi, mehr vacib, neseb sabit Dİur. Yalnız kadın vâkıf olduğu takdirde hakkında had lâzım gelir. Neseb
sabit olur, mehre müstahik olamaz. Bilâkis kadın vâkıf olmadığı halde yalnız zevç vâkıf olsa hakkında had lâzım, üzerine mehr vermesi vacib
olur, neseb sabit olmaz. Çünkü bu izdivaç, zevatı meharim ile nikâha müşabih olub bil'ittifak bâtıldır.
(4) : Bir mutalâka, henüz iddeti nihayet bulmadan ve talâkdan itibaren dört sene geçmeden bir çocuk doğursa nesebi, zevci mutallika lâhik olur,



Han bulunmaksızın nefy edilemez. Talâkı bâinden itibaren dört seneden ekserde doğuracak olsa neseb, Hâne muhtaç olmaksızın müntefî olur.
Çünkü ulükun vukuu, firaşin zevalinden sonra olmuş olur.
Talâk, ric'î olduğu takdirde iddetin inkızasından itibaren dört seneden ekserde tevelîüd edecek çocuğun nesebi de bu hükümdedir.
Fakat ric'iyyen mutallâkamn, talâkdan itibaren dört seneden ekserde, iddetin inkızasmdan itibaren dört seneden ekalde doğuracağı çocuğun nesebi
hakkında iki rivayet vardır. Bir rivayete göre bu neseb, zevci mutallika lâhik olmaz. Çünkü ulûk, talâkdan sonra vuku bulmuş olur. Diğer rivayete
göre lâhik olur. Zira mutallâkai ric'iyye, zevce hükmündedir.
(5) : Bir mutallaka, başka kocaya vardıkdan sonra doğuracağı çocuğun evvelki kocasından olduğunu iddia etse bakılır: eğer iddetin inkızasından
sonra kocaya varmış veya bainen talâkdan itibaren dört sene geçmiş ise çocuğun nesebi, ilk kocasına lâhik olmaz. Bu çocuk, bu kadının ikinci
evlenmesinden itibaren altı aydan azda doğmuş ise nesebi ikinci zevce de lâhik olmaz, her ikisinden de müntefî olur. Çünkü bu neseb, hiçbirisinden
mümkinüsübut değildir. Fakat altı aydan ekserde doğmuş ise nesebi, ikinci kocadan sabit olur.
Şâye bu çocuk, talâkdan itibaren dört seneden ekalde ve ikinci ni-kâhdan itibaren altı aydan ekserde doğub da iddetin nihayet bulub bulmadığı
bilinmezse çocuk kaiflere gösterilir. Bunlar, çocuğu birinci zevce ilhak ederlerse ikinci zevcden Hâne muhtaç olmaksızın neseb müntefî olur.
Bilâkis ikinci zevce ilhak ederlerse birinci zevcden neseb müntefî olur. Bu halde ikinci zevcin bu çocuğu Han tarikiyle nefy edib edemiye-ceğine
dair İki rivayet vardır.
(6) : Bir kimse, kocası bulunmayan bir kadına bir şüphe ile mukare-netde bulunsa doğuracağı çocuğun nesebi kendisinden sabit olur. İmam Şafiînin
kavli de böyledir. İmam Ahmed demişdir ki: kendisinden had sâkit olan her kimseye mukarenetinden hâsıl olacak çocuğun nesebi lâhik olabilir.
Böyle bir kimse, mukarenetinin hüline mu'tekid bulunmuş-dur. Artık nikâhı fâsidde olduğu gibi neseb, kendisine lâhik olabilir. Bu, zina yoliyle olan
mukarenetden ayrılır. Çünkü zânî, tekarrübünün hılline mu'tekid değildir.
(7) ; Bir kadına şübhe ile mukarenet vuku bulmakla çocuk doğ^ırun-caya kadar kocası kendisinden i'tizalde bulunsa bakılır: eğer bu mukarenet,
zevcin tekarrüb etmemiş olduğu bir tuhr haline müsadif olmuş ve mukarenetden itibaren en az altı ay tamamında tevelîüd vuku bulmuş ise çocuğun
nesebi, mukarenetde bulunan şahsa lâhik olur, zevc den Hane muhtaç olmaksızın müntefî bulunur. Şu kadar var ki, o şahıs bu mukareneti inkâr
ederse bilâ yemîn tasdik olunur. O halde çocuk, zevce la hık olur. Çünkü çocuk, münkire İlhak edilemez. Nesebin kat'ı hususunda zevcin davası da
kabul olunmaz.
Fakat bu mukarenet, zevcin tekarrübde bulunmuş olduğu bir tuhr haline müsadif olmuş, çocuk da her ikisinden olabilecek bir müddetde dünyaya
gelmiş ise nesebi zevce lâhik olur. Zira çocuk esasen firaşe aid-dir. Bu halde ise firaşdan tevelîüd mümkün bulunmuşdur.
Şayed zevç, çocuğun o şahısdan olduğunu iddia edecek olursa hanbelî fukahasından bazılarına göre çocuk, kaiflere gösterilir. Kaifler onu hangisine
ilhak ederlerse nesebi ondan sabit olur. Fakat kaifler bulunmaz veya kendilerine iştibah hâsıl olur veya o şahıs mukareneti münkir bulunursa
çocuğun nesebi zevce lâhik olur. Zira nesebin lûhûkunu iktiza eden sebeb, zevç tarafında mütehakkakdır.
(8) : Gebe olan mutallâka,hamHni vaz etdikden sonra henüz altı ay geçmeden bir çocuk daha doğursa bu çocuğun nesebi de zevci mutal-lıkla lâhik
olur. Çünkü bunların tev'em=bir hami oldğu anlaşılmış olur. Fakat aralarında altı aydan ziyade bir müddet bulunursa sebebi zevce lâhik olmaz,
Hâne muhtaç olmaksızın müntefi olur. Zira bu çocuk, zevciyyetîn zevalinden ve iddetin inkızasından sonra tekevvün etmiş olur.
(9) : Bir mutallaka, hayz ile iddetini ikmal edib de son hayzinden itibaren henüz altı ay geçmeden bir çocuk doğursa sebebi, zevci mutallika lâhik
olur. Bu halde çocuğun inkızai iddetden evvel tekevvün etmiş olduğu ve görülen demin bir demi hayz olmadığı anlaşılır. Fakat altı ay geçdikden
sonra doğurursa nesebi lâhik olmaz.
Şafiî fukahasının ekserisine göre bu halde de neseb lâhik olur. 'Çünkü çocuğun zevci mutallikden olması imkân dahilindedir. Neseb ise ımıtan ne
sabit olur.
Buna cevaben deniliyor ki: imkân, zevciyyetin» ve iddetin bekası halinde nazara alınır. Bunlardan sonra mücerred imkân, nesebin lû-hukı için
kifayet etmez. Belki nefyi neseb hususunda imkân ile İktifa edilir.
(10) : Bir mutallâkamn iddeti, şuhur ile münkazi olub da badehu talâkdan itibaren dört sene İçinde bir çocuğu dünyaya gelse nesebi, zevci
mutalikden sabit olur. Çünkü bu halde kadının ayîse olmadığı tebey-yün eder. Gebe olduğuna münafîbir hal bulunmuş olmaz.
(11) : Bir kimse, zevcesine hitaben "sen zina etmedin, fakat doğurduğun bu çocuk benden değildir" dese bunun zevcesine kazf etmiş olmaz,
çocuğun nesebi kendisinden hükmen sabit olur. Şu kadar var ki, kendisi istizah olunur. Eğer zinadan oldğunu söylerse hakkında Han lâzım gelir.
Fakat çocuğun kendisine hulkan ve hilkaten benzemediğini kasd etmiş olduğunu ifade ederse söz kendisinin olur, zevcesinin kazf iddiasına
bakılmaz.
(12) : On yaşından aşağı bir kocaya zevcesinden doğan çocuğun nesebi lâhik olmaz. Fakat on yaşındaki bir   kocaya lâhi'k olur. Kbubekre göre
baliğ olmadıkça kendisine  nesebi lâhik olmaz. Çünkü çocuk nut-feden tekevvün eder.   Baliğ  olmayan bir   kimsenin   nutfesi   nüzul  etmez.
(13) : Tenasül  uzvu ve husyeleri kesilmiş    kimseye zevcesinden doğacak çocuğun nesebi lâhik olmaz. Çünkü bundan inzal ve îlâc mü&-tehildir.
Bütün ilim enlinin kavli böyledir. Yalnız husyeleri kesilmiş olduğu takdirde de hüküm böyledir.    Zira bu halde de  menî nüzul etmez. Haııbelî
fukahasından bazılarına göre bu halde neseb lâhik olur. Çünkü bundan îlâc = idhal mutasavverdir,  rakik bir mayi,  nazil olabilir.     Yalnız uzvi
tenasüh* kesilmiş olan kimseye ise  çocuğun nesebi lâhik olabilir. Zira bu halde müsahaka suretiyle nutfenin nüzulü mümkündür.
Şafiî fukahasımn bu hususda ihtilâfları vardır. İbnül'lebbâne göre bu iki suretde indelcüınhur neseb lâhik olmaz.
(14) : Mücameat vuku bulmaksızın mücerred tenasül cihazına idhal edilen menî ile lezzet hâsıl, nutfelerin ihtilâtı vaki olmayacağından mücerred

bununla neseb sabit olmaz. Bunun hilâfına kimse kail olmamışdır. Elmuğnî.) 
[54]

 
Neseblere Aîd İddialar
 
58 - : Bir kimse menkûhesinin yanında bulunan bir çocuk hakkında «bu, benim oğlumdur» veya kızımdır,    sen bunu benim nikâhımda iken
doğurdun» diye iddia, kadın da «hayır bu, benim evvelki kocam dandır, sen beni bu çocuğu doğurdukdan sonra tezevvüc etdin» diye mü-dafada
bulunsa söz, o kimsenin olur.
Bilâkis bir kimse, menkûhesinin nezdinde olmayıb kendisinin nezdin-de bulunan bir çocuk hakkında «bu, benim senden başka zevcemden doğmuş



çocuğumdur» dîye dâva, menkûhesi de «hayır bu benim senden mütevellid çocuğumdur» diye iddia eylese söz yine o kimsenin olub menkû-
hesibeyyinesiz tasdik olunmaz. Hindiyye.
59 - : Bir çocuk zevç ile zevcenin elinde bulunduğu halde zevç «bu, senin evvelki kocandan hâsıl çocuğundur» deyib zevce ise «hayır bu benim
senden mütevellid çocuğumdur» diye iddiada bulunsa çocuğun nesebi bu zevcden sabit olur. Hindiyye.
60 - : Bir kadın, elinde bulunan bir çocuk hakkında «bu, benim başka kocamdan hâsıl oğlumdur» diye dâva, kocası da«hayır bu, benim başka
zevcemden mütevellid oğlumdur» diye iddiada bulunsa aralarında nikâh zahir ise ikisinin de sözü kabul edilmez, çocuğun nesebi ikisinden de sabit
olmuş olur. Fakat aralarında nikâh zahir değilse söz kadının olur. Çocuk, tekellüme kadir ve nefsinden tâbire muktedir olduğu takdirde ise
bunlardan hangisini tasdik ederse nesebi ondan sabit olur. Hindiyye.
61 - : Bir erkek ile bir kadının ellerinde bulunan bir çocuk hakkında erkek «bu, benim başka kadından mütevellid oğlumdur» diye dâva, kadın da
«hayır bu, benim başka erkekden hâsıl oğlumdur» diye iddia etse çocuğun nesebi, her ikisinden de sabit olur.
Bu, aralarında nikâh, zahir olduğu takdirdedir. Nikâh, zahir değilse aralarında nikâh vukuuna hükm edilir. Hindiyye.
62 - : Bir kimse, bir çocuk hakkında   bu, benim oğlumdur «veya «kızımdır» diye iddia etdikden sonra vefat edib de çocuğun validesi olduğu ve
müslim, hurretül'asl bulunduğu maruf bulunan bir kadın çıkıb «o kimse benim zevcim idi, bu çocuk da onun firaşmdan hâsıl evlâdım-dır» diye
iddiada bulunsa çocuğun nesebi o kimseden sabit ve validesiy-le beraber o kimseye vâris olur.
Fakat bu kadın vâlideliği veya hürriyeti veya o kimsenin vefatı ânında müslime bulunmuş olduğu meçhul bulunursa kendisi vâris olamaz.
63 - : Bir mu'teddei vefat, hâmil olmadığını söyleyib de ertesi gün hâmil bulunduğunu iddia etse söz, kendisinin olur. Fakat vefatdan itibaren dört
ay on gün geçdikden sonra «hâmil değilim»    deyib de badehu «ben hâmilim» derse sözü kabul olunmaz.    Meğer ki vefatdan itibaren altı aydan
azda çocuk doğursun. Bu halde sözü oîunub iddetinin inkı-zası hakkındaki ikrarı, bâtıl ve çocuğun nesebi müteveffadan sabit olur. Hindiyye.
64 - : Hami müddeti hakkında söz, zevcenindir. Şöyle ki : bir kimse, menkûhesinin doğurduğu bir çocuk hakkında  «bu, benim nikâhımdan hâsıl
delildir,   çünkü nikâhımız    henüz üç veva dört  ay mukaddem akd edilmisdir» diye bilâ beyyine iddia, menkûhesi ise «hayır nikâhımız altı ay
veya bir sene mukaddem akd edilmişdi» diye. müdafaada bulunsa, söz, bilâ yemîn menkuhenin olub çocuğun nesebi sabit olur.
Bu, Tmamı Azama göredir. îmameyne göre kadına yemin teveccüh eder. Müfta bih olan da budur.
Sâyed her ikisi de nikâhın üç veya dört ay mukaddem akdedilmiş olduğunda mütesadık bulunsalar neseb sabit olmaz. Fakat bu tesadük-dan sonra
nikâhın tevellüdden lâakal  altı  ay mukaddem akdedildiğine oeyyine ikame edilecek olursa kabul olunur. Bu beyyineyi ikame eden, gerek çocuğun
validesi veya sair bir karibi olsun, ve gerek büyüdükden sonra bizzat kendisi olsun müsavidir. Hindiyye.
65 - : Bir kadın, nikâh tarihinden itibaren hami müddetinden ekal-de, meselâ beş ay içinde bir çocuk doğurmakla kocası; nesebi mudb bir sebeb
dermeyan ederek «bu çocuk benim evlâdımdır» diye iddia, kadın da «hayır bu, zinadandır» diye müdafaada bulunsa bir rivayete göre söz, zevcin
olur. Diğer bir rivayete göre de söz, zevcenindir. Fakat bu çocuk, iki seneden ekserde doğmuş olursa böyle bir ihtilâf takdirinde söz her halde zevcin
olur. Hindiyye.
66 - : Bir erkek, bir kadına hitaben «şu   çocuk aramızdaki nikâhı şahinden hâsıl evladımızdır.» diye dâva, kadın da «hayır bu bizim nikâhı fâsidden
mütevellid evladımızdır» diye iddia etse çocuuğn nesebi, /ikisinden de sabit olmuş olur.
Bunun aksine iddiada bulundukları takdirde de hüküm böyledir. Şu kadar var ki, fesadı iddia eden zevç olunca kendisinden fesadın vechi sorulur,
araları tefrik edilir. Bu tefrik, mehr ve nafaka hususunda talâkdan madud -bulunur. Hindiyye.
67 - : Dı've - neseb iddiası, dört kısma ayrılır :
(1)  : Dı'vei nâkihdir. Bu, sahih veya fasid suretde nikâha sahih olanın neseb idiasıdır.
(2)  : Dı'vei istîlâdır. Bu, bir kimsenin kendi mülkünde iken Eebe olan bir cariyesinden doğan çocuğun nesebini iddia etmesidir. Velev ki bu iddia
zamanında mülkivet zail olmuş olsun.
(3) : Di'vei tahrirdir. Buna «dı'vei mülk» de denir. Bu da başkasının mülkünde iken gebe olan bir cariveden doean çocuğun nesebini bu cari-yeve
bilâhare istırâ pîbi bîr sebeble mâlik olan kimsenin iddia etmesidir. Bu iddia zamanında malikiyyet bulunmalıdır. Bununla mümkin olan yerlerde
neseb sabit olur.
(4)  : Dı'vei sübheî mülkdür. Bu. mülk sübhesîne mebni bir coeueun nesebini iddia etmekden ibaretdir. Evlâdın cariyesinden doğan çocuğun
nesebini iddia ffibi.
Bu dıVenin sahih olabilmesi için ulûk vaktinden dı've vaktine kadar mülk te'vili ve temellük velâveti mevcud olmalı ve cariye bir mülkden diğer bir
mülke nakle mahal bulunmalıdır.
68 - : Dı'vei nâkih, sair dıVelerden evlâdır. Dı'vei istilâd da dı'vei tahrirden ve dı'vei şübheden mukaddemdir.  tahrir de dı'vei şübheye müreccahdır.
Meselâ : dı'vei îstilâd île dı'vei tahrir içtima etse dıVei îstimd tercih olunur. Meğer ki dı'vei tahrir daha mukaddem vaki olmuş olsun Hindiyye.
Bu esas üzerine aşağıdaki meseleler vesaire tefemi eder :
69 - : Bir kimse, başkasına satıb teslim eylediği cariyesinden ba'-iel'bey' altı aydan ekserde ve iki seneden ekalde doğacak çocuğun nesebini iddia
etse nesebi kendisinden sabit olmaz. Meğer ki müşteri tasdik etsin. Bu halde yalnız müşteri dı'vede bulunsa dı'vesi sahih olur. Bu dı'-venin bir
dı'vei istilâd olması icab eder. Bununla çocuk, hurrüTasl jlur. Bunun üzerinde müşterinin hakkı velâsı olamaz.
70 - : Yukarıdaki mesele veçhile altı aydan sonra doğan çocuğun nesebini hem bayi, hem de müşteri birlikde veya müteakiben iddia etseler yalnız
müşterinin dı'vesi sahih olur. îki seneden ekserde doğan çocuğun nesebini bayi iddia etse müşteri tasdik etmedikçe sabit olmaz. Tasdik edince de
neseb sabit olursa da bununla satış muamelesi bozulub cariye ümmülveled olmuş olmaz.    Çocuk yine müşterinin mülkü olarak kain-. Hindiyye.
71 - : Bir kimsenin başkasına sattığı cariyesi, satış vaktinden itibaren altı aydan azda bir çocuk doğurmakla o kimse, bunun nesebini iddia etse veya
kendisinin bu hususdaki ikrarına iki şahid şehadetde bulunsa çocuğn nesebi kendisinden sabit ve cariye ümmü veled olub satış muamelesi bozulur.
Semenin müşteriye iadesi lâzım gelir. Çünkü bu, bir dı'vei i stil addır.
Bilâkis bu çocuğun nesebini müşteri iddia edecek olsa bu neseb kendisinden sabit, cariye de kendisinin ümmi veledi olmuş olur. Zira müşterinin
bu iddiası, bir dı'vei tahrirdir. Bununla çocuk üzerinde velâ hakkına malik bulunur.
Fakat her ikisi de böyle bir iddiada birlikde bulunacak olursa bayiin dı'vesi tercih olunur. Aletteaküb iddia etdikleri takdirde ise sabık olan, mürecah
olur. Hindiyye.



72 - :Bir kimse, cariyesini kölesine tezviv edib de cariye, altı ay veya daha ziyade bir müddet sonra bir çocuk doğursa nesebi köleden sabit olur.
Köle nefy etse de bu neseb, müntefi olmaz. Şayed o kimse «bu çocuk bendendir» diye dı'vede bulunsa bu, caiz ve neseb kendisinden sabit olmaz.
Su kadar var ki, çocuk, bu ikrara mebni azad olur. Cariye de kendisinin ümmi veledi olmuş olur. Fakat    çocuk,  altı aydan mukaddem   dünvaya  
srelirse   nesebi   köleden   sabit  olmaz.   Bu   takdirde   o kimse, bunun nesebini iddia ederse kendisinden sabit olub nikâhın fesadına hükm edilir.
73 - : Bir kimsenin grebe olarak satın aldıeı ve daha doyurmadan basVamna sat.tıeı carivesinden doeacak cocupım nesebini o kimsenin babası
iddiada bulunsa bu iddiası sahih olmaz. Çünkü ne ulûk ve ne de iddia zamanında mülk bulunmamışdır.
74  - : Bir kimsenin hâmil olarak satın aldığı cariyesinden çocuğun nesebini babası iddia, o kimse de tekzib etse bu iddiası olmaz. Çünkü ulûk,
oğlunun mülkünde bulunmamışdir.
75 - : Bir kimsenin cariyesinden doğan çocuğun nesebini o kimse, sonra da onun babası iddia etse veya birlikde iddiada bulunsalar o kimsenin
iddiası evlâ bulunmuş olur. Çünkü o, bir dı'vei istilâddır. Diğeri ise bir dı'vei şübhedir.
76 - : Köle, mükâteb veya gayri müslim bulunan bir şahıs, hür ve müslim bulunan oğlunun cariyesinden doğan çocuğun nesebini iddia etse dı'vesi
sahih olmaz. Fakat bir müslim, gayri müslim bulunaa o?. lunun cariyesinden mütevellid çocuğun nesebini iddia etse sahih olur
Kezalik: ikisi de gayri müslim bulunsa dı've sahih olur. Velev M milletleri muhtelif bulunsun.
77 - : iki kimse arasında müşterek olan bir cariyeden doğan m. cuğun nesebini bu şeriklerden yalnız biri iddia etse nesebi ondan sabit olur. Cariye
kendisinin ümmi veledi olmuş olacağından şerikine zatoin olur. Fakat çocuğun kıymeti namına şerikine bir şey zamin olmaz.
78 - : Müteaddid kimseler arasında müşterek olan bir cariyeden doğan çocuğun nesebini bu şeriklerden her biri iddia etse nesebi hep. sinden sabit
olur. Velev ki hisseleri mütef avit bulunsun. Cariye ise bun-ların hisseleri nisbetinde ümmi veledleri olmuş olur.
Bu, imamı Azama göredir, imam Ebu Yûsuf e göre bir neseb, nihayet iki kimseden, imam Muhammede göre de üç kimseden sabit olabilir,
ziyadeden sabit olamaz. Hindiyye, Haniyye.
79 - : Bir kimse, bir çocuğun nesebim başkasına nisbet ve izafe etdikten sonra kendisine ilhak etmek iddiasında bulunsa bu iddiası mes. mu olmaz.
Fakat hıukarrün leh olan şahıs, bu nesebi kabulden imtina ederek o kimseyi tekzib ederse o kimsenin bilâhare bu iddiası Imamey-ne göre mesmu
olur. Ali Efendi fetâvâsı.
80 - : Bir kimse, zevcesine hitaben «sen bu çocuğu doğurmadın belki iltikat etdin» veya «başkasından istiare eyledin» deyib zevcesi de «hayır bu,

benim senden hâsıl olan çocuğumdur» dese zevcenin bu iddi-ası, beyyinesiz kabul edilmez. 
[55]

 
Neseblerin Esbabı Sübutiyyesi Ve Beyyîneuîrtn Tercihi  :
 
81 - : Bîr kimsenin nesebi ya ikrar ile veya beyyine ile sabit olur. ikrar da sarih ile îmâ kısımlarına ayrılır. Binaenaleyh bir kimse, söz söylemeğe
kadir olduğu halde söz söylemeksizin îmâ tarikiyle mcc-hulünneseb bir çocuğun nesebini itiraf eylese bununla nesebi kendisinden sabit olur.
82 - : ikrar ile nesebin sübutu, şu şartların vücudüne  mütevakkıfdır :
(1)  : Mukir; mükellef, yani: âkil ve baliğ olmalıdır.
(2) : Mukir, babalık iddiasında bulunmuş ise, mukarrün lehin babası olacak bir yaşda, oğulluk iddiasında bulunmuş ise, mukarrün lehin oğlu
olabilecek bir yaşda bulunmalıdır.
Zahiri hal, mukirri mükezzib olursa neseb sabit olamaz.
(3)  : Mukarrün  leh, başkasından sabitünneseb bulunmamış   olmalıdır.
(4) : Mukarrün leh, sahih ibareye mâlik, başka tâbir ile nefsinden tâbire kadir ise mukirri tasdik etmelidir.                                              
(5) : ikrara muhalif beyyine bulunmamış olmalıdır.
(6) : Mukir, ikrariyle   başkasına nesebi   tahmilde bulunmamış  olmalıdır. Bulunursa ikrarı, kendisiyle mukarrün  leh   hakkında muteber olursa da
başkaları hakkında muteber olmaz. Kardaşhk, amcalık, dayılık ikrarları gibi.
Meselâ : elli yaşındaki âkil bir kimse, otuz yaşındaki nesebi meçhul bir şahıs hakkında «bu, benim oğlumdur» diye ikrar, o şahıs da «evet., bu,
benim babamdır» diye tasdik etse, aralarında neseb sabit olur. Velev ki, mukimin sair oğulları veya babası bu nesebi kabul etmesinler.. Çünkü
mukir, bu ikrariyle nesebi bizzat kendisine tahmil et-mişdir. Artık bu ikrar, hem mukir ile mukarrün leh hakmda ve hem . de. sairleri hakkında
muteberdir. Bu halde mukir veya mukirrin babası vefat etse mukarrün leh, bunlara şair vârisler ile beraber varis olur.
Fakat bir kimse, bir şahıs hakkında «bu, benim kardaşımdır» veya «amcamdır» diye tasdike mukarin ikrar etdiği halde mukarrin babası veya
kardeşleri bunu kabul etmeseler bu ikrar, yalnız mukir ile mukarrün leh hakkında muteber olur. Başkalarına sirayet etmez. Çünkü bu suretde o
şahsın nesebi mükırre değil, mukirrin babasına veya dedesine tahmil edilmiş olur.                                                        
Binaenaleyh böyle bir mukarrün leh, ledelhace mukirden hah" hayatında nafaka almaya müstahik olabilir. Amma mukir vefat etse bu mukarrün
leh, sair verese ile beraber vâris olamaz. İkrar Mebhasmda (89) uncu mes'eleye müracaat!
83 - : Bir kimse, hali sıhhatinde mâlik olduğu mechulünneseb bir köle hakmda marazı mevt ile mariz iken «bu,    benim   oğlumdur» diye ikrarda
bulunsa nesebi kendisinden sabit olarak köle derhal azad olur. Velev ki, başka malı bulunmasın. Velev- ki, kölenin kıymetini muhit olacak
derecede borcu bulunsun. Kölenin sa'y etmesi, yani: bu borcu Ödemek için kazanç sahasına atılması lâzım gelmez.
Köle hakkındaki temellük ile ikrar, mukirrin marazı mevtine müsadif oiduğu takdirde de yine neseb sabit olarak köle azad olur. Şu kadar var ki, bu
halde mukirrin başka malı yok ise köle, imamı Azama göre kıymetinin siilüsanı nisbetinde sa'ye mecbur olur. îmameyne göre ise, nail olacağı miras
mikdarı müstesna olmak üzere bütün kıymeti nisbetinde sa'ye mecbur bulunur.
Mukirrin sülüsi mali, kölenin kıymetine müsaid olduğu takdirde, ise köle, îmamı Azama göre mukirre varis olur, sa'ye muhtaç olmaz, îmameyne
göre ise köle, hem varis olur, hem de kendisine isabet edecek miras mikdarı müstesna olmak üzere bütün kıymeti nisbetinde sa'ye muhtaç olur.
Hindiyye.
84 - : Nese.b hakmdaki ikrardan rücu, sahih değildir. Binaenaleyh bir çocuğun nesebini bir kimse    veya onun varislerinden herhangi biri tasdik
etse bilâhare bundan rücuu, faide vermez.



85 - : Zevç ile zevcenin firaşinden hâsıl çocuğun nesebini nefy hususunda bunların ittifak ve te^adükü kifayet etmez. Çünkü neseb, çocuğun
hakkıdır.  Bu, ancak Hân tarikiyle nefy edilebilir.  Zevceynin bu hususdaki ittifakları, bu hakkı ibtal edemez.
86 - : Neseb, beyyine ile de sabit olur. Şöyle ki  : bir kimse, nesebi başkasından bilbeyyine sabit olmayan bir çocuğun nesebini inkâra mukarin
iddia eylese bunu iki erkek veya bir erkek ile iki kadın şahidin şahadetleriyle isbat edebilir.
87 - : Ric'iyyen veya bâinen talâkdan veya vefatdan dolayı iddet bekleyen bir kadın, iki sene içinde bir çocuk doğurub da zevci muttalikı veya
müteveffa kocasının vârisleri, çocuğun vilâdetini inkâr edecek olsalar bakılır: eğer zevç, evvelce hamli ikrar etmiş veya hamlin vücudu zahir
bulunmuş ise, vilâdet hakkında söz, îmamı Azama göre kadınındır. Velev ki, iddiasına bir kabile şahadetde bulunmasın.  Aksi takdirde mücerred
iddiası makbul olmaz. Bu halde îmamı Azama göre vilâdete iki erkeğin veya bir erkek ile iki kadının şahadet etmeleri lâzım gelir. Böyle bir beyyine
ikame edilince artık zevcin, veya vârislerin bu tevellüdü inkâr etmeleri, yani   : «Senin doğurduğun çocuk, bu değildir» demeleri kabul olunmaz.
îmameyne göre ise, hamlin vücudu evvelce ikrar edilmiş veya zahir bulunmuş olsa da vilâdetin vukuu sabit olmaz. Belki müslim, hür, âdil olan
kabilenin veya erkeğin şahadetine lüzum görülür. Dürri Muhtar.
88 -  Kadınların şahadetleri, çocuğu tayin hususunda hüccet olmaz. Meğer ki başka bir karine bulunsun. Şöyle ki: zevç veya    varisi, çocuğun
tevellüdünü itiraf etmekle,' beraber doğan    çocuğun ibraz edilen çocuk olduğunu kabul ctmeyib inkâr eylerse bu çocuk, mücerred kabilenin
şahadetile taayyün etmez. Meğer ki hamlin zuhuru veya zevcin itirafı veya firasiyetin kıyamı gibi bir müeyyide bulunsun.
Bu meselede mücerred kabilenin şehadetinin kifayet edeceğine kail olanlar da vardır. Reddi Muhtar.
89 - : Neseb dâvası,'bir hasım muvacehesinde isbat edilir. Şöyle ki : bir şahıs, ölmüş bir kimsenin oğlu veya babası veya kızı
ve yahut anası olduğunu iddia etse bu dâvasını mahkemede müteveffanın vârisi veya garımi veya medyunu veya mûsalehi muvacehesinde beyyine
ile isbat eder. Bu neseb iddiasiyle beraber gerek başka bir mal, meselâ miras Veya nafaka iddiasında bulunsun ve gerek bulunmasın müsavidir.
Fakat bir kimse, başka birisi hakkında kardeşlik, amcalık, torun-luk gibi bir şey iddiasında bulunursa bakılır : Eğer miras ve nafaka gibi bir mal
sebebiyle bu iddiada bulunuyorsa, hasım muvacehesinde (Jâvası mesrmı olur ve kardeşliğe, amcalığa vesaireye hükm edilir. Bu hüküm, sair
kardeşler, amcalar ve saire hakkında da muteber olur. Amma böyle bir mal sebebiyle iddiada bulunmuyorsa beyyinesi mesmu, uhuvvet vesaireyi
isbat mümkün olamaz. Velev ki, müddeaaleyh bu uhuvveti mukir olsun.
90 -  Neseb hususunda tesamü ile şahadet caizdir. Şöyle ki : biv kimse, bir şahsın nesebine dair yalan yere içtimaları tasa^/vur olunmayan bir
cemaatden malûmat edinmiş olsa bu malûmata binaen onun nesebine şahadet edebilir.
Bu, îmamı Azama göredir. îmameyne göre bir kimse, iki âdil şahsın kendisine vermiş oldukları habere binaen de nesebe şahadetde bulunabilir.
Fetfa da bu veçhiledir.
91 - : Beyyine ile sabit olan neseb, bütün nâs    hakmda    muteberdir. Binaenaleyh bu neseb, artık başkasından sabit olamaz. Ve bu neseb,
başkalarına karşı herhangi bir hususdan dolayı tekrar isbata muhtaç bulunmaz.
92 - : Neseb hususunda nesebi sabit olacak    şahsın nef i  ciheti iltizam olunur.
Binaenaleyh müslim ile gayri müslim arasında müşterek olan bir cariyeden doğan çocuğun nesebini her ikisi de iddia etse müslimin iddi-. ası tercih
olunur, şerikine nısıf ukru zamin olur.
Kezalik  : bir hür ile bir köle arasında müşterek olan bir cariyeden doğan çocuğun nesebini ikisi de iddia etse hürrün iddiası müraccah olur. Velev ki
hür, gayrı müslim, köle ise müslim olsun. Çünkü çocuk hürriyetini bizzat iktisab edemez. Fakat ileride islâmiyyeti bizzat kabul, edebilir.
Kezalik : bir lâkît hakkında müslim bir köle «bu, müstefresem olan fülân cariyeden doğmuş. oğlumdur» diye dâva, hür bir zimmî de «bu, benim
zevcem fülâneden mütevellid oğlumdur» diye iddia eylese çocuğun nesebi, hür olan zimmi lehine hükm olunur. Çünkü aksi takdirde çocuk köle
olmuş olur. Hindiyye.
Bütün bu meseleler, müslümanhkda hürriyete ne kadar kıymet verildiğini göstermektedir.
93 - : Baliğ ve âkil olan bir kimse, bir erkek ile bir kadın- aleyhine dâva açarak, «ben bunların oğluyum» diye iddia, başka bir erkek ile kadın da
«hayır bu kimse bizim oğlumuzdur» diye dâva edecek olsalar o kimsenin beyyinesi   tercih olunarak  nesebi   iddia etdiği şahıslardan sabit olur.
Hattâ bu kimse, gayri müslim, meselâ Nasranî olub da bir Naa-ranî ile bir Nasraniyyenin oğlu olduğuna dair iki müslim şahid ikame bir müslim ile
bir müslime ise, «hayır bu bizim oğlumuzdur» diye bey-yine ikame edecek olsalar yine bu kimsenin beyyinesi tercih olunur. Fakat bu kimsenin
ikame edeceği şahidler gayri müslim olduğu takdirde müslim ile müslimenin beyyineleri evlâ olur.-Bu suretde o kimse, islâmiyyeti kabule icbar
edilir. Şu kadar var ki, imtinaı-halinde - mürted sayılarak - öldürülmez. Hindiyye.
94  - : Nesebi meçhul bir çocuğun bünüvveti    hakında    zilyet! He hariç beyyine ikame etse zilyedin beyyinesi tercih olunur.. Ve hangi
zevcesinden doğduğunu tayin ve o veçhile beyyine etmiş olunca çocuğun nesebi o zevcesinden de sabit olmuş olur. Velev ki zevcesi inkâr etsin.
Nitekim bu veçhile beyyineyi zevce İkame etdiği takdirde de çocuğun nesebi hem kendisinden, hem de kocasından sabit olur.  Velev  ki  kocası
inkâr etsin.
95 - : Bir kimse, kendi elinde bulunub    tekellüm, yani   : kendi nefsinden tabire kadir olmayan mechulünneseb bir çocuk hakkında «bu, benim
oğlumdur»  diye iddiada bulunsa  nesebi kendisinden  sabit olur. Başka bir şahıs bu veçhile iddiada bulunduğu takdirde de nesebi o şa-hısdan
istihsanen sabit olur. Zilyed olan o kimse, bu  müddeîyi gerek tasdik ve gerek tekzib etsin müsavidir.
Fakat bu çocuğun nesebini z\dyed ^e diğer bir şahıs birlikde dâva etse zilyed tercih olunur. Amma müteakiben dâva etseler neseb, sabıka lâhik olur.
Hindiyye.
96 - : Bir kimse, elinde bulunan nesebi meçhul bir çocuk hakkında «bu, benim oğlumdur» diye bilâ beyyine neseb iddiasında bulunduğu halde
haricden başka birisi  «hayır bu, benim oğlumdur» diye beyyine ikame eylese neseb, bu haneden sabit olur. Velev ki zilyed; hür ve müslim, hariç
ise sümnıî veya köle bulunsun.
97 - ; Bir fakir kimse, bir şahıs aleyhine dâva açarak «bu, benim oğlumdur, nafakamı versin» diye beyyine ikame, o şahıs'da «hayır bu, benim
değil,  fülân kimsenin babasıdır»   diye o kimsenin inkârına mu-karin beyyine ikame eylese o fakir kimsenin beyyinesi    veçhile hükm edilerek
müdeaaleyhin beyyinesi ibtâl edilir.
98 - : Bir kimse, bir şahıs aleyhine «bu, benim fülân müteveffa zevcemden mütevellid oğlumdur» diye o kadının terikesinden miras ta-leb,
müddeaaleyh de «hayır ben fülân kimesnenin zevcesinden mütevellid oğluyum»  diye o kimesnenin inkârına mukarin iddia eylese  miras beyyinesi



tercih edilerek müddeaaleyhin nesebi, bu müddeîden sabit olmuş olur..
99 - : Bir kadın, bir çocuk hakkında «bu, fülânenin çocuğudur» diye şahadetde bulunub da şahadet her hangi bir sebeble kabul edilmediği cihetle
bilâhare «bu, benim çocuğumdur» diye  iddia eylese ikame edeceği beyyinesi kabul olunnjaz.  Fakat çocuk büyür de «evet., ben o 'kadının
evlâdıyım» diye beyyine ikame ederse nesebinin o kadından sü-butüne hükm edilir. Bahr, Bedayi, Hindiyye,. Bezzaziyye.
« (Aşağıdaki meseleler, Hanbelî fukahası tarafından nesebe dair beyan olunan mesail cümlesindendir :
(1) : Bir çocuğun nesebini bir erkek ile herhangi bir kadın iddia edecek olsa nesebi ikisinden de sabit olabilir. Çünkü bu iki iddia arasında munafat
yokdur. Bu erkek ile o kadın arasında nikâhı sahih ile veya şüphei nikâh ile mukarenet bulmuş olması mümkündür.
(2) : Zevç ile zevce, çocuğu nefy suretiyle mülâanede    bulunduk-dan ve nesebin kat'ına hüküm verildikden sonra zevç, nefsini tekzib edecek olsa
bakılır : eğer nesebi nefy edilen çocuk ber hayat ise veya ber hayat ohnayıb çocuğu ber hayat ise nesebleri o zevce lâhik olur. Hiçbiri ber hayat
değilse, nesebleri lâhik olmaz. Binaenaleyh aralarında tevarüs cejeyctn etmez. Çünkü neseb, mevt ile münkati olacağından istilhakı sahih olmaz.
Maahaza imam Ahmede göre çocuğun nesebi lâhik plur. Gerek ber hayat olsun ve gerek olmasın ve gerek zengin bulunsun ve gerek bulunmasın.
İmam Şafiî ile Ebu Sevr'in kavileri de böyledir.. Sevrîye göre ise zevç, ber hayat olmayan böyle bir çocuğu istilhakda bulununca bakılır
Eğer mal terk etmiş ise nesebi lâhik olmaz. Çünkü mal için istilhak -iüûiaı neseb, vaki olmuş, oıur. fakat mal terk   etmemiş ise iahiK olur.
(3) : imam Ahmede göre, hamlin nesebini istilhak, sanın değildir, Binaenaleyh Dunu neti de sanıh oımaz. günkü henüz manıyyetı teuyymı
etmemişdır.
*'akat imam Şafiîye göre hamlin nesebini nefi, caiz olduğundan istilhakı da caizdir, istilhak edilince de bir daha nefy edilemez. Nitekim vaz'ı
hamilden sonraki istilhak hakkında da hüküm böyledir.
(4) : Nesebi meçhul bir lekîtin nesebini iki kimse bilâ beyyine iddia edecek olsa bunlar kaiflere  gösterilir. Kaifler,  çocuğu bu müddeî-lerden birine
ilhak edebilecekleri gibi ikisine de ilhak edebilirler. Bu takdirde bu çocuk, onlardan her birinden ayrıca bir evlâd mirasına müs-tahik olur. Fakat bu
iki müddeî yalnız bir baba mirasına müstahik olurlar; Ebu Sevr'in kavli de böyledir.
İmam Şafiîye göre kaifler, çocuğu müddeîlerden yalnız birine ilhak edebilirler. Her ikisine ilhak etmek isterlerse sözleri sakit, yalanları zahir olub
çocuğun nesebiyle her ikisine de hükm edilemez. Nitekim iki valideye ilhak etdikleri takdirde de hüküm, böyledir.
Buna cevaben deniliyor ki : bir kadının rahminde iki erkek nut-fesinin içtimaiyle bundan bu çocuğun tekevvün etmesi caizdir. Fakat bir çocuğun iki
kadın nutfesinden tekevvüni mümkin değildir. El-muğnî.
Bazı etibbanın beyanına göre bir mebîz ancak bir hüveynei me-neviyyeye teslim olur. Binaenaleyh bir kadının nutfesinde maddei hayatiyye, iki
erkeğin nutfesindeki maddei hayatiyye ile imtizaç ederek bir insan tevellüdüne sebeb olamaz. Olsa olsa bunun neticesinde galatı tabiat denilen,
meselâ : iki başlı bulunan bir çocuk vücude gelebilir. Şu da ilâve ediliyor ki: rahime ilkah, bir hafta içinde müteaddid defa vuku bulur. Bu halde bir
hafta zarfında bir veya müteaddit kimselerden bir kadın iki veya daha ziyade çocuğa gebe kalabilir. Bir nutfedeki hüvey-natı meneviyye dahi
müteaddit günlerde inkişaf ederek birer hamle sebeb olabilir. Rahmin insidadı, nihayet bir hafta teehhür edebilir, ondan ziyade edemez. Bu
insidaddan sonra vaz'ı hami vaki olmadıkça artık rahim, başka bir nutfeyi cezb ederek tfıamle mahal olamaz.
Müctehidler arasında ilmi tıbba da pek güzel âşinâ olan İmam Şafiî Hazretlerinin bu babdaki ifadeleri ise iddet bahsinde sebk et-mişdir.
(5) : Bir lâkitin nesebini İkiden ziyade kimse iddia etdiği takdirde de sabık mesele veçhile muamele carî olur. Binaenaleyh    böyle bir çocuğu
kaifler, meselâ: Uç, dört erkeğe ilhak edecek olsalar nesebi hepsinden de sabit olur. Bu husus, îmam Ahmed ibni Hanbelden mensusdur. Ebu
Abdillâh ibni Hamide göre bu çocuk, nihayet iki kimseye ilhafe edilebilir. Çünkü bu husus, bir eser ile sabitdir, ona iktisar etmesi lâ zım gelir.
Kadıya göre de üç kimseden ziyadeye ilhak edilemez.
Buna cevaben deniliyor ki, iki kimseye ilhakı icab eden hal, ikiden ziyadede de mevcuddur. Artık böyle ikiye, üçe kasr etmek tehakküm demek
olur. Elmuğnî.
(6) : İki kadın, bir çocuğun nesebini iddia edince   bakılır:     Eğer her ikisinin de bu hususda dı'vesi muteber    değilse    iddiaları    mesmu1 olmaz.
Ve eğer yalnız birisinin dı'vesi muteber ise münferid bir müddeî mesabesinde'bulunarak    neseb    kendisine    lâhik olur.. Ve   her ikisinin de dı'vesi
muteber ise ikisinin de beyyinesi   dinlenir.    Beyyineleri yok ise ikisi de çocuk ile   beraber kaiflere gösterilir. Bu halde ikisi de beyyine ikame
etse veya kaifler çocuğu ikisine de ilhak  eylese   çocuğun nesebi ikisinden de sabit olur.  Nitekim erkekler hakkında da  hüküm böyledir.
(7) : İki kadından biri bir oğlan, diğeri de bir kız doğurmuş olduğu halde her biri kızı değil,  oğlanı doğurmuş olduğunu iddiada bulunsa iki
ihtimalden hâli olamaz.
Birinci ihtimal: Bu iki kadın ile bu iki çocuk kaiflere gösterilir. Çocuklardan her bir kafenin ilhak edeceği kadına lâhik olur.
İkinci ihtimal : Bu kadınların sütleri etibba ve eshabı vukuf tarafından muayene edilir. Çünkü erkek çocuğu doğuran kadının südiyle kız çocuğunu
doğuran kadının südü tabiatce ve sikletce mütefavetdir. «Erkek çocuğa aid süt ağır, diğerinin südü ise hafifdir» denilmekdedir.
Şayed böyle iki kadın, iki oğlan veya iki kız hakkında münazaada bulunacak olursa yine kaiflere gösterilmeleri lâzım gelir. Elmuğnî..
(8) : İki erkek, bir kadına bir tuhr halinde nesebin lûhukuna sebeb olacak veçhile mukarenetde bulunmakla bir çocuk doğsa da nesebinin her
ikisinden olması mümkün bulunsa bunların kaiflere gösterilmeleri lâzım gelir. Kaifler, çocuğun nesebini hangisine ilhak ederse neseb ondan sabit
olur.
İki kimsenin müşterek bir cariyelerine ayni tuhr içinde mukarenetde bulunmaları, bir kadına kocasımn mukarenet etdiği tuhr halinde diğer bir
erkeğin de bir şübhe ile mukarenet etmesi, iki kimsenin birer nikâhı fâsid ile tezevvüc etdikleri bir kadına bir tuhr halinde tekarrüb etmeleri, bir tuhr
halinde zevcinin tekarrübünden sonra tatlik edilib mu'tedde bulunan bir kadma ayni tuhr içinde başka bir erkeğin bir fâsid nikâh ile tekarrüb etmesi,
mevlâsı tarafından bir tuhr içinde tekarrüb edilen t»r cariye satılmakla müşterisi tarafından ayni tuhr içinde kablel'istibra mukarenetde bulunulması
halleri de bu cümleden-
dir. Eİmuğnî. Demek ki Hanbelîlere göre nikâhı sahih, tercihe medar olmuyor.
(9) : Bir lâkitin nesebini iki kinişe, bilâ beyyine iddia etdjği halda kaifler bulunmasa veya kaiflerce işkâl vaki olsa veya sözleri müteariz bulunsa
veya sözlerine itimad edilmiyecek bir halde bulunsalar bu iki müddeîden biri, mücerred çocuğun suretindeki bir alâmeti söylemesi sebebiyle tercih
edilemez. Bu halde neseb, hiç birinden sabit olmaz, Çünkü idiaları, mütearizdir. Bunlardan hiç biri bir hüccete mukarin değildir.
Bu mesele, Ebubekire göredir. Fakat İmâm Ahmedin bir kavline ve Ebu Abdillah ibni Hamide göre bu çocuk baliğ olunca bu . müddeî-lerden



hangisine intisabda bulunursa nesebi ondan sabit olur. îmam Şâfiînin kavli cedidi de böyledir. Kavli kadimine göre çocuğun temyiz yaşma kadar
intizar olunur. Çünkü insan, tab'an karibine meyi eder, başkasına meyi etmez. Maahaza bu çocuk, mechulünnesebdir, ikrara ehil olduğu bir halde
ikrar eder, mukarrünleh de kendisini tasdik ederse nesebi ondan sabit olur. Nitekim müddeînin münferid olduğu takdirde de hüküm böyledir.
Buna cevaben deniliyor ki : bir kimsenin karibine meyi etmesi, onun karabetine muttali oldukdan sonra vaki olur. Meylin sebebi, bu ıtüîâdır. İnsan;
bazan kendisine ihsan edene, bazan da ahlâkça en güzel veya malca en ziyade olana temayül gösterir. Binaenaleyh nesebe delâlet hususunda
meylin tesiri kalmaz, ikrara gelince bu da her vakit halâl olmaz. Çünkü babasından başkasına intisab iddiasında bulunan şahsa tarafı nebeviden
lanet olunmuşdur. Böyle bir meçhulün neseb ise babasının kim olduğunu kestiremez ki, bu ikrar ve tasdiki caiz olsun.
Maahaza bu intisaba kail olanlara nazaran lâkît, bu müddeîlerden birine intisabda bulunsa da sonra bundan nesebini nefy ederek diğer müddeîye
intisabda bulunsa veya her ikisine <}e intisabım nefy eylese bu riefiy iddiası artık kabul edilemez. Çünkü evvelki ikrar ve tasdikiyle nesebi sabit
olduğundan artık rücuu kaıbul olunamaz. Nitekim nesebi iddia eden tek bir kişi olduğu takdirde de tasdikten sonra nefy ve inkâr, muteber olmaz.
Fakat lâkit, bu müddeîlerden böyle birine intisab etdikden sonra diğer müddeî, beyyine ikame edecek olsa bu beyyine ile amel olunub, intisab bâtıl
olur. Çünkü beyyine, kaiflerin kavlini bile ibtal eder. Küflerin kavli ise intisabdan mukaddemdir. Binaenaleyh intisabdan sonra kaifler tarafından

diğer müddeîye nesebi ilhak edilse intisab yine bâtıl olmuş olur. Çünkü kaiflerin sözleri, beyyine gibi intisabdan daha kuvvetlidir. Elmuğnî.) 
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ÎKÎNCİ BÖLÜM

 
HIZANE HAKKINDADIR

 
İçindekiler : Hızanenin mahîyyetî ve kıymet ve ehemmiyeti. Ebeveynin ilk vazifeleri. Htzaneye kimlerin müstahik oldukları. Rabbül-hızanenin
evsaf ve şeraiti. Hızane müddeti. Hızanenin mekânı. Hızane için ücretin lüzum ve ademi lüzumu. Hızane ve çocuk hakkındaki ihtilâflar, dâvalar.
[57]

 
Hızanenin Mahiyyeti Ve Kîymet Ve Ehemmiyeti :
 
100  - : Hızane  kelimesi, îûgatde cenb  yan     mânâsına    olan «hızn»  lâfzından  alınmıştır.  Bir kimsenin meûnetini, terbiyesini deruh-de etmek,
bir şeyi kucaklamak, bir şeyi bir şeye zam ve ilâve eylemek mânâlarını ifade eder. Bu münasebetle bir Validenin veya ekribadan herhangi bir
kadının veya erkeğin bir çocuğu himayesi altına alarak hıfz ve terbiye etmesine de hızane adı verilmişdir.
islâm hukul'.unda hızane - ıstılah kısmında da yazıldığı üzere - çocukları veya çocuk hükmünde olan mecnun, matuh gibi âcizleri salahiyetli olan
kimselerin hıfz ve terbiye etmeleri, onların yiyeceklerine ve içeceklerine bakmaları, nezafetlerini, istir ah atlerini temine çalışmaları, kendilerim
muzir şeylerden korumaları demekdir.
101  - : Malûmdur ki,  çocuklar  büyük  bir   aciz içinde    dünyaya gelirler. O hükümdeki şahıslar da büyük bir aciz içinde yaşarlar. Bunlar
senelerce bakılmaya muhtacdırlar. Bunları himaye ve siyanet etmek beşeriyetin hayatî,   fıtrî, dinî  bir vazifesidir.     Bahusus çocukların güzel
bakılmaları, güzel terbiye edilmeleri,  insaniyyete  lâyık âdab ve fe-zail ile muttasıf bir hale getirilmeleri büyük bir vecîbedir. İşte bu cihetle
hızanenin büyük bir kıymet ve ehemmiyeti vardır. Hızane müessesesini güzelce temin ve idame etmek, medenî bir cemiyet için pek mühim, pek f
aideli bir gayedir.
Binaenaleyh islâm hukukunda bu hususa dair pek mühim esaslar vardır. Ezcümle ana ile babanın mütekabil vazifeleri, hakları tayin edil miş, her iki
tarafın biri birini mutazarrır etmeksizin çocuklarının nesv-ü nemasına,  terbiyesine nasıl   çalışmakla mükellef oldukları hem  ahlâk, hem de hukuk

bakımından tesbit olunmuşdur. 
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Ebeveynin Îlk Vazifeler! :
 
102 - : Bir baba, çocuğunu muayyen bir müddet için hazına adı
nı alan bir mürebbiyeye tevdi etmekle mükellefdir. Bu müddet içinde çocuğun nafakasını, süt ana ücretini ve bazı hallerde hazine ücretini vermesi
icab eder.
103 - : Bir baba, hızanesi kendisine teveccüh eden çocuğunu yanına alıb, beslemekle terbiyesini temine   çalışmakla    mükellefdir.   Bu halde
kendisi de çocuğu  sabık  hazinesinden cebren almaya    müstahik olur.
104 - : Bir baba, kazanç çağına ayak basan erkek çocuğunu bir yan'ate, bir ticarete veya ücretli bir hizmete tevdi ve kazancından nafakasına sarf  
edebilir.   Baba,   mübzir   olursa   çocuğun kazancı bir yedi emine tevdi olunur. Nitekim sair emval ve emlâki hakkında da hüküm böyledir.
105 - : Bir ana, bir mani yok ise, çocuğunu hızanesi altına alarak beslemekle diyaneten mükellefdir, fakat hükmen mükellef   değildir. Meğer ki
kendisinden başka çocuğa bakabilecek kimse bulunmasın. Nitekim sair hazineler için de hızane, mecburî bir vazife, değildir. Bunlar çocuğu
yanlarına alıb terbiye etmekden kaçınırlarsa, cebr olunmazlar.  Fakat çocuğun hazinesi, teayyün ederse, yani   çocuğun bir hazmeden başka hazinesi
olacak kimse bulunmazsa veya onun aşağısmdaki hâzineler de hızaneyi kabul etmezlerse o zaman, o muayyen hâzine, hızaneyi kabule mecbur olur.
Meğer ki yabancı bir şahıs ile evli olmak bir mania bulunsun.
106 - : Bir ana, çocuğuna  süd vermeğe  icbar edilemez.    Çünkü bundan mutazarrır, zaafa duçar olabilir. Bununla beraber     validelerin çocuklarına
süt vermeleri lüzumu, müftabih bulunmuşdur. Bu, mürüvvet ve diyanet muktezasidır. Zevç ile zevce, nikâha aid maslahatları müştereken deruhde
etmelidirler ki, nikâhdan maksud olan    faideîer tahakkuk  etsin. Reza' da bu Maslahatlar  cümlesindendir. Şu kadar var ki, bundan imtina etdikleri
takdirde cebr olunamazlar. Meğer ki başka süt verecek bir kadın bulunmasın.
107 - : Bir çocuğun anasiyle babası arasında zevciyyet kaim oldukça anası, vereceği süt mukabilinde ücrete müstahik olmaz.    Çünkü dinayeten
mükellef olduğu bir  vazifeyi yapmış olur. Çocuğun  siyanet edilmesi ise kendisinin de menfaati ıcablarmdandır.



Valide, ric'iyyen mu'tedde olduğu takdirde de hüküm böyledir. Fakat bainen mu'tedde olduğu suretde iki kavi vardır. Birine nazaran yine ücrete
müstahik olmaz. Çünkü mu'tedde bulundukça iddet nafakası alacağından artık bu nafaka ile ücreti reza, cem edilemez. Diğer kavle nazaran
alabilir. Zira beynunet ile zevciyyet zail olmuşdur.
108  - : Bir çocuğun anasiyle babası arasmda iddetin   hitamiyle müfarekat tekarrür edince anası ücreti rezaa müstahik olur. Fakat çocuğun babası,
ücretsiz veya daha az bir ücretle süt ana bulduğu takdirde çocuğun validesine reza ücreti vermesi lâzım gelmez, babası fazla ücret vermekle izrar
edilemez. Şu kadar var ki, tedarük edeceği mürzia, çocuğa anasının yanında süt verir, onu anasından ayıramaz. Bedayi, Dürri Muhtar.
« (Malikî ve Şafiî fukahası diyorlar ki : bir baba için çocuğunun tedibine bakmak, çocuğunu mektebe veya bir san'ate teslim etmek bir vecîbedir.
Mevkii' yüksek olan bir baba, çocuğunu her halde mektebe verir; âdî sanatlere vererek mutazarrır edemez.
Şafiî fuRahasından Mâverdînin ifadesine nazaran şerif, içtimaî mevkii yüksek olan bir baba, çocuğunu âdî bir sanate verib mutazarrır edemez.
Çünkü çocuğun hakma riayet etmesi lâzımdır. Bu hususları çocuğun validesine havale edemez. Zira kadınlar bu gibi şeyleri teminden âcizdirler.
Tuhfetül'inuhtac.)
(Malikîlere göre bir kadın, şerife ise, yani : yüksek bir aileye men-sub olub kendi işlerini bizzat kendisi görmez, hizmetçi kullanır takımdan ise,
çocuğuna süt vermeğe cebr edilemez. Böyle bir hareket, âdete muha lifdir. Fakat kadın, aşağı tabakadan ise cebr edilebilir. Bedayi.)
(İmam Şafiî ile imam Ahmede göre bir kimse, çocuğunu dilediği bir süt anaya verebilir. Meğer ki validesi, bizzat süt vermek istesin. O halde
başkasından eîıak olur. Velev ki bir ecri misi talebinde bulunsun ve aralarında zevciyyet gerek kaim olsun ve gerek mutallâka bulunsun ve gerek
şerife bulunsun ve gerek bulunmasın.
Şaifî fukahasına göre bir kimse, kendi zevcesini çocuğuna süt vermek için isticar edemez. Çünkü zevcenin menafii kendisine aiddir. Bu menafiin  
bir kısmı    hakkında   onu isticar etmesi   caiz    değildir.. El-
muğni.)
(Hanbelîlere göre bir mutallâka, çocuğuna bir ecri misi mukabilinde süt vermek istediği halde zevci mutallıkı, çocuğu başka süt anaya teslim etmek
isteyince bakılır : Eğer bir ecri misi ile veya daha ziyade bir bedel ile teslim edecek ise buna müsaade olunmaz. Fakat çocuğa te-berrüan veya ecri
mislinden noksan bir ücretle süt verecek kimse var ise o halde zahiri mezhebe nazaran çocuğu validesinden alabilir. El-muğnî.)
(îbni Ebî Leylâ ile Hasan ibni Şaline göre bir erkek, zevcesini çocuğuna süt vermeğe cebr edebilir. Ebu Sevrin kavli de böyledir.)
(Zahiriyyeye göre de bir kadın için hurre olsun, cariye olsun, za-tüzzevc bulunsun bulunmasın çocuğuna süt vermesi bir vecibedir. Velev ki,
yüksek bir aileye mensub olsun, buna cebr olunur. Meğer ki mutallâka bulunsun. O halde zevci mutallikinden olan çocuğuna süt vermeğe mecbur
değildir. Bu çocuğa babası bir süt ana tedarük eder. Şü kadar var-ki, çocuk başkasının memesini kabul etmediği takdirde validesi ir-zaına mecbur
olur. Ko.cası razı olsun olmasın.
Kezalik : Çocuğun babası ölür veya iflas eder veya mefkud bulunursa validesi yine İrza ma mecbur olur. Şayed validesinin südü bulunmaz veya
süt vermesi kendisine muzir bulunursa başka bîr süt ana te darük edebilir. Bilâhare ber hayat olub mah mevcut ise babasına reza ücretiyle müracaate

müstahik olur. Elmuhallâ.) 
[59]

 
Hızaneye Kimlerin Müstahîk Oldukları :
 
109 - . Çocukların hızaneleri, bazı vakitlerde kadınlara, bazı vakitlerde de erkeklere aid olur. Şu kadar var ki, hızane de asi,plan kadınlardır.
Binaenaleyh hızane hakkı, evvelâ kadınlara teveccüh eder. Çünkü onlar daha şefkatlidirler. Çocukların terbiyelerine ve onları yanlarında tutmaya
daha ehildirler. Bu hak, sonra da erkeklere müteveccih olur. Zira yaşları bir dereceye kadar ilerleyen, çocukların sıyanet ve himayesine, mesalihini
ikameye erkekler daha ziyade muktedir bulunurlar.
110 - : Bir çocuğun hızanesi, evvelâ validesine aiddir, validesi bulunmaz veya hakkı hızanesi bir veçhile zail olursa bu hak, şu tertib üzere sair
kadınlara teveccüh eder : Ananın anası, ananın anasının anası.. babanın anası, babamn anasının anası,   ana baba bir kız kardeş,  ana bir kız kardeş,
baba   bir kız   kardeş.   Ana baba bir kız kardeşin   kızı, ana bir kız kardeşin kızı, ana baba bir teyze, ana bir teyze, baba bir teyze, baba bir kız
kardasın kızı. Ana baba bir er kardasın kızı, ana bir er kardasın kızı, baba bir er kardasın kızı, ana baba bir    amme, ana bir amme, baba bir amme,
ananın ana baba bir halası, ana bir halası, baba bir halası. Sonra.bu tertib üzere ananın ammeleri, babanın    ammeleri.
İmam Muhammed ile imam Züfere ve İmamı Azamdan bir rivayete göre teyzeler, baba bir kız kardeşden ve ondan sonrakilerden mukaddemdirler.
Hattâ îmam Züf ere göre teyzeler babamn validesinden de mukaddemdirler. Çünkü teyzeler, valide mesabesindedirler.
Velhâsıl : Bu kadınlardan mukaddemi var iken muahharına hızane hakkı teveccüh etmez, Meğer ki mukaddemin bu hakkı, lâzım gelen şeraiti cami
olmadığından dolayı sakıt olsun.
111 - : Kadınlardan hızane sahibesi bulunmadığı takdirde hızane hakkı, miras tertibî üzere asabata intikâl eder. Şöyle ki : bir çocuğun hızanesi,
evvelâ babasına, sonra babasının babasına ve babasının babasının babasına aid olur. Bunlardan sonra da sırsiyle şunlara teveccüh eder : Ana baba
bir erkek kardaş, baba bir erkek kardaş, ana baba bir er kardasın oğlu, baba bir er kardasın oğlu. Ve bunların bu veçhile oğullan, ana baba bir amca,
baba bir amca. ana baba -bir amca oğlu, baba bir amca oğlu, babanın ana baba bir amcası babanın baba bir amcası, dedenin ana baba bir amcası,
dedenin batta bir amcası.
112 - : Asabatdan kimse bulunmadığı veya bulunub  da şeraitini cami olmadığı takdirde çocuğun hızanesi, şu tertib üzere mahrem  olan
zGvil'erhâme teveccüh eder  :  ananın babası, ana bir erkek .kardaş, ana tir   ^adaşın oğlu, ana bir amca, ana bir dayı, baba bir dayı, ana bir dayı
113 - ; Amca   oğullarının kız çocukları hakkında   hızaneye  salâhiyetleri yokdur. Çünkü bunlar, mahrem değildirler; Şu kadar var ki, bir kız
çocuğunun amcası oğlundan başka asabesİ ve yukarıdaki meselede yazılan mahrem akribası bulunmadığı takdirde hâkim,  münasibini araştırır,
bunu emin ve salih görürse çocuğu kendisine teslim eder, görmezse emniyetli,    müslüman    bir kadının    yanına    tevdi eder. Zira bu halde
veiâyet,    hâkime aid   olacağından   maslahat  icabına riayetde bulunur.
114 - : Bazı fukahaya.  göre mevlel'atakanm hakkı hızanesi yokdur. Fakat diğer bazı fukahaya göre erkek olan çocuk, başka asabası bulunmayınca
mevlel'atakesine tevdi edilir. Çünkü mevlel'atake,   asaba-tm sonudur. Buna nazaran kız çocuğu da kadın bulunan mevlâtülataka-ya tevdi olunur.
115 - : Dereceleri müsavi müteaddid hızane sahibleri içtima edince onların en salihi, sonra en vera'lisi, sonra da en yaşlısı tercih olunur.



116 - : Hızane sahibinin hakkı,   bir veçhile   sakıt   olunca hızans hakkı onun dûnundeki kimseye aid olur.
Meselâ : ayni derecede bulunan müteaddid hâzinelerden her biri, çocuğa yabancı olan bir erkek ile evli bulunsa, hepsinin de hızane hakkı sakıt
bulunur. Başka, rabbülhazane bulunmadığı takdirde de hâkim, çocuğu bunlardan münasib göreseğine tevdi edebilir. Çünkü bunlardan her biri bu
halde çocuğa karşı ecnebi kadınlar mesabesinde bulunmuş olur
117 - : Bir maniaya mebni zail olan hızane hakkı, o maniin zevâ-liyle avdet eder.
Meselâ : çocuğa yabancı olan bir şahıs ile evlenmekle hakkı hıza-neden mahrum kalan bir kadın, bilâhare bu şahsın vefatı veya bainen tatliki
halinde tekrar b.u hakka mâlik olur.
118 - : Çocukların hızane hususunda bulûğdan evvel ihtiyare salâhiyetleri yokdur.
Binaenaleyh bir çocu'k, hızanesi için anasiyle babasından veya ak-ribasından birini tercih ve ihtiyar edemez. Belki hızanesi kime ai.i işe cnun
yanına tevdi edilir. Çocuğa böyle bir muhayyerlik vermekde bir hik met ve maslahat yokdur. Bedayı', Hindiyye, Reddi Muhtar. «  (MalikÜere göre
hızane tertibi şöyledir :
Ana, ananın ilânihaye anaları, ana baba bir teyze; ana bir teyzı ananın teyzesi, ananın ammesi, babanın anası, babanın anasının ilâniha ye analan,
babanın babasının anası, baba, kız kardeş, babanın kız kardeşi = amme, babamn babasının kız kardeşi, babanın teyzesi, ana baba bir erkek kardasın
kızı, ana bir erkek kardasın kızı, baba bir erkek kardasın kizı, ana baba bir kız kardasın kızı, ana bir kız kardasın kızı, baha bir kız kardasın kızı,
bunlardan sonra da hızane hakkı, vasıyye teveccüh eder. Vasiy,. gerek muhtar ve gerek mensub olsun sair .asabatdan mukaddemdir. Vasıyden
sonra da hızaneye şunlar, sırasiyle müstahik olurlar. Erkek kardaş, kardasın oğlu, buna valide cihetinden olan dede takdim olunur. Amca, amca
oğlu. Bunlardan yakın olan, uzak olana takdim edilir./ Daha sonra hızane hakkı, mu'tika ve mu'tikin nesebden asa-basına aid olur.
Bir mertebede bulunan hızane sahihleri içtima edince eslâhı takdim olunur. Şerhi Ebüberek;ât, Kitabülfıkıh AlelmezahibiPerbea.)
(Şaflüere göre hızaneye müstahik olanlar, şu üç halden hâli olamazlar :
(1) : Akribadan erkekler ile kadınlar içtima eder. Bu halde hızane hakkı, evvelâ anaya, sonra; ananın ilânihayet analarına teveccüh eder. Şu kadar
var ki bunların vâris olmaları şartdır. Binaenaleyh ananın öa basının   anası   hızaneye    müstahik olamaz.    Çünkü o, vâris    değildir. Bunlardan
sonra hızane hakkı, babaya, babanın anasına, babanın anasının ilânihaye analarına teveccüh eder. Bunların da vârislerden olmaları şarttır.
Binaenaleyh babanın validesinin babasının validesi hazine olamaz. Zira bu da vâris değildir.
Bu dört derece sahihleri, yani : ana ile onun anaları, baba ile onun anaları mevcud olmayıb da akribadan sair erkekler ile kadınlar içtima edince
evvelâ kadınlar, sonra da erkekler derecei karabetlerine göre sırasiyle hîzaneyi haiz olurlar.
 Meselâ : bir çocuğun erkek kardeşleriyle kız kardeşleri ve teyzele- ammeleri içtima etse evvelâ kız kardaşları, saniyen erkek kardeşleri, salisen
teyzeleri, daha sonra da ammeleri hizanesine müstahik olurlar. Bunlar, karabetçe müsavi olunca aralarında kur'a' atılır.
(2) : Akribadan yalnız kadınlar içtima ederler. Bu halde    hızane tertibi şöyle olur : Ana, ananın anaları, babamn analan. kız kardeş tev-ze, kız
kardeşin kızı, erkek kardeşin kızı, amme, teyzenin kızı. ammenin Vıza, amcanın kızı, dayının kızı,'bunlardan sakik = ana baba bir olanlar.
olmıvanlara, baba bir olanlar da ana bir olanlara takdim olunur. îmam Safilnîn kadîm kavline nazaran kız kardeşler ve teyzeler, ceddelere takdim
edilir.
 (3) : Ekribadan yalnız erkekler içtima ederler. Bu halde hızane tertibi, §u veçhile olur: Baba, babanın, babası, ana baba bir erkek kar-deg, baba bir
erkek kardeş, ana bir erkek kardeş, ana baba bir veya baba bir erkek kardeşin oğlu, ana baba bir amca, baba bir amca, ana baba bir amca oğlu, baba
bir amca oğlu. Şu kadar var ki, amca oğluna müştehat olan kız çocuğu teslim edilmez. Çünkü bu, gayri mahremdir. Bu takdirde çocuk, bir sikaya,
meselâ amcası oğlunun kızına teslim jdi-lif. Amcası oğlu da buna muavenet eder.
Şaf illerden bazılarına göre babalar ile dedelerden başka asaba tın hakkı hızaneleri yokdur.
Mecnune olan bir kadının validesiyle kızı bulunsa validesi kızma, kızı da cedelerine takdim olunur. Mukarenete mütehammil genç vs evli bir
çocuğun hızanesi hususunda ise kocası, başkaları üzerine takdim ^di-lir. Tuhfetülmuhtac, Elmuğnî, Elmezahibül'erbea.)
(Hanbelîîere göre de hızane tertibi, şu veçhiledir: Ana, ananın anası, ananın anasının anası, baba, babanın ilânihaye anaları, ced, ceddin anaları, ana
baba bir kız kardeş, ana bir kız kardeş, baba bir kız kardeş, ana baba bir teyze, ana bir teyze, baba bir teyze, ana baba bir amme, ana bir amme, baba
bir amme, ananın teyzeleri, babanın teyzeleri, babanın ammeleri, erkek kardeşin kızları, kız kardeşin kızları, amcaların kızları, ammelerin kızları,
ananın amcalarının kızları, babanın amcaları kızları. r Bunlardan evvelâ ana baba bir olanlar, sonra ,ana bir olanlar, daha sonra da baba bir olanlar
hızaneye müsta-hik olurlar.
Kız çocuğu üzerinde amca oğlunun, ve babamn amcası oğlunun hakkı hızanesi yokdur. Çünkü bunlar mahrem değildirler. Süt yoliy-le mahrem
olanlar da hızaneye müstahik olmazlar. Elmezahibül'erbea.)
Zevil'ermame gelince bu hususda imam Ahmedden iki kavi rivayet olunmuşdur. Bir kavle göre bunlar, hızane hakkına asla mâlik değildirler.
Asabatdan kimse bulunmayınca çocuğun muhafazası hâkime intikâl eder. Diğer kavle göre asabatdan kimse bulunmayınca dayı, ana bir kardeş,
ananın babası, kız kardaşm oğlu gibi zevil'erhamdan bulunanlar da hızaneye müstahik olurlar. Bu kavi, evlâdır. Çünkü bunlar ile çocuk arasında
karabet mevcuddur, tevarüs carî olabilir. Elmuğnî.)
(Zahiriyyeye gelince, bunlara göre de erkek ve kız çocuklarının fehm ve temyiz ile, sıhhati cism ile baliğ olacakları zamana kadar hı-zanelerine
anaları başkalarından daha haklıdır. Anaları gerek hurre ve gerek cariye olsun ve başkasiyîe gerek evli bulunsun ve gerek bulun-' masın. Ve
çocukların babaları, bulundukları beldeden başka bir yere gerek- rıhlet eylemiş olsun ve gerek olmasın. Cedde  de  valide demekdir. Bir valide, dinî
ve dünyevî hususlarda emîne değilse çocuğu hakkında din ve dünya itibariyle ahvet olan men lehülhızaneye bakılır. Velîler, salâhı halde müsavi
oldukları takdirde evvelâ valideler ile ceddebr, sonra babalar ile cedler, sonra erkek ve kız kardeşler, daha sonra ak-rebiyyet itibariyle diğerleri
hızaneye müstahik olurlar. Gayri müslim olan analar, müslim olan çocukları hakkında reza müddeti içinde hıza-ne hakkına mâlik olurlar. Bu

çocuklar, reza'dan müstağni olub fehim ça-gına varınca hızaneleri analarında sakıt olur. Fâsikalar hakkında da hüküm böyledir. Elmuhalla.) 
[60]

 
Men Lehülhazanenin Evsaf Ve Şeraiti :
 
119 - : Hızaneye müstahik olanlardan yalnız kadınlarda, yalnız erkeklerde ve her ikisinde aranılacak bazı evsaf ve şerait vardır. Aşağıdaki



meseleler, bunları göstermektedir.
220 - : Hâzine olacak kadın, çocuğun zatı rahmi mahremi olmalıdır.
Binaenaleyh amice ve amme kızlarının, dayı ve teyze kızlarının esasen hakkı, hızaneleri yokdur. Çünkü bunlar, çocuğa mahrem değildirler.
Kezaük : süt valideler, süt kardeşler de hızane hakkına mâlik olamazlar. Zira buular mahrem iseler de zatürrahm değildirler
221 - : Hâzine, çocuğa yabancı olan bir şahıs ile evlenmemiş ve çocuğa buğz edecek kimseler ile bir arada ikamet etmekde bulunmamış olmalıdır.
Binaenaleyh bir çocuğun anası veya sair bir hâzinesi, bir yabancı ile evlenince hakkı hızanesi sakıt olur. Gerek duhul bulunsun- ve gerek
bulunmasın. Çünkü aksi takdirde çocuk, zillete ve i'tisaaf maruz kalabilir. Fakat çocuğun zî rahmi mahremi olan bir şahıs ile, meselâ amca-siyle
evlenmiş olursa hakkı hızanesi sakıt olmaz.
Kezalik : babası ölmüş bir çocuğun anası, yabancı, yani : çocuğun neseben mahremi olmayan bir kimse ile evlendiği halde bu çocuğu - malından
nafakası için sarf etmeyib - kendi yanında meccanen besleyeceğini deruhde etdiği takdirde bu çocuğu bir mal mukabilinde imsak ve terbiye etmek
isteyen vesîsine tercih olunur. Zira bu suretde çocuğun malı ikba edilmiş olur.
Hızane hususunda çocuğun menfaati gözönünde tutulmak, ona göre fetva vermek hikmet ve maslahat muktezasıdır. Çok kere bir üvey baba,
refikasının hatırına riayet veya nzai ilâhîyi isticlâb için bir çocuğa ekribasmdan daha iyi bakabilir ve çocuğun karibine verilmesinde bazı ahlâkî,
ailevî mahzurlar melhuz olabilir. Bu halde çocuğu validesin-defe almak, caiz olmaz. Reddi Muhtar.
122  - : Hâzine, hurre olmalıdır.
Binaenaleyh cariyeler, müdebbere veya ümmi veled olsalar da hızaneye müstahik olmazlar. Çünkü hızane, bir nevi velâyetdir. Bunlar ise velayete
ehil değildirler ve efendilerinin hizmetlerile meşgul bulunurlar.
Mükâtbenin kitabetden mukaddem doğurmuş olduğu çocuğu hakkında hüküm böyledir. Bu gibi cariyelerin çocukları rakik iseler hızane ve
himayeleri mevlâlarına aid bulunur. Babaları gerek hur olsun ve gerek olmasın. Bu çocukların valideleri câriye, kendileri hür oldukları takdirde ise
hızaneleri hür olan akribalarına.aid olur. Validelerinin mev-lâiarına aid olmaz.
123 - : Hâzine, müslime veya zimmiyye olmalıdır. Binaenaleyh harbi yy elerin, mürteddelerin  bir müslirn veya   zimmî
hakkında hızaneye istihkakları yokdur. Mürtedde, dari harbe iltihak etmiş olsun olmasın.
Fakat bir müslim çocuk için kitabiyye bulunan bir zimmiyye hâzine olabilir. Bu hakkın sübutü için ihtilâfı din, mani değildir. Çocuk hakkındaki
şefkate bu ihtilâf mani olmaz. Şu kadar var ki, böyle bir çocuk, zimmiyye bulunan hâzinesinin yanında aklı kesinceye, edyanı teakkul edecek bir
çağa gelinceye kadar bırakılır. Aklı kesince ondan alınır, tâ ki gayri müslimlerin ahlâk ve etvariyle tahallûk etmesin. Bu müddetin yedi yaşla takyidi
münasib görülmektedir.
Kezalik : Müste'men olan harbîler arasında da hizane hakkı carî olur.'
124 - : Çocuğun babası mu'sir olub sair mahremlerden biri tarafından bakılması meccanen  deruhde edildiği  takdirde  hâzin?, .ücret istemeksizin
çocuğu kabul etmelidir. Binaenaleyh bu halde hâzine, ücret isterse çocuğu yanına cebren alamaz.
125 - : Rabbülhızane olacak erkek, asabadan veya mahrem olan zevil'erhamdan olmalıdır. Binaenaleyh  asabadan ve  mahrem rahim  sa-hiblerinden
bulunmıyan erkekler, hızaneye müstahik olamazlar.
126  - : Asabadan bulunan erkek ile hizanesinde bulunacak çocuk arasında din ittihadı bulunmalıdır.
Binaenaleyh müslim bir çocuk hakkında gayri müslim bulunan erkek kardeşinin ve emsalinin hakkı hızanesi olamaz. Çünkü ihtilâfı dip, ta'sibe
manidir. Bu halde gayri müslim bir çocuğun biri müslim, diğeri gayri müslim iki kardeşi bulunsa hızanesi gayri müslim olan kardeşine aid olur.
127 - : Men  lehülhazane, âkil,   baliğ, emîn,  hiyanetden beri, çocuğu siyanete kadir bulunmalıdır.
Binaenaleyh çocukların, mecnunların, matuhların ve  sui   ahlâk sahibi olub emin olmıyanların, yani   : fisk ve fücur ile me'lûf olan, çocuğun ziyama
meydan verecek bir halde Ötede beride dolaşıb duran kim selerin hızaneye istihkakları olamaz.
Kezalik : çocuğun hayatına veya mallarına hiyanetde bulunacak kimselerin ve çocuğu evde bırakarak dışarıda kabilelik, deilâklik, gas-salelik,
mugaııniyyelik gibi işlerle mütemadiyen meşgul olan kadınların, işrete mübtelâ olmak gibi bir sebeble çocuğu yalnız bırakıb ziyama bais olacak
erkeklerin hızaneye hakları olamaz. Bu takdirde çocuğun bp.şka men lehülhızanesi bulunmadığı takdirce hâkim tarafından emin, sika, munsıf bir
kadının nezdine tevdi edilmesi iktiza eder Hindiyye, Bahri Raik, Dürri Muhtar.
(Malikîlere göre hızaneye istihkakın şartlar, şunlardır  : Men lehülhızane;  âkjl,  reşid, hıffeti  akilden biri, mahzunenin idaresine kadir, mahzuneyi
'içinde hıfz edecek bir mekâne mutasarruf, dînen emîn, sarı hastalıklardan salim,  gayri mahrem  bir zevcin  medhu-lün bihası olmakdan hâli
olmalıdır.
Men lehülhızane, erkek ise yanında çocuğa bakacak zevcesi, cariyesi veya hâdimesi gibi bir kadın mevcud ve kendisi mukarenete müte-hamil olan
mahzuneye nazaran mahrem bulunmalıdır.
Binaenaleyh mecnunların, mübzirlerin, hafifül'akl olanların, âciz, şeyhuhet sinnine vâsıl olub yanlarında çocuğa bakacak kimseleri
bulunmayanların, müştehat olan bir çocuğu içinde tutacak mekâna rauta-tarruf olmayanların, fâsik olub müskirat kullanan veya zina île müş-tehir
bulunan veya cüzam, beres gibi âhat ile musab olan kimselerin hızaneye istihkakları yokdur. Velev ki, çocukda da bu hastalık bulunsun. Çünkü
ikisinin içtima ve inzimamiyle hastalığın artmasından korkulur.
Men lehülhızane, inkâr vukuunda emîn, sui ahlâkdan berî olduğunu isbat edebilmelidir.
Men lehülhızanede islâmiyyet şart değildir. Bir müslim çocuğa gayri müslim hâzm veya hâzinesinin şarab içirmesinden veya hınzır eti
ye-.dirmesinden korkulursa bu,  iki   müslümamn nezaret  ve   murakabesine tevdi edilir. Kendisinden çocuk nez'  edilmez.  Bu hususda kitabiyye
ile mecusiyye arasında fark yokdur.
Müştehat bir çocuğun amcası oğlu, emîn olsa da hizanesine müs-tahik olmaz. Çünkü mahremi değildir. Meğer ki validesiyle teehhül etmiş olsun.
Şerhi Muhtasarı Ebizziya, Elmezahibül'erbea.)
(Şafiîlere göre de hızaneye istihkakın şartlan, şunlardır: Men lehülhızane;  âkil, hür, müslim, afif, emîn, ve mümeyyiz olan mahzunun beldesinde
mukim, çocuğun mahremi olmayan bir erkek ile gayri mütezevvic, kendisine elem verib çocuk ile iştigale mani olacak arızalardan ve cüzam, beres
gibi sirayeti melhuz hastalıklardan salim olmalıdır.
Binaenaleyh mecnunların, rakiklerin, müslim çocuklara nazaran gayri müslimlerin, namazı terk sebebiyle de olsa fâsiklerin ve herhangi bir işde hain



olanların hızaneye istihkakları yokdur.
Hâzine, mahzunun mahremiyle, meselâ: amacasiyle evlense onun rızasile hakkı hızanesini muhafaza eder. Kezalik: hane işlerini tedbir edib
başkaları vasitasiyle gördüren bir hâzinenin bizzat iş görmemesi de hakkı hızanesini iskat etmez. Tuhfetül'muhtac, Elmezahibül'erbea.)
(Hanbelîlere göre de hızane hususunda şu şartlar aranır:)
Men lehülhızane, âkil, hür ve müslim çocuğa nazaran müslüman olmah, âma ve zaifülbesar olmak gibi bir suretle âciz veya ebres, ec-zem
bulunmamalı. Çocuğun mahremi olmayan bir erkek ile evli olmamalıdır. Aksi takdirde hakkı hızanesi sakıt olur. Rakikin, fâsikin yabancı ile evli

bulunan kadının hızaneye salâhiyeti yokdur. Hızaneye mani olan hal zail olunca hızane hakkı avdet eder. Neylülmârib, Elmezahibül'erbea.) 
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Hızane Müddeti:
 
128 - : Kadınlara aid hızane müddeti, çocukların erkek olub of-madıklarına göre tebeddül eder. Şöyle ki: erkek bir çocuk, kendi başına yiyib içecek,
istincada bulunabilecek bir hâle gelinceye kadar hâzinesi olan kadının yanında bulunur, bu müddetden sonra velîsine iade edilir. Bu müddet, bazı
zatlara göre yedi, bazı zatlara göre de sekiz veya dokuz seneden ibaretdir. Müfta bih olan, yedi senedir.
Kız çocuğuna gelince bu da validesinin veya ceddesir.in yanınau âdet görünceye ve İmam Muhammedden bir rivayete göre müştehat •oluncaya
kadar bırakılır. Müfta bih olan da budur. Sair hazinelerin yanında da müştehat oluncaya kadar kalır. Müştehat olmanın mebdei dokuz yağdır. On bir
yaşındaki bir kız ise her halde müştehat sayılır.. Erkek çocuklar ile kız çocukları arasındaki bu fark ise şundan neşet etmekdedir:
Erkek çocuklar, kendi işlerini kendileri yapabilecek bir cağa ayak basınca tedibe, ricalin ahlâkile tehaîlûka, ilm ve sanat tahsiline muhtaç olurlar.
Bu hususları temine ise babaları, dedeleri daha ziyade muktedirdirler. "Kız çocukları ise böyle değildirler. Onlar kadınlara mahsus âdab ile
tehaîlûka, ev işlerini teallüme, daha şefkatli, emîn bir nezaret altında bulunmaya muhtacdırlar. Bu cihetleri temine ise valideleri daha
muktedirdirler. Şu kadar var ki, âdet görmeğe veya büîûğ çağına yaklaşmaya başlayınca babalarının, dedelerinin siyanet ve himayelerine
daha ziyade ihtiyaç görülür. Binaenaleyh bu halde onlara iadeleri icab eder.
129 - : Ana ile ceddeden  başka hâzinelere gelince    gerek erkek
ve gerek kız çocukları kendi başlarına yiyib içebilecekleri,  elbiselerini giyebilecekleri vakte kadar onların hızanelerinde bırakıhdar. Sonra ba-
balarına veya sair velîlerine iade edilirler.-Bu müddet, kızlar hakkında dokuz yaş ile, yani : müştehat devresinin mebdei ile mukayyed demek-diı^ 
Çünkü bu kabil hâzinelerin bu çocukları istihdama velayetleri olmadığından bunların te'diblerini hakkiyle   temin edemezler, bu yüzden bir
mesuliyete maruz kalmaları melhuzdur. Binaenaleyh bunları babalarına veya sair velîlerine iade etmeleri lâzım gelir.
130 - : Erkeklere aid  hızane  istihkakı   müddetine  gelince   erkek çocuklar, baliğ oluncaya kadar babalarının,  dedelerinin    vesair    velîlerinin
hızanesi altında bulunurlar. Sonraki âkil, emîn, güzel idareye mâlik  bulunurlarsa istedikleri yerde ikamet  edebilirler. Şu  kadar var ki,
babalarından, dedelerinden ayrılmamaları müstahsendir.
Fakat bu erkek çocuklar, mecnun, matuh, gayri me'mun bir halde baliğ olurlarsa sebilleri tahliye edilmez. Babalarının veya sair velîlerinin yanında
kalmaya mecbur tutulurlar.
131 - : Kız çocukları,  hâzinelerinden  alındıkları    tarihden  itibaren baliğe oluncaya kadar her halde babalarının veya dede, kardeş gitfi sair
velîlerinin yanında bulunmaya mecburdurlar. Baliğe olunca da bakılır : eğer bikr oldukları halde me'mune, ,güzel reye mâlike iseler istedikleri
yerde sakin olabilirler. Fakat  bu vasıflan haiz olmayıb  kendilerinden korkulacak bir halde   iseler serbest bırakılmazlar. Kocaya varıncaya kadar
babalarının veya sair emin velîlerinin yanında ikamete mecbur tutulurlar.  Çünkü bunların ahlâk ve âdabını sıyanet ve kendilerini ecanibin enzan
ihtirasından muhafaza için babalarının vesair velîlerinin himayesinde bulunmalarına ihtiyaçları vardır.
Bunlar seyyib oldukları takdirde ise babalarının, dedelerinin yanında bulunmalarına cebr ediİemez. Şu kadar var ki, bunlardan ayrılmamaları r
üstahsendir. Nefisleri hakkında gayri me'mune iseler bunlar da babalarının ve dede, amca gibi sair mahrem velîlerinin yanında ikamete mecbur
olurlar, sebîlleri tahliye edilmez. Bunların babaları veya sair mahrem velîleri gayri emîn, sui ahlâk ile muttasıf oldukları takdirde ise, bunlar hâkim
tarafından emîn, sika kadınların yanlarına tevdi edilirler. Hindiyye, Düri Muhtar, Reddi Muhtar.
 (Malikîlere göre hızane müddeti, erkek çocuklar için vilâdetleri tarihinden baliğ oluncaya kadardır. Kız çocukları için de kocaya varıb medhulün
biha oluncaya kadar devam eder. Binaenaleyh bir erkek çocuğunun hızanesi validesinin yanında baliğ oluncaya kadar devam edib badehu sakıt olur.
Kızların zifafları da validelerinin hanelerinde yapılır, velev ki babaları razı olmasın. Muhtasarı Ebizziya şerhi, Muhamme-dil'hırşî.
(Şafülere göre de mecburî olan hızane müddeti, çocuğun sinni temyizine kadardır. Bir çocuk, mümeyyiz bir hâle gelince babasiyle anası arasında
muhayyer olur, hangisini ihtiyar ederse onun yanında kalır. Kezalik : anasiyle dedesi arasında veya sair karibleri araâında ve babasiyle ana bir kız
kardeşi veya teyzesi arasında muhayyer olur, bunlardan birini ihtiyar etdikden sonra diğerini de ihtiyar edebilir. Bu ihtiyarı tekerrür de edebilir.
Şayed hiç birini ihtiyar etmezse aralarında kur'a keşide edilir.
Kız çocuğu, validesini ihtiyar ederse daima onun yanında kalır. Babasını ihtiyar ederse validesini ziyaretden men edebilir. Bu (halde validesi gelib
çocuğunu âdet veçhile ziyaret edebilir. Hasta olursa validesi tarafından babasının hanesinde ve razı olmazsa kendi hanesinde bakılır.
Erkek çocuk, validesini ihtiyar edince geceleri validesinin, gündüzleri de babasının yanında ikamet eder. Tâ ki talim ve terbiyesine babası
bakabilsin. Eîmuğnî, Elmezahibül'erbea.)
(Hanbelîlere gelince bunlara göre erkek ve kız çocukları için hızane müddeti, yedi senedir. Yedi yaşma baliğ olan bir erkek çocuk, ana-siyle
babasının ittifakları halinde bunlardan herhangi birinin yanında kalabilir. Münazaaları takdirinde ise bu çocuk muhayyer olur. Şu kadar var ki,
çocuğun bu ihtiyarı, kendisinin serbest bırakılarak terbiyesine müsamaha gösterileceğine mebnî olmamalıdır. Bu ihtiyarın böyle bir rağbete
müstenid olduğu anlaşılırsa buna bakılmaz, çocuk eslâh olanın yanında kalmaya mecbur olur.
Erkek bir çocuk, babasını ihtiyar edince gece ve gündüz onun yanında kalır, anası gelib kendisini ziyaret etmekden men edilemez. Hasta olunca da
validesi hanesinde ,bakmaya daha haklı olur.
Fakat bir erkek çocuk, anasını ihtiyar ederse geceleri onun yanında, gündüzleri de babasının yanında bulunur. Tâ ki babası ona sınaat ve kitabet
tâlim etsin, tedibine kıyam edebilsin.
Çocuk, bu ihtiyarım tebdil ve tekrar edebilir. Hiç birini ihtiyar ed-mesşe veya her ikisini de ihtiyar ederse aralarında kur'a atılır. Bilâhare birini



ihtiyar ederse ona red edilir.
Kız çocuğuna gelince, bunun yedi yaşma yetişdikden sonra bulûğ ve zifaf zamanına kadar babasının yanında bulunması lâzım gelir. Velev ki,
validesi teberrüan hızanesini deruhde etsin. Çünkü hızaneden garez, hıfzdır, buna da babası daha muktedirdir.
Bir kız çocuğu, babasının yanında bulununca gece ve gündüz kendisiyle beraber kalır. Validesi gelib ziyaret etmekden men edilemez.
Kezalik: bir kız çocuğu validesinin yanında olunca gece ve gündüz onunla beraber bulunur, babası gelib ziyaret etmekden men olunamaz.
Babasının hanesinde hasta olan bir kız çocuğu, validesi tarafından bu hanede bakılır. Elverir ki, aralarında zevciyyet kaim değilse halvet vuku
bulmasın.
Muhayyer olan bir çocuğun babası, gaib veya hızaneye gayri ehl bulunursa bu muhayyerliği asabası ile validesi arasında carî olur. Validesi mevcut
olmadığı tadirde de ceddesi validesi makamında bulunur. Elmuğnt, Elmezahibül'erbea.
(Zahiriyyeye göre de, âkil olarak baliğ olan erkek ve kız çocukları nefislerine mâlik olub istedikleri yerde ikamet edebilirler. Fakat işret kullanmak,
yabancılar ile ihtilâl ederek perde beyrûn bir halde bulunmak gibi ma'siyyetlere düşmekden emin bulunmazlarsa babaları veya sair asabeden
velîleri veya hâkim veya komşuları bunları men ederek kendilerine nezaret edebilecekleri bir yerde ikamet etdirebilirler.
Bir erkek veya kız çocuğunun hizmetine anası veya babası muhtaç bulunursa bu çocuklar başka bir yere çıkıb gidemezler. Gerek raü-teehhil
bulunsunlar ve gerek bulunmasınlar. Ana İle babanın hakları, zevç ile zevcenin haklarından daha vacibdir. Ebeveynin hakları tazyi' edilemez.

Elmuhallâ.) 
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Hızanenîn Mekanı:
 
132 -: Hizanenin mekânı, esasen zevç ile zevcenin ikamet etmek-de bulundukları mahaldir. Binaenaleyh zevciyyet kaim oldukça çocukları kendi
yanlarında bulunur.
133 - : Bir kimse, çocuğunu alıb başka bir yere götürmek istese hazinesi buna mani olabilir. Bu hâzine, çocuğun gerek validesi olsun ve gerek
olmasın. Çünkü aksi takdirde hâzinenin hakkına tecavüz edilmiş olur. Fakat hâzinesinin yabancı bir kocaya varması gibi bir sebeble babasına
intikâl eden çocuğu, hâzinesinin bu hakkı avdet edinceye kadar babası başka bir yere götürebilir.
134 -: Boşanmış veya kocası ölmüş olan bir hâzine, iddeti içinde Çocuğu babasının veya sair velîsinin izni olmadıkça başka bir beldeye alıb
götüremez. İddeti nihayet bulunca da bakılır: eğer çocuğu götüreceği belde, kendisinin vatanı olub nikâhlarının evvelce akd edilmiş olduğu bir
mahal ise buna mümaneat olunamaz. Fakat vatanı olmayan veya vatanı olduğu halde nikâhı orada akd edilmemiş bulunan bir mahal ise mümaneat
olunabilir.
Meselâ: iddeti bitmiş olan bu mutallâka, esasen Edirneli olduğu
halde" nikâhı Bursa'da akd edilmiş ye ahiren İstanbul'da ikamet etmek de bulunmuş ise çocuğunu İstanbuldan alıb Edirneye veya Bursaya
götürmeğe salahiyetli olamaz. Şu kadar var ki, çocuğun bulunduğu belde ile nakl edilmesi istenilen belde arasındaki mesafe, babasmm bir gun
içinde giderek çocuğu görmesine v» daha gece olmadan menziline dönmesine mani olmıyacak kadar yakın ise buraya nakline mümaneat
olunamaz.
Fakat zahir olan bir kavle göre müteveffa anha hakkında hâkimin içtihadına müracat edilir. Hâkim, maslahata muvafık görürse nakle müsaade eder
ve illâ etmez.
135 - : Köyler hakkındaki hüküm de beldeler hakkındaki hüküm gibidir. Şu kadar var ki, bir ihâzıne,  kendi yurdu olub nikâhının akd edilmiş 
 bulunduğu bir ıköyden başka köylere gocuğunu   nakl. edemez. Velev ki o köy, bulundukları beldeye yakın olsun. Çünkü çocuk, köyde ,ahîâk ve
terbiye itibariyle mutazarrır olabilir.
136 - : Bir müslimin veya  zimmînin  menkûhesi,    çocuğunu  alıb bir darı harbe nakl edemez. Velev ki kendisinin vatanı olub nikâhları orada akd
edilmiş olsun. Fakat zevç ile zevce, müste'min oldukları takdirde bu nakl caizdir.
137 - : Anadan başka hâzineler, çocuğu babasının veya sair erkek men lehülhızanesinin izni olmaksızın hiç bir yere nakl edemezler. Velev ki nakl
etmek istedikleri yer, kendilerinin vatanları ve nikâhlarının    akd    edilmiş olduğu    bir mahal olsun.  Çünkü çocuğun babas^yle . bunların
arasında  akd yokdur ki, orada ikametlerine razı olduğu farz edilsin.
138 - : Baba veya sairvelîler,  hızanesi nihayet bulmuş olan ço cuğu alıb başka bir beldeye nakl edebilir.
139 - : Hızanesi hitam bulan çocuğu validesine göndermeğe babası veya sair velîsi icbar edilemez. Validesi istediği  zaman gidib çocuğu görebilir.
Kendisi de bundan men edilemez.
140 - : Bir kimse, zevcesiyle ikamet etdikleri    beldede    doğmuş olan çocuğunu daha çocuk iken alıb başka bir beldeye götürdükten sonra
zevcesini boşasa bakılır  : Eğer çocuğu validesinin izniyle alıb götürmüş ise bunu validesine iade etmeğe mecbur olmaz. Validesi isterse gidib
bihakkilhazane alabilir. Fakat validesinin rızası olmaksızın ahb götürmüş ise indettaleb validesine getirib vermeğe mecbur olur.
141 - : Bir kimse, zevcesini çocuğu ile beraber ikamet etdikleri beldeden başka bir beldeye nakl edib de orada zevcesini boşasa çocuğu validesine
vermeğe mecbur olur. Hindiyye, Bedayi, Dürri Muhtar, Reddi Muhtar.
"Malikîlere göre hazîne, çocuğu babasının veya sair velîsinin bulunmadığı bir belaeye ikamet ve tavattun etmek üzere alıb götüremez. Meğer ki,
götüreceği mahallin mesafesi yirmi dört fersahdan az olsun, o halde hazanesi sakıt olmaz.
Kezalik: hâzine, çocuğu mücerred ticaret ve tenezzüh gibi bir mak-sadla sukut etmez. Maahaza böyle bir nakil İçin hem yolda, hem de gidilecek
mahalde emniyet bulunması şartdir.
Velîlere gelince hür bir baba veya sair bir velî, ikamet ve tavattun için en az yirmi dört fersah uzak bulunan bir mahalle intikâl ederse çocuğu
hâzinesinden alabilir. Velev ki çocuk daha pek küçük olsun. Elverir ki hâzinesinden başkasının memesini de kabul eder bulunsun. Bu -halde
hâzinenin hakkı sakıt olur. Meğer ki o da beraber bu intikale razı olsun. O takdirde hızanesi sakıt olmaz.
Kezalik: velî, ticaret için veya başka bir hacet için başka bir beldeye intikâl ederse veya tavattun için gitdiği mahal yirmi dört fersahdan yakın
bulunursa hâzinenin hakkı sakıt olmaz. Binaenaleyh çocuk elinden alınamaz.
Velî, yapılacak seferin tavattun maksadına müstenid olmadığına dair hâzineyi istihlâf edebilir. Hâzine de yapılacak seferin bir seferi ikamet olub



bir seferi ticaret ve saire olmadığına dair velîye yemîn verdi-rebilir. Muhtasarı Ebizziya şerhi, Elmezahibül'erbea.)
(Şafiîlere göre, hâzine veya velî bir hacet veya ticaret için sefere çıkarsa avdet edinceye kadar çocuk, makim olanın elinde kalır. Çocuk, mümeyyiz
ise muhayyerdir, dilediğinin yanında kalır. Fakat ikamet ve tevattun için sefere çıkarsa çocuk, asabadan olan karibine tâbi olur. Bu karib, gerek
müsafir ve gerek mukim olsun, eîverir ki hâzinenin bulunduğu beldede çocuğun asabasından başka mukim biri bulunmasın, bulunursa çocuk, yine
bu mukim ile müsafirden birinin yanında kalmak hususunda muhayyer olur.
Meselâ: çocuğun babası, hâzinesi olan anasının beldesinden başka bir beldeye tevattun için intikâl edib de dedesi, hâzinenin bulunduğu yerdemukim
bulunsa çocuğu babası ahb götüremez. Meğer ki çocuk, mümeyyiz olub da babasını ihtiyar etsin. Dede ile kardeş, kardeş ile amca hakkında da
hüküm böyledir.
Maahaza çocuğun alınıb götürülebilmesi için hem yolda, hem de götürülecek mahalde emniyet bulunmak şartdır. Emniyet bulunmazsa hızanesine
mukim olan validesi daha haklı olur. Mezahibi Erbea, Tunfe.)
(Hanbelîlere gelince bunlara göre ana ile babadan biri, muvakkat bir hacet için sefere çıkacak olsa, çocuk mukim olanın yanında kalır. Fakat başka
bir beldeye ikamet için azimet ederse bakılır: Eğer yol veya gidilecek belde korkunç ise, mukim olan baba veya ananın hızanesi evlâ olur. Gidilecek
yolda ve beldede emniyet mevcudu olduğu takdirde ise hızaneye ehak olan, babadır. Gerek mukim olan o olsun ve gerek olmasın. Meğer ki iki
belde arasında bir günde gidib gelmek kabil olacak derecede bulunsun. O halde validenin hızane hakkı mahfuz kalmış olur.
Ana baba, ayni beldeye intikal edecekleri takdirde ve validenin hızanesi hâli üzere kalır. Diğer hızane sahihleri hakkında da hüküm böyledir.
Kezalik: çocuğuL babası, hâzinesini mutazarrır ed-ib çocuğunu alinden almak maksadiyle başka beldeye intikâl etdiği takdirde de hâ?yıe-nin hakkı

sakıt olmaz. Elmuğnî, Elmezahibül'erbea.) 
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Hızane İçin Ücretîn Lüzum Ve Ademi Lüzumu :
 
142 - : Bir çocuğun hâzinesi, validesi olub babasının zevcesi veya ric'iyyen rau'teddesi ise hızane için ücrete müstahik olmaz. Çünkü bu halde
zevciyyet nafakası devam eder ve kadın çocuğuna bakmaya di-yaneten mecbur bulunur. Amma bainen mutallâkası ise bir rivayete göre ücrete
müstahik olmazsa da diğer bir rivayete göre müstahik olur. Gerek iddeti nihayet bulmuş olsun ve gerek olmasın. Çünkü bu talâk ile zevciyyet
tamamen zail olmuş demekdir.
143 - : Bir çocuğun validesinden başka men lehülhazanesj, hızane ücretine müstahik olur. Bu ücret, çocuğun malı var ise ondan, yok ise babasının
veya sair men aleyhi nnef ek asının mâlinden verilir. Bu ücret, çocuğun nafakasile reza ücretinden başkadır.
144  - : Hâzinenin meskeni var İse çocuk için ayrıca mesken ücreti takdir  edilmez. Fakat hâzinenin  meskeni yok ise  çocuğun mâlinden ve mu'sir
ise babasının veya sair men aleyhinnefek asının mâlinden mesken ücreti de takdir olunur. Çocuk hadime muhtaç ise bunu da babasının tedarük
etmesi lâzım gelir.
145 - : Çocuğun malî olmadığı gibi babası da fakir olub validesi çocuğu nreccanen terbiyeden imtina etmekle kendisinden sonra gelen
mehariminden biri, meselâ amme  - halası, meccanen hıfz ve terbiyesini deruhde- eylese çocuk bu müteberriaya meccanen verilir.
Fakat öyle bir müteberri bulunmadığı takdirde çocuğun imsak ve terbiyesine anası mecbur olub ücreti babasının zimmetine borç olarak terettüb
eder.
146 - : Çocuğun mâli bulunub da babası fakir olduğu takdirde yabancı bir müteberriaya verilmesi lâzım gelmez. Belki çocuk, kendi mâlinden ecri
mislile hâzinesine verilir.
147 - : Çocuğun mâli olmayıb babası zengin olduğu suretde validesi, gerek yabancı ve gerek mehariminden olan müteberriaya tercih olunur.
Kendisine icab eden hızane ücreti verilfr. Çünkü çocuk hakkında validesi daha şefkatli, daha faidelidîr.
148 -: Çocuk da, babası da zengin olsa veya babası fakir olduğu halde çocuk zengin bulunsa bu halde mehariminden olan müteberria, Ueselâ halası
tercih olunarak çocuk kendisine meccahen verilir. Çünkü bu takdirlerde hızane ücreti yalnız çocuğun mâlinden verilecekdif. Bu
mâli sıyanet ise lâzımdır.
Müteberr-iaya verilen çocuğu validesi ara sıra gidib jörebilir.
149 - : Bir hâzine, çocuğun hızane hususundaki hakkını ibtal edemez.
Binaenaleyh bir kadm, çocuğunu' kocasının yanında bırakmak şar-tiyle muhaleada bulunsa hulû' sahih, bu şart ise bâtıl olur. Bü halde çocuğun
başka hâzinesi bulunmadığı takdirde onu kabule mecbur tutulur. Fakat bir hâzine, kendi hakkını ibtâl etdiği, çocuğu da onun dûnûnde-ki hazine
kabul eylediği takdirde cebre lüzum-kalmaz. Hindiyye, Bezza-ziyye, Dürri Muhtar, Reddi Muhtar.)
« (Mâlikîlere göre men lehülhazane için ücret lâzım gejmez. Bu, gerek valide olsun ve gerek olmasın. Şu kadar var ki bir ana, fakir ise çocuğundan
hızane namına değil, nafaka olarak bir şey alabilir. Mah-zune gelince buna da fakir ise babası tarafından nafak verilir, hâzinesi bu nafakayı alıb
çocuğa sarf eder. Çocuğu yemek için'vakıt vakit babasının hanesine götürmesi lâzım gelmez. Maahaza hazma fakir ise sük-nası çocuğun babası
tarafından temin edilir.
(Şafiîlere göre men lehülhazane, her halde ücrete müstahik olur. Bu ücret, reza ücretinden başkadır. Binaenaleyh bir çocuğun mürziasi, validesi olub
ücret taleb ederse bu ücret, mevcut ise çocuğun mâlinden, mevcud değilse babasının veya sair men aleyhinnefekasının mâlinden verilmek lâzım
gelir. Bu ücret, hâzinenin hâline göre takdir edilir.)
(Kanbelî fukahasma göre de hâzineler, her halde hızane ücretine müstahik olurlar. Bir çocuğun hızanesine validesi, muteber rie. olanlardan ehakdır.
Şu kadar var ki bir valide hızaneyi kabule cebr olunmaz. Maama-fih bu hakkı iskat etdikden sonra tekrar taleb edebilir.
Bir kadın, bir çocuğun reza ve Lızanesi için isticar edilse bunlar bir akd ile lâzım gelir. Akdde yalnız reza zikr edilse buna tebean hızane de lâzım

olur. Fakat yalnız hızane için isticar edilse buna tebean reza !âzım gelmez. Elmuğnî, Elmezahibül'erbea.) 
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Hızane Ve Çocuk Hakkındaki İhtilâflar, Dâvalar
 



150 - : Hızane hakkı, iki tarafın tesadükîle sabit olacağı gibi bey-yine ile de sabit olur.
151 -  Bir kadın, bir erkeğe hitaben yanında bulunan bir çocuk hakkında "bu, benim kızımdan doğmuş oğlundur, anası ölmüşdür, hı-zanesi
sebebiyle yanımdadır, nafakasını bana ver" diye dâva, erkek de "evet., doğrusun, fakat bunun anası ber hayat olub hanemde mukimdir, çocuğu bana
ver" diye İddiada bulunsa bu müdafaası, hâkimin huzurunda tebarüz edib validesi çocuğu almaya kıyam etmedikçe çocuk alın-ıb o ertkeğe
verilmez.
152 - : Bir kimse, çocuğunun ceddesi müvecehesinde ihzar etdiği bir kadına işaretle "bu kadın, senin kızındır, bu çocuk da bu kadından doğmuş
oğlumdur" diye dâva, cedde ise "bu kadın benim kızım değildir. Bu çocuğun anası olub benim kızım bulunan kadın vefat et-mişdir" diye İddia
eylese söz, o kimse ile o kadının olub çocuk kendilerine verilir. Çünkü onların arasında bu tesadük İle zevciyyet kaim bulunmuş olur.
153 - : Bir kimse, zevcesi muvacehesinde "bu çocuk benim oğlumdur, sened mütevellid ohnayıb başka zevcemden doğmuşdur" diye dâva, zevcesi
de "hayır bu, benim oğlumdur, babası sen değilsin" iddia eylese, o çocuğun - hilafı beyyine ile sabit olmadıkça - her ikisinin de çocuğu olduğuna
hükm edilir.
154 - : Bir kadın, bir erkek muvacehesinde "bu yanımda bulunan çocuk, benim ölmüş kızımdan doğmuş oğlundur" diye bilâ beyyine dâva, o erkek
de "hayır bu, başka zevcemden mütevellid oğlumdur" diye iddia eylese söz, bu erkeğin olur. Çocuk o kadından alınarak bu erkeğe teslim edilir.
Çünkü bu erkek, o kadının hızane hakkını münkir bulunmuş olur.
155 - : Bir çocuğun babası, mutallâkası olan zevcesinin başkasile evlenmiş olduğunu bil'iddia çocuğu almak istediği halde bu kadın, bunu inkâr
eylese söz, kendisinin olur.
Kezalik: Bir kadın, zevci tayin etmeksizin evlenmiş ise de bilâhare ondan da boşanmış bulunduğunu dermeyan etse yine söz, kendisinin olur,. Lâik
olan, her iki takdirde de istihlâf edilebilmesidir.Fakat muayyen bir şahısdan boşanmış olduğunu ifade ederse sözü kabul olunmaz. Çünkü bu
takdirde o şahsın tasdikına ihtiyaç vardır. Hindiyye, Bedayi, Dürrı Muhtar, Reddi Muhtar.

Beşinci Kitabın Sonu
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ALTINCI KİTAB
 

NAFAKALARA  MÜTEALLİK HÜKÜMLERİ MUHTEVİ OLUB İKİ BÖLÜME AYRILMIŞDIR.
 

(BİRİNCİ   BÖLÜM
 

NAFAKAYA AİD ISTILAHLAR VE UMUMt ZABITALAR İLE
ZEVCİYYET NAFAKASINA AİDDİR

 
İÇİNDEKİLER : Nafakaya aîd ıstılahlar. Nafakaya müteallik ban umumi zabıtalar. Zeveiyyet nafakası. Zevciyyet nafakasına İstihkakın şartları.
Zevciyyet nafakasının birrıza veya bil'kaza takdiri. Zevciyyet nafakası vermekden zevcin hali aczi. Gaib zevçler üzenine takdir edilecek nafakalar.
Zevcin iflâsı ve nafakadan dolayı hapsi. Nafakaya aid kefaletler. Nafakadan ibra Ve sulh. Zevciyyet nafakasının sukutunu icab eden haller. Nüşuz
sayihb sayılmayan haller. Zevce&erin hadimlerine aid nafakalar. Nafakaya müteallik zevceynin ihtilâfları. İddet nafakasına müteallik meşaleler.
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Nafakaya Aid    Istılahlar :
 
1  - :   (Nafaka)   : Lûgatde çıkmak, gitmek, sarf etmek mânâlarım ifade eder. Ve bir insanın ıyaline sarf ve infak etdiği şeye denir. F\kıh ıstılahmca 
: taam, kisve, sükna ile bunlara tâbi olan şeylerden ibaret-dir. Örfen yalnız taama ıtlak olunur. Bu itibar iledir ki, diğerleri nafaka üzerine atf
olunarak : nafaka, kisve ve sükna denilir. Cem'i   nefakat ve nifakGır. Nafaka tabiri sadaka yerinde de kullanılır.
2  - :  (înfak)   : Nafaka vermek, bir mâli bir mahalle sarf etmek demekdir.
4  - :   (Men aleyhinnafaka)   : Nafaka vermesi icab eden kimsedir ki, buna «münfik» de denir.
5 - :  (Nafakai marziyye)   : Nafaka alacak kimse ile nafaka verecek kimsenin aralarında birrıza tayin etdikleri  nafakadır. Böyle, bitte-razî nafaka
tayinine «rızaen takdir» denir.
6 - :  (Nafakai makziyye)   : Nafakaya müstahik olan şahsın mü-raceati üzerine hâkim tarafından tayin olunan nafakdir. Bu suretle nafaka tayin
edilmesine «kazaen takdir» denilir.
(Men lehünnefaka)   : Nafaka almaya müstahik olan kimse-
7 - :  (Kadri maruf nafaka)   : taktirin fevkinde, israfın dününde bulunan nafakadır ki, herkesin hâline göre mutedil bir halde    takdir
olunur.
8 - :  (Cinsi nafaka)   : Nükud ile et, etmek, un, yağ ve melbusat gibi şeylerdir. Sair uruz, akar, hayvanat, esası beyt = hane eşyası ise nafaka
cinsinden olmayan mallardandır.
9 - : (Kisve)   : Libas, giyilecek gey demektir.
10 - : (Sükna)  ; İkametgâh, yani : menzil, hane, oda gibi içinde oturulacak  mahaldir.  Böyle bir mahalde oturtmağa da  «iskân»   denir.
11 - : (Sahibi maide) : Hanesindeki taamından men lehünnefaka-sınin kifayet mikdan tenavülü mümkün olan kimsedir.
12  - :  (Yesar) : Yüsürden me'tiuz olub istiğna, zenginlik demekdir. Sahibine «musir» denir.
13  - :  (î'sar) : Usurden alınmış olub iftikar,  fakirlik demekdir. Sahibine «mu'sir» denilir.
14  - :  (Hâmil) : Gebe olan kadındır. Gebe olmayan    kadına da «hâil» denir.
15 - : (Tebvie) : Cariyenin efendisi veya efendisinin ehl.ve ıyali tarafından istihdam  edilmeyib kocasına hanesinde teslim edilmesi demekdir.
16 - : (Nâşize) : Kocasının hanesinden izni olmaksızın çıkıb kendisini kocasından haksız yere men eden kadındır. Bu çıkış, hakikaten olabileceği



gibi hükmen de olabilir.
17  - :  (Istimta)   :  Faidelenmek, istifraş etmek  mânâsında müstameldir.
18 - : (Karabet) : Yakınlık, hısımlık demekdir. îki kısma ayrılır: Biri «karabeti vilâdet» dir ki, usul ile füru' arasındaki karabetdir. Diğeri «karabeti
gayri vilâdet» dir ki, sair akriba arasındaki karabetdir. Karabeti gayri vilâdet de iki türlüdür. Biri «karabeti muharrime» dir ki, nikâhı tahrim eden
karahetdir. Kardeşlerin, amcaların, dayıların karabetleri gibi.. Diğeri «karabeti gayri muharrime» dir ki, nikâhı haram kılmayan karabetdir. Amca,
hala, dayı, teyze çocukları arasındaki karabetler gibi.
19 - :  (Havas!) : Usul ve füru takımından olmayan akriba demekdir. Kardeşler, amcalar,  dayılar ve sair karibler gibi. Babalar, dedeler, analar,
nineler ise usuldendir. Oğullar, kızlar, torunlarda fürudan ibaretdir.
20  - :  (Şakık) : Liebeveyn, yani, ana baba bir demektir. Ana baba dir erkek kardeşe «ehi şakik», ana baba bir kız kardeşe «uhti şakika» liebeveyn

amcaya da «ammi şakık» denilir. 
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Nafakaya Müteallik Bazı Umumî Zabıtlar
 
21 - : Nafakalar,  hükmen birer vecîbedir.  Nafakaların sebebleri ise zevciyyet, karbet, mülkden ibaretdir.  Bu vecîbenin hikmeti teşriiy-yesi de
teavün ve tenasure hukukî bir mahiyet vermek, aralarında birer hususî alâka bulunan bir kısım  kimselerin ihtiyaçlarını tatmin etmek, içtimaî hayatın
bekasına hizmetde bulunmak gibi şeylerdir.
22  - : Kadınların nafakaları kocalarına lâzım gelir. Kadınlar, gerek mu'sir ve gerek musir olsunlar.
23  - : Zevceler ile çocuk bulunan evlâdın nafakaya    istihkakları için men aleyhinnefakanın yesâri şart değildir. Bu nafakayı tedarük etmesi lâzım
gelir. Tedarük edemezse zimmetine teallûk etmek üzere isti-dane tarikiyle bu nafaka temin edilir.
Sair kimselerin nafakaları ise men aleyhi nnef ak anın yesârile meş-rutdur. Bu yesârdan maksad, yesâri fıtiradır. Yani : sadaka almasını haram
kılacak mikdardır ki, havayici asliyyeden başka en az iki yüz dirhem gümüş tutarı bir maldır.   Velev ki namı olmasın.
24  - : Erkek evlâdın nafakaya istihkakı için fakir, hur, gayri baliğ olması şartdır.
Binaenaleyh musir veya kesbe mani arızalardan hâli olarak baliğ veya başkasının kölesi olan evlâd, nafakaya müstahik olmaz. Şu kadar var ki, nafi
ulum tahsiline ikdam eden erkek evlâd, baliğ olsa da fakir olunca nafakası babasına vacib olur. Babası onu tahsilden men edemez. Elverir ki rüşd
sahibi olsun.
Kız evlâde gelince bunların da fakir ve hür olmaları şarttır. Bunlar da bulûğ ve kesbe istidad şart değildir. Binaenaleyh baliğe olsalar da kesbe icbar
edilemezler.
25  - : Usulün nafakaya istihkakları için mu'sir olmaları şartdır. Kesbe kadir olmaları şart değildir.
Bir kimse, anasile babasından yalnız birinin nafakasını temine kadir olsa anasının nafakası takdim olunur.
26 - : Zevil'erhamın nafakaya   istihkakı için  kadın iseler fakire bulunmaları, erkek iseler hem fakir, hem de sagîr bulunmaları şarttır.
Binaenaleyh zevil'erhamdan kesbe kadir olan baliğ erkekler nafakaya müstahik olmazlar. Meğer ki rüşd sahibi olub ulutni nafia tah-silile meşgul
olsunlar.
Kezalik : Zevatül'erhamdan olub zengin bulunan veya muallime-Hk, kabilelik gibi bir mesleğe, bir sanate sâlik veya sair bir suretle kazanca kadir
olan bir kadın da nafakaya müstahik olmaz.
27 - : Zevcelerin, babalar ile anaların nafakaları takdir olunmasa
da Iâ2im gelir. Fakat bunlardan başka kimselerin nafakaları bırrıza ve-. ya bilkaza takdir olunmadıkça lâzım gelmez. Binaenaleyh bunlar,  men
aleyhinefakanm mâlinden bir şey bizzat alamazlar.
28 - : Zevcelerin nafakaları farzı ve takdir edilince borç mahiyetini alır. Bilfiil istidane =  borç alma lâzım değildir.    Başkalarının nafakaları ise 
mücerred farz ve takdir edilmekle borç olmaz.  Bunlar da bilfi'l istidane şartdır.
29 - : Zevcelerden başkalarının mukadder nafakaları,  tahsil edil-meklsizin bir ay geçse sakıt olur. Fakat bir aydan az bir müddet geçmekle sakıt
olmaz.
Meselâ : bir kimse, kendisi için takdir etdirmiş olduğu ayhk bir nafakayı oğlundan bir ay almamış bulunsa bu aya mahsus nafaka sakıt olur, artık
bunu isteyib alamaz.
30 - : İhtilâfı dîn, zevce ile usul ve füruun nafakalarına mani olmazsa da sair akribanm nafakaya  istihkaklarına  manidir. Bu ihtilâf, yalnız
müslümanlar ile gayri müslimler arasında muteberdir. Firakı,is-lâmiyye arasında ihtilâfı din mevcud olmadığı gibi sair edyan  erbabı' arasında da bu
ihtilâf nazara alınmaz,
31 - : İhtilâfı dâr ve inkıtaı ismet, nafakaya manidir. Binaenaleyh dari   islâmda foulunan  zimmîler ile   ecnebî tabiiyetini haiz olan sair gayri
müslimler arasında  nafaka mükellefiyeti   carî değildir.
Kezalik : dari İslama müslim olarak gelen bir ecnebî için de dari harbde kalan zevcesfnin nafakai iddetini vermek lâzım gelmez.
32 - : Havaici asliyye  ve zaruriyyeden olan şeylerin mevcudiy-yeti, yani : mesken, lüzumlu ev eşyası, kışlık ve yazlık elbise, lüzumlu silâh ve kitab,
bir aylık veya bir senelik erzak gibi maişet icablarındarv, olan şeylerin bulunması, bir yesâr, bir' zenginlik teşkil «tmez. Binaenaleyh bunlara mâlik
olan bir kimse de nafakaya müatahik olabilir. Ha-vaici asliyyeden fazla şeyler ise yesârdan sayılır, gınayı müstelzim olur. Velev ki nafaka cinsinden
bulunmasın. Bu halde bunlara mâlik olanlar men lehünnefaka olamazlar. Bundan zevceler müstesnadır.
33 - : Hâkimin nafakayı farz ve takdir etmesi, müstakar değildir, hal ve zamanın icabına göre mikdarı tezyid veya tenzil edilebilir.
34 - : Hâkim, nafakayı esnafen takdir ile nükud olarak takdir hususunda muhayyerdir; Nafakanın esnafından   maksad; ekmek, un, su, tuz, odun,
yag, mum, sabun, tarak gibi maişet için lâzım gelen ve âdet icablarından bulunan şeylerden ve elbise ile meskenden ibaretdir.
35 - : Hâkim, nafakaları nafaka verecek kimseye kolaylığı mucib Olacak veçhile farz ve takdir eder. Meselâ :  nafakayı men aleyhinna-falta;
gündelik ile çalışanlardan ise günlük,   haftalık  ile çalışanlardan ise haftalık, tüccardan ise aylık, ekincilerden ise senelik olarak farz ve takdir eder.
36  - : Hâkim fcüyükler için her altı ayda bir, çocuklar için de her dört ayda bir kat elbise takdir eder.
37 - : İlet* lehünnefakanın hakkı, men aîeyhinnefakamn hacr edilmesiyle salcıt olmaz. Binaenaleyh müflis bir medyunun mahcuriyeti müddetinde



dahi zevcesinin vesair kariblerinin nafakaları mâlinden temin edilir.
38 - : Nafakalar, min vechin sıladır, atiyyedir. Binaenaleyh men lehünnefakanın muaccelen - peşin olarak almış olduğu nafakanın ba-kiyyesi, vefatı
halinde terikesinden istirdad edilemez.
39 - : Bir kimse, herhangi şahsm infakına mecbur ise  o şahsın vefatından teçhiz ve tekfinini ihzara da mecbur olur. Hidaye, Hindiyya, Bedayi, Dürri

Muhtar, Reddi Muhtar. 
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Zevcîyyet Nafakası :
 
40 - : Zevcenin taam, kisve, meskenden ibaret olan nafakası, âti-yen beyan olunacak şerait dahilinde yalnız zevcine aiddir. Başkası,bu nafakayı
vermeğe teşrik edilemez. Velev .ki zevç, fakir veya gaib olsun zevce de ister fakir ve ister ganî bulunsun ve gerek medhulün biha olsun ve gerek
olmasın.    Kezalik  :  gerek müslime ve gerek kitabiyye olsun Çünkü, nafaka, zevcin hanesinde ve itaati dairesinde    zevcei;in    nefsini habs
etmesine mukabildir. Ve nafakanın kifaye mikdarı da olması şer'an muktezîdir. Bu husüsda ise bu zevceler arasında fark yokdur.
41 - : Gayri müsiim milletler arasında kendi dinlerine    muvafık olarak akd edilen nikâhlar üzerine de zevciyyet nafakası lâzım    gelir. Velev ki,
nikâhları şahidsiz olarak akd edilmiş olsun. Hattâ islâm tebea-smdan bir gayri müsiim, mensub olduğu dînin müsaadesin? binaen me hariminden bir
kadınla evlenib de bu kadın islâm mahkemesi müraenat-le nafaka istese, hâkim tarafından nafaka takdir edilir. Haniyye.
42 - : Dari islâmda müste'min olarak bulunan bir r^ayri müsîim,
islâm tâbiiyyetini haiz bir gayri müsümeyi tezevvüc etse, nafakası üzs-rine lâzım gelir. Hattâ tekarrübden sonra talâk vuku bulsa iddet nafakası
dahi icab eder. Mebsut.
43 - : Zevce, nafakasını    ya temkin veya    temlik suretiyle istifa eder. Şöyle ki : Zevç, maide sahibi bulunursa zevcesi ondan kifayet mikdarı
tenavül eder ve Kisvesi cinsinden kocasının mâlına desteres olunca izni olsun olmasın kisvesini ondan istifa eyler, bu halde zevce başkaca nafaka
takdirini taleb edemez.
Fakat zevç, sahibi madde olmadığı, zevce de onunla beraber bir-likde yemeğe razı bulunmadığı takdirde onun talebi üzerine kadri maruf nafakası
hâkim tarafından takdir olunur ve ledelhace born olmasına müsaade edilir.
Zevç, "maide sahibi ohuaikla beraber zevcesine eza ve cefa etdiği ve kendisini infakdan imtina eylediği takdirde de hüküm böyledir. Bahri Raik,
Mecmaül'enhür.
44 - : Zevce nafakasının    taamca esnafı  : ekmek veya un, tuz, yağ, mum, sabun, odun ve yıkanmak, çamaşır yıkamak, abdest almak için su ve saire
gibi maişet için lâzım gelen şeylerdir.
Zevce kisvesinin esnafı da çarşaf, entari, don, gömlek, baş örtüsü, müstakil yatak gibi şeylerdir. Hanenin döşemesiyle sair levazım ve edevatı da
nafakadan sayılır.
Fakat kahve, tütün, yemiş gibi havaici aslryyeden olmayan şeyler ve kına, sürme gibi tezyinata müteallik bulunan* şeyler ve tabib ücreti, edviye
bedeli gibi* şeyler nafakadan sayılmadığından bunları verib ver-ımemekde zevç, muhtardır. Hindiyye, Dürri Muhtar.
45 - : Taam gibi  elbise hususunda da  zaman, mekân,   âdâtı  câriye ve zevç ile zevcenin halleri nazarı itibare alınır. Her altı ayda mevsimlerin
tebdiîile ihtiyaç teceddiid edeceğinden zevce için birer kat kiş-lık ve yazlık libas veya bunların, takdir olunarak kıymetleri verilir. Maa-mafih
kisveye bedel birruza nükud takdir olunarak o yolda hüküm lâhik olsa da bilâhare    zevce, bundan rücu    ederek aynen   kisvesini isteyebilir.
46 - : Nafaka* namına verilen kisve, diğerinin verileceği vakit hulul etmeden fersude olsa bakılır :  eğer mutad üzere kullanıldı&ı halde fersude
olmuş ise başkasını vermek lâzım gelir. Amma mutad hilâfına istimalden*dolayı fersude olmuş ise vakti gelmedikçe başkasını vermek icab etmez.
Nitekim zavi olduğu veya çalındığı takdirde de hüküm böyledir. Hindiyye, Dürri Muhtar.
47 - : Nafaka için verilen kisve, müddetden sonra baki  kaîdık-da bakılır : Eğer ber mutad giyildiği halde fersude olmams ise başkasını vermek
lâzım gelmez. Amma   hiç giyilmemiş veva ehvanen giyilmiş olmasından dolayı fersude olmamış ise vakti hululünden başkasını vermek icab eder.
48 - : Zevcenin kendi mâlinden  elbisesini, mefruşatı  vesair leva zimi tamamen mevcud bulunsa dahi bunları kullanmayıb başkasını* ihzar
etmesini zevcinden isteyebilir.  Yoksa bunların mevcudiyetine meb-ni zevç, bu kabil nafakayı vermekden vareste olamaz. Çünkü zevce, zengin
olsa danafakası zevcine aiddir. Dürri Muhtar, Reddi Muhtar.
49 - : Süknaya gelince bu da zevç ile zevcenin halleriJe mutena-sib ve mârufa muvafık suretde tedarük edilir. Şöyle ki  : şerefli, zengin bir zevce
için müstakil bir hane tahsisi lâzım gelir. Orta halli bir zevce için de meraifikile, yani : matbah ve halâsiyle beraber müstakil, kilitli bir oda tahsis
edilir. Fakir bir zevce için de matbahı ile halâsı müşterek kilidli bir oda, meskeni şer'î olabilir.
50 - : Zevcenin meskeni, canı ve malı hakkında emîn, içinde ko-çasiyle istimtaa kadir olabileceği bir halde bulunmalıdır.
51 - : Zevcenin meskeni,   salih komşular   arasında tedarük edilmelidir. Zevcenin dîn ve dünya maşlahatlerine ianeye ve kocasının zulmünü men'e
kadir, salih komşular arasında bulunmayan bir    mesken, meskeni şer'î sayılmaz.
52 - : İçinde kuyu veya sahrınç bulunmaması bir     menzilin bir meskeni şer'î olmasına bir mani teşkil etmez. Elverir kî zevç, sair ha-vaic ile
beraber suyu o menzilde ihzar etsin.
53 - : Zevcenin meskeninde rızası olmadıkça    zevcinin    akribası ikamet edemez. Fakat zevcin cariyesi, ummi veledi veya diğer zevcesi/iden olub
mukareneti fehme muktedir bulunmayan küçük evlâdı ikamet edebilir. Zevce bunları ikametlerine mani olamaz.
54  - : Zevce,  meskeninde kendisinin ehl ve müteallik atından bir kimseyi veya evvelki kocasından oV'î.n küçük evlâdım zevcinin rızası ol-
tmadıkca bulunduramaz. Hane gerek zevcin mülkü olsun've- gerek tarafından icare veya iare suretiyle tedarük edilmiş bulunsun müsavidir.
55 - : Zevce, kendi hanesini, kerdisînin ikametine tahsis edilmek üzere zevcine kiraya verebilir. Zevç, bu halde kira bedelini vermekden kaçmamam.
56 - : Bir kadının ikameti için vaktiyle isticar etmiş olduğu hanenin kira bedeli, kendisinden istenir. Velev ki bilâhare kocası da orada ke'ndisiyle
beraber ikamet etsin. Çünkü hukuki akd, âkide aiddir.
57 - : Bir kadınla kocası bîr hanede gasben    birlikde    oturmuş olsalar Ücret, kocası üzerine lâzım gelir. Fakat kadın, gasb etmiş olduğu bir hanede
kocasiyle beraber otursa mağsubün minh, ücreti dilerse kadından ve dilerse oturduğu tarihden itibaren kocasından taleb edebilir. Bedayî, Hi^divve,
Bahr, Reddi Muhtar.



« (MaüVîîere göre de zevdyyet nafakası, taam, kisve ve süknadan ibaretdir. Şöyle ki 
(1) : Taam hususunda âdete bakılır. Bunun esnafı âdete göre takdir edilir, kadri kifayeden fazla istenilemez Çocuğuna süt veren bir zevcenin
nafakası, kendisine kuvvet verecek derecede artırılır.
(2) : Zevce için içmesi, nezafeti, cenabetden tahareti ve elbisesini, kablarını, yıkaması vesaire için su bedeli takdir edilir. îcab eden yimek takımı ve
saire de tedarük olunur.    Fakat helva, meyve gibi havayic-den zaid şeyler takdir edilmez.
(3) : Zevceye ilâç parası, tabib ücreti verilmesi hususunda iki kavi vardır. Metinlerdeki kavle nazaran bunları vermek zevce lâzım gelmez. Diğer bir
kavle göre de zevç üzerine bir vecibedir ki, zevcesini* ona hali sıhhatinde takdir edilen  nafaka kıymetiyle  tedavide bulunsun. Kabile ücreti
hakkında da böyle iki kavi vardır. Zahir olan, bu ücretin zevce aid olmasıdır, velev ki boşanmış olsun.
(4) : Zevç ile zevcenin hallerine göre senede iki defa zevceye kisve takdir olunur. Şu kadar var ki, bir kisve,   eskiyerek giyinmeğe elverişli
olmayan bir hale gelmedikçe diğerini vermek icab etmez.
Zevceye ehlini ziyaret ve düğünlere iştirak için ipekli .kumaşlardan yapılmış elbise tedarüki lâzım gelmez. Bazı fukahaya göre zevce eğer zengin
bir aileye mensub ise emsali kadınların bezenecekleri veçhile kendisine elbise tedarüki icab der. Çünkü aksi takdirde kadın, âdete nazaran
mutazarrır olur.
İstimali mutad olan sürme, yağ, kına, tarak gibi şeyleri de tedarük lâzımdır. Zira zevce, bunları terk edince mutazarrır olur.
(5) : Meskene gelince bunun da lâzım gelen    merafik ve menafii tnüstemil olması lâzımdır. Maahaza zevce, vazîa = aşağı tabakadan olub mevki
sahibesi değilse kocasının ekribasile beraber bir hanede ikamet-den imtina edemez..Şerefli, mehri zaid olan bir zevce de kocasının ak-ribasile
birlikte oturmavı evvelce bir şart olarak kabul etmiş olunca bu ikametden kacmamaz. Su kadarvar ki, bu halde zevç ile zevce için hususî bir oda
bulunmalıdır ve bu kariblerin zevceve fena muameleleri sabit olmamalıdır. Aksi takdirde vazîa da, şerîfe de kocasının akribasile beraber ikametden
imtina edebilir.
(6) : Zevç ile zevceden bîrinin vanmda Micük bir conifhı bulunsa diğeri bunu meskeninde beraber bulundurmamdan imtina    edebilir. Fakat zevç.
bun?, evvelce muttali bulunduğu halde zifafda bulunsa artık imtina edemez. Çocuğun ererek başka hâzini bulunsun ve cerek bulunmasın.  Amma
KİfaffJan  sonra muttali  olduğu  takdirde imtina  ftomıüpın başka hâzini bulunmasın. Muhtasarı Ebîzziya, Elme-zahibüTerbea.)
(Şafiîlere göre de zevcenin nafakası, kocasına lâzım gelir. Şöyle ki:
(1) : Taam İle kisve, zevcin haline, mesken ise zevcenin haline göre tedarük edilir. Çünkü taam ile kisve, temlik suretiyle olur. Bir kimse ise 
kudretinin haricindeki  bir şeyi  temlik   edemez,  ikametgâh   ise mü-cerred intifa için tedarük edilir, bunda    temlik bahis mevzuu değildir.
Binaenaleyh zevcenin intifa edeceği bir halde bulunması icab eder.
(2) : "Zevcenin taamca nafakası, kocası  mu'sir ise bir n;üd, mûsii ise iki müd mikdarıdır. Bir müd, yüz yetmiş bir dirhem ile bir dirhemin yedide
üçüne veznen müsavidir.
Bir zevcin mu'sir olması, asla malı olmamak veya mevcut malı, emsaline nazaran yapabileceği müddeti hayatına tevzi edildiği takdirde gayri kâfi
bulunmak suretiyle teayyün eder.
Tevzi edilecek mal, her güne bir müdden ziyade isabet etdiği halde iki müdden noksan bulunsa bir buçuk müd nafaka ile hükın olunur. Fakat bu
ziyade mikdar, iki müdde baliğ olunca sahibi musir sayılır, zevcesine yevmiye iki müd nafaka vermekle mükellef olur.
Hâsılı taam nafakası, bu veçhile hububat halinde takdir olunur. Zevceye kifayet edib etmiyeceğine itibar edilme'z. Çünkü zevce, basan hasta olur,
bazan herhangi bir sebeble yemek yemeğe kadi^ olamaz, Bu veçhile takdir edilecek nafakasında dilediği gibi tasarruf eder. Meğer ki kocasiyle
beraber yemek yemeğe muvafakat etsin. O halde böyle müd ile nafaka takdirine hacet kalmaz.
(3) : Zevç, takdir edilen nafakayı dane  halinde  verir.  Maamafih bunun öğüdülmesi, hamur yapdırılması, pişirilmesi de zevce aiddir. Velev ki
zevce, bunları bizzat itiyad eden takımdan olsun. Bu nafakanın un veya ekmek halinde verilmesi, veya kıymetinin verilmesi kifayet etmez. Zevce
bunları kabule mecbur değildir.
(4) : Zevç, zevcesine muayyen hububatdan başka et, peynir, sebze, yağ, bal gibi şeyleri de tedarük eder. Ve zevcesine   itiyad etmiş ise meyve,
kahve, tütün gibi şeyleri ve kışın yiyilmesi mutad olan balık ve-saireyi ve âşurada mutad olan helvayı da temin eder. Bunlardan başka zevcenin
içmesi, nezafeti, kocasının mukarenetinden igtisali,  abdest almaşı, için lâzım gelen suyu, yemek pişirmek için iktiza eden maddeleri zamanın
haline  göre tedarük etmek, nezafet için icab eden sabun ve mutad veçhile hamam ücretini yermek de zevç ioin bir vecibedir. Fakat zevç, tezyinata
aid şeyleri, ilâç parasını, tabib ücretini tedarük etmekle mükellef değildir.
(5) : Zevce, müterakim nafakasını kocasından veya onun naibinden nükud veya eşya olarak alabilir. Fakat müstakbel nafakasına bede! olarak hiç
birinden nükud isteyib alamaz. Fakat buğday yerine ekmek
veya buğday danesi yerine un alabilir. Çünkü bu veçhile itiyaz, ribayi müstelzim olur.
(6) : Kisveye gelince zevç, kendi haline ve zamanın, âdetin, mevsimlerin ihtilâfına göre zevcesine kifayet edecek  tarzda her altı ayda bir kat elbise
vermekle mükellefdir. Bu elbise altı aydan evvel velev bilâ taksir eskiyecek olsa yenisini vermek icab etmez.
Meskenin mutad olan sergisi de kisveye tâbidir.
(7) : Meskene gelince bu da zevcenin haline göre tedarük edilir. Bu, gerek zevcin mülkü olsun ve gerek kira ile tutulmuş olsunmüsavi-dir.
Tuhfetül'muhtac, Mezahibi Erbea.)
(Hanbelîlere göre de zevcelerin nafakaları taam, kisve, meskenden ibaret olmak üzere üç nev'e ayrılır. Şöyle ki :
(1) : Zevç, zevcesinin nafakası için emsaline kâfi olacak     mikdar ekmek, katık, tedarük eder. Haftada iki defa birer rıtlı irakî, yani : Takriben yüz
yirmi   dokuz dirhem   mikdan et verir,   nafakayı nakden veya   hububat olarak vermek icab eder.   Maamafih böyle bir şey üzerine terazide
bulunmaları da sahihdir.  Bu teraziden bilâhare  rücu  etmeleri de caizdir.
Bir kadın, kocasiyle beraber ikamet ederek birlikde yemek yerse ayrıca nafaka takdir ve itasına müstahik olmaz.
(2) : Nafaka mikdarı, eşhasa göre  tebedül eder.   Fakat   Kadı'ya göre nafaka mikdarı muayyendir, azlık ve çokluk itibariyle     muhtelif olmaz.
Gerek musir ve gerek mu'sir için vacib olan nafaka, her gün iki rıtl ekmekdir. Bunlar ancak cevdet ve ademi cevdet gibi vasıf itibariyle ihtilâf eder.
Çünkü musir ile nıu'sir, me'kûlâtın mikdarında. bünyenin mâbihükıyamında müsavidirler. Bunlar,  yalnız cevdet itibariyle  muhtelif bulunurlar.
(3) : Zevceye gıdası ve nezafeti hususunda muhtaç olduğu şeyler ve içmesi, abdest alması ve gusl etmesi için kâfi mikdar  su    tedarük edilir. Fakat



telezzüz ve istimtaına aid ve cisminin tezyin ve  ıslahına müteallik şeyleri tedarük etmek, zevci için bir vecibe değildir. Bunlar, zevceye aid
şeylerdir. Tabib ücreti, ilâç parası gibi. Şu kadar var ki, bir erkek, zevcesinin tezeyyün etmesini isterse veya zevcesindeki    kerih gördüğü bir
rayihanın izalesini arzu ederse bu hususda vücudüne lüzum ıgörülecek şeyleri ihzar etmesi icab eder.
(4) : Zevce, aldığı nafakayı istediği gibi sarf eder. Bundan meselâ sadaka verebilir, başkasına bağışlayabilir, borç verebilir. Elverir ki bedenine
zarar verecek, kendisini aç bırakacak bir veçhile tasarruf etmesin. Böyle muzir bir veçhile tasarruf edemez. Çünkü bu, zevcin de hukukuna tesir
eder.
 (5) : Zevceye her sene ihtidasında hâline göre bir kat elbise verilir. Çünkü adet olan budur. Elbise bu müddet iğinde emsali veçhile es-kıyecett
olursa başka bir kisve daha verilmesi icab eder. Artık başka verilmez.
Zevce, aldığı kisveyi kendisine muzir olacak veya kendisinin tesettürünü, tecemmülünü ihlâl edecek suretde başkasına satamaz tesadduk edemez.
(6) : Zevceye haline göre bir mesken de tedarük edilir. Bu mesken için iktiza eden sergi ve sairenin ihzarı da icab eder. Elmuğnî, EL-mezahi
büi'erbea.)
(Dört mezhebden hiç birine göre kadınlar, kocalarının nafakalarını vermekle hiç bir halde mükellef olmazlar. Yalnız zahiriyye mezhebine göre
zengin olan bir kadın, kendi nefsinin nafakasını teminden âciz bulunan kocasının nafakasını vermekle mükellef olur. Bilâhare zevci zengin olsa da
bu nafaka ile kendisine rücu edemez. Çünkü nafaka biribiri-ne varis olacak kimseler arasında caridir. Zevce ise varis olacaklardan biridir. Şu kadar

var ki, köle olan veya nafaka vermeğe muktedir evlâdı veya babası bulunan fakir bir şahsın nafakası, zevcesine teveccüh etmez. Elmuhallâ.) 
[69]

 
Zevciyyet Nafakasına İstihkakın Şartları :
 
58 - : Bir kadının kocasından nafaka almaya müstahik- olabilmesi, agağıdaki meselelerde yazılı şartların vücudüne mütevakkıfdır.
59  - : Zevcenin nafakaya istihkakı için kocasiyle aralarındaki nikâh, sahih olmalıdır.
Binaenaleyh fâsid ve bâtıl nikâhlardan dolayı nafaka lâzım gelmez. Şayed nafaka verildikden sonra nikâhın fesad veya butlanı te-beyyün etse bu
nafaka istirdad olunabilir. Çünkü nafaka, zevci namına nefsini habs etmesine mukabil bir hakdır. Fâsid veya batıl' nikâhlardan dolayı ise böyle bir
hahsi nefs lâzım gelmez ki, nafakaya istihkak bulunsun.
60  - : Zevce, haddi zatında mukarenete    mütehammil   olmalıdır.
Bu tahammül müddeti için muayyen bir zaman yokdur Bu, zevcelerin hallerine göre tebeddül eder. Fakat zevce, mukarenete mütehammil olduğu
halde kocası çocukluğundan dolayı mücameate kadir bulunmasa teslimi nefis bulunduğu takdirde yine nafakaya müstahik olur.
61 - : Zevce, nefsini kocasına teslim etmiş olmalıdır.
Binaenaleyh bir kadın, kocasının talebine rağmen haksız yere hanesine gelmez, veya nâgize olarak hanesinden çıkar giderse nafakaya müstahik
olmaz. Nitekim ileride tafsüen beyan olunacaktır.
62 - : Zevce, mülakat ve mukarenete mani     olacak bir     suretle habs edilmemiş olmalıdır.
Binaenaleyh bir kadın, velev ki zuimen bu veçhile mahbua olursa kocasından nafaka almaya müstahik olmaz. Fakat kocasınır; alacağından dolayı
habs edilirse nafakayı müstahik olur.
63  - : Zevce, zifafdan evvel mukarenete mani olacak veçhile kendi ailesi arasında hasta bulunmamış olmalıdır.
Binaenaleyh bu veçhile hasta olan ve araba veya aedye gibi bir vasıta ile nakli mümkün ve zevci tâlib iken zevcinin hanesine nakilden imtina
eyleyen bir kadın, zevcinden nafaka almaya müstahik olmaz. Fakat zevcinin hanesine nakilden sonra pek ağır bir suretde hasta olsa da nafakaya
müstahik olur.
64 - : Zevce, başkası tarafından gasb edilmemiş olmalıdır. Binaenaleyh gasb edilen bir kadının nafakası, kocasına lâzım gelmez.
65 - : Zevce, hac farizasını ifa iç:n sefere çıkmamış olmalıdır. Binaenaleyh bir kadın, herhangi bir mahremiyle beraber böyle bir
sefere çıkmış olursa kocasından nafaka almaya müstahik olmaz. Şu kadar var ki, kocasiyle beraber çıkarsa yalnız hazer = ikamet nafakasına
müstahik ohır. Mütebaki şeyleri, meselâ vesaiti nakliye ücretini kendisi temin eder. Nafile hac için kocasiyle beraber müsaferet etdiği takdirde de
yalnız nafakai hazere müstahik olur.
66 - : Zevce, cariye ise tebvie bulunmuş olmalıdır. Binaenaleyh hususî bir meskende kocasına teslim edilmeyen bir cariye, kocasından nafaka
almaya müstahik olmaz.
67 - ; Zevce, hürmeti musahereyi mucib bir hareketde bulunmamış olmalıdır.
Binaenaleyh bir kadın, meselâ zevcinin oğluna veya babasına nefsini tâyiaten teslim edecek olsa firkat vaki olacağından nafakaya istihkakı
kalmaz.
Talâkı ric'îden dolayı iddet içinde iken böyle bir hareketde bulunan bir zevce hakkında da hüküm böyledir. Fakat talâkı bainden veya bilâ talâk
fesinden dolayı mu'tedde olan bir kadın, iddeti esnasında kocası hakkında hürmeti musahereyi mucib böyle bir fi'li tâyiaten irtikâb ederse bununla
nafakai iddeti sakıt olmaz. Çünkü bu fi'linden evvel zaten firkat vaki olmuşdur.
68 - : Zevce, irtidad suretiyle firkate sebebiyet vermemiş olmalıdır.
Binaenaleyh bir kadın, menkulle veya mu'tedde iken irtidad etse nafakası sakıt olur. Böyle fcir mürtedde, iddet içinde iken tâib olub is-lâmiyyete
rücu etse de nafakası avdet etmez. Çünkü sebebiyet vermiş olduğu firkat ile nafakasını iptal etmiştir. Fakat bilahare islâmi-yyete rücu ederek tecdidi
nikâh ve nefsini teslim vuku bulursa yeniden nafakaya müstahik olur.
69 - : Zevce, vefat iddetile mu'tedde bulunmamış olmalıdır.
Binaenaleyh bir kadının kocası vefat ederse iddeti içinde terikesin-den nafakaya istihkakı olamaz. Nitekim ileride de beyan olunacaKdır. Bedayi,
Heosut, Hincüyye, Dürri Muhtar, Iteddi Muhtar.
« (Malikilere göre de zevciyyet nafakasına istihkakın şartları şun lardır:
(1) : Zevç baliğ, zevce de mukarenete mütehammil bir yağda olmalıdır.
(2) : Zevç veya zevce, hali'nez'e gelmiş bir veçhile hasta bulunmamış olmalıdır.
(3) : Zevce veya zevcenin veliyyi mücbiri, zifaf icrasına talib bulunmuş olmalıdır.



Bu üç şart, duhulden evvel aranır. Bunlar bulundu mu nafaka, va-cibül'eda olur. Velev ki duhul bulunmasın.
(4) : Zevce, duhulden sonra nefsini kocasına temkinden imtina etmez bir halde olmalıdır.
(5) : Zevce, retak, karn gibi nikâh ayıblarmdan salim bulunmalıdır.
Binaenaleyh kendisinde böyle bir ayb bulunan bir kadın, kocasından nafaka almaya müstahik olamaz. Meğer ki kocası, bu ayıba muttali olub
onunla vetı'den başka bir suretle mütelezziz olsun.
Bazı Maükî fukahasına göre evvelki üç şart, duhulden sonra da muteberdir. Onlar bulunmadıkça duhulden sonra da- nafaka lâzım gelmez.
Yukarıdaki şartlar tahakkuk edince musir olan zevcin zimmetine nafakanın vücubü teveccüh eder. Velev ki nafaka hakkında taleb ve hüküm
bulunmasın. Bu halde zevce, geçmiş günlere aid nafakasını da isteyebilir.)
(Şafiîlere göre de şu şartlar, nazara alınır:
(1) : Zevç, çocuk veya deli olduğu takdirde zevcesi velîsine teslim edilmiş olmalıdır.
(2) : Zevce, nefsini kocasına temkin etmeli, yani:  kocasiyle mü-karenete müstaid ve razı olduğunu kocasına hatırlatmalıdır.
Zevce, çocuk veya deli bulunursa bu hatırlatmak vazifesi velîsine teveccüh eder.
(3) : Zevce, vet'e mutehemmil bulunmalıdır. Eğer mukarenete gayri mütehammil bir halde küçük bulunursa nafakaya müstahik olmaz. Kocası
gerek baliğ ve gerek sagîr olsun.
(4) : Zevce, nâşize bulunmamış olmalıdır.
(5) : Zevce,  taİKi  baınüen aolayi mu'tedde bulunmamış olmalıdır. Böyle mu'tedde bulunursa nafakası sakıt olur.   Meğer ki geue    bulunsun.
(6) : Zevce, kocasının vefatından dolayı mu'tedde bulunmamış olmalıdır. Bulunursa nafakası kesilir.)
(Hanbeli fukahasına göre de şu şartlar aranır :
(1) : Zevç ile zevce arasındaki nikâh, sahih olmalıdır. Binaenaleyh nikâh, tasid olunca nafaka lâzım gelmez. Fakat bu fasid nikâhdan sabi-tünneseb
hami zuhur    ederse yine nafaka    lâzım gelmez mi?. Bü hu-susda iki vecih vardır. Şöyle ki: bir veçhe göre yine nafaka icab etmez. Çünkü nafaka,
hâmile aiddir. Hâmil ise bir meşru zevce değildir. Diğer bir veçhe göre nafaka, hamle aiddir. Binaenaleyh bu halde zevç üzerine nafaka lâzım gelir.
Nitekim çocuğa da doğdukdan sonra nafaka vermesi icab eder.
(2) : Zevce, yaşlı olub kendisine mukarenet mümkün olmalıdır. Binaenaleyh bir zevce, mukarenete  gayri  mütehammil bir    yaşda
küçük bulunursa nafakaya müstahik olmaz.
Sevrîye göre bu da nafakaya müstahik olur. Çünkü mukarenetin teazzürü, kendisinin fi'lile değildir. Bu, bir maraz mesabesinde olub na-kafanın
vücudüne mani olmaz.
(3) : Zevce, nefsini kendisine lâyık olan herhangi bir hanede veya -mekânda tam bir temkin ile kocasına bezi etmiş olmalıdır.
Binaenaleyh bir kadın, nefsini kocasından bizzat veya velîsi marifetiyle men ederse veya akidden sonra nefsini bezi etmeksizin ve bir taleb de vuku
bulmaksızın sâkit bir halde vakit geçirilirse nafakaya istihkak hâsıl olmaz. Velev ki kocasiyle uzun bir müddet bir arada ikamet etmiş olsun.
Fakat bir kadın, nefsini kocasına teslim edince nafakaya müstahik olur. Velev ki bilâhare nîukareneti, bir özre, meselâ hastalığına, zaifliği-ne veya
retka bulunmasına mebni müteazzir olsun.
(4) : Zevce, nâşize bulunmamış olmalıdır.
(5) ; Zevce, kendi haceti için    kocasının izni olmaksızın bir yere müsaferet etmemiş olmalıdır. Fakat kadın, hac farizasını ifa için mah-remıyle
beraber sefere çıkarsa nafakası sakıt olmaz. Velev \i kocasının izni olmasın.
(6) : Zevce,  başkasının  mukarenetinden  dolayı  mu'tedde    bulunmamış olmalıdır.
Binaenaleyh şüphe ile vuku bulan bir mukarenetden dolayı iddet bekleyen bir kadın, zevcinden nafaka almaya müstahik olmaz.
 (7) : Zevç ile zevce arasına bir hail, haylûlet ederek mukareneti gayri kabil bir hale getirmemiş olmahdır.
Binaenaleyh* zevce, veya nafaka ve mehrden dolayı zevç, habs edilerek aralarında vuslat ve mukarenet kabil olmasa nafaka sakıt olur. Şu kadar
var ki, zevç, musir olduğu halde nafakayı vermekden muma-teleten imtina etmekle habs edilse nafaka sakıt olmaz. Çünkü bu takdirde zevç,
zevcesine zulm etmiş olur. Elmuğnî, Elmezahibül'erbea.)
(Zahiriyye mezhebine gelince buna nazaran her zevç, kendisinin haline göre zevcesine nafaka vermekle mükellefdir. Her zevce, akdi nikâh-dan
itibaren nafakaya, kisveye, meskene, hane mefruşatına mü&ahik ıplur. Büyü'k ve kocasiyle bir hanede mukim olsun olmasın. Kezalik : fakire, gayri

nâşize bulunsun bulunmasın. Bütün bu haller mü savidir. Elmuhallâ.) 
[70]

 
Zevciyyet Nafakasının Bibrıza Veya Bilkaza Takdir:
 
70 - : Zevciyyet nafakası, zevç ile zevce arasında    bırrıza veya hâkime müraceatle bilkaza tayin ve takdir edilebilir. Şöyle ki  :
Nafaka, zevç ile zevcenin esnafen veya nakden muayyen bir şey
üzerine terazisi ile veya zevcenin müracaatı üzerine hâkimin kazası ile
lâzımül'eda bir borç olmuş olur.    Çünkü    nafaka, min    cihetin sıla -
atiye olduğundan iki tarafın rızası veya hâkimin kazası ile teeyyüd ederse sakıt olmaz.
Filhakika nafaka, bir sahih akdi nikâhı müteakib vacib ve zevce, nefsini teslimden imtina etmedikçe kocası tarafından infak edilmeğe müstahik olur.
Ancak nafakanın rıza ile veya kaza ile takdirinin lüzumu, zevç zimmetinde deyn olması ve zamanın geçmesiyle sakıt olmaması içindir. Çünkü bu
suretle takdir olundukdan sonra zevce, kendi . malinden nefsine infak etse de bilâhare mefruz nafakasını kocasından isteyebilir. Velev ki kocasına
rücuu şart edilmiş olmasın. Zira nafaka takdir ile teekküd eder, zevcenin mülkü olur. Mebsut, Reddi Muhtar.
71 - : Rıza ile veya kaza ile takdir edilen nafaka, bilâhare es'â-rın tegayyürü veya ösr ve yüsr itibariyle zevceynin hallerinin tebeddülü veya
kadrikifayeden .ziyade veya noksan takdir edilmiş olduğunun ber nehci şer'î tahakkuku üzerine yine birrıza veya biİkaza tezyid veya tenkis
edilebilir. Çünkü nafakanın kifaye mikdarı olması lâzımdır.
Filhakika bazı hallere göre nafakanın artinlıb eksiltmesi lâzım gelir. Çünkü nafaka, anbean vacib olub es'ann, evkatın, mevzilerin, tabiat-Jerin,
âdetlerin ve i'sar ile yesarın ihtilâfiyle muhtelif olur ve takdinleki ihatanın tashihi iktiza eder.



72 - : Zevce için i'sar nafakasiyle hükm olundukdan sonra zevç
ile zevceden biri veya her ikisi yesar kesb etmekle zevce, muhadder nafakasının tezyidini taleb etse müstakbel zamane aid olmak üzere nafakasını
artırmak icab eder. Amma yesâr hali uruzundan sonra taleb vukuuna kadar geçecek müddet için fazla bir şey taleb ve takdir olunamaz.
Bilakis yesâr nafakasiyle hükm olundukdan sonra zevceynden biri veya her ikisi i'sare - fakri hâle duçar olub da zevç, mukadder nafakanın tenzilini
taleb eylese gelecek zamana aid olmak üzere nafakanın mikdarı - birinci takdire göre orta bir dereceye, ikinci takdire göre ıfakir nafakası derecesine
- tenzil olunur. Bahri Raik, Dürri Muhtar.
73 - : Bir kadın, gaib bulunan kocası üzerine kadri marufdan ziyade nafaka takdir etdirmiş olsa kocası gelince  bu  nafakanın marut jnikdardan
fazlasını vermemeğe kadir olur. Ali Efendi fetâvası.
74 - : Nafaka, ta'cil ile, yani : peşin verilmekle muaccel olur, artık istdrdad edilemez.
Binaenaleyh bir nafakai inarziyye veya makziyye, zevce tarafından istifa olundukdan sonra henüz müddet tamam olmadan elinde ay-sıen mevcud
veya müstehlek iken vefat veya talâk vuku bulsa bu nafa^ ka ne aynen ve ne de bedelen geri alınamaz. Velev ki tekarrüb vuku bulmuş olmasın.
Çünkü nafaka, hibe mesabesinde olduğundan - teslimi za-, onanında zevciyyetin kıyamına mebni bilâhare - rücuu mümteni ve mevt ile istirdad
hakkı münkati olur.
Meselâ : zevç, bir senelik nafaka ve kisveyi peşin olarak teslim et-dikden sonra henüz sene tamam olmadan zevce vefat etse bu nafakanın mütebaki
günlere isabet eden kısmı terikesinden alınamaz. Belki bu ınafaka, mevcud ise vârislerine intikâl eder.
Nafaka, zevcin babası tarafından teslim edilmiş olduğu takdirde de hüküm 'böyledir. Hindiyye, Cevhere.
75 - : Bir zevç hazır olduğu halde zevcesine bizzat infakdan imtina veya kifayet etmiyecek mikdar nafaka itasiyle iktifa etmekle zevcesi hâkime
müracaat eylese hâkim, zevcin huzurunda iki tarafın bey-yine ile veya ihbar ile tahakkuk eden hâllerine göre yemvi hükümden itibaren nafaka takdir
eder ve tayin edeceği müddetler için nafakanın peşin verilmesini zevce emr eyler..Yoksa nafakanın verilmesini bu müddetlerin hitamına ta'lik
edemez.
Binaenaleyh her ay için şu kadar nafaka takdir edildikde birinci ay hakkında müneccez olub nafakanın o ay başında verilmesi lâzım gelir. Diğer
aylar hakında da muzaf olub her ayın hulûliyle teneccüz ederek o veçhile peşin verilmesi icab eder.
76 - : Zevç ile zevcenin güzel  muaşeretde     bulunarak     birlikde ıteayyüs etmeleri mendubdur.. Hattâ müracaat    vukuunda hâkim tarafından bu
cihetin zevceyne tavsiyesi ve güzelce imtizaç ve idareleri hususunda- kendilerine nasihatde bulunulması münasibdir.   Fakatzevc, in-f akdan imtina
ve bu babda mümatele izhar ederse zevcenin sabık mesele veçhile nafaka talebine salâhiyeti vardır. Hattâ zevce, zevcinin infak-dan imtinamı
beyyine ile isbata muhtaç değildir. înfakı inkâr etdiği tak dirde söz, maalyemîn zevcenindir. Bahri Raik, Reddi Muhtar,
77 - : Nafaka takdirinin  sıhhatinde zevcenin  talebi şart olduğu gibi ihzarı mümkün olduğu takdirde zevcin huzuru da garttır.
Binaenaleyh zevç, meşakkatsiz olarak hüküm meclisine celbi mümkün olduğu halde cslb edilmese yapılacak nafaka takdiri, sahih ve zevç üzerine
lâzım olmaz. Reddi Muhtar.
78 - : Nafaka takdirinde zevç İle zevcenin halleri nazara alınır. İkisi de zengin ise ağniya .nafakası, ikisi de fakir ise fukara nafakası, ikisi de orta
halli ise mutavassıtüThal kimselerin nafakaları mikdarı lâzım gelir. Biri fakir, diğeri ganî ise nafaka da mutavassıt olur. Yani : Zevce, zengin olduğu
suretde icab edecek nafakanın dününde ve fakir bulunduğu takdire göre lâzım gelecek nafakanın fevkinde olmak üzere takdir «olunur. Bu halde
fakir olan zsvc ise iktidarı nisbetinde nafakavermekle mükellef olub zevcesi ziyadesini taleb etdiği takdirde bu ziyade mıkdar, hali yesârine ta'lik
olunarak zevcin zimmetinde borç olur.
Zevceler,  müteaddid ve  halleri  muhtelif olduğu takdirde de zevç ile her birinin hali başka başka nazarı itibare alınmak iktiza eder. Dürrİ ıMuhtar,
Reddi Muhtar.
79 - : Zevcenin i'sar ve yesâri, kendi emvali zatiyyesİ itibarîyle [olabileceği gibi mensub olduğu aileni, meselâ babasının i'sar ve yesari itibariyle de
olabilir.
80 - : Hâkim, nafakayı, menaleyhinnefekanın haline münasib müddetlerle takdir eder.
Meselâ : tacirler için aylık, yevmiye ile çalışan sanat sahihleri İçin gündelik, ücretlerini haftadan haftaya alan amele ve sanayi ashabı için haftalık,
ziraat erbabı için senelik olarak takdir ve işbu her müddete aid nafakanın peşin verilmesini emr eder.
Maahaza bu müdet ciheti, hâkimin reyine muhavveldir. Şu kadar var ki, zevç, bu yazılı minval üzere tayin edilecek müddetleri kabul et-miyebilir.
Meselâ : ziraat erbabından olduğu halde nafakayı haftadan haftaya vereceğim beyan ederse hilâfına cebr olunamaz. Çünkü mak-sad, zevce kolaylık
göstermekdir. Reddi Muhtar.
81 - : Nafaka, aylık olarak takdir olunduğu halde zevç,    aydan aya nafakayı vermekde bulunmadığı gibi zevce de nafakasını günden güne almak
istese zevç, her günün nafakasım ondan evvelki günün akşamında tesviyeye mecbur olur. Hindiyye.
Fakat zevç, her ayın nafakasını muntazaman verdiği halde zevce, her günün nafakasını ayrıca almak istese müteannif ve kocasının izra-rını kasid
olacağından bu arzusuna iltifat olunmaz. Reddi Muhtar.
82 - : Hâkim, nafakayı asnafen takdir ite havaicm kıymetlerine göre nakden takdir arasmdamuhayyerdir. Şu kadar var ki, havaici za-ruriyye,
mütenevvi ve mütefavit ve aynen takdiri nizaı gayri da/î olacağından nakden takdiri, mütearef ve müstahsendir.
Zevç ile zevcenin de kendi aralarında nafakayı böyle iki suretden birile birrıza takdirleri, şahindir.
83 - : Nafaka, nükud olarak takdir edildikde zevceye lâzım ge-Jen havâic ve eşyayı çarşıdan alıp getirmek ve bedellerini mukadder nafakadan
ödemek  zevç üzerine lâzım gelir. Ve bu  nafakanın bakiyyesi sevoeye aid bulunur. Fakat zevcin satın akna hususunda hiyaneti zahir olursa lâzım
gelen eşya ve erzakı ya zevce, satın alır veya eminine aldırır. Mintehülhâlık.
84 - : Hâkimin nafakayı takdiri, bir hükümdür. Velev ki hüküm ve kazayı müş'ir bir söz bulunmasın. Binaenaleyh bu hüküm   bir müddetin
müruriyle nihayet bulmaz.
Meselâ : hâkim, şehrî bin kuruş nafaka takdir etse bir şehrin geçmesiyle bu takdir, hitam bulmaz. Belki zevciyyet kaim oldukça devam eder. Meğer
ki es'arin tegayyürü gibi hükmün devamına mani bir hal, tahadüs etsin.
Nitekim .nafaka hükmen takdir edildikden sonra zevceyn, birlikde yiyib içmelerinde ittifak etseler bu ittifak tarihinden itibaren sabık farz ve takdir
zail olur. Nafaka, rıza ile takdir edilmiş olduğu takdirde de hüküm böyledir.



Bu yoldaki ittifaka, yani : bir kimsenin ehl ve ıyaline bizzat infak-da bulunmasına (temvîn) denjlir. Dürri Muhtar, Reddi Muhtar.
85 - : Zevce, mukadder ve makbuz olan nafakasına mâlikdir.
Binaenaleyh bu nafakada hibe ve sadaka gibi tasarruflarda bulunabilir. Hattâ ıbir kadın, bu nafakasını istifa etdikden sonra kendi mal-larile veya
başkasının ianesile teayyüş etmiş olsa dahi o nafakayı kocası istirdad edemez. Reddi Muhtar.
86 - : Zevce, mukadder nafakasının bir mikdarını taktir = kanaat ederek artırsa dahi diğer müdet için takdir edilen nafakanın verilmesi yine lâzım
gelir. Nitekim israf ederek vaktinden evvel    bitirdiği takdird de r-Mdetİ hulul etmedikçe başka nafakaya müstahik olmaz. Sirkat ve helak      kuu
takdirinde de hüküm böyledir.
Şu kadar r ki, zevce, takdir olunan nafaka ve kisveyi taktir ve tasarruf ederse kocası», hâkime müraceatle mefruz olan nafakayı nefsine sarf ve
kisveyi telebbüs etmesini zevceye emr ettirebilir. Çünkü zevcenin bu yoldaki hareketi, sıhhatine muzir ve binnetice kocasının hukukunu muhil
olabilir. Haniyye, Dürri Muhtar, Reddi Muhtar.
« (MâlikOere göre de nafakanın takdirinde yalnız zevcin değil, bal-zsvc ile zevcenin halleri nazara alınır, ona göre nafaka takdir edilir.
Nafakanın esnafen takdiri asıldır. Fakat zevce razı olursa beldenin es'r.rma göre nakden takdir de caiz olur.
Nafaka, zevcin kazancına göre gündelik, haftalık, aylık, altı aylık ve senelik olarak takdir olunur.
Zevcin zevcesinde alacağı olsa nafakasına mahsub edebilir. Meğer hi bu mahsub, zevceye muzir olsun, yani : onun nafaıkasız kalmasını intaç etsin.
Zevcenin nafakası, rıza ve kazaya muhtaç olmaksızın vacibül'eda bf mahiyette bulunur. Binaenaleyh rıza veya kaza ile takdir bulunmaksı-ızm geçen
günlerin nafakalarını da zevce isteyib alabilir.)
(Şafiîlere göre de nafakanın lüzumu, zevcin zimmetinde deyn olması, iki tarafın rızasına veya hâkimin kazasına tevakkuf etmez. Binaenaleyh
mürur eden günlerin nafakaları da zevcenin müracaatı üzerine hüküm altına alınabilir.
Zevç, zevcesinin nafakasını, her günün fecrinden itibaren vermek le mükellef olur. Taleb vukuunda mümataîede bulunursa âsim olur.)
(Hanbelîlere göre de zevciyyet nafakası rıza ve kazaya muhtaç olmaksızın vacibül'eda bulunur.
Zeve, zevcenin nafakasını her gün güneşin tulûımu müteakib teda-rük etmeğe 'mecburdur. Çünkü ilk ihtiyaç vakti budur. Fakat nafakayı bil'ittifak
te'hir veya ta'cil edebilirler. Meselâ : Bir aylık veva bir senelik nafakayı peşin veya bir müddet sonra vermek üzere ittifak edebilirler. Çünkü bu
hak, kendilerine aiddir.
Zevceyn, aralarında ittifak edemezlerse vacib olan mikdarm takdiri ve elbisenin kifaye mikdarmda tayini için hlfkimin veya naibinin icthadma
müracaat olunur.
Nafaka, zevç ile zevcenin bulundukları beldenin ekmeğinden, katığından hallerine göre kifaye mikdarmda olarak takdir olunur.
Zevç, zevcesine icab eden nafakayı tedarük etmediği veya kifayet mikdarmdan noksan verdiği takdirde zevce, kocasının malinden - izni -olsun
olmasın - icab eden nafaka mikdarını alabilir.
Bir kadın, gaib olan kocasının malından kendi nafakasına ya bizzat veya hâkimin emrile bir mikdar sarf etdikden sonra kocasının evvelce vefat
etmig olduğu zahir olsa fazla sarf etdiği mikdar, mirasına ■mahsub edilir.
îmanı Şafiî ile Ebül'âliyenin, Muhairaned ibni Şîrîn ile ibni Mün-zirin kavülleri de böyledir. Elmuğnı, Minhac, Mebsut, Bedayî, Mecmaül' enhür.)
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Zevcîyyet Nafakasını İtadan Zevcin Halî Aczi :
 
87 - : Zevç, fakir olsa da iktisaba = kazanmaya muktedir oldukça bil'iktisab zevcesine infak etmesi lâzım gelir. Lâkin bil'iktisab infak-dan dahi âciz
kalıb da zevcesi nafakasını isterse hâkim, zevcin zimmetinde borç olmak üzere hüküm gününden itibaren nafaka takdir eder. Ve kocası namına,
veresiye mal almak veya istikraz etmek suretiyle borç edinmesi için zevceye izin verir.
Zevce, nafakası takdir edildikden sonra gerek kendi mâlinden nefsine îhfak edeceği ye gerek nafakası "için hâkimin emriyle veya emri ol-ımaksızm
borç alacağı şey ile kocasına hali yüsrinde rücu edebilir.
Şu kadar var ki, hâkimin emri olmaksızın borç alacağı suretde, dain, alacağını yalnız zevceden ve bade vefatiha terikesinden ister, zevce müracaat
edemez. Amma hâkimin emriyle borç aldığı takdirde dain, men aleyhinnefaka takımından olmayınca alacağını dilerse zevceden ve dilerse zeveden
istifa eder. Zevceden istifa etdiği takdirde o c|a bununla zevcine müraceate müstahik bulunur.
88 - : Mu'sire olan bir zevce, sabık mesele   mucebince hâkim tarafından isüdaneye = borç olmaya mezun kılındıkda zatüzzec olmadığı takdirde
nafakası, ebeveyninden veya sair mehariminden kime aid ise indettaleb onun o zevceye ikrazda bulunması lâzım gelir. Ve bu kimse, Rainiz zevce
hali yüsrinde müraceat edebilir. Şayed ikrazdan kaçınırsa hâkim tarafından cebr veledel'iktiza habs olunur.
Fakat böyle bir kadın, bu mezuniyetden sonra, kocası namına olduğunu sarahaten beyan veya niyyet ederek yabancı bir şahısdan bpre alacak olursa
o şahıs, bu alacağını dilerse o kadından ve dilerse onun kocasından isteyebilir.
Zatüzzevc olmavan fakir bir kadının nafakası, musir bulunan eka-ribinden kimlerin üzerlerine lâzım geleceği, usul ve fürû vesairenin nafakalarına
aid bölümde görülecekdîr.
89 - : Bir kadın, sabık mesele veçhile istidane ederken     kocası namına istıdane erdiğini tasrih veva nivvet ederse dain, o kadına, da. onun kocasına
da müraceat edebilir. Amma bu veçhile tasrih veya niyet oulunmazsa yalnız kadına* kadın da kocasına müraceatde bulunabilir. Seve, niyyeti inkâr
ederse söz, kendisinin olur. Dürri Muhtar, Reddi 'Muhtar.
90 - : îstidane vukuu hakkında zevcenin kavli    mücerredi, kabul olunamaz.
Binaenaleyh dain, borç alman nafakayı zeveden taleb etdikde zevç, idanoyi inkâr eylese mücerred zevcesinin İkrarı ve dainin tasdikiyle Ü-ızam
olunamaz. Zevcin terikesinden taleb vukuu takdirinde de hüküm böyledir. Bu babda mücerred hâkimin istidane ile emr etmiş olduğunun sübutü
kifayet etmez. BeBci iatidanetıin hakikaten vukuunu isbat etmek lâzım gelir.
91 - : Zevcin zevciyyet nafakasını vermekden âciz bulunması, nikâhın feshim müstelzim olmaz. Hindiyye, Dürri Muhtar, Reddi Muhtar.
(Mâlikîlere göre zevciyyet nafakası, zevcin zimmetine müteret-tib bir boredur. Velev ki zevç; "fakir olsun, velev ki nafakanın mikdarı rıza ile veya
kaza ile takdir edilmiş bulunmasın.



Fakat bir erkek, zevcesinin nafakasını vermezse zevcesinin talebi ve aşağıdaki şartların tahakkuku halinde araları tefrik olunur. Şöyle ki:
(1) : Zevç, zevcesinin hal ve istikbale aid taam ve kisvesini teminden âciz olmalıdır. Bu halde nikâh, fesh edilebilir. Fakat müterakim nafakayı
vermekden, aciz, nikâhın feshini müstelzinı olmaz. Bu, zimmetinde bîr borç olarak kain*.
(2) : Zevce, zevcinin fakrına, infaka muktedir olmadığına nikâhın akdi zamanında muttali bulunmamış olmalıdır. Aksi takdirde fesh, talebine hakkı
olamaz.
(3) : Zevç, nafakayı itadan aczini iddia etdiği halde bunu isbat edememiş olmalıdır.-Bu halde hâkim, talâka derhal hükm eder. Fakat aczini isbat
ederse hâkim, kendi ictihacfiyle bir mühlet tayin eder. Bu müddet hitamında talâka hükm eyler. Mühlet esnasında maraz, habs gibi bir ânza vuku
bulursa bu mühlet, temdit edilir.
(4) : Zevç, «ben musirim. Fakat iiifokdan imtina ediyorum» diye iddiada bulunsa bir kavle göre habs edilir, diğer bir kavle göre talâka hükm edilir.
Hiç ceyab vermediği takdirde de    hâkim, fevren talâka hükm eder.
(5) : Mu'sir olduğunu iddia eden bir zevcin mali zahirîsi mevcud olunca zevcesinin nafakası bu malinden cebren ahz olunur. Zevcin mâli, nafakayı
bir dereceye kadar temine kâfi görülünce talâka hükm edilmez. Velev ki zevce, zengin bulunsun. Bu takdirde iki tarafın hâline bakılmaz.
Minehülcelîl, ElmuğmV)
(Şafülere göre de bu hususta şu gibi hükümler caridir:
 (1) : Zevç, nafakanın edna mikdarrm vermekden âciz olunca bakılır : eğer zevce, bu hale sabr ederse nikâhları fesh edilmez*. Takdir edilecek
nafaka, zevcin zimmetinden borç olur. Zevce, bunu ileride kocasından hali yüsrinde tahsil eder. Bundan mesken ile hadim müstesnadır Bunlar bu
halde sakıt olmuş olurlar.
Fakat zevce, bu hâle sabr etmezde hâkime müracaat ederse nikâhları fesh edilir. Şöyle ki: hâkim, üç gün mühlet verir, dördüncü günün sabahında
nikâhın feshine karar verir veya nikâhı fesh etmesi iğin zev ceye emr eder. Muhakkem de hâkim mesabesindedir.
Şayed zevcenin bulunduğu yerde hâkim ve muhakfeem bulunmazsa bizzat zevce, üç gün mühlet verir, dördüncü gününün sabahında nikâhı fesh
eder. Amma zevç, !bu mühletten evvel nafakayı teslim ederse artık fesk caiz olmaz.
(2) : Zevc, ımu'sirlere lâyık bir mikdarda nafaka vermeğe kadir ol--duğu halde bunu vermekden imtina etse fesh cihetine gidilmez. Çünkü bu halde
nafakanın hükmen istihsali mümkündür.
(3) : Zevcin akar ve emlâki veya başka bir yerde sair emvali bulunduğu halde bunların yakın bir -müddetde bey' ve ihzarı kolay bulunmasa bu hal,
zevcin hali hazırdaki i'sarından_ dolayı nikâhın fesh edilmesine mani olmaz. Fakat böyle bir mal, mesafei kasrdan dûn bir yerde bulunur da ihzarı
kolay olursa bundan nafakanın tedariki emr olunur, fesh cihetine gidilmez.
(4) : Hal ve müstakbel nafagasını vermekden acz, nikâhın feshini müstelzim olursa da müterakim nafakayı edadan veya meskenin teva-bii olan
mefruşat ve yemek takımı gibi şeyleri tedarükden ve hadimin nafakasını itadan acz, feshi müstelzim olmaz.
(5) : Zevcin fakrı haline evvçjce ıttıla ve rıza, bilâhare fes1" hakkının sübutüne mani olmaz. Çünkü nafaka, hayatın zaruriyyatındândır. Bir müddet
için nafaka tedarükinde'n   âciz görülen bir kimse, bilâhare nafaka tedarüküne kadir olabilir. Binaenaleyh zevcenin bu hale rızası, böyle bir ümide
mebni olabileceğinden bu hakkının ıskatını icaî? etmes. Minhac, Elmuğnî, Mezahibi Erbea.)
(Hanbelî fukahasının bu hususdaki akvali de şöyledir :
(1) : Zevç, i'sar nafakasını, yani : taam, kisve, süknadan ibaret olan zevciyyet nafakasının en aşağı mikdarını vermekden âciz kalınca zevce
muhayyer olur. Dilerse zevciyyetîn devamım ihtiyar eder. Bu halde i'sar mıafakası, zevcin zimmetine bir deyn olarak teveccüh eder. Şu kadar var
kî, zevç, bu halde nefsini zevcine temkine ve zevcinin meskeninde nefsini habse mevbur olmaz. Ve dilerse derhal nikâhın feshini ihtiyar eder.
Zevceninbu ihtiyarı, fevrî değildir. İsterse üç gün mühlete lüzum kalmaksızın nikâhın feshini iltizam eder, isterse bir müddet son ra bu fesh cihetine
gider. Maahaza zevce, zevciyetin devamını ihtiyaı etmiş olsa dahi bilâhare rücu edere/k feshi iltizam edebilir.
(2) :  Zevç, tacir, sanatkâr veya yakın bir zamanda şifa bulacağı ümit edilir bir halde hasta olûb da az bir müddet nafakayı tedarükdan âciz kalsa
bununla hemen fesh  cihetine gidilmez. Zevcenin bir müdde* intizarda bulunması icab eder.
(3) : Zevcin fakri haline zevcenin evvelce  muttali bulunmamış olması, şart değildir. Hattâ zevce, akd zamanında zevcin fakrine razı olsa veya
nafaka almayacağım şart kılsa da bilâhare nafakanın teazzü-ründen dolayı fesh hakkına mâlik olur. tmam Şafiînin kavli de böyle-ledir.  Çünkü
nafaka, günden güne  teceddüd etdiğinden fesh hakkı da böyle teceddüd eder. Artık zevcenin henüz vacib olmayan bir hakkı ıskat etmesi sahih
olmaz.
Fakat îmam Ahmedin zahiri kelâmına ve İmam Mâlike göre zevce, bu suretlerde nikâhı feshe müstahik olmaz. Zira kocasının bu aybma ra zı
bulunmuşdur.
(4) : Nafakai maziyeyi itadan aciz, nikâhın feshini müstelzim olmaz.
Kezalik : zevç, zevcesinin ekmeğini tedarük etdiği halde kıtlığını, meskenini ve hadiminin nafakasını tedarük edemese yine nikâhları fesh edilmez.
Belki katık vesaire bedeli, zevcin zimmetine mütrettib bir deyn olur. Kadıya göre bunlar, zevaid kabilinden olduğu cihetle zevcin zimmetinde sabit
olmaz.
(5) : Nafakayı vermekden âciz kalan bir zevcin bir şahıs zimmetinde alacağı bulunsa bakılır : eğer bunu istafaya kadir ise nikâh fesh edilmez, fakat
kadir değilse fesh  edilir. Çünkü bu takdirde bu mu'sir olmakdan kurtulmuş olamaz. Elmuğnî, Elmezahibül'erbea.)
(Zahiriyyeye göre zevç, zevcesinin nafakasını ya zulmen veya aczinden dolayı temin etmese de zevce, nefsini zevcinden men edemez. Çünkü
zevce, her ne kadar zulme uğrarsa da zevcinin müstahik olduğu bir hakkı men'e salâhiyeti yokdur. İsterse intisafda bulunabilir.
Bir kadın, nafakasının, kisvesinin, mehrinin verilmesinden dolayı nikâhı fesh etdiremez. Müstahik olduğu nafaka mikdarmı bulabilirse kocasının
malinden bizzat alabilir. Eimuhallâ.)
(Ataya, Zührîye, İbni Şübrümeye göre de zevcin nafakayı veremez bir halde olmasından dolayı zevcesi muhayyer olmaz, Çünkü nafaka da sair
borçlar gibi zevç üzerine lâzım gelen bir hakdır. Artık bundar. acz ile nikâh, fesh edilemez. Şu kadar var ki, bu halde zevcesinin meşru kazanç

şahsına atılmasına müsaade eder. Elmuğnî.) 
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Gaib Zevçler Üzerine Takdir Edilecek Nafakalar :



 
92 - : Bir kimse, zevcesini nafaka   bırakmaksızın terk ile ihtifa veya sefer müddetince  =  en az on sekiz saat uzak veya daha yakın bir mahalle
giderek tegayyü'b eder veya mefkud olursa hâkim, zevcenin zevciyyet hakkında ikame edeceği beyyine üzerine hüküm gününden itibaren   kadri  
maruf nafaka   takdir   eder. Veledel'hâcs  zevci namına   istida-nede bulunması için zevceye izin verir.' Istidaneden maksad.. bir kavla göre
zevcenin ileride parasını kocasından, almak üzere nafakasına aid şeyleri veresiye almasıdır. Diğer bir kavle göre de zevcenin nafakasına aid meblâğı
başkasından istikraz etmesidir. Bir kadın, nafakasını böyle istidane suretiyle tedarük edemezse kazanç yoluna tevessül edebilir. Bu halde kazanı'b
nefsine sarf edeceği şeyleri hâkimin emriyle kocası üzerine bir borç olarak, kâyd edebilir. Buna da muktedir olamazsa her gün için tese'ülde
bulunabilir. Bu suretle de, elde edeceği şeyleri nafakasına sarf ile bunu hâkimin emrile kocası üzerine borç olarak tesbit edebilir. Reddi Muhtar.
93 - : Hâkim, gaib bir zevç üzerine nafaka takdir etmeden evvel, nafaka talebinde bulunan zevceye «zevcinin nafaka terk etmedeğine ve eVan
nâşize ve iddeti geçmiş mutallâka olmadığına dair» yemin verdirir Bu zevcin hukukunu siyanet içindir. Buna (yemini istizhar) denir*
94 - : Zevci gaib olan bir zevceye nafaka takdiri için zevcin menzilinde, veya mestevdei - kendisine emanet bırakdığı kimse elinde veya medyunu
zimmetinde nafaka cinsinden mallan bulunmak lâzım değildir. Zevce de zevcinin nafaka terk etmediğini   beyyine ile isbata muhtaç olmaz. Şu kadar
var ki. gaib zevcin malı olmadığı takdirde zevciyyetin (92) nci meselede yazıldığı üzere beyyine ile sübutü iktiza eder. Maa-mafih bu beyyine
üzerine hâkim, yalnız nafaka takdir eder, 7evciyvetin sübutüne hükm edemez. Binanaleyh bilâhare zevç hâzır oidukdp, bakılır: eğer nikâhı ikrar
ederse mukadder nafakayı vermesi icab eder. Ve eğer inkâr ederse zevce tarafından zevciyyetin yeniden isbatı lâzım gelir, îsbat edemezse söz
nıaalyemîn   zevcin olur. Zevce o nafakayı borç müstevdein elinde ve medyunun   zimmetinde bulunan mala taarruzdan men için kabul olunur.
Reddi Muhtar.
95 - : Gaib bir zevcin zevcesi yamnda taam ve nükud gibi nafaka cinsinden malı bulunursa hâkimin nafaka takdir    edebileceği hallerde zevce, bu
maldan. nafakası için kifayet mikdarı bizzat alabilir. Amma başkasının, yani: müstevdei veya müzaribi etinde veya medyunu âmme tinde bu kabil
malı bulunursa, müsteyde' veya müzarib veya medyun da bu zevce aid kendi yedinde veya zimmetinde o malın bulunduğnu ve zev-ciyyeti ikrar
ederse veya bunlarda-n birinf veya her ikisini inkârı halinde zevce? bunları beyyine ile isbat eyler ise hâkim, yemin istizhardar eonra o maldan
verilmek üzere zevceye hüküm gününden itibaren nafaka takdir eder.
Şu kadar ki vedîa var ise takdim olunur. Çünkü vedianın helaki takdirinde zeman lâzım gelmiyeceğinden tercihan bundan nafaka takdiri, .gaibin
nef ini mutazammmdır. Meğer ki medyunun firar veya inkâr ve yahut ilânı iflâs etmesinden korkulsun. O takdirde nafakayı deynden takdir evlâdır.
Bedeli icare de deyn kabilindendir. Hindiyye, Dürrül'mün-teka, Reddi Muhtar.
96 - : Yukarıdaki mesele veçhile nafaka   takdir edildikden sonra müstevde', vediayı zevceye  ita etdiğini  bilâhare  iddia etse  sözü kabul olunur.
Amma medyun, borcunu zevceye verdiğini iddia etse  zevce ikrar etmedikçe bilâ beyyine sözü makbul olmaz. Hindiyye.
97 - :  Müstevde', vediayı veya zevciyeti inkâr veya vediayı gaib zevce iade etmiş olduğunu iddia etse kendisine zevcenin talebile yemin
verdirilemez. Reddi Muhtar.
98 - : Müstevde', veya medyun, gaib zevcin    zevcesine şu kadar müddete kâfi  nafaka terk etdiğine veya bu kadını boşamıs., iddeti de nihayet
bulmuş olduğuna dair beyyine ikamesinde bulunsa bu beyyine, müstevdein elinde   ve   medyunun;  zimetinde   bulunan   mala   taarruzdan men
için kabul olunur. Reddi Muhtar.
99 -  : Zevciyyet, müstevdein veya medyunun ikrarile kabul edilmiş olduğu suretde gaib zevç, gelib de nikâhı inkâr ve kadının beyyine ile isbatdan
izharı aczi üzerine yemîn eylese vediayı dilerse bu kadından ve dilerse müstevde'den taleb ve ahz eder. Amma borcu yalnız medyundan alır.
Medyun da kadına rücu eder. Hindiyye.
100 - Gaib zevç gelib de nafakasını    müstevde' veya medyundan almış olan zevcesini evvelce boşamış ve iddeti bitmiş olduğunu iddia ve isbat etse
makbuzu olan malı zevcesine ve bu hale muttali olduklarını isbat  etdiği takdirde  müstevde'   veya    medyununa tazmin etdirebilir. Amma isbat
edemediği takdirde müstevde' veya medyun zevciyeti bilib de talâkı bilmediklerine yemin ederlerse kabul    olünub zemandan beri olurlar.
Hindiyye.
101 - : Müstevde',  vediayı hâkimin    emri  olmaksızın     nafakası için mudiin zevcesine, teslim etse  zamin olur.     Fakat hâkimin emrile teslim 
ederse zamin  olmaz. Mûdâ,   vediayı   zevcesinin nafakasına sarf etmemesini müstevdee tenbih etmiş olsa da buna itibar olunmaz. Ha-niyye.
102 - : Nafaka, zevcenin medarı hayatı olduğu için gaibin müs-tevdei yanında veya medyunu zimmetindeki nafaka cinsinden olan malından bilkaza
takdir olunur. Hattâ zevcin gaygubetinden evvel kazaen takdir edilmiş olan nafakai maziyede zevcin gaygubetinden sonra bu maldan bilkaza istifa
olunabilir. Çünkü vediada, deynde nafaka ile hüküm caiz ve bu cevazın tarikinde ihtilâf carî olduğundan bu hususda mazi ile müstakbel müsavi
olur. Halbuki zevce, vediadan veya deynden nıehrini taleb etse hâkim, bununla hükm etmez. Zira nafaka tafcdirin-deki hikmet ve maslahat, bunda
mevcud değildir. Bedayî.
103  - : Bir vakfın gallesindeki istihkak da vedîa ve deyn hük-tnündedir.
Binaenaleyh gaib zevcin bir vakıf gailesinde    istihkakı olduğunu mütevelli, ikrar etse bundan zevcesi için nafaka takdir olunabilir. Reddi Muhtar.
104 - : Gaib zevcin müstevdei yedinde olub nafaka cinainden bulunmayan mallarından zevcesi için nafaka takdir olunmaz ve nafakanın
teazzüründen dolayı beynleri de tefrik edilemez.    Mefkud mebhanesine de müraceat!..
«  (Mâlikîlere göre gaib zevç hakkında şu gibi hükümler carîdir :
(1) : Nafakanın vücubi hususunda gaib, hazır hükmündedir.   Elve rir ki zevce, kocasına nefsini temkine    müheyya bulunmuş olsun.  Bu halde
zevcenin talebile hâkim, nafakai mislini takdir eder.    Bu takdir hâkim bulunmadığı yerlerde cemaati müslimîne aid bulunur,
(2) : Gaibin zevcesine aid nafaka, bir kimsenin elinde bulunan vediasından veya zimmetinde olan alacağından istifa olunabilir. Zevce, indel-inkâr
bu vediayı veya deyni isbat edebilir. Hattâ bu hususda bir şahid ile zevcenin yemini de kifayet eder.
(3) : Gaibin zevcesi, nafakası takdir edilince: «nafakaya müstahik olduğuna, zevcin kendisine nafaka terk etmediğine ve bu nafakayı verecek bir
kefil bulunmadığına» yemin eder. Alacağı bu nafaka için kendisinden ihtiyaten bir kefil istenilmez. Bilâhare zevci gelir de bunun nafakaya
müstahik olmadığını, meselâ  : Nâşize bulunduğunu beyyine ile isbat ederse aldığı nafakayı istirdada müstahik olur.
(4) : Bir kadın, sefere çıkacak olan kocasından nafakasını isteyebilir. Şöyie ki: zevç, eğer mutad veçhile bir sefere çıkacak   ise kadın, ibu sefer
müddetine aid nafakasının peşin verilmesini taleb edebilir. Fakat mu'tadın fevkinde bir fesere çıkacağı iddia edildiği takdirinde mü-tad sefer



müddetine tekabül edecek nafakanın   muaccelen verilmesini, bundan fazla günlerin nafakası için de kocasının   bir kefil götürmesini mütalebede
bulunabilir.
(5) : Gaib zevcin mali, nafaka cinsinden olmak iktiza etmez. Akar kabilinden olsa da nafaka için satılabilir.
(6) : Zevç; gaib olub nafaka tahsili müteazzir olunca bakılır : eğer zevç, yakın ve malûm bir yerde gaib ise zevcesini infak etmesini, aksi takdirde
talâka hükm edileceğini hâkim, kendisine ihbar eder. Fakat öşrü sabit olduğu halde bulunduğu yer bilinmezse hâkim, bir mik-dar mühlet verir. Bu
mühlet hitamına kadar zuhur etmezse hâkim, talâka hükm eder. Zevce gerek medhulün biha olsun ve gerek olmasın. Zevç, iddet içinde zengin
olursa ricat edebilir. Ehnuğnî, Şerhi Erbil'-berekât.)
(Şafiîlere göre de gaib zevç hakkında şu hükümler carîdir  :
(1) : Gaib olan zevcin mekânı malûm, zevce de nefsini temkine müheyya olunca hâkim, indettaleb keyfiyeti zevce ilâm eder ve gelmesi kabil olan
zamana, kadar intizar edilir. Zevç, bir özre mebni olmaksızın gelmezse hâkim, onun aleyhine zevciyet nafakasını, takdir eder. Bu* halde bu nafaka,
gaib zevcin bir malı mevcud ise ondan alınır,  mevcud değilse hâkim, zevceye istidane için izin verir. Zevce, bilâhare bununla zevcine rücu
eder.                                                                                        
(2) : Zevcin mekânı meçhul olunca hâkim, mümkün mertebe aras-dırır. Zuhur etmezse hazır malinden  zevciyet nafakası takdir eder ve zevceden
sarf edeceği nafaka mukabilinde bir kefil alır. Çünkü bu halde zevcin vefat veya zevcesini bainen tatlik etnüş olması melhuzdur.
Bu kefalet, bir kefaleti deyn değil, belki "bir kefaleti ihzardan iba-retdir ki, zevcenin nafakaya ademi istihkakı tebeyyün edince kendisini kefil, ihzar
eder. Elmuğnî, Tuhfetühnuhtac, Ehnezahibül'erbea.)
(Hanbelîlerin de bu husuda kavulleri şu veçhiledir :
(1) : Zifafdan evvel gaib olan bir zevcin zevcesi için nafaka takdir edilemez.  Meğer ki hâkim tarafından zevcenin  nefsirii teslime müstaid bir halde
bulunduğu ilâm edilsin. O halde zevç, gelir de bizzat* veya gelmez de kendisine tesellümü caiz bir şahıs vasıtasiyle bilvekâle zevcesini teslim
alırsa üzerine nafaka takdir edilmez. Fakat zevç; gelmez, vekil   de göndermezse  hâkim, zevcin gelib zevcesini tesellüm   edebilecğİ bir vakitden
itibaren nafakasını takdir eder.
(2) : Duhulden sonra gaib olan bir zevç üzerine her halde nafaka takdir edilebilir. Müterakim nafakai maziyede, müstakbel nafakayı da kefalet
caizdir. Velev ki takdir edilmiş olmasın. Binaenaley bir kimse, «ben şu kadımn nafakasına fülânın zevcesi oldukça kefilim» dese nafakai mislini
zamin olmuş olur.
(3) : Gaib zevcin mali bulunursa zevcesinin nafakası bundan ve rilir. Bu mal, satılması kabil uruz. veya akar olsa hâkim,  bunu satar semeninden
nafakayı günden güne tediye eder. Fakat gaibin asla mah bulunmazsa veya bulunurda satılması  müteazzir olursa vo  zevce için borç almak gibi bir
tarik ile nafakayı temin de mümkün olmazsa ka-dm, nikâhını fesh ettirebilir. Hattâ feshden sonra kocasının mali zuhur etse de art»k mutemed kavle
göre buna itibar olunmaz. Bu fesh, zevcenin talebile ya hâkim tarafından veya hâkimin emrile zevce tarafmdar, yapılır. Bu, bir firkatdir, bunda ricat
carî olmaz. İmam Şafiînin, îbn; Münzirin kavulleri de böyledir. Elmuğnî, Keşsafül'kma, Elmezahibür-erbea.)
Eimmei Hanefiyyenin noktai nazarlarına göre nikâh; büyük bir ni-metdir, ehemiyetli ve daimî bir rabıtadır. Bunu nafakanın teazzürü gibi bir arızaya
mebni izale ve ibtal etmek muvafık olamaz. Zaten mehr ve nafakayı vermeğe, sair zevciyyet hukukunu ifaya muktedir olmayanların teehhül ederek
menkuhelerini izrar eylemeleri haramdır. Güzel ahlâk sahibleri, bu cihetleri güzelce düşündükden sonra teehhül ederler. Bu halde infakdan aciz
dolayısiyle iftiraka pek nadiroİarak ih tiyaç hissedilir. Bu gibi nadir hâdiseler ise umumî esasları ihlâle sebeb olamaz.
Maahaza bu fesh ciheti kabul edilse bazı kadınların bir kötü tel-kinata kapılarak nafakalarının teazzürü foehanesiyle zevciyyet rabıtasını izaleye
çalışacakları ve bilâhare bu yüzden bir sefalet ve nedamete duçar olacakları da müsteb'ad değildir.
Hanefîlerin bu noktai nazarları, ahlâkı fâzıla ashabı hakkında hikmet, ve maslahaat pek muvafıkdır. Fakat zamanımızda insanların ahlâkı,
münasebetleri tebeddül etmiş, zevciyyet hukukuna riayet edenler azalmış, kadınların bir müddet nafakasız kalmalarından bir takım İçtimaî
mahzurlar tevellüd edeceği şübhesiz bulunmuşdur. Bu bakımdan da Hanbelî mezhebi, asrın maslahatına daha uygun- görülmüadür. Bunun içindir
ki mülga Fetvahanei âli heyeti te'lifiyesi tarafından (23-Re-fciülâhır 1334) tarihinde Hanbelî mezhebine tevfikan «zevç, gaib olarak nafakanın tahsili
müteazzir olduğu takdirde zevcenin talebiyle kadı nikâhı fesh eder» diye bir madde tanzim edilerek iradesi istihsal edilmişdi.
Nafakanın teazzüründen dolayı nikâhın feshine kail olan müctehid-ler, bu hususda Hazreti Ömer ile Hazreti Alinin (radıyallahü tealâ an-ıhüma)
ordu âmirlerine göndermiş oldukları mektublardan istidlal et-mekdedir. Bu mektublarda deniliyordu ki «Askerlere emr ediniz, ya zevcelerinin
nafaaklanm göndersinler veya onları boşasmlar.»
Bu İstidlale cevaben Hanefî fukahası diyorlar ki âyeti kerimesi, nafaka vermekden âciz olan bir zevcin hali yüsrine intizar edilmesini sarahaten
nâtıkdir. Mezkûr mektublara gelince islâm askerleri, nafaka vermekden âciz değildiler. Çünkü onların ailelerinin nafakaları beytülmâle aid
olduğundan ini nafakaya islâm hükümetinin temin ve irsal etmesi iktiza ederdi. Şu kadar var ki, Hazreti Faruk ile Hazreti Aliyyil'mürtezâ,
kocalarının uzun bir müddet gaybubetlerinden dolayı kadınlarının fitneaye duçar olabilecekler.ni mülâhaza buyurdukları cihetle onların kalblerini"

tatyib edecek şeyleıi göndermelerine lüzum görmüşlerdir. 
[73]

 
Zevcin İflası Ve Nafakadan Dolayı Hapsi :
 
105  - : Men lehünnefaka için sabit olan 'hak, men aleyhinnefaka-larından mukaddemdir.
Binaenaleyh medyum müflisin mahcuriyeti müddetinde de zevcesi tgibi üzerine nafakası lâzım gelen kimseler, malinden infak olunurlar. Çünkü
nafaka, havaici asîiyyeden olduğu cihetle bir kimsenin kendi nafakası, garimlerinin haklarından mukaddem olduğu gibi zevcesinin, sigar evlâdiyle
zevi I'er hamının nafakaları da mukaddemdir.
106 - : Men aleyhinnefakanın usuli havaicinden olan maları, nafaka için satılamaz. Çünkü bir kimsenin usuli havaici, başkalarının haklarından
mukaddemdir.
Binaenaleyh bir kimsenin alelade meskeni veya bir iki kat elbisesi, levazımı beytiyyesi, zevcesinin vesairenin nafakaları için satılamaz. Meğer ki
bunlar, kıymetli olu'b da semenlerinden haline munasiblerim tedarük kabil olsun. O halde satılarak semeninden mütebakisi nafakaya sarf edilir.
107 - : Bir kimse, nafaka cinsinden başka emvali var iken nafakadan olan borcunu edadan imtina etse zevcesinin talebile hacr olunabilir. Bu halde



o kimse, bu mallarını satarak bu nafakaya aid borcunu' ödemezse hâkim, o malları satarak bu 'borcu öder. Şu kadar var ki, medyun hakkında ehven
olandan başlanır, meselâ evvelâ uruzu, badehu akarı satılır.
108 - Zevç, gaib bulunursa nafaka için emvali satılamaz. Eakat hazır olubda zevcesine infakdan ve mukadder nafakasını itadan imtina ederse habs
ve nafaka için malları hacz olunabilir.
109 - : Yesari sabit olub nafakayı temerrüden   vermediği cihetle habs edilen bir zevç, zevcesinin rızası olmadıkça habsden çıkarılamaz.
110 - : Zevç, nafaka için mahbus kaldığı müddetçe de zevcesinin nafakası üzerine lâzım gelir. Bu halde zevce, bilâhare zevcine rücu etmek üzere
hâkimin emrile borç olarak nefsine infakda bulunabilir. Yoksa zevcinin habsile nafakası sakıt olmaz.
111 - : Hakikaten mû'sir olan bir zevç, zevcesinin   nafakasından dolayı habs edilemez. Fakat mu'sir olduğu malûm olmazsa hâkim, nafaka
vermesini, aksi takdirde habs edileceğini kendisine ihtar eder. Bu halde zevce, defeat ile müraceat ederek    nafakasını vermediğinden dolayı
habsini isterse hâkim, zevci habs eder.
112 - : Zevcesinin rıza ye kaza ile mukadder nafakasını vermek-den kaçman bir zevç, sabık mesele veçhile gınası sabit olmadıkça habolunamaz.
I'sarı hakkındaki sözü yeminiyle kabul olunur. Bodayî, Bahr, Hindiyye, Dürri Muhtar.
« (Eimmei saireye göre de zevcesinin nafakasını muktedir olduğu halde vermekden imtina eden bir kimse, zevcesinin talebile habs edilir ve bu habs

ile zevcesinin nafakası sakıt olmayıb devam eder. 
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Nafakaya Aid Kefaletler :
 
113  - : Kaza ile veya rıza ile takdir edilmiş bir nafakaya kefalet caizdir.
Binaenaleyh -bir kimse, kefil olduğu mefruz nafakayı zâmin olur. Fakat zevç, tegayyüb edecek olmadıkça gayri mefruz = gayri mukadder nafakaya
kefalet caiz değildir.
114 - : Bir kadın, hâkime müraeeatle kocasının tegayyüb edeceğinden bilhabs gelecek aylar nafakası için kendisinden kefil alınmasını istedikde
bakılır:  Eğer kocasımn tagayyüb   ve müsaferet müddeti bir sene ise veya hac yolculuğu gibi malûm ve muayyen ise kocası, bu müddete aid
nafaka için kefil vermeğe istihsanen mecbur olur. Fakat malûm ve muayyen değilse yalnız bir aylık nafaka için kefilverib ziyade müddet için kefil
vermeğe mecbur olmaz. Nafaka, gerek mefruz olsun ve gerek olmasın.
115  - : Zevç, nafakai mefruzeden müterakim    mikdarı vermeden başka bir memlekete gidecek olsa zevcesinin hâkime müraceatile talebine mebni
kefil vermeğe mecbur olur.
116 - : «Nikâh baki oldukça» veya «zevceyn hayatda bulundukça» yahut  «zevciyyet mevcud oldukça» tabirlerile yapılan bir kefalet,  ebede, yani :
nikâhın devamı müddetine masruf olur. Velev kis«edeb» lâfu zikr edilmesin.   Hattâ bu   suretlerin  hepsinde   kefalet, talâkdan  sonra idetin
nihayetine kadar da devam eder. Nitekim «her aylık, her senelik nafakaya kefilim» denildiği suretde de hüküm böyledir. Fakat bir senelik veya altı
aylık gibi muayyen bir müddete aid nafakaya kefalet, yalnız o müddet içindeki nafakaya mahsus ve binaenaleyh kefil, yalnız bu müddete ait
nafakayı zâmin olur.
117 - :  Zevç, gaib kocasının müstevdei    elindeki veya medyunu zimmetindeki mâlinden  hükmen nafaka   ahz  edeceği   takdirde   hâkim, zevcin
hukukunu muhafaza makasadına binaen zevceden yalnız me'huzu olannafaka  mikdarı hakkında ihtiyaten kefil alabilir.   Çünkü zevcenin naşiz£ ve
iddeti geçmiş mutallaka olması veya   nafakasını peşin olarak almış bulunması melhuzdur.
Binaenaleyh zevç, geldikde nafakayı vermiş olduğunu beyyine ile isbat veya zevce yeminden nükûi ederse almış olduğu mali dilerse zevceden ve
dilerse kefilden isteyebilir. Velev ki kefil, yeminden nükûl etittiesin. Lâkin zevce, ikrar ederse yalnız kendisinden istenilir. Yemin ettiği suretde ise
hiç birinden istenemez ve bu suretde kefil taiüıf olun-pnaz.
118 - : Bir kimse, zevcesine infakda bulunmasını bir sahsa emr etse o şahıs, sarf edeceği kadri maruf nafaka bedelini o kimseden ve-, bade vefatihi
terikesinden isteyib alabilir. Velev ki o kimse  «masrafını ben vereyim» diye rücuu şart koşmuş olmasın.
Fakat bir kimse, kendi mâlinden başkasının menkûhesini emri olmaksızın bir müddet teberüen infakda bulunsa bilâhare ondan nafaka namına bir
şey almaya müstahik olmaz.
119 - : Tezevvüc şartı veya kasdi ile yapılan infak, zemam   mu" ciddir.
Binaenaleyh bir kimse, başkasının mu'teddesine bedel'idde tezevvüc şartiyle veya örf ve âdetin delâletime nazaran tezevvüc etmek kasdile infakda
bulunsa bu infak masrafını bu mu'teddeye tazmin ettirebilir. Bilâhare tezevvüc vuku 'bulsun bulmasın. Çünkü böyle bir infak ile mükellef
bulunmamışdır. Haniyye, Bahri Raik, Minhetül'hâlik, Reddi Muhtar, Ali Efendi fetâvâsı,
« (Mâlikîlere göre, evvelce de işaret olunduğu üzere sefere çıkacak bir kimseden zevcesi, nafakası için cebren kefil alabilir. Hali hazerds ise
mukarrer nafakaya zevç ile zevcenin rızalariyle kefil verilmesi sahih ve lâzımdır.)
(Şafiîlere göre de zevce, müterakim nafakası için kocasından kefil isteyebilir. Fakat müstakbel nafakası hakkında zevcini ledel.icab i^ar için kefil
taleb edebilirse de borcun edası için kefil taleb edemez. I
(Hanbelîlere göre de zevcenin hem müterakim nafakai maziyesı için, hem de nafakai müstakbelesi için kefalet sahihihdir. Velev ki nafakası takdir

edilmiş olmasın. Elmuğnî, Elmezahibül'erbea.) 
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Nafakadan İbra Ve Sulh :
 
120  -  : Mukadder nafakanın maziye  aid kısmı    tamamen ibrayı kabildir.
Binaenaleyh bir kadın, zevcini zimmetinde kazaen veya rızaen bore olan müterakim nafakai maziyesinden ibra etse bu nafaka sakıt olur. 'Hibe
suretinde de hüküm böyledir. Çünkü borcu hibe dahi ibra demek-dir. Bedayi.
121 - : Müstakbele aid mukadder nafakanın yalnız ibtidası ginçte olan kısmı ibrayı kabildir, mütebakisi kabili ibra değildir.
Meselâ : aylar ile takdir olunan nafakanın müstakbele aid kısmı ibra olundukda yalnız ihtidası diihul etmiş olan aya isabet eden kısım hakkında ibra,



sahih olur. Hattâ zevce, «bir senelik nafakadan ibra et-dim» dese de yine yalnız bir aylık    nafakadan zevcT berî olur. Çünku diğer aylar girmedikçe
nafakası vacib   olmayacağından ibrası muteber olmaz.
Her gün, her sene, her altı ay için takdir edilen nafaka hakkında da hüküm böyledir. Bu suretlerin hepsinde de ibra edilen- kısmın ibtidası ,dühul
etmiş bulunmak şartdır. Dürri Muhtar.
122  - : Gayri mefruz nafakadan ibra sahih değildir.
Binaenaleyh bir kadın, henüz takdir olunmayan nafakasından kocasını ibra etse, meselâ : «Ben senin zevcen oldukça sen nafakamdan be-rîsin»
dese bununla hakık nafkası sakıt olmaz. Bahri Raik.
123 -  Zevç ile zevce, nikâh esnasında bir nevi    nafaka üzerine, meselâ : nafakanın bilâ takdir verilmesi, yahut yalnız kışlık elbise ita-eı hakkında
mukavelede bulunsalar buna riayete mecbur olmazlar. Binaenaleyh muahharan takdiri ve yazlık itası istenilebilir.  Çünkü nafakadan kabielfarz
ibra sahih olmadığı gi'bi henüz vacibül'eda olmayan bir şey  hakkında    mukavele de   muteber  değildir.     Dürri   Muhtar  Redd; Muhtar.
124 - : Nafakadan sulh, caizdir. Bu sulh,    aşağıdaki meselelerde yazılı olduğu üzere bitarikittakdir ve bitarikilmuaveze olmak üzere iki kısma
ayrılmışdır.
125 - :  Nafakadan    nükud veya nafaka    cinsinden sair bir şey üzerine vaki olan bir sulh, nafakayı takdir kabilindendir, muaveze değildir, bu
nafaka, gerek mefruz oİ3un ve gerek olmasın.    Bahri Raik, Reddi Muhtar.
126 - : Takdir tarikiyle olan sulhun devam ve istikrarı lâzım gelmez, bunun ileride tezyid ye tenkisi caiz olur. Meselâ : sulhen takdir edilen
meblâğ, esasen gayri kâfi veya bilâhare galai es'ar hâsıl olsa zevcenin talebi üzerine kifaye mikdarına iblâğ edilebilir. Bu mikdarın ademi kifayeti
veya galâi es'asın husulü beyyine ile sabit olabileceği gibi zevcin ikrariyle veya yeminden nükûlü ile de sabit olur.
Fakat zevç, sulhen teayyün eden mikdarı edaya muktedir olmadiğı-ğını beyan ederse iddiası mesmu olmaz. Çünkü bu miktarı iltizam etmesiyle
vaki beyanı arasında tenakuz bulunmuş olur. Meğer ki ademi iktidarı, bilâhare tahakkuk veya es'arın tegayyürü ile daha az bir mik-darm nafakaya
kifayet edeceği tebeyyün etsin. O takdirde mezkûr mik-dar, kadri kifayeye tenzil olunabilir. Dürri" Muhtar, Reddi Muhtar.
127 - : Sulh, nafaka  cinsinin hilafı  üzerine akd olundukda bakılır eğer nafakanın kazaen veya rızaen    takdirinden evvel ise nafakayı takdir
kabilinden olüb sabık mesele veçhile tezyid ve tenkisi caiz olur. Amma takdirden sonra ise muaveze kabilinden olub mezkûr takdiri mübtil ve 
tezyidile tenkisi    gayri caiz olur.    Bahri  Raik, Reddi Muhtar.
Kisveden sulh hakkında da bu iki mesele hükümleri carîdir.
128 - : Zevç ile zevce, bırrıza şehrî şu kadar meblâğ nafaka takdiı îtdikden sonra henüz  aydan bir vakit geçmeden başka bir  şey üzeri-ıe sulh olsalar
bakılır: eğer bedeli sulh, muayyen veya gayri muayyen
bu kadar ölçek un gibi nafaka cinsinden bir şey ise bu sulh, nafaka takdiri kabilinden olur. Amma elbise ve emsali bir şey ise muaveze itibar
olunur.
Ayın çıkmasından sonra gayri muayyen şu kadar dakik veya emsali bir şey üzerine sulh vaki olduğu takdirde ise bedelin meclisde zev ceye teslimi
lâzım ve aksi takdirde sulh bâtıl olur. Çünkü bu suretde müddetin geçmesine mebni nafaka, kablessulh zimmete müterettib bir borç olur. Bu halde
borç ile borç mübadele edilmiş olacağından meclisde bedeli kabz lâzım gelir. Bahri Raik, Nitekim nükud üzerine vaki olan bu veçhile bir sulh
hakkında da hüküm böyledir.
129 - : Muaveze tarikiyle vuktfbulan sulhde bedelin muayyen ve malûm olması lâzımdır.
Binaenaleyh nafakai mefruzeden, meselâ orta derecede bir hane veya orta halli bir inek üzerine yapılacak bir sulh, caiz olmaz. Amma henüz kazaen
veya nzaen tekarrür etmeyen nafakadan musalehada bedelin bu -veçhile cehaleti sulhu ihlâl etmez.
130 - : Takdirden evvel nafakadan bir ayn üzerine sulh yapıhb da sonra o ayn bil'istihkak zabt edilse zevce, o aynının    misliyyatdan ise mislini ve
kiyemiyyatdan ise kıymetini kocasından ister. Fakat takdirden sonra olduğu suretde sulh, münfesih olur.
Meselâ : zevceyn, bir senelik mefruz nafakadan bir elbise üzerine sulh olub da elbise zevceye teslim olundukdan sonra bil'istihkak zabt olunsa sulh,
münfesih ve zevce, nafakai mefruzesini kocasından istemeğe müstahik olur. Bahri Raik.
131 - : Bir kadın, müstahik olduğu zevciyyet nafakasından ziyade bir mikdar üzerine sulh oldukda bakılır : eğer ziyade, gabnı yesîr mik-darı ise,
sulh sahih olur. Fakat gabnı fahiş derecesinde ise yalnız fazlası bâtıl olub kifaye mikdarı hakkındaki bâtıl olmaz.    Dürri Muhtar,  Reddi Muhtar.
132 - : Nafaka borcu, istidaneden evvel kabili sukut    olduğu cihetle sair borçlardan zaifdir. Binaenaleyh bir kimsenin zevcesi zimmetindeki
matlûbatı ile o zevcesinin »ıafakası arasında o kimsenin rızası munzam olmadıkça tekas vaki olmaz.    Fakat bir kimse, zevcesi zimmetindeki

alacağını, zevcesinin nafakasile rnehrine mahsub etdirebilir.  Meb-sut, Hindiyye. 
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Zevciyet Nafakasının Sukutunu Îcab Eden Haller:
 
133 - : Kaza veya  rıza ile  takdir    edilmeksizin geçen günlerin nafakası sakıt olur. Çünkü nafaka, min vechin sıladır, atiyyedir. Binaenaleyh hâkim,
bu  günlere aid nafakayı hüküm  altına alamaz.  Hattâ zevç, bu günlerin nafakası mukabilinde bir şey vermeğe razıolsa itası lâzım ve sulh olsa sahih
olmaz. Zira lâzım olmayan bir şeyi iltizam, muteber değildir. Zimmetinde vacib olmayan bir şeyden sulh de caiz değildir.
Bu halde hâkimin kazası veya iki tarafın rızası; ancak müstakbel nafaka hakkında, yani : kaza veya rızanın vukuu ânından itibaren icab edecek
nafaka hususunda muteber ve lâzımürriaye olur. Şu kadar var ki, Hanefî fukafaasından bazılarına göre zevce, nafakaya müstahik olduğu tarihden
itibaren henüz bir ay geçmeden bu hakkını talebde bulunursa bugünlere aid nafakasını alabilir. Çünkü müddet, az olunca hakkını iskat etdiğine
delâietetmez. Dürrüknünteka, DtirrüTmuhtar.
Bu kavi, kadınların haklarını daha ziyade koruduğundan vaktile heyeti te'lifiye tarafından bu, tercih edilerek buna göre bir madde tanzim
kilınmışdı. Zira nafaka, min vechin sıla ise de min vechin ıvezdir. Bir kadının nafaka takdir etdirmeğe kıyamı, bazı manialara mebni bir kaç günler
teehhür edebilir. Günü gününe mahkemeye müracaat kabil Dİmıyabilir. Artık bu teehhür, hakkının sukutuna razı olduğuna delâlet etmez.
134 - : Hâkimin kazası veya iki tarafın rızası ile takdirden evvel geçen müddetin nafakası, müstedane olsa da sakıt olur.
Binaenaleyh zevce, bu müddet içinde nafakası için kendi mâlinden sarf etdiğişeyleri veya başkasından borç olduğu meblâğı zevcinden isteyemez.



Zevci gerek hazır bulunmuş olsun ve gerek olmasın. Hindiy-ye.
137 - : Bir kimse, zevcesi hakkında geçen şu kadar müddet için zimetinde şu kadar borç olduğunu ikrar etse bu ikrarı, nafakai mefru-zeye haini
olunarak mezkûr nafakayı vermesile- ilzam olunur. Şu kadar var ki zevce, sual edilmeksizin bu nafakanın mefruze olmadığını itiraf ve tasdik ederse
kocası, vakî olan bu ikrarile muaheze olunamaz.
136 - : Müterakim nafaka, müstedane  = borç alınmış olmadıkça zevç ile zevceden birinin vefatile sakıt olur. Çünkü, bir nevi hibe mesabesinde
olduğundan kablelkabz vefat ile bâtıl olur. Fakat kaza ve rıza ile takdir edilmiş olan müterakim mikdar, zevcin zimmetinde borç olub zeyceynden
birinin vefatı ile sakıt olmaz. Binanaleyh zevce, bu mikdarı vefat eden kocasının terikesinden isteyebilir. Kendisi vefat etdiği takdirde de vârisleri
bunu zeycden isteyib alabilirler. Bu nafaka, gerek isti-dane edilmiş olsun ve gerek olmasın.
137 - Müterakim zevciyyet nafakasının talâk ile sukutunda ihtilâf vardır. Sahih olan, sakıt olmamakdır, gerek borç alınmış olsun ve gerek olmasın.
Kadınların hukukunu muhafaza ve nafakayı iskat mak-
sadiyle   tevessül   olunacak   hiyle    tarikini    ted   için  bu kavi,    racih.   bulun-mugdur.
138 - : Bir kadın, temvîn tarikiyle = kocasının sofrasında yamak suretiyle infaka razı olunca nafakası hakkında evvel yapılmış olan farz ve takdir,,
sakıt olur.
139 - : Zevcenin müterakim nafakası, hâkimin emriyle borç alınmış olmayınca nüşuzile sakıt olur.
Meselâ : borç almaksızın üç aylık nafaka, teraküm etdikden sonra, dördüncü ayda nâşize olsa işlemiş olan işbu üç aylık nafakası sakıt olur. Hattâ
muahharan nüşuzunu terk etse de bu nafakayı isteyemez. Çünkü sakıt olan, avdet etmez. Fakat nüşüz ile asıl farz ve takdir bâtıl olmayacağından
zevce, nüşuzünü.terk etdiği günden itibaren evvelce takdir olunan nafakası tekrar işlemeğp başlar, yeniden farz ve takdire hacet kalmaz. Reddi
Muhtar.
140 - : Nafakaya istihkak için aranılan şartlardan herhangi birinin bulunmamasıyle ya nafaka bidayeten lâzım gelmez veya icab eden nafaka sakıt
olur. Hiddetin veya hürmeti musahereyi mucib bir halin tehad düsÜ gibi. Nitekim yukarıda tafsilâtı geçmişdir.
« (Makilere göre de aşağıdaki sebeblerden dolayı zevciyyet nafakası sakıt olur. Şöyle ki :
(1) : Zevcin Ösri halile nafaka sakıt olur. Zevce, medhulün biha ol-eun olmasın. Zevç, bilâhare zengin olsa da zevcesi, o ösr zamanına müsadif
nafakasını isteyemez. Velev ki bu nafaka,, bir Mâliki hâkimi tarafından farz ve takdir edilmiş olsun. Bir erkek mu'sir' bulundukça zevcesi nafaka
talebinde bulunamaz.
(2) : Bir kadın, kocasile beraber yiyib içdiği takdirde başka nafakaya müstahik olamaz. Bu halde evvelce takdir edilmiş Olan nafakası sakıt olur.
Bu hususda taam ile kisve arasında fark yokdur. Zevç, kisveyi temin etmiş olunca kisve hakkındaki takdir de sakıt olur.
(3) : Zevcenin nüşuzile nafakası sakıt olur.
Binaenaleyh bir kadın, zevcini kendisine takarrübden veyakendi-siîe istimtadan men etse bu men günlerine aid nafakası sakıt olur.
Kezalik : bir kadın, kocasının izni olmaksızın mahali itaatinden çt-kıb da kocası veya kocasının resulü veya hâkim tarafından men ve reddi kabil
bulunması nafakasısakıt olur. Meğer ki bu halde gebe bulunsun. Bu takdirde nafakaya müstahik olur. Çünkü bu halde nafaka, hami için verilmiş
olur.
Kezalik  : bir kadın, farizai haccı eda için sefere çıkmış olsa hazer nafakasına müstahik olur. Meğer ki sefer nafakası daha az olsun. O takdirde
bundan başkasına müstahik olmaz.
(4) : Zevcenin zimmetindeki bir borcdan dolayı habs edilmesile nafakası sakıt  olmaz.  Nitekim kendisinin bir  alacağından dolayı zevcini habs
etdirmesile de nafakası sukut etmez. Çünkü ihtimal ki, zevci musir olduğu halde malini gizlemişdir.
(5) : Zevç, zengin iken bir aralık fakir düşse yalnız1 bu fakirlik zamanına müsadif nafaka sakıt olur, zenginliği zamanına aid nafaka sakıt olmaz.
Tekrar zengin olunca bu nafakayı zevcesi isteyebilir. Gerek takdirdir edilmiş olsun ve gerek olmasın. Elmuğnî, Mezahibi Erbea.) „
(Şafiîlere göre de şu gibi sebeblerden dolayı nafaka sakıt olur :
(1) : Zevcenin nüşuzünden dolayı nafakası sukut eder. Binaenaleyh bir kadın, kocasını mes ve takbil gibi    istimtadan ve ukarenetden men ederse
veya kocasının iznini istihsal etmeksizin meskeninden çıkar giderse veya kocasından başkasının bir işini görmek için sefere çıkarsa nafakası sakıt
olur.
Fakat inhidamından korkulur bir haneden çıkmak veya ehlini ıya-dete gitmek veya zevç ile beraber veya zevcin işi için iznile sefere çıkmış
bulunmak, nüşuzü icab etmeyeceğinden nafakamn sukutunu müs-telzim olmaz.
(2) :  Kocasının men'ine  rağmen  nafile oruç  tutan veya bir farzı müvessaı, yani  : başka bir zamanda da ifası caiz bulunan bir farizayı ifaya kıyam
eden bir kadının nafaksı sakıt olur. Çünkü bu hususda kocasının emrine imtisal etmesi lâzımdır.
(3) : Nâşuz müddetince nafaka sakıt olur,    nüşuzun terk edilmesile avdet eder.    Yalnız nüşuze mebni bir mevsime mahsus kisve sakıt olunca
bunun bir daha verilmesi lâzım gelmez. Elmuğnî, Mezahibi Erbea,}
(Hanbelîlere göre de zevciyyet nafakasının sakıt olup olmayacağına dair şu gibi meseleler vardır :
(1) : Zevciyyet nafakası, zevcin vefatile sakıt olur. Velev, ki zevce hâmil bulunsun.
(2) : Nafaka, nüşuz ile  sakıt olur.     Nüşuzün zevalinden itibaren tekrar lâzım gelir. Fakat tekarrür etmiş olan bir nafaka, nüşuz ile sakıt olmaz.
(3) : Şeraiti dairesinde tahakkuk edib zimmete    terettüb eden bir nafaka, bir borç olmuş olacağından artık sakıt olmaz.
Binaenaleyh bir kadının kocası tarafından bir özre mebni olsun olmasın terk edilmiş olan nafakası, kocası zimmetinde borç olarak kalır. Gerek
hüküm altına alınmış bulunsun ve gerek bulunmasın. İmam Mâlik ile îmam Şafiînin ve ezher olan rivayete göre İmam Ahmedin mezhebleri
böyledir. Fakat imam Ahmedden diğer bir rivayete göre bu nafaka, hâkim tarafından hüküm altına alınmış olmayınca sakıt olur. Nitekim ekarib
nafakası da böyledir.
Maziye aid olub vaktinde istifa edilmemiş bulunan bir nafakadan vaktin geçmesile istiğna hâsıl olmuş demekdir.
(4) : Nâşize olan bir kadın, gebe olunca yine nafakası sakıt olur mu?.. Bu hususda Hanbelî fukahasınm iki noktai nazarı vardır. Birine göre nafaka,
hamle aiddir. Binaenaleyh validesinin nüşuzile sakıt olmaz. validesine verilir. Diğerine göre nefaka, hâmile aiddir. Binaenaleyh nü-şuzüne binaen

sakıt olur. Elmuğnî, Elmezahibül'erbea.) 
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Nüşuz Sayılıb Sayılmayan Haller  :
 
141 - : Bir kadının kocasına itaati icab eden hususlarda itaatden imtina etmesi, meselâ  : meşru bir sebeb olmaksızın kocasının izni yok iken hanesini
terk edib anasının, babasının veya sair bir kimsenin hanesine gitmesi bir nüşuzdur. Kezalik : hane mülk veya kira ile kendisinin olub da başka bir
ikametgâha naklini taleb etmeden kocasını hanesine girmekden men etmesi de bir nüşuzdur. Çünkü bu da hükmen kocasının evinden çıkmak
demekdir. Böyle bir nüşuz devam 'etdikce de kadın, np'akaya müstahik olmaz.
Fakat kadın, hanesinin lüzumundan bahisle başka bir haneye nak lini taleb etdiği hale kocası imtina ederse bundan sonra kocasını hanesine
girmekden men etmesi nüşuz sayılmaz. Dürri Muhtar.
142 - : Bir kadın kocasının tehiyye etdiği meskeni şer'iye gitmekden kaçınır, yahut 'kocasının men'ine, ademi icazetine rağmen sanat icra sile
meşgul olarak gece ve gündüz hanesinden çıkar giderse nâşize olur. Dür.
143 - : Bir kadın, kendi hanesinde iken kocasına nefsini temkinden imtina etse nâşize olur. Fakat kocasının hanesinde iken mücerred nefsini
temkinden men etmesiyle nâşize olmaz. Çünkü bu halde kocasının galebe ederek meşru emirlerini zevcesine kabul etdirmesi mümkündür.
Hindiyye, Reddi Muhtar.
144 - ; Bir kadın, kendisinin mahremi   olub kocasının göndermiş olduğu bir kimse ile kocasının hanesine gitmekden imtina ederse nâşize olur.
Fakat kocasının hanesine nakl için gönderdiği bir yabancı ile gitmekden imtina ederse nâşize olmaz.
145 - : Bir kadın, mehrini istifa etdiği halde kocasiyle beraber gideceği mahalle azimetden kalınırsa nâşize olur. Fakat mehrini istifa etmemiş
olduğu takdirde nâşize olmaz. Bu hususda zevcenin medhulün bi-ha olub olmaması müsavidir. İmadiyye, Bahri Râik.
146 - : Bir kadın, kocasının mücerred târiki salât olmasından dolayı yanında ikametden veya kocasının tekarrübü idrak edemiyecek derecede
küçük olan evlâdiyle beraber bir menzilde sakin olmakdan imtina etse nâşize olur. Hindiyye.
147 - : Bir kadın, mehri muaccelini    tamamen istifa etdiği veya mehri  tamamen müeccel  olduğu veya mehrini   kocasına Kamilen  hibe veya
mehrinden kocasını ibra eylediği ve şer'i mesken de müheyya bulun duğu halde zifafdan imtina etse nâşize olur.
Fakat bir kadın, velev rızasiyle zifaf oldukdan sonra muaccel mehrini istifa için nefsini temkinden imtina ve kocasının hanesini terk etmekle
nâşize olmaz. Çünkü bu imtinaı, bihakkındır. Binaenaleyh bu hal ile beraber nafakaya müstahik olur. Zira iki hakdan birini taleb, diğerinin
sukutunu icab etmez. Mebsut, Hindiyye, Dür.
148 - : Bir kadın, kocasının müsrifi harab 'olan veya mağsub bulunan hanesinde ikamet etmemesinden dolayı nâşize olmaz.
Kezalik : dari harbde veya mülhid kimselerin sakin bulundukları mahallede ikamet etmemesinden nâşi nâşize sayılmaz. Haniyye, Reddi Muhtar.
149 - : Bir kadın, ebeveyninin veya    akribasımn hanesinde kocasının iznile  ikamet  eder oldukça  nâşize olmayıb  nafakaya müstahik olur.
Kezalik : kocasının taleb etmemesine mebni babasının hanesinde ikamet etmekde olan bir kadın için akdi nikâh tarihinden itibaren nafa-faka
verilmesi lâzım gelir. Çünkü 'bu halde zevce, nefsini kocasının evine gidib orada habs etmekden mümteni bulunmuş delildir. Belki kocası, bunu
taleb etmemesine mebni hakkını iskat etmiş olur. Bu iskat ise zevcenin nafak hakkını ibtal edemez.
Zevcin bu ikamete izin verib vermediğinde ihtilâf olunsa söz, zevcenindir. Dürri Muhtar, Reddi Muhtar.
150 - : Bir ıkadın, kocasının hanesinden çıkmadıkça, onun izni olmaksızın bankasının çocukunu bir ücretle    emzirdiğinden dolavı nâsize olmaz.
Velev ki kocası esrafdan olsun. Su kadar var ki kocası, kendi hukukuna halel iras edeceği cihetle bu yoldaki icarevi fesli ettirebilir. Hatta bir erkek
zevcesini sabık kocasından olan    çocuğunu bile emzirmek-den men edebilir. Dürri Muhtar.
151 - : Bir kadın, namaz veya nifas, havas hallerinde de nafakava müstahik olur. Çünkü bövle bazı zamanlarda istimta imkânının zevali, nafakanın
lüzumuna manî olmaz. Hindiyye.
152 - : V\k, zihar hallerinde de nafakaya istihkak devam eder. Çünkü bu hallerde de habsi'nefs hakkı kaim, teslimi nefs mevcud ve zevcin istimtaı
kabildir. Elbedayi.
153 - :  Bir kadın; retka, karna veya istimtaa    mani bir maraza
mübtelâ veya yadının büyüklüğünden dolayı tekarrübü gayri kabil olsa da nafakaya müstahik olur. Bu manialar, gerek kocasmm hanesine nakilden
evvel ve gerek sonra arız olsun müsavidir. Çünkü bunlar ile ihtibas ve istinas fevt olmaz. Matuhe ile nefsi kocasına temkinden hak-sız yere  men
edilmeyen mecnune  de bu  hükümdedir. Hindiyye, Reddi
Muhtar.
154 - : Bir erkek, zevcesinin veya başkasının bir alacağından dolayı habs edilse veya firar etse veya hacce gitse veya tekarnibe gayri muktedir  bir 
halde hasta, innîn veya mecbub bulunsa  zevcesinin nafakasını vermeğe yine mecbur olur.  Çünkü zevç tarafından vukubulan bir  sebebden nâşi
ihtibas ve  istimtaın fevt  olması, zevcenin nüşuzünü ve binaenaleyh nafakasının suktunu müstelzim olmaz.   Hindiyye,  Bahri Raik.
155 - : Bir kadın, nüşuzünü terk etdiği tarihden itibaren tekrar
zevciyyet nafakasına müstahik olur.     Velev ki  nüşuzünü terk etmesi, kocasının gıyabında olsun.
Meselâ : Nâşize olan bir kadın, kocasının başka bir mahalle mü-şarefet etdiğinden sonra hanesine avdet etse nâşize olmakdan çıkmış olub tekrar
nafakaya istihkak kazanmış olur. Çünkü mani zail olunca memnu avdet eder. Mebsut, Reddi Muhtar.
156 - : Bir kadın, kocasmm hanesinde bulundukça ademi nüşuz hakkında söz, yeminiyle kendisinin olur. Binaenaleyh bir erkek, zevcesinin filhal
veya maziye aid nüşuzünü iddia etdiği haldebeyyine île is-bat edemese söz, ademi nüşuzü hakkında zevcesinin olur.  Dürri Muhtar.
157 - : Nüşuze şahadet olundukda bakılır   : eğer şahidler, zevcin mehri muacceli vermiş olduğunu ve zevcenin kocası   hanesinde bulunmadığını
ifade   ederlerse şahadetleri     makbul ve   nafaka sakıt olur, Amma   yalnız   zevcenin ademi itaatine     şahadet ederlerse  şahadetleri makbul
olmaz. Çünkü bu suretle nüşuz, tahakkuk edemez. Reddi Muhtar.
158 - : Nafaka, esnafen takdir olundukda zevce, lâzım gelen taamları pişirip izhar etmekden imtina ederse cebr olunamaz. Eğer eşraf kızlarından
ise kocası üzerine aşçı tutmak veya pişmiş taam izhar etmek lâzım gelir. Fakat kendi hizmetini kendi görür takımdan ise zevç. aşçıtutmaya ve hazır
yemek tedarüküne mecbur olmaz. Meğer ki zevce, malûl olub da yemek pişirmeye muktedir olmasın. Bahri Raik.
159 - : Yemek ve ekmek pişirmek, elbise yıkamak oda süpür-mek gibi umun beytiyyeyi tesviyeye zevceler diyaneten mecburdurlar. Velev ki benatı



eşrafdan olsunlar. Hattâ bir erkek, hansinde yiyilecek taamları pişirmek için zevcesini isticar etse icare sahih ve zevcenin ücret alması caiz olmaz.
Çünkü diyanetin vacibül'icra olan bir iş mukabi linde ücret istifa halâl değildir. Bahri Raik, îcare mebhasine de müra-ceat!..
Bir mütalea :
Cemiyet halinde yaşayan ve birer medenî rabıta ile "birbirine, bağlı bulunan insanların intizamı hayatı, bakai mevcudiyeti, bir takım karşılıklı
vazifelerin icrasına mütevakkıfdır. Bu vazifeler, esasen iki kısma ayrılır. Bir kısmı, hukukî vazifelerdir ki, her halde icrası mecburîdir. Diğer (kısmı
ise ahlâkî vazifelerdir ki, icrası mecburî değildir. Bu kısmın kuvvei tediyyesi, sırf, dinî vicdanîdir. Bunlara riayet edilmemesi, şer'an ta'zirî,
kanunun müdahalesini müstelzim olmaz. Fakat bu hal, şer'i enver nazarında mezmum, milletin umumî vicdanında makduh olduğundan sahibi
yüksek hasletlerden mahrum sayılır.
işte bütün bir içtimaî manzume arasında cereyan eden bu iki kısım vezaifin en geniş tecelligâhı, aile hayatıdır.
Meselâ : aile reisi bulunan bir erkek için zevcesinin mehrini vermek, nafakasını tedarük etmek, bir kadın için de bîr şer'î mani mevcud olmayınca
kocasının hanesinde bulunmak, 'kocasının meşru emirlerine itaat etmek birer hukukî vazifedir. Bu vazifeleri ifaya şer'an, kanunen bir mecburiyet
vardır.
Bir erkek için refikasiyle pek ziyade hüsni nıuaşeretde bulunmak, kendisi ne kadar zengin, refikası da ne derece fakir bir aileve mensub olursa olsun
onu kendi sofrasına alarak birlikde teavvüşde bulunmak, bir kadın için de umun beytiyyesini bizzat idare etmek, çocuğunu emzirmek birer ahlâkî
vazifedir. Vakıa bunlara riayet, hukukan mecburî olmayabilir. Fakat insanlann.asiî ahîâkan yüksekliği, vicdanen nezaheti bu gibi ahlâkî vazifelere
riayetleri derecesile'mütenasiben mümkeşif o-lur. Çünkü hukukî vazifeler, mecburî olduğundan bunların yapılması, o kadar bir meziyyet sayılamaz.
Asıl meziyyet, asıl vicdanî fazilet ve kemal, İKtiyare bağlı vazifelerin yapılması halinde tebarüz eder, sahihi için birer şeref ve şan vesilesi olur.
Ezcümle birkadın için yemek pişirmek, çamaşır yıkamak, tahta, silmek, kendi elbisesini kendisi dikmek, çocuğunu emzirmek, kocasına karşı
mücamelede bulunmak, kocasının yükünü tahfife çalışmak öyle birer ahlâkî vazifedir .ki, bir kadın için bunlardan daha faideli bîr şeref tasavvur
olunamaz;
Hiç bir kadın, servet ve şâmânına.mensub olduğu ailenin içtimaî mevkiine bakarak bu gibi müstahsen vazifeleri görmekden kaçınmama-hdır.
Resuli Ekrem, sallallahü aleyhi vesellem efendimiz, Aliyyülmürteza ile Fatımatüzzehra arasında işleri taksim ederek lıane haricine aid vazifeleri
Hazreti Aliye, hane içinde vazifeleri de Cenabı Zehraya tahsis buyurmuşlardı. Bütün islâm muhadderatının seyyidesi olan Fatim.atüzzehra
Hazretleri bu vazifeleri ifadan imtina etmemişlerdi. îşte islâm hanımları için en ulvî bir imtisal numunesi...
Ana baba için lâzımdır ki, ileride birer hane sahibesi olacak olan kızlarını bu gibi ev işlerini güzelce görebilecek bir suretde yetişdirip terbiye
etsinler.
Vakıa babasının, anasının veya kocasının serveti sayesinde bu gibi vazifeleri bizzat ifadan müstağni olacak kadınlar bulunabilir Fakat düşünmelidir
ki, âlemin şüunâtı muhtelif suretlerle tecellî eder, kaderin garip cilveleri zuhuruna gelir, pek zengin olanlar, bir günde fakir düşebilirler, bugün
başkalarını istihdam edenler,yarın başkalarına hizmet etmeğe mecbur bir hale maruz kalabilirler.
Hâsılı cahilane birgurura, atalete, gâfilâne bir zevk ve sefa emeline, müsrifâne bir tezeyyünat hevesine meclûb olan kızlar, kadınlar için bir azda
istikbali düşünmek, ilerideki sadetlerini temin edecek esbabı hazırlamaya çalışmak lâzım gelir.
İste kadınların ifasiyle diyaneten mükellef oldukları bir takım ailevî vazifeler, bütün bu gribi gayeleri temin hikmetine müsteniddir. Bu vazifeleri

ifa etmeği büyük bir şeref telâkki.etmelidir. Mesud, mütesanid aileler, ancak bu sayede teessüs ed?r, payidar olur. Ve minallahittevfik. 
[78]

 
Zevcelerin Hadimlerine Atd Nafakalar   :
 
160 - : Mu'sır = fakir bulunan bir erkek üzerine zevcesinin hadimine aid nafaka lâzım gelmez. Fakir musir = zengin olan kimseye zevcesinin
memlûk veya memlûkesi bulunan hadimin nafakasını vermek lâzım gelir. Bu hadim, velev ki hizmete muktedir olduğu halde henüz çocuk
bulunsun.
161 - : Bir kadının iki veya daha ziyade   hadimi bulunsa kocası bunlardan yalnız birisinin nafakasını vermekle mükellef olabilir. Mütebaki
hadimleri hanesinde bulundurmak d an imtina edebilir. Meğer ki bu zevcesinden bir çok çocukları bulunub da birden ayade hadime muhtaç
bulunsunlar. O halde birden ziyade hadimin   nafakalarını vermek icab eder.
Bif kimse, şerefli bir aileye   mensub veya malûl bulunan zevcesini yemek pişirmekle mükellef tutmayıb da onun taamını kendisinin aşçısı
vasıtasiyle temin ederse hadiminin nafakasını vermeğe mecbur olmaz.
163 - : Bir erkek, hadim veya hâdimeye    mâlik olmayan zevcesi için hadim tedarüküne mecbur    değildir.  Şu  kadar  var ki,   bu halde zevcesinin
muhtaç olduğu şeyleri     çarşıdan getirmesi  kendisine lâzım
gelir.
164 - : Bir kimse,    zezcesinin hadimini istihdam edebilir. Bu hadim, o kimseye veya zevceye hizmetden imtina ederse nafakası o kimseye lâzım
gelmez. Çünkü hadime verilen nafaka, hizmet mukabilinde-dir.
165 - : Zevcenin hadimine verilecek nafaka, maruf veçhile hadime kifayet edecek mikdarda bulunur. Hadimin nafakası, katık itibariyle zevcenin
nafakasına muadil olmak lâzım gelmez.
Hadimin elbisesi de vakte ve zaman ile mekâna göre âdet hasebiyle muhtelif bulunur.
166 - : Bir zevce küçük olsun büyük olsun, alelade veya cesîm bir hane içinde yalnız ikamet etmekden tevahhuş eder bir halde bulunursa kendisine
bir munise tedarük etmesi, kocası üzerine lâzım gelir. Fakat salih komşular arasında, küçük bir hanede ikamet edib kendisine havf ve dehşet arız
olmıyacağı malûm olan bir zevce için munise tedarüki icab etmez. Bedayi, Bahri Raik, Hindiyye, Dürri Muhtar.
(Mâlikîlere göre zevç, musir olduğu gibi zevce de musire olub bizzat hizmet etmezse veya zevç, mevki sahibi, olub zevcesinin bizzat hizmet
etmesi münasib görülmezse zevcesine bir veya lüzumuna göre nıü-teaddid hadim tedarüki icab eder. Aksi takdirde zevce, hanesi işlerini bizzat
görür. Kocası da müsaid zamanlarda kendisine yardım eder.
Dikiş gibi, nakış işleme gibi şeyler, hane umurundan sayılmadığından bunları yapmak zevce üzerine lâzım gelmez.
Zevcin de, zevcenin de hadimi bulunsa zevce, kendi hadiminin hizmetini iltizam edebilir. Meğer ki şühud ile sabit ıbir töhmet şaibesi bulun sun.



Elmuğnî, Elmezahibül'erbea.)
(Şafiîlere göre de zevce, hurre olub bizzat hizmet görür takımdan olmayınca hadime müstahik olur. Velev ki kocası mu'sir bulunsun. Aksi takdirde
hizmetçiye müstahik olmaz. Meğer ki hasta veya pek yaşlı bulunsun.
Hadimin zevceye bakması caiz olacak kimselerden tedarüki şart-dır. Cariye ve sabî gibi. Elmezahibül'erbea.)
(Hanbelî fukahasına göre de hasta olan veya kadr ve şeref sahibi bir aileye mensub olub da bizzat hizmetde bulunur takımdan olmayan bir zevce
için kira veya şira ile bir hadim tedarüki, kocası üzerine lâzım gelir.
Hadim; ya Kadın, ya zî rahmi mahrem veya gocuk ve yahut mem- - erkekükden mahrum olmalı, yani : zevceye bakıb hizmet etmesi halâl olan
takımdan bulunmalıdır. Hadimin kitabiyye olması da, sahih olan veçhe göre caizdir. Çünkü ehli kitabi istihdam mübahdır.
Zevç ile zevce, zevceye aid, meselâ*: onun memlûkesi olan bir cariyenin hizmetine muvafakat edebilir. Fakat zevç, «ben bunun hizmetine razı
değilim, başka hadim tedarük ederim» diyebilir. Elverir ki hizmete saüh bir hadim tedarük edebilsin.
Zevce, «ben, kendime hizmet eder, hizmetçinin ücretini kendim alırım diyemez. Çünkü ücreti vermek, zevce aiddir. Hadim tedarükl, zevcin
hukukuna hizmet eder, zevcenin de kabrini yükseltir, rcfahiyetini artırır. Zevcenin bizzat hizmeti ise bu maslahatlere münafidir.
Bilâkis zevç, «ben sana 'bizzat hizmet ederim» dese zevcesi kabule mecbur olmaz. Çünkü kadın, hadim vasıtasile ihtişamda bulunur. Kocasının
hadim vazifesini görmesi ise kadrini tenzil eder. Diğer bir bakımdan da zevcenizi buna razı olması gerekdir. Zira bununla kifayet husule gelir.

Zevç, hadimin nafakasını en az bir mu'sir zevcenin nafakası nispetinde vermekle mükellefdir. Elmuğnî, Elmezahibürerbea.) 
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Nafakaya Müteallik Zevceynin Ihtilâfları  
 
167 - : Zevciyyet iddiasında bulunan bir kadın, bu iddiasını inkâra mukarin beyyine ile isbat etse şahidleri alel'usul tezkiye edilerek adaletleri
tahakukuk ve hükme iktiran etmedikçe kendisi için nafaka takdir olunmaz. Şu kadar var ki, kadın, kablelhükm nafakanın takdirini isterse hâkim, bu
talebi muvafık gördüğü takdirde mukayyeden hüküm vererek «sen müddeaaleyhin zevcesi isen sana her ay şu kadar nafaka farz ve takdir etdim» der
ve 'buna işhad eder. Bundan sonra şahidier, tezkiye olunur da nikâh ile hükm olunursa kadın, bu nafakai mefruzeyi başkasından borç alarak almış
ise kocasından taleb edebilir.
168  - : Bir kadın, bir erkek hakkında zevciyyet iddiasında bulunduğu halde bu dâvası ikrar ile veya beyyine ile sabit olmasa nafaka namına aldığı
bir şey var ise iadesi lâzım gelir.
169  -  : Zevç ile zevce, mefruz nafakanın mikdarında veya cinsinde ihtilâf etdikde söz, maalyemîn zevcin olur. Beyyine zevcenindir. Bu ihtilâlf,
zevcin yeminîle halledilerek iddia etdiği nafaka «mikdarı, mazi için teayyün edince bakılır: Eğer bu mikdar, filhal nafakaya kâfi ise hali üzere cari
olur. Amma kâfi değilse zevcenin talebile haddi kifayeye iblâğ" olunur. Mebsut, Hindiyye.
170 -  : Zevç, takdir edilen nafakanın az olduğuna dair zevcenin ikrarına, zevce de bu nafakanın çok olduğuna dair zevcin ikrarına beyyine ikame
edecek olsa zevcin beyyinesi tercih olunur. Ettarikatülva-zıha.
171 - : Nafakanın kaza veya rıza ile takdir kılındığı tarihin meb-
deinde ihtilâlf olundukda söz, zevcin olub zevcenin Deyyinesi tercih olunur.
Meselâ : zevce, beş ay mukaddem bitterazi şehrî bin kuruş nafaka takdir edilmiş olduğunu dâva, kocası da bu nafakanın üç ay mukaddem takdir
edilmiş bulunduğunu iddia' etse zevce, isbatdan âciz kaldığı takdirde söz, yeminile kocasının olur. Çünkü ziyadesi münkirdir. Bahri Raik.
172 - : Zevcin resulü, nafakayı zevceye teslim etdiğini iddia etdiği halde zevce bunu tesellüm etdiğini inkâr eylese söz, yeminile zevcenin olur.
Çünkü   zevcin resulü,  kendisinin naibidir.   Mücerred   «teslim etdim» demesi, zevce hakkında makbul olmaz. Nitekim zevce,  nafakasını taleb,
etdikde zevç, vermiş olduğunu iddia, zevce de inkâr etse söz, maal  yemîn zevcenin olur. Mebsuti Serahsî.
173  - : Bir kimse, zevcesine âdeten mehre   mukabil ita olunabilir bir mal verdikden sonra bunu mehremahsuben verdiğini dâva,  zevcesi de
nafakasına mahsuben- verdiğini iddia eylese söz, zevcin olur. Çünkü temlik cihetini    beyanda söz,    mümellikindir.    Amma bir mikdar yemiş
gibi âdeten mehre mukabil verilemeyecek bir şey verib  de sonra mehre mahsuben    verdiğini  iddia etse sözü kabul    olunmaz.   Mebsut, Hindiyye.
174 - : Bir kimse, zevcesine gönderdiği    elbiseliğin veya nükudun nafaka namına olduğunu iddia, zevce de hediyye olduğunu ifade etse söz,
maalyemîn zevcin olur.
Fakat zevce, müddeaaına beyyine ikame ederse kabul olunur. Şu kadar var ki, ikisi de 'beyyine ikame ederse zevcin beyyinesi tercih olunur. Çünkü
zevcin beyyinesi, zevcenin hakkından zimmetinin ferağım müsbitdir. Her biri diğerinin ikrarı üzere beyyine ikamesinde bulunduğu takdirde de
hüküm böyledir. Mebsut, Haniyye.
175 - : Bir kimse, yaptırdığı elbiseyi zevcesinin giyinmesiyle fer-: sudeleşib mahv oldukdan sonra mehre    mahsuben yaptırmış olduğunu iddia,
zevcesi de vacib kisve namına yapdırmış    olduğunu müdafaaten dermeyan etse söz, malyemîn zevcenin olur. Fakat elbise henüz mevcud iken bu
veçhile ihtilâf vukuunda söz, zevcindir. Bu takdirde zevce, nafakası namına icab eden kisvesini kocasından isteyebilir.
176 - : Zevç, mu'sir olduğunu, zevce de zevcin musir bulunduğunu iddia etse söz, maalyemîn zevcin oîur. Fakat her ikisi de beyyine ikamesinde
bulunsa zevcenin beyyinesi tercih olunur.
Zevç ile zevce, bu müddealanm tabat    edemedikleri takdirde hâkim, zevcin yesarini tahkike mecburf olmaz.    Maamafih tahkik etmesi hasendir.
Hindiyye.
177 - : Zevcin yesari, şahadet voliyle sabit olabileceği gibi ihbar tarikiyle de sabit olabilir. Şu kadar var k, bu babda'en az ki muhbiri adlin ihbarı
lâzımdır.
Maahaza yesar hususunda sema ile şahadet ve ihbar kabulolunmaz, Hindiyye.
178 - : Zevç, badel'îsar mu'sir olduğuna, zevce de sabık tarih be-yanile zevcin musir bulunduğuna    beyyine ikame etse zevcin beyyinesi racih olur.
Ettarikatülvazıha.
« (Hanbelî fukahasma göre zevce, nefsini kocasına teslim etdiğini ve binaenaleyh nafakaya müstahik olduğunu kocasının inkârına muka-rin iddia
etse söz, yeminile kocasının olur. Teslimin müddetinde ihtilâf edildiği, meselâ zevce, nefsini bir senedenberi, kocası da bir aydanberi teslim etdiğini
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iddia eylese yine söz, yeminile kocasının olur. Kitabülfıkh alelmezahibü"erbea.) 
 
Îddet Nafakasına Müteallik Meseleler :
 
179 - : Nikâhı sahih ile menkuhe iken ric'iyyen veya bainen tatlik veya cüb ve innet yahud ademi kefaet gibi bir sebeble kocasından tefrik olunan bir
kadının mu'tedde bulundukça kadri maruf nafakası, yani: taam ve mesken ile iddetin imtidadı halinde kisvesi sabık kocası üzerine lâzım gelir. Bu
hususda talâkı bainin üçden az olub olmaması ve mu'ted-denin gebe buiunub 'bulunmaması arasında fark yokdur, çünkü riciyyen mu'tedde iddetin
inkızasma kadar mülki nikâh, kemakân kaim, bainen mu'tedde de iddet evinde oturmaya mecbur olub nafakasını kazanmaya kudretden mahrum
olduğundan nafakaya müstahik olur. Her ne kadar cüb, innet ve ademi kefaet suretlerinde zevcenin veya velîsinin ta-lebile firkat vuku bulmuş
olacaksa da bu taleb, haksız yere olmadığından nafakanın ibtal ve iskatmı icab etmez.
180 - : Nikâhı fâsidden dolayı badettakarrüb tefrik olunan bir kadının nafaka ve süknası, kocası üzerine lâzım gelmez. Çünkü böyle bir
adın, kocasının talebi bulunmadıkça beyti iddetde nefsini habse mec-" olmadığından ve zaten fâsid bir nikâh ile de meşru sureîde bir zev--\yyet
rabıtası teessüs etmiş bulunmadığından bu kadın, nafakaya müstahik olmaz.
Maahaza iddet hali, nikâh halinin nazîridir. Nikâhı fâsıd ile menkû-he, nafaka ve süknaya müstahik olmadığından nikâhı fâsidden doîajı mu'tedde
olan bir kadın da bunlara müstahik olamaz. Elbedayi.
181 - : Bir kimse, zevcesinin inkârına mukarin    nikâhın fesadım badettekarrüb iddia etmekle araları tefrik edilse kadın, iddet nafaka ve
sükntisına müstahik olur. Çünkü zevcin bu ikrarı, bir hücceii kasıra ol-duğndan zevcenin hakkına tesir edemez.
182 - : Zevç tarafından talâk veyafesh tarikile vuku bulan firkat, bir nıa'siyet sebebiyle olsun olmasın zevcesi için iddet nafakasını müstelzim olur.
Başka bir şahıs tarafından vukunasebebiyet verilen firkatler de bu hükümdedir. Gerek ma'siyet tarikiyle olsun ve gerek olmasın.
Fakat zevce canibinden firkat vukubuldukda bakılır : eğer bu firkat, ma'siybi. kabilinden bir sebebe müstenid değilse yine iddet nafakası lâzım
gelir, amma müstenid ise süknadan başka nafaka lâzım gelmez.
Meselâ : bir zimmiyye, ihtida edib de kocasının islâmiyeti kabul den imtinaı üzerine aralarında firkat vuku bulsa iddet nafakası lâzım gelir.
Kezalik : bir şahıs, meselâ üvey validesi hakkında tekarrüb veya şehvetle takbil gibi hürmeti müsahereyi mucib bir fi'lde bulunmakla bu kadınla
kocası arasında bu yüzden firkat vuku bulsa bu kadın, yine iddet nafakasına müstahik olur.
Fakat irtidad eden veya kocası ihtida edib de kendisi veseniyye veya mecusiyye. olduğu halde islâmiyeti kabulden imtina eyîiyen ve bu sebeble
kocasından tefrik edilen bir k&dm için süknadan başka nafaka lâzım gelmez. Mebsut, Dürri Muhtar.
183 - : Bir kadının üç talak ile boşanmış olduğunadair şahadet vuku buldukda hâkim, şahidleri tezkiyeden mukaddem bu kadınla tekarrüb ve
halvetde bulnmakdan kocasını men eder. Ve bu men'i temin için bu zevce, kocasının hanesinde ise yamna emin bir kadın, ikame eyler. Bü ikame
edüecek kadının nafakası, beytülmal    canibinden ödenmek lâzım gelir. Zevce, talâkı gerek iddia etsin ve gerek etmesin. Ve ister inkâr etsin ve ister
bilmem desin fark yokdur.
184 - : Sabık meselede zevce, kocasından nafaka istedikde bakmr: eğer medhulün biha ise iddet müddeti mikdarmca kadri maruf nafaka takdir
olunur. Ve ledettezkiye şahidlerin adaletleri tahakkuk edince hâkim, bu nafakayı, iddet nafakası olarak ibka eder. Amma şahidler tezkiye
edilmezlerse sabık farz ve takdir ibtal olunacağı  gibi bu takdire binaen zevcenin makbuzu olan nafaka da kendisinden istirdad olunur. Çünkü bu
suretde zevce, kocasından memnu bulunmuş olduğundan bu nafakayı haksız yere almış olur. Jdeğer ki kocası, nafakayı farz ve takdir edilmeksizin
ibahe voliyle vermiş olsun.
Fakat bu kadın, medhulün biha değilse kendisine nafaka takdir olunamaz. Zira bu kadına iddet lâzım gelnıiyeceğinden iddetnafakasma müs tahik
olamıyacağı gibi kocasından men edilmiş bulunduğuna mebni nikâh nafakasına da müstahik olamaz.
185 - :  Yukarıdaki mesele veçhile iddet    mikdarı nafaka takdir olunduSdan sonra şahidlerin tezkiyeleri uzayıb da iddet müddeti nihayet bulsa
artık başkaca nafaka takdir olunamaz. Çünkü, kadın, mutalla-ka farz edilse iddeti geçmiş, menkûhe sayılsa kocasından men edilmiş olacağından
nafakası yakinen sakıt oimuşdur.
186 - : Taam pişirmek den imtina eden bir mu'tedde hakkında menkûhe hakkındaki hükümler carîdir. Binaenaleyh eşraf kızlarından olmadığı veya
maluliyetine binaen yemek piişrmeğe gayri muktedir bulunmadığı takdirde kocası, icab eden taamı pişmiş   olarak ihzara mecbur olmaz.
187 - : Kaza veya rıza ile nafaka takdir edilmeksizin iddet müddeti nihayet bulsa veya daha nihayet bulmadan zevç ile zevceden biri vefat etse
nafaka, sakıt olur. Velev ki zevce tarafından borç alınmış olsun. Çünkü riayeti daha ziyade lâzım olan nikâh nafakası, kablelfarz müddetin müruru
veya vefat vukuu ile sakıt olub zevce için taleb hakki sabit olmadığı cihetle iddet nafakası da bitarikilevlâ sakıt olur, mu'tedde için mütalebe hakkı
sabit olmaz. Mebsut.
188 - : Rıza veya kaza ile takdir olunan bir iddet nafakası, kavli muhtara göre tediyesi lâzım bir borç olur. Velev ki mu'tedde, bilfi'l is-tidane etmiş
olmasın. Binaenaleyh mu'tedede, bu nafakayı iddetinin mürurundan sonra da kocasından isteyib alabilir. Bu nafakadan müterakim mikdar, hâkimin
emriyle borç alınmış ise iddetin inkızasmdan evvel veya sonra zevç ile zevceden birinin vefatiyle de sakıt olmaz.
189 - : îddet nafakası tamamen veya kısmen tesviye olundukdan sonra iddetin inkızasından evvel zevceynden biri vefat etse makbuz olan nafaka,
istirdad olunamaz. Belki zevcenin vefatı takdirinde mevcud iseler vârislerine mevrus olur.
190 - Bir kadın başka bir yerde bulunan kocası tarafından tatük edilse kocasının nafaka cinsinden olan mallarından kifaye mikdarı alarak iddetinin
inkızasına kadar nefsine infak edebilir.
191 - Zevç ile zevce arasında iddetin nihayet bulub bulmadığına dair ihtilâf olunsa söz, yeminile zevcenin olur. Binaenaleyh iddetinin nihayet
bulmadığını iddia edii.ce nafakaya müstahik olur. Fakat hâkimin huzurunda yeminden nükûl ederse nafakava müstahik olmadığım ikrar etmiş olur.
192 - : Zevç, mu'tedde olan zevcesinin inkızai iddeti ikrar eylediğine beyyine ikame etse kabul olunarak nafakadan beri olur. Çünkü ikrarın
beyyine ile sübutü, bilmuayene sübutü gibidir. Mebsut. Şu kadar var ki, iddetin inkızasına müsaid bir müddetin geçmiş olması şarttır. Zahiri hal,
mükezzim olmamalıdır.
193 - : Bir mu'tedde, hamil olduğunu zevci mutallıkımn inkârına
mukarirı iddia etse söz, kendisinin olub talâk ânından itibaren iki seneye kadar nafaka alabilir. Bu'halde kabilenin muayenesine veya hamlin zuhur



ve inkişafı için bir müddet intizara hacet yokdur. Şayed mezkûr müddet geçer de yüklü olmadığı tebeyyün etdiği halde mu'tedde: «Ha yiz
görmediğini ve kendisinin gebe olduğunu zan eylediğini ifade ederse makbuzi olan nafaka kendisinden istirdat olunamaz.   İbni Nüceym, Dürri
Muhtar.
Şayed bu kadın «ben yüklü olduğumu zannetmiştim, halbuki ben mümteddettüttuhr bulunuyorum» diyib kocası da «sen gebelik iddiasında
bulundun, bunun ekser müddeti ise iki senedir.» dese buna iltifat olunamaz. O kadına üç hayiz görünceye veya iyas sinnine baliğ olub badehu üç
ay geçinceye kadar nafaka vermek lâzım gelir. Reddi Muhtar.
194  - : Bir mu'tedde gebe olduğunu iddia edipte   zevci mutallikı, tekzîb ederek ileride gebe olmadığı tebeyyün ettiği   takdirde nafakayı reddetmek
şartiyle kendisine inf akda bulunsa bu şart, bâtıl olduğundan muteber olmaz.
Binaenaleyh bu mu'teddenin gebe. olmadığı tebeyyün etse makbuz olan nafakayı tazmine mecbur olmaz. Reddi Muhtar,
195 - : Yukarıdaki mesele, bir mu'tedde, iddet nafakasını uzun bir müddet aldıkdan sonra füîân tarihden itibaren iddeti nihayet bulub gebe
olmadığını ikrar etse iddetin inkızasından- sonra almış olduğu nafakayı zevcine zamin olur. Reddi Muhtar.
196 - : Zevcenin ademi inkızai iddete aid ifadesi, kocasının nafakadan başka cihetlerdeki hukukuna tesir edemez. Binaenaleyh bir erkek, boşamış
olduğu zevcesinin iddeti nihayet bulduğunu, İnkızai iddete müsaid bir müddet sonra ifade etse, o zevcesinin   cem'i caiz olmayan me-haliminden
binle, meselâ : hemşiresile evlenebilir.
197 - : Bir kimse, kendi mu'teddesile iddet nafakasından sulh olsa bakılır: eğer iddet, hayz ile olursa, müddetin cehaletine mebni sulh, caiz olmaz.
Çünkü tuhrun = temizlik halinin imtidadı muhtemeldir. Hâmil de zatülhayz hükmündedir.
Fakat iddet, aylar ile olursa sulh caiz olur. Binaenaleyh böyle bir mu'tedde ile üç ay veya dört ay nafaka verilmek üzere sulh yapılabilir. Dürri
Muhtar.
198 - : Bir muteddenin nafakaya istihkakı için,   vefatdan dolayı değil, talâk veya feshden dolayı iddet beklemesi ve kendisinin hurre veya tebvie
edilmiş cariye bulunması ve nüşuz halinden berî olması şartdır.
Binaenaleyh kocası vefat eden kadın için asla iddet nafakası lâzım gelmez. Gerek hâmil olsun ve gerek olmasın. Bu halde müteveffanın sair
varislerine isabet eden mallardan izinleri munzam olmadıkça zevcesinin taamına, kisvesile süknasına bir şey sarf ve tahsis edilemez. Çünkü
nafaka, mehr gibi defaeten vacib olmayıb iddetin müruru hasebiyle şey'en feşeyen vacib olur. Zevcin vefatı halinde ise terikesi, varislerine intikal
edeceğinden veresenin mallarından nafaka verilmesi caiz olamaz.
Nikâhı fâsid ile menkûhe iken kocasının vefatından dolayı mu'tedde olan kadın hakkında, da hüküm böyledir.Çünkü nikâhı sahih ile menkûhe,
vefat nafakasına müstahik olmayınca fâsid nikâh ile menkûhe, evlâ bittarik müstahik olamaz. Bedayi.
Kezalik : tebvie edilmemiş bir cariye, zevciyyet nafagasma müstahik olmadığı gibi mu'tedde olunca da iddet nafaaksma müstahik olmaz.
Kezalik : nâşive" olduğu halde ric'iyyen veya bainen boşanan veya boşandıkdan sonra nâşize olan, yani : özürsüz yere beyti iddetden çıkan kadına
da nüşuzü müddetince nafakası lâzım gelmez. Fakat nüşuzünü terk ederek beyti iddete avdet edince avdet tarihinden itibaren nafakaya müstahik
olur. Çünkü iddet nafakası, habsi nefse mukabil, ıveze müşabih bir sıladır. Binaenaleyh nefsi habsden imtina, nafakanın lüzumuna mani olur. Bu
maniin zevali takdirinde ise memnu olan nafaka avdet eder. Mekaut, Bedayi.
Borcu.istifa gibi bir sebebe mebni haklı yere habs olunan veya hacce azimet eden bir mu'teddenin nafakası, kendisini boşamış olan kocası üzerine
lâzım gelmez. Beyti iddet için hidad mebhasine müra-ceat!..
Bu meseleler, bütün Hanefî mezhebine göredir.
(Maîikîlere göre de iddet nafakası hakkında şu gibi hükümler carîdir :
(1) : Ric'iyyen mutallâka, gebe olsun olmasın,    kocasının izni olmaksızın beyti iddetden  çıksın    çıkmasın iddet  nafakasına müstahik olur. Fakat
iddeti içinde kocası vefat ederse iddeti, vefatiddetine intikal ederek nafakası sakıt olur. Bu halde yalnız hakkı süknası sakıt olmaz. Meğer ki
sükna,kocasının indlkü olmayıb icare ile tedarük edilmiş olsun.
(2) : Bainen mutallâka, hâmil olmayınca siiknadan başka nafakaya müstahik olmaz. Fakat iddeti bitinceye    kadar süknaya müstahik olur. Gebe
olduğu takdirde ise üç nevi nafakaya, yani : taama, süknaya ve zamanı hulul etmiş ise kisveye müstahik olur. 6u nafaka, haddi zatın da hami içindir.
Onun tevellüdüne kadar lâzım gelir. Bu nafaka, beyti iddetden çıkmasiyle sakıt olmaz.Şayed bu mu'teddenin daha hâmlini vaz etmeden kocası vefat
etse nafakası sakıt olur. Yalnız hakkı süknası, hamlini vaz edinceye kadar devam eder. Bu halde mesken, gerek kocasının mülkü olsun Ve gerek
icare ile tedarük edilmiş bulunsun müsavidir.
Mesken hususnda hail olan mu'teddei baine hakkında da hüküm böyledir. Böyle bir mu'tedde süknaya müstahikdir. Bu hak, kocasının hayatında
zimmetine teallûk etmiş olacağından mevtile sakıt olmaz. Bu sükna ücreti, terikesinin re'sül malinden ödenir.
(3) :  Bir mu'tedei baine, gebe olduğunu    iddia etse de süknadan başka nafakaya- müstahik olmaz. Meğer ki gebe olduğu, hamlin hareketiyle zahir
olsun. Bu zuhur ise gebelikden itibaren ancak dört ay sonra kabil olur. Hami zuhur edincenafaka, hamlin ihtidasından itibaren hisab edilir.
Bazı zatlara göre vaz'ı hami vaki olmadıkça nafaka verilmez. Vaki olunca mebdeinden itibaren hisab edilir.
(4) : Kocasının vefatından dolayı idet bekleyen bir kadın, gebe olsun olmasın nafakaya    müstahik olmaz. Şu kadar ki, kocasının mülkü olan bir
meskende ikamet etmekde ise iddetinin inkızasına kadar süknaya müstahik olur.
(5) : Malikî mezhebine nazaran bainen boşanmış olan kadınlar, iddet nafakasına müstahik olmadıkları cihetle bunların imtidadı tuhr id-diasile
nafaka almalarına mahal  yokdur.    Ric'iyyen mu'tedde olan bir kadın da mümtedettüttuhr olduğu bahanesile uzur bir müddet nafaka olmaya
teşebbüs etdiği  takdirde bainen    tatlik olunabilir. Binaenaleyh ric'iyyen mu'tedelerin de fazla nafaka olmak için iddet ile telâubde bulunmalarına
meydan müsaid değildir. Elmuğnî, Elmezahibül'erbea.)
(Şafiîlerce de iddet nafakası hakkında şu gibi hükümler vardır   :
(1) : Mu'teddei rie'iyye, hurre olsun,  cariye olsun, gebe bulunsun bulunmasın,  iddet nafakasına müstahik  olur. Fakat böyle bir mu'ted-deye gebe
bulunması zannile verilen fazla nafaka, hilafı zahir olunca is-tirdad olunabilir.
(2) : Bainen mutallâka, gece olmayınca nafakaya müstahik olmaz. Çünkü   bunun   üzerinde,   kocasının    sultası   kalmamıştır.    Fakat   gebe
bulunursa   hamlini    vaz    edinceye    kadar    nafakaya    müstahik   olur. Şu kadar var ki, beyti iddetden hâcetsiz yere çıkacak olursa   nafakası
sakıt olur.



(3) : Gebe olduğunu biliddia nafaka almış olan bir mn'teddei ba-inenin gebe olmadığı bilâhare zahir olsa bu nafakayı zamin olur.
(4) : Kocası vefat eden bir kadın, gebe olsa da süknadan başka nafakaya müstahik olmaz. Fakat bir kimse, gebe olan zevcesini bainen bo-şayıb da
henüz iddeti bitmeden vefat etse bu îddet, olduğu gibi devam eder, nafaka kesilmez. Çünkü bu kadının, iddeti, vefat iddetine müntakil olmaz. Talâkı
ric'î ile mu'tedde ise böyle değildir.
 (5): Şübhe ile veya nikâhı fâsid ile jnukarenetden dolayı mu'ted-de olan bir kadın, gebe olsa da nafakaya müstahik olamaz. Tuhfe, El-
mezahibürerbea.)
(Hanbelîlere göre de iddet nafakası hakkında şu gibi hükümler carîdir :
(1) : Ric'iyyen mü'tedde, zevce gibi nafakaya müstahik olur. Yalnız nezafetine müteallik şeylere müstahik olamaz. Çünkü istimtaa müstaid bir halde
değildir.
(2) : Bâinen mutalâka veya muhtelia bulunan veya nikâhı fesh edilen bir kadın, nafakaya müstahik olmaz. Fakat gebe bulunduğu takdirde
nafakaya müstahik olur. Çünkü hami, zevcin çocuğudur. Buna infak lâzımdır. Buinfak ise validesine infak ile mümkün olabilir. Binaenaleyh reza'
ücreti lâzım olduğu gibi bu nafaka da lâzım olur.
Böyle bir kadın, gebe olmadığı halde süknaya müstahik olmaz mı? Bu hususda iki rivayet vardır. Birine göre müstahik olur. Nitekim İmam Mâlik
ile îmam Şafiînin ve Medinei Münevvere fukahasmın kavulleri de böyledir. İkinci rivayete göre müstahik olmaz. Zahiri mezheb olan da budur.
Ata, Tavus, Ikrime, Davudun kavulleri de ix5yledir. Fakat gerek Hanefiyeye ve gerek îbni Şübrüme ile îbni Ebî Leylâya ye Sevrîye göre her halde
mutallâkalara iddetleri içinde nafaka ve sükna lâzım gelir. Talâk, gerek ric'î ve gerek bain olsun müsavidir.
(3) : Bir muhtelia, kocasını hamlinin nafakasından ibra etmiş olsa ne kendisine ve ne de sütden keseceği zamana kadar çocuğuna nafaka verilmesi
lâzım gelmez.
(4) : Bâinen mu'tedde olan bir kadın, gebe olduğunu iddia etse kendisine üç ay nafaka verilir. Sonra kabilelere gösterilir. Çünkü üç aydan sonra
hami anlaşılabilir. Hâmil olmadığı hayz ile veya kabilelerin ifade-lerile anlaşıldığı takdirde nafakası kesilir. Bu halde verilmiş olan nafaka, bir kavle
göre kendisinden istirdat edilebilir. Diğer bir kavle göre istir-dad edilemez.
(5) : Bâinen mu'teddenin gebe olduğu bilâhare anlaşılırsa iddetin bidayetinden itibaren nafakaya istihkakı bulunmuş olur.
(6) : Lian voliyle kocasıtndan ayrılmış olan kadına da nafaka ve sükna verilmesi lâzım, gelmez. Meğer ki hâmil bulunsun. Fakat hamlinin nesebi de
nefy edilmiş ise yine nafaka lâzım gelmez.
(7) : Kocasının vefatından dolayı iddet bekleyen bir kadın, hâmil olmayınca nafakaya da, süknaya da müstahik olmaz. Çünkü mevt ile nikâh zail
olmuştur. Fakat hâmil bulunursa bir rivayete  göre nafakaya ve süknaya müstahik olur. Çünkü kocasından hâmildir, âdeta kocasından hayatında
iken ayrılmış gibi bulunur. Diğer bir rivayete göre müstahik olmaz. Zira kocasının mali varislerine intikal etmişdir. Eaah olan da budur. Elmuğnî,

Elmezahibürerbea.) 
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(İKİNCİ BÖLÜM)
USUL ÎLE FÜRUUN VESAtRENtN NAFAKALARINA AİDDİR.

Füruun = Evlâd Ve Ahfadın Nafakaları :
Usulün = Babaların, Dedelerîn, Validelerin Nafakaları :
Havasînin = Usul İle Fürudan Başka Kariblekîn Nafakaları :
Kölelerin, Cariyelerin Nafakaları :
Memlûk Olanların Zevcelerine Aid Nafakalar  :
Carîye Olan Zevcelerin Nafakaları :
Kölelerin Ve Carîyelerin Çocuklarına Aid Nafakalar .
Hayvanatı' Ehlîyye Nafakaları :
Lahika :

İKİNCİ CÎLDÎN SONU
İŞBU   İKİNCİ   CÛLTTEKÎ  MES'ELELEHİN   BAŞLICA   ME'HAZI.ARI HANEFÎ  KİTAPLARINDAN   :

Maliki Kitaplarından
Şafiî Kitaplarından
Hanbelî  Kitaplarından
Zahirîyye Kitaplarından

(İKİNCİ BÖLÜM)
 

USUL ÎLE FÜRUUN VESAtRENtN NAFAKALARINA AİDDİR.
 
İÇİNDEKİLER : Füruun = evlâd ve ahfadın nafakaları. Usulün = babaların, dedelerin validelerin nafakaları. Havaşînin = usul ve füra-dan başka
kariblterin nafakaları. Kölelerin, cariyelerin nafakaları. Memlûk olanların zevcelerine ald nafakalar. €ariye olan zevcelerin nafakaları. Kölelerin ve

cariyelerin çocuklarına aid nafakalar. Hayvanatı ehliyye nafakları. 
[1]

 
Füruun = Evlâd Ve Ahfadın Nafakaları :
 
199 - : Hür, fakir, gayri baliğ olan erkek evlâdın ve hür, fakir bulunan kız evlâdın nafakaları yalnız hür olan babaları üzerine lâzım gelir. Babaları
infakdan kaçınır ise hâkim tarafından habs edilebilir, ve icabın da babalan üzerine nafakaları farz ve takdir edilerek bunun bîl'istidane sarf edilmesi
için validelerine ve baliğ    olan kız evlâdına emir verilebilir.
200 - : Evlâdın nafakaları, babalarının fakir olmalarına binaen sakıt olmaz. Binaenaleyh böyle bir baba, kazanıb nafakaya müstahik olan evlâdına
infakda bulunmaya mecburdur.
Fakat böyle bir baba^ hasta veya kötürüm olmakla kesbden âciz bulunsa veya kazancı nafakalarına kifayet etmese, yahut hazır malı mev-cud
olmadığı halde tegayyüb etse evlâdmındiğer karibleri, yani: babalarının vefatı takdirinde nafakaları üzerine lâzım gelecek olan hısımları, bu evlâda
infaka mecbur olurlar.
Bu akriba, bu evlâdın kötürüm olmayan babalarına bilâhare rücu edebilirler. Fakat fakir ve kötürüm olan bir baba, meyyit hükmündedir. Kendisine
rücu edilemez.
201 - : Fakir olduklarını iddia eden kimseler, çocuklarının nafakalardan dolayı habs edilemezler. Bu nafakalar, müterakim bulunsun, bulunmasın.
202 - : Bir çocuğun nafakası için babasının emir ve takdiriyle sarf edilen bir meblâğ, babasının zimmetine müteveccih bir borç olur. Binaenaleyh
henüz eda etmeden vefat ederse terikesinden istifa olunur.
203 - : Bir çocuğun babası veya dedesi, bilâhare bu çocuğun malına rücu etmek üzere kendisine infakda bulunmuş olsa bakılır  : Eğer bu husuada
hâkimin iznini istihsal etmiş .ise rücu edebilir. Ve illâ edemez.
Kezalik : başkalarım işhad etmişise yine rücu edebilir. Şu kadar var ki, bu işhadm muteber olması için çocuğun mal sahibi olması lâzımdır.
204 - : Bir çocuğun babası veya dedesi, kendi zimmetinde oian ala cağına mahsuben bu çocuğa infakda bulunsa bakılır : Eğer çocuğun bu alacağına
mahsuben lâzım gelen me'kûlât  ve melbusatı iştira ve tedarük edeceğine işhadde bulunmuş ise tekas hâsıl olur veillâ olmaz.
205 - : Çocukların gaib olan veya vakti istihkakı henüz hulul etmemiş bulunan malları, filhal madum  hükmündedir. Binaenaleyh baba lan,
kendilerine - bilâhare rücu edebilmek üzere - infaka mecbur o-lur.
206 - : Bir baba, fakir çocuğuna kazanç çağına kadar infaka mecburdur. Badehu onu halînemünasib bir sanate koyar  veya bir ücretle çalıştırır da
kazancından infakda bulunur. Fazlasını  da çocuk  namına saklar, noksan kalırsa kendisi ikmal eder. Fakat çocuğun babası, müb-zir ise bu fazla,
hâkim tarafından emin bir şahsa teslim edilir. Şu kadar var ki çocuğun babası veya anası fakir olub da bu fazlaya muhtaç bulunursa bunu kendisine
sarf edebilir.
207 - : Bir çocuğun babası da; anası da fakir olub başka karibi bu Ummazsa anası; hâkimin iznile istidanede bulunarak çocuğa infak, badehu
babasına rücu eder.
208 - : Çocuklar için takdir edilecek nafakalar, yaşlariyle, babalarının servetleriyle mütenasib, kifayet mikdarı olmak lâzım gelir. Babaları servetçe
orta halli olunca kendilerine birer ve kifayetsizliği halinde ikişer hâdirh de tedarük edilir.
209 - : Çocukların nafakaları validelerine tevdi edileceği takdirde bakılır : Eğer emin iseler bunda  mahzur yokdur.   Emin değilseler  nafakaları
birer sika vasıtasivle  sabahlı ve akşamlı    olarak bunlara verilir. Şu kadar var ki, valideler, esasen emin    sayıldıklarından hıyanetleri, kavli
mücerred ile değil, hâkimin tahkikatile anlaşılmak "lâzımdır.



210 - : Çocukların nafakaları, nakd olarak takdir edilebileceği gibi me'lûkât, meşrubat, melbusat olarak da takdir edilebilir. Bunların valideleri,
kendilerine tevdi edilen nafakaların zayi olduğunu iddia etselet tekrar nafakai misillerini alabilirler.
211 - : Küçük çocukların nafakalarından valideleri, babalarile sulh olabilirler. Babalan zengin olsun Şu kadar var ki   bedeli sulh de   maruf  
nafaka   mikdanna  nazaran   ziyade   veya  noksan   suretiyle   gabnifâhis bulunursa ziyade mikdarı tenzil, noksan mikdarı da kadri marufa iblâğ
edilir.
212 - : Hür olmayan evlâdın nafakaları, mâliklerine lâzım gelir. Zengin olan çocukların nafakaları, reza ücretleri kendi mallarından tesviye edilir.
Baliğ olan erkek evlâdın nafakaları da kendilerine aid olub babalarına lâzım gelmez. Meğer ki her hangi bir illet ve mazeret dolayı-siyle kesbden
âciz bulunsunlar.
Ayan ve eşrafdan kimselerin oğulları olub da ücretle istihdam edilemez takımdan bulunanlar, kesbden âciz sayılırlar. Bunların malları
bulunmayınca müraceatleri üzerine nafakalarını hâkim takdir eder. Babaları «biz bunlara bizzat ifam ve infakda bulunuruz^ diyemezler.
213 - : Nafakaları, babaları üzerine lâzım gelen büyük erkek evladın zevcelerine infaka babaları mecbur değildir. Fakat bu evîâd, malûl olmak gibi
bir sebeble hadime muhtaç bulundukları takdirde bu hadimlerin nafakalarını da babaları tesviye eder. Bu hadimler onların gerek zevceleri,
cariyeleri olsun ve gerek ecnebi- bulunsun müsavidir.
214 - : Büyük kız evlâdı, fakir olub kocaları bulunmadığı takdirde babaları tarafından infak olunurlar. Gerek bikr ve gerek iddeti bitmiş dul
bulunsunlar müsavidir.
215  - : Büyük evlâdın varidatları, kazançları kendi idarelerine kifayet etmediği ve mütebakisini de kazanmakdan âciz bulundukları takdirde
noksan kalan mikdarı babalarına lâzım gelir.
216  - : Evlâd nafakaları, gaib bulunan babalarının nafaka cinsinden olan mevcud mallarından takdir edilebilir. Nitekim usulün nafakaları da
böyledir. Amma nafaka cinsinden olmayan, meselâ : akar kabilinden bulunan mallarından takdir edilemez. Çünkü bunlar, satılmaya muh-tacdır.
Gaibin malı ise satılamaz.
Gaiblerin nafaka cinsinden olan vedialarından ve medyunları zim-metlerindeki alacaklarından da hâkimin hükmiyle nafakaları takdir olunabilir.
Elverir ki vedîa veya alacak bil'ikrar sabit olsun.
217 - : Gaiblerin mallarından nafaka takdir edildiği takdirde men lehünnefaka, tahlif edilerek kendisinden kefilbil.mal alınması lâzım gelir. Çünkü
nafakayı haksız yere almış ise bu suretle istirdadı temin edilmiş olur.
218 -  :  Füruun babalan bulunmadığı    veya bulunub da madum hükmünde olduğu takdirde sair usuhle havaşîsi bulunursa aşağıdaki me nafakaları
temin edilir seleler veçhile
219 - : Men lehünnafakanın babasından maada usulü bulundukda bakılır : eğer bu usulün bazısı varis, bazısı gayri varis ise eüziyyet d-hetile
akrabine itibar olunur. Binaenaleyh valide ile.liüzn ced ve ümmüT-eb içtima etse nafakası yalnız validesi üzerine lâzım gelir.
Ve eğer usulün bir kısmı varis, diğer bir kısmı ise gayri vana ol* inakla beraber dereceleri müsavi bulunsa varis olanlar tercih olunur. Meselâ : Ueb
ced ile liüm ced içtima etse nafakayi yalmz lieb ced, tahammül eder.
Amma usulün hepsi de varis oldukları takdirde nafakayı hissei ir-siyyeleri nisbetinde vermeğe mecbur olurlar. Meselâ : ana ile baba biı dede içtima
etse nafakayı eslâsen tesviye ederler.
220 - : Men lehünnefakanın usulü ile havaşîsi içtima etse bakılır: Eğer bu iki sınıfdan yalnız biri vâris *ise mutlaka   usule itibar olunur. Çünkü
cüz'iyyet, tercihe medardır. Binaenaleyh nafaka alacak şahsın lieb dedesile ana baba bir kardeşi veya liüm dedesi ile amcası içtima etse nafakasını,
birinci takdirde lieb dedesi, ikinci takdirde de liüm dedesi tahammül eder. Halbuki ikinci takdirde liüm dede varis değildir.
Fakat bu içtima eden usul ile havaşînin hepsi de varis iseler, yani: nafaka alacak şahsa hali hazırına nazaran vefatında varis olacaklar ise, nafakayı
mirasdan hisseleri nisbetinde tahammül ederler. Meselâ : ana İle ana baba bir kardeş veya kardeş oğlu veya amca içtima etse nafakanın üçte birini
ana, üçde ikisini kardeş veya kardeş oğlu veya amca tesviye eder.
221 - : Yukarıdaki meselede içtima etdikleri tasavvur olunan usul hakkında da (219) uncu meselede muteber olan hususlar nazara alınır. Şöyle ki :
lieb ced ile liüm ced ve îiebeveyn kardaş içtima etse nafakayı yalnız Ueb ced tahammül eder. Çünkü lieb ced, cüziyyetde liüm cede müsavi ise de
irs cihetiyle ondan mukaddemdir.
Kezalik ; ana ile beraber liüm ced ve amca içtima etse ana, Küm cedde tercih olunur. Çünkü ana, varis ve karabet cihetile liüm cedden
mukaddemdir.
Şayed lieb ced ile beraber amca veya ana baba bir kardeş içtima etse nafaka yalnız cedde lâzım gelir. Zira ced, amcayı ve liebeveyn kardeşi hacb
etliğinden baba mesabesinde olur. Nafaka hususunda ise babaya başkaları teşrik edilemez. Halbuki yalnız lîeb ced ile ana bulunduğu suretde, ced,
baba mesabesinde olamaz. Çünkü bu takdirde Kacb, mev-cud değildir. Mebsut, Hindiyye, Dürri Muhtar.
« (Malikîlere göre evlâdın nafakaya istihkakı için şu gartlar vardır :
(1) : Evlâd, fakir olmalıdır. Binaenaleyh malı veya raic sanati bulunan bir kimse, babasından nafaka alamaz.
(2)  : Evlâd; baliğ, âkil, kesbe kadir bulunmamış olmalıdır.
Binaenaleyh kesbe kadir olarak baliğ olan evlâdın nafakası, babasından sakıt olur. Hattâ bilâhare kendisine cinnet veya kesbden acz hâli arız olsa
da babası üzerine nafakası avdet etmez. Fakat mecnun veya kesbe kadir olmayacak halde malûl olan evlâdın nafakası, bülûğiyle sakıt olmayıb
devam eder.
(3) : Evlâd, hür olmalıdır. Çünkü başkasının memlûkü   bulunursa nafakası mâlikine aid olur.
(4) : Evlâdın babası musir olmalıdır, Mu'sir olursa nafakası sakıt olur. Bir baba, sanatle veya saire ile kazanıb evlâdına infal;da bulunmaya mecbur
değildir.
(5) : Evlâd, kız olunca kocaya varıb zifaf   oluncaya veya müstaid olduğu halde zifafa davet edilinceye kadar babasından    nafaka almaya müstahik
olur.
Kocaya varan baliğ, sıhhati yerinde bir kadımn nafakası, kocasının talâk veya vefatından sonra babasına avdet etmez. Fakat bikr olur veya gayri
baliğ veya malûl bulunursa nafakası babasına avdet eder.
(6) : Bir baba, evlâdına kendisile zevcesinin nafakalarından artan malinden kifayet mikdarı nafaka verir, bundan   ziyadesile mükellef olmaz.



(7) : Evlâd nafakası, müddetin mürurile sakıt olur. Bunlara başka bir kimse bir müddet infakda bulunmuş olsa bununla babalarına rücu edemez.
(8) : Evlâd nafakası, validelere ve cedlere lâzım gelmez Bunlar, bu nafakayı vermeğe mecbur değildirler. Velev ki musir olsunlar.)
(Şâfiîlerce de şu gibi şartlar vardır:
(1) : Evlâd, fakir olmalıdır. Binaenaleyh evlâd; zengin, yani  : nafakasına kifayet edecek bir mala malik olunca babasından nafaka almaya
müstahik olmaz. Velev ki sagîr, mecnun veya malûl bulunsun.
(2) : Evlâd, erkek ise sagîr, yani : gayri baliğ olmalıdır.   Mecnun ile kesbe kadir olmayan malûl, sagîr hükmündedir.
(3) : Evlâd, hür olmalıdır. Hür olmayanın nafakası, mevlâsına aid-dir.
(4) : Evlâd, kız ise evlenmemiş olmalıdır: Bir kız, evlenirse nafakası kocasına teveccüh edeceği zamana kadar babasından nafaka almava müstahik
olur, ondan sonra müstahik olmaz.   Evlenmeğe kadir olduğu halde bundan imtina etse bir kavle göre nafakası sakıt olur.   Diğer bir kavle ffÖre
sakıt olmaz. Meşhur olan da budur.
(5) : Evlâd nafakası, bunların doyabilecekleri mikdar taam ile ihtiyaçlarını def edecek kisveden ibaretdir. Maahaza muhtaç oldukları takdirde
hadim ve tabib ücretlerile ilâç iştirası da babalarına aid olur.
 (6) : Evlâd nafakası; bir deyn olarak zimmete teallûk etmez. Meğer ki bizzat hâkim tarafından istidane edilmiş veya men aleyhinnefaka tarafından
bu istidaneye izin verilmiş olsun. O takdirde mukadder olan nafaka, sakıt olmaz. Fakat diğer bir kavle göre evlâd nafakai mukadde-resi, müstedane
bulunmamış olsa da sakıt olmaz.
(7) : Evlâd nafakası, ecdada da lâzım gelir.    Binaenaleyh babası mevcud olmayan fakir bir çocuğun nafakası lieb ceddine teveccüh eder. Böyle bir
çocuğun lieb ceddile validesi içtima etse nafakasını yalnız ceddinin vermesi lâzım gelir. Çünkü o, ta'sib hususunda münferiddir, bu cihetle babaya
müşabih bulunur.
(8) : Kadınlar, evlâdlarının nafakalarını vermekle mükellef olmazlar.
(Hanbelîlere göre de şu gibi şartlar mevcuddur :
(1) : Evlâd, fakir olmalıdır. Binaenaleyh musir bulunursa nafakaya müstahik olmaz. Kesbe kudret de yesârden sayılır.
(2) : Evlâd da, babaları da hür olmalıdırlar.    Bunlardan biri veya her ikisi rakik bulunursa birbirine nafaka vermekle mükellef olmazlar.
(3) : Evlâdın nafakaları, valideleri ve cedleri üzerine de lâzım gelir. SÖyle ki: Fakir bir çocuğun valideşile lieb cedfü bulunsa nafakasının sülüsü
validesine, sülüsanı da ceddi üzerine lâzım gelir.
(4) : Fakir bir çocuğun babası bulunmadığı takdirde çocuğun vârisleri, mirasları mikdarına göre nafakasını vermeğe mecbur olurlar. Mücahid ile

Nehaînin kavülleri de böyledir. Fakat baba, infaka ehil olunca evlâdının nafakasına başkaları iştirak etmez. Eimuğnî, Eîmezahibü Terbea.) 
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222  - : Muhtaç olan babaların, dedelerin, validelerin    nafakaları, aşağıdaki meseleler veçhile evlâd ve ahfadları üzerine lâzım gelir.
223  - : Nafaka alacak kimsenin füruu bulundukda nafakası yalnız bunlara aid olur. Velev ki çocuk olsunlar. Bu hususda yalnız cüziyyet ve
akrebiyyete itibar olunur. Mirasça itibar olunmaz.
Binaenaleyh nafakaya muhtaç bir kimsenin bir oğlu veya bir kızı ile oğlunun oğlu içtima etse nafakasını, yalnız oğlunun veya kızının vermesi icab
eder. Oğlunun oğluna lâzım gelmez.
Füruun dereceleri müsavi olduğu takdirde ise nafakayı alesseviye .tahammül ederler. Meselâ : Bir kimsenin bir oğlu ile bir kızı veya bir oğlunun
oğlu ile bir kızının kızı içtima etse nafakasını müsavat üzere verirler. Halbuki bu halde kızının kızı vâris değildir. Fakat bunlar, cüz'-iyyet itibariyle
müsavidirler.    Veledelicab bu bintül'bintin liüm cedden nafaka almaya istihkakı vardır. İşte bu cihetle kendisi de men aleyhen iıefaka
bulunmuşdur.
224 - : Men lehünnefakamn füruile usulü içtima etdikde evvelâ : evlâdı sülbiyye tercih olunur. Saniyen : cüz'iyyet cihetile akrebiyyet muteber olur.
Salisen : veraset ciheti nazara alınır.
Binaenaleyh bir kimsenin oğlu ile babası veya validesi içtima etse nafakası, münhasıran oğluna aid olur. Babasile oğlunun oğlu veya kızının kızı
içtima etse nafakası yalnız babasına lâzım gelir. Amma lieb ced-dile oğlunun oğlu mevcud bulunsa nafakasım esdasen vermeleri icab eder. Çünkü
bu üçüncü kısım, kürbiyyet cihetinden müsavi olduklarından hissei irsiyyeleri nazara alınır, nafakanın altıda birini ced, mütebakisini de ibnül'ibn
verir.
225 - : Men lehünnefakamn füru ile havaşîsi    içtima etdikde irse bakılmayıb cüz'iyyet ve kurbiyyete itibar olunur.
Binaenaleyh bir kimsenin kızile ana baba bir kardeşi veya kızının evlâdile liebeveyn karındaşı içtima etse nafakasını birinci takdirde kızı, ikinci
takdirde de kızının evlâdı tahammül eder. Çünkü kardeşde cüz'iyyet yokdur.
226 - : Men lehünnefakamn füruile beraber usul   ve havaşîsi içtima etdiği takdirde yalnız füru ile usul içtima etdiği suretdeki ahkâm cari olur.
Çünkü bunlar, cüz'iyyet ve kur'biyyet cihetile havaşîye mü-reccahdırlar.
227 - : Fakir bir kimsenin yesârlan    mütefavit iki oğlu bulunsa bakılır : tefavüt, cüz'î ise nafakayı müsavat üzere verirler, fazla ise verecekleri
nafaka miktarı da mütefavit olur.
228 - : Bir kimsenin nafaka vermekle mükellef iki oğlundan biri, nafaka vermekden imtina veya tegayyüb edib de tahsili müteaszir bulunsa hâkim,
nafakanın tamamını verib bilâhare hissesile kardeşine rücu etmek üzere oğluna emr eder.
229 - : Bir kimse, babasının zevcesine infaka mecbur değildir. Fakat babası kötürüm veya hasta olmak gibi bir sebeble hadime muhtaç bulunursa   
hadiminin    nafakasım da vermeğe    mecbur olur. Bu    hadim, babasının zevcesi veya cariyesi olabileceği gibi bir yabancı da olabilir.
230 - : Fakir olub da kocaları, bulunmayan kadınların nafakaları, evlâdları üzerine lâzım gelir. Kocaları bulunduğu halde fakir, kesbden âciz veya
malı mevcud olmadığı halde gaib olursa bu kadınların nafakalarını bilâhare kocalarına rücu etmek üzere evlâdları veya sair men aley-hinnefakaları,
borç olarak vermeğe mecbur olurlar. Vermedikleri takdirde hâkimin emrile habs olunurlar.
231 - : Valideler ile küçük çocuklar, nafakaya babalardan ehak-dırlar.
Binaenaleyh bir kimse, nafakaya muhtaç olan babasile anasından veya babasile küçük çocuğundan yalnız birisinin nafakasını vermeğe kadir olsa



bu hususda validesi veya küçük çocuğu takdim olunur.
232 - : Evlâd ve iyal sahibi olan bir kimse, nafakaya muhtaç olan anasile babasına müstakillen nafaka vermeğe   muktedir değilse bunları sofrasına
alarak kendi yediğinden bunlara da yedirmesi lâzım gelir, ayrıca nataka vermesi icab etmez. Fakat böyle bir kimse, evlâd ve ıyale sahib değilse
ebeveynini sofrasına almaya diyaneten mecbur olursa   da kazaen mecbur olmaz. Böyle bir şahsın kazanç hususunda kusur etdiği bir iddia
neticesinde hâkimce tahakkuk ederse lâyıkiyle çalıgıb anasına babasına infakda bulunmaya mecbur olur.
233 - : Usulün fakir olüb olmamasında ihtilâf olunsa söz, faknnı iddia, gınayı inkâr eden usulündür. Bu halde gınanın beyyine ile isbatı lâzım gelir.
234 - : Nafakaya istihkak hususunda lieb ve liüm cedler ile cedde-ler de baba ve ana-mesabesindedirler. Binaenaleyh bunlar da fakir oldukları
takdirde nafakaya müstahik olurlar.
235 - : Usulün nafakaya istihkakında ihtilâfı dîn, mam değilse de ihtilâfı tabiiyyet manidir. Binaenaleyh fakir olan bir zimmî. müslim o-lan
oğlundan nafakasını isteyebilir. Fakat gayri müslim bir ecnebi, islâm tabiiyetinde bulunan müslim ve gayri müslim oğlundan nafaka talebine hakkı
olamaz. Velev ki bu ecnebi, müste'nıin bulunsun.
236 - : Nafakaya muhtaç bir kimse, gaib bulunan evlâdının uruz kabilinden olan bir malini kendi nafakası için satabileceği gibi bu evlâdının
zevcesiyle fakir çocuklarının ve anasının nafakaları için de satabilir. Şu kadar var ki, satılacak mal, nafaka mikdarından fazla olmalıdır.
237 - : Bir kimse, gocuk veya mecnun bulunan evlâdının hem uru-zunu, hem de akarım velayeti cihetile satabilir. Bu halde bunların semenlerini
muhtaç ise kendisinin nafakasına sarf da edebilir.
238- : Bir kimse, kendi nafakası için büyük ve âkil olan evlâdının, hazır olsun olmasın akarını satamıyacağı   gibi hazır olan âkil ve baliğ evlâdının
uruzunu da satamaz. Hindiyye, Reddi   Muhtar,   Bahri Raik.
« (Mâlikîlere göre ana ile babanın nafakaya istihkakları için şu şartlar vardır :
(1) : Evlâd, hür olmalıdır.
(2) : Ebeveyn, mu'sir olmalıdır.    Nafakalarının bir kısmim temin edebilecek bir halde iseler mütebaki kısmı evlâda teveccüh eder.
(3) : Ebeveyn, kesbden âciz olmalıdır. Kesbe kadir olurlarsa nafa*-kalan evlâdlarma lâzım gelmez.
(4) : Evlâd, bilfi'l musir olmalıdır. Bilkuvve musir, yani  : mücer-red kesbe muktedir olursa babasına, anasına infak için kesbe icbar edilmez.
(5) : Ebeveynin fakir olmaları, en az iki adlin şahadetile sabit olmalıdır.
(6) : Evlâdın malı, kendisinin zevcesile çocuklarının ve muhtaç olduğu dabjaesile hadiminin nafakalarından fazla olmalıdır.
Erkek ve kız evlâd, müteaddid olunca nafakayı derecei servetlerine göre verirler. Mezhebde asi olan, budur. Diğre bir kavle göre mirasları
nisbetinde verirler. Diğer bir kavle göre de adedlerine göre müsavat üzre teahhüd ederler.
(7) : Nafakaya istihkak için ebeveynin veya evlâdın müslüman bulunmaları şart değildir.
Binaenaleyh gayri müslim bir babanın nafakası, müslim olan oğlu-na ve gayri müslim olan evlâdın nafakası da müslim bulunan babasına vacib
olabilir.
(8) : Evlâd, fakir olan validelerinin nafakalarile mükellefdirler. Velev ki valideleri fakir bir erkek ile evlenmiş bulunsun. Fakat meşhur o-lan kavle
göre bu erkeğin nafakasını vermekle mükellef olmazlar. Nitekim kocası zengin olunca validelerinin nafakasını vermekle de mükellef bulunmazlar.
(9) :Evlâd, ebeveynin hadimine, dabbesine aid nafakayı temin ile mükellefdir. Velev ki bunlara muhtaç bulunmasınlar. Fakat ebeveyn, evlâdın
hadimine, dabbesine nafaka vermekle mükellef olmaz.
(10) : Muhtaç olan babaların birer veya müteaddid zevceler ile i'faf edilmeleri ve bu zevcelerin nafakaları ve hadime ehil oldukları takdirde bunların
hadimlerinin nafakaları da evlâda teveccüh eder. Bu hususda söz, babalarındır.
(11) : Baba ile anadan başka kariblere nafaka verilmesi icab etmez.
Binaenaleyh bir kimse, lieu veya liüm ceddine veya ceddesine nafaka vermekle mükellef olmaz. Nitekim bunlar da oğullarının oğullarına veya
kızlarına veya kızlarının çocuklarına nafaka vermekle mükellef olmazlar. Çünkü cedler ile ceddeler, hakikaten baba ve ana değildirler.
înıam Mâlikden bir rivayete göre valideler, öz evlâdlarmın bile nafaka vermeğe mecbur değildirler. Kendileri de bunlardan nafaka almaya
müstahik olmazlar. Çünkü valideler asabeden sayılmazlar. Elmuğnî, Eimezahibül'erbea.)
(ŞafiÜere göre de usulün nafakaya   istihkakları, §u şartların vücuduna mütevakkıf dır:
(1) : Ebeveyn, mu'sir olmalıdır. Yani : kendilerine lâyık yiyecekleri, meskenleri bulunmamalıdır. Bunların kesbden âciz veya müsiım olmaları şart
değildir.
(2) : Evlâd, erkek olaun kız olsunmûsir olmalıdır. Bu yüsr, hallerine münasib bir kesb suretiyle de olabilir.
(3) : Evlâdın malları, kendüerile    zevcelerinin ve çocuklarının bir günlük nafakalarından fazla olmalıdır.
(4) : Evlâd, babasını tezvie Üe i'fafda bulunmak ve alacağı kadının nafakasım temin etmek ile de mükellefdir. Şu kadar var ki, bir kimsenin
evlenmeğe hakikaten ihtiyacı olmadığı halde evlâdından evlendirilmesini taleb etmesi, halâl olmaz.
(5) : Evlâd müteaddid olunca verecekleri nafaka, kavli mu'temede nazaran hissei irsiyyelerine göre tevzi olunur. Yesarda gerek müsavi olsunlar ve
gerek olmasınlar.
(6) : Nafaka ile.mükellef evlâddan biri gaib olsa diğeri hâkimin iz-nile nafakanın tamamını vererek hissesile gaibe ve mevcud ise mâline rücu
edebilir,
(7) : Usulün nafakası, evlâd üzerine lâzım geldiği gibi evlâd bulunmayınca da evlâdın ilânihaye evlâd ve ahfadı üzerine, derecelerine göre lâzım
gelir. Elmuğnî, Tuhfetülmuhtac.)
(Hanbelî fukahasına göre de bu usulün nafakaları hususunda şu gibi şartlar vardır :
(1) : Nafaka alacaklar, fakir olub malları ve kesbe kudretlerini bulunmamalıdır.
(2) : Nafaka vereceklerin malları veya kesbleri, kendüerile zevcelerinin nafakalarından fazla olmalıdır.
(3) : Nafaka alacaklar, nafaka vereceklere farz ve ta'sib suretiyle vâris olmalıdır. Bu, karabet, amudünneseb suretiyle olmadığı takdirdedir. O suretle
olursa nafakaya istihkak için bir rivayete göre varis olmak lâzım gelmez. Binaenaleyh bir müslim, gayri müslim olan kardeşinin na-fakasile
mükellef olmazsa da gayri müslim    olan babadının nafakasile mükellef olabilir.
(4) : Mu'sir olan bir babanın nafakasile zevcesinin nafakası ve sa-gîr, fakir olan çocuklarının nafakaları musir olan. evlâdı üzerine lâzım gelir.



(5) : Babadan başka men aleyhnnefaka, müteadid olunca nafakayı hissei irsiyyeîeri nisbetnıde verirler. Meselâ : fakir bir kimsenin oğlu ile kızı
içtima etse nafakası aralarında mirasları veçhile eslâsen lâzım gelir. Validesi ile oğlu içtima etse nafakasının altıda biri validesine, mütebakisi de
oğluna lâzım gelir. Kızile oğlunun oğlu içtima etse nafakayı nis-fiyyet üzere vermeleri icab eder.
«îmanı Şafüye göre bu üç. takdirde de nafaka, oğlu veya oğlunun oğlu üzerine lâzım geür. Çünkü asabe olan, odur.»
Yalnız validesi ile kızı içtima etse nafakası aralarında erbaen lâzım gelir. Yani : dörtde birini validesi, üçünü de kızı verir.
«İmam Şafiîye göre nafakayı yalnız kızı verir. Çünkü o, erkek kardeşi ile bulundukda asabeden olur.»
Yalnız kızile kızının oğlu bulunsa nafakası, yalnız kızı üzerine lâzım gelir.
«Şafiî fukahasınm dermeyan etdikleri bir veçhe göre bu nafaka, yalmz kızının oğluna lâzım gelir. Çünkü o, erkekdir.»
Şayed cedde ile liebeveyn veya lieb erkek kardeş içtima etse nafakanın altıda biri ceddeye, mütebakisi de kardeşe teveccüh eder.
(6) : Akrebin mevcudiyetine binaen karib, mirasdan mahcur bulunsa bakılır : eğer akreb zengin ise nafaka, yalnız onun üzerine lâzım gelir. Fakat
akreb, mu'sir, nafaka alacak da usulden veya fürudan ise musir olan karib, nafakayı vermekle mükellef olur.   Çünkü mu'sir, mâdum
mesabesindedir.
(7) : Nafaka verilmesi hususunda evvelâ zevce, sonra memlûk takdim olunur. Bunlardan sonra baba ced üzerine, oğul ve kız baba üzerine, oğul
oğulun oğlu üzerine takdim edilir. Fakat oğul, büyük ve âkil olduğu halde baba kötürüm bulunsa baba takdim olunur. Çünkü baba hürmete daha
lâyıkdır ve bu halde muavenete ihtiyacı daha ziyadedir.
(8) : Kariblerin müstahik oldukları   nafakalar, âdete göre ekmek-den, katıkdan ve kisveden kifayet mikdarıdır. Eimuğnî, Kitabülfıkh alel-
mezahibil'erbea.)
(Zahirîlere göre de her erkek ve kadın üzerine ilk evvel kendi nafakası teveccüh eder. Kendi nafakasından fazla bir mala mâlik bulunursa nafakaya
muhtaç olub elinden iş gelmeyen anasına, babasına, dedelerine, ceddelerine, oğullarına, kızlarına ve bunların oğullarına, torunlarına, erkek ve kız
kardeşlerine ve kendi zevcelerine nafaka verir. Bunların arasında derece farkı yokdur, miraslarının nisbeti de nazara alınmaz. Nafaka almakda biri
diğerinden mukaddem değildir. Aralarında müsavat üzere nafaka tevzii icab eder. Bunların nafakalarından ve kisvelerinden fazla malı kahrsa yine
muhtaç olub kesbden her veçhile âciz bulunan mahrem zevH'erhama vesair vârislerine nafaka vermeğe mecbur tutulur. Bunlar da amcalar,
ammeler, dayılar, teyzeler ve kardeş çocuklarıdır.
Akribadan herhangi biri, vher ne suretle kesbe kadir olunca karibin-den nafaka alamaz. Bundan ana, baba, ced, cedde ile zevce müstesnadır.
Bunların hasis bir tarik ile kesbe kadir olmaları, nafakalarının sukutunu icab etmez. Çünkü men aleyhinnefaka, bunları hasis kazançlardan
korumakla mükellefdir.
Nafaka ile mükellef şahsın kendisinden müstağni olduğu uruz, hayvanatı, akarı nafaka için satılabilir. Fakat satıldığı takdirde kendisinin helakini,
ziyamı müstelzim olacak bir malı satılamaz. Evlâd nafakasında babaya başkaları iştirak etmez.
Şâ'bî gibi bazı zatlara göre hiç bir kimse, başkasının nafakasını vermeğe icbar edilemez. Diğer bazı-zatlara göre de bir insan, yalmz kendi babasile

kendi öz anasına nafaka vermeğe mecbur olabilir, başkasına vermeğe mecbur olmaz. Elmuhallâ.) 
[3]

 
Havasînin = Usul İle Fürudan Başka Kariblekîn Nafakaları :
 
239 - : Nafaka almaya müstahik oldukları halde usul ve füru-dan kimseleri bulunmayan eşhasın nafakaları, neseben sair' kariblerind teveccüh eder
ki, bunlar, birbirine karşı havaşr namım alırlar. Mukabili amudünneseb üzere kariblerdir ki, usul ile rurudan ibaretdir.
240 - : Havası üzerine nafakanın lüzumunda  bunların zî rahim mahrem, musir ve ehliyeti irsiyyeyi haia olmaları, baliğ olan men lehiin-nefakanın
da i'sarile beraber her hangi bir sebeble kesbden âciz bulunması, şartdır. Fakat çocuklar ile kocasız bulunan kadınların nafakaya istihkaklarında
fakir olmaları kâfidir. Şu kadar var ki, muallime, kabile olmak gibi bir tarik ile bilfi'l kesbde bulunan kadmlar, bu nafakaya müstahik olmazlar.
241 - : Nafaka alacak kimsenin müteaddid    havaşîsi bulundukda irse itibar olunur. Şöyle ki : bunların cümlesi ehliyyeti irsiyyesi haiz olmakla
beraber bir kısmı filhal hakikaten varis ise işbu varis olanlar, tercih olunurlar.
Meselâ : men lehünnefekanın amcasiîe dayısı içtima etse nafakasını yalmz amcası tahammül eder.
Fakat bunların hepsi de hakikaten varis iseler nafakayı hissei ir-siyyeleri nisbetinde yüklenirler. Meselâ : bir kimsenin ammesile teyzesi veya
liebeveyn ammesile liebeveyn dayısı bulunsa nafakasını eslâsen verirler. Her iki takdirde de nafakanın üçde'ikisini ammenin: üçde birini de dayı
veya teyzenin vermesi lâzım gelir.
242 - : Nafakaya muhtaç bir kimsenin akribasından ganî ile fakir içtima etdikde bakılır: eğer fakir olanlar, mirasda   bütün terikeyi ihraz
edecek kimselerden iseler esasen mâdûm sayılıb nafakası diğerlerine hissei irsiyyeieri nisbetinde taksim olunur. Çünkü bu takdirde fakir oian lar,
maüum sayümadıkca diğerleri varis olamayacağından üzerlerine na-faKayı icab müteazzir olur. Meselâ : nafaka alacak şahsın fakir, kesbden âciz
oğluyla erkek veya kız kardeşleri bulunsaoğlu nisaba dahil oi-maz. Binaenaleyh nafakasını kardeşlerinin hissei irsiyyeieri nisbetinde vermeleri
lâzım gelir.
Fakat fakir olanlar, terikenin mecmuunu ihraz edecek* takımdan olmadıkları takdirde musir olanların hisselerini bulmak için bu fakirler de mirasda
mevcud farz edilib badehu nafakanın tamamı, musirlere hisselerine göre tahmil edilir.
Meselâ : nafakaya muhtaç şahsın yalnız anasile liebeveyn bir kız kardeşi zengin olduğu halde lieb ve liüm kız kardeşleri fakir olsalar nafakasını
anasile liebeveyn kız kardeşinin erbâen vermeleri lâzım gelir. Çünkü hepsi de nisaba dahil olub anaya südüs, liebeveyn kız kardeşe nısıf, ve lieb ve
liüm kız kardeşlere birer südüs isabet edeceğinden ana ile liebeveyn kız kardeşin sehimlerinin mecmuu dört etmiş olur. Halbuki bu misalde fakir
olanlar, esasen mâdûm sayıldığı takdirde nafakanın beşde ikisini ananın, üçünü de ana baba bir kız kardeşin vermesi icab eder. Zira men
lehünnafakanm vefatı takdirinde ondan alacakları hissei irsiyye de böyle olacakdır, Hidaye, Hindiyye Reddi Muhtar.
(MâlikÜere göre havası, nafakaya müstahik olmaz. Nafaka itası yalmz sulbî evlâd ile aba ve ümmehat arasında carîdir. Şafiîlere göre de evlâd ve
ahfaddan, aba ve ecdaddan ve ümmehat ile ceddandan başka karibler arasında nafaka mükellefiyeti carî değildir. Nitekim yukarıda yazılmışdır.)
(Hanbelîlere göre ise bir kimse, usul ve füruundan başka farz ve tâ'sîb suretüe kendilerine varİ3 olabileceği kariblerinin nafakaları ile de mükellef
olabilir. O karibler, kendisine gereg varis «olabilsinler ve gerek olmasınlar. Kardeşler, erkek kardeş kızları, amcalar, amca kızları ve atikler gibi.



Bu kabil akribanın nafakaya istihkakları için şöylece üç şart vardır :
(1) : Nafaka alacak kimse, fakir ve kesbden âciz olmalı.
(2) : Nafaka verecek kimsenin sarf edilecek malı, meselâ : mülkünün ücreti veya kendi kesbi kendisile zevcesinin ve memlûkünün yirmi dört satlik
nafakalarından fazla olmalı.
(3) : Nafaka verecek kimse, nafaka alacak kimseye farz veya ta'-sib suretiyle varis olmalıdır. Bundan usul ve füru müstesnadır. Bunların ırasında
verasetin cereyanı şart değildir. Nitekim evvelce de işaret olun-nugdur.
Usul ve füru kabilinden olmayıb aralarında farz ve ta'sib suretiy-e veraset carî bulunmayan erham sahibleri ise ne nafaka vermekle mükellef
olurlar, ne de nafakaya müstahik bulunurlar. Ammeler, halalar şjibi. Diğer bir rivayete göre asaba'tdan, farz sahiblerinden bir kimse iünmadığı
takdirde zevü'erham. üzerine de nafaka lâzım gelir. Çünkü m halde bunlar da varis bulunurlar. Muhtasarı Ebizziya, Tuhfetülmuh-;ac, Keşşafülkına,
Elmuğnî.)

(Zahiriyyeye göre de havaşi, derecelerine bakılmaksızın müsavi luretde nafakaya müstahik olabilir. Nitekim yukarıda tafsilât verilmiştir.) 
[4]

 
Kölelerin, Cariyelerin Nafakaları :
 
243  - : Menfaatleri tamamen mâliklerine aid olan kölelerin, cariyelerin nafakaları, mâliklerine lâzım gelir.
Bunlar, gerek tamamen rakik
İsunlar ve gerek müdebber, ümmi veled bulunsunlar ve gerek büyük, .ainüssıhha olsunlar ve gerek olmasınlar müsavidir.
Bu kaide bir memlûke infakde bulunmakdan maliki imtina ederse hâkim, o memlûkü münasib bir işde ücretle çalıştırarak ücretinden in-:ak eder.
Ücret artarsa mâlikine verilir, kâfi gelmezse noksanını maliki ikmal eder. Şayed ücretle çalıştırılması kabil ve caiz bulunmazsa nafakasını vermeğe
veya kendisini satmaya maliki mecbur olur Meğer ki müdebber gibi satılması caiz olmasın. O takdirde nafakasını temin etmek mâliki için lâzım
gelir.
244  - : Menfaatleri tamamen   mâliklerine aid olmayan kölelerin, :ariyelerin infakma mâlikleri mecbur değildir. Mükâtebler, kısmen azad îdilmiş
bulunan memlûkler gibi.
245  - : Köleler ile cariyelerin nafakaları,   bulundukları beldelerde :arî olan âdet veçhile temin edilir.
246 - : Satılmış bir memlûkün nafakası, müşterisine teslim zamanına kadar satmış olan malikine lâzım gelir. Vedîa veya müstear olan
 memlûkün nafakası da mudi olan mâlikine ve müsteîre aiddir. Gasb sdilmiş olan bir memlûkün naiakası da sahibine iade edilinceye kadar gâsıba
aid bulunur.
247 - : Hizmeti başkasına vasiyet edilmiş olan bir momlûkün na-'akasi, mûsâlehe aiddir. Meğer ki bu memlûk, henüz istihdam olunamı-racak
derecede çocuk bulunsun. Bu takdirde hizmete elverişli oluncaya :adar nafakası, rakabesine mâlik olan kimseye ait bulunur.
248 - : İki kimse arasında müşterek bir memlûkün nafakası,   bu timaelere hisseleri nisbetinde aid olur.
249 - : İki kimse beyninde müşterek bir cariyeden doğan çocuğun nesebini ikisi de iddia edecek olsa nafakasını münasafaten vermeleri icap eder. Bu
çocuk da balib olub o kimseler fakir bulunsalar bunların ikisine de infaka mecbur olur. Bahri Raik, Dürri   Muhtar, Hindiyye, Bez-zaziye,
(Malikîlere göre de rakiklerin nafakaları, mâliklerine aidir. Bir mâlik, nafaka vermekden imtina eder veya âciz kalırsa bakılır : eğer rakik, satılmaya
kabiliyetli ise satılır. Satılmasıkabil olmayıb ümmi veled bulunursa ya kocaya verilir veya derhal azad edilir. Müdebber ise bir hizmetde çalışarak
kendisine, infakda bulunması lâzım gelir. Çalışacak bir halde değilse azad edilir.
Mükâtebelerin evlâdı da kendîlerile beraber kitabete dahil iseler nafakaları mükâtebelere aid olur, mâliklerine aid olmaz. Şu kadar var ki, bu
evlâdın babaları da kendilerile beraber ayni kitabete tabi iseler nafakaları babaları üzerine lâzım gelir. Muhtasarı Ebizziya.)
(Şafiîlere göre de rakiklerin nafakaları mâliklerine teveccüh eder. Rakik, âmâ, kötürüm, veya müdebber ve müstevlede olsa da kendisine
bulundukları beldede rakiklere verilmesi galib olan erzakdan kifayet mikdan nafaka verilir. Rakik sahiblerinin, rakiklerine kendi yedikleri tamdan
yedirmeleri ve giydikleri kisveden giydirmeleri mesnundur. Mâlikin, mali bulunmazsa rakikini satması veya azad etmesi kendisine hâkim
tarafından emr olunur. Bir mâlik, rakikine takati dahilinde olan şeyden başkasını teklif edemez. Minhacüttalibîn.)
(Hanbelîlere göre de rakiklerin bulundukları beldelere ve emsaline nazaran kifayet mikdarı nafakaları, mâliklerine lâzım grelir. Velev ki bu
rakikler; âbık, mariz, âmâ veya nâşize bulunsun. Çünkü bu nafaka, mülk sebebile icab etmekdedir.
Bir kimse, cariyesinin çocuğuna da nafaka vermekle mükellefdîr Çünkü bu çocuk da anasına tebean o kimsenin memlûkiidür. Bu cihetle bu
çocuğun nafakası, babasına lâzım gelmez.
Bir çocuğun babası köle, anası hürre olsa nafkası validesile sair men aleyhinnefaka olacak kariblerine lâzım gelir, babasına lâzım gelmez. Çünkü
bu çocuk, hürriyetde validesine tabidir.
Mükâtebenin çocuğnun nafakası, bu mükâtebeye lâzım gelir. Velev ki babası da mükâteb bulunsun. Çünkü bu çocuk, validesine tâbidir, bunun

kesbi de validesine aiddir. Keşşafülkına.) 
[5]

 
Memlûk Olanların Zevcelerine Aid Nafakalar  :
 
250 - : Mevlâsımn iznile evlenmiş olan bir kölenin zevcesine    aid nafaka, o köle üzerine lâzjm gelir. Velev ki bu zevce, mevlâsımn kızı olsun. Bu
nafakanın mikdarmı hâkim tayin eder. Meğer ki kölenin bizzat takdir ve infakma rnevlâsı, razı olsun.
251 -  :  Kölenin zevcesi için hâkim  tarafından takdir  edilen nafaka, kölenin zimmetinde bir borç olur.  icabında bunu mevlâsı tediye etmezse köle,
bunun tesviye edilmesi için hâkim tarafından satılabilir ve bu nafaka, teceddüd etdikce köle de tekrar satılabilir.' Şu kadar var ki, müşteri, kölenin
böyle nafaka vermeğe mecbur bir halde olduğuna evvelce muttali değilse bunu kendisine satan mâlikine reddedebilir.
252 - : Zevcesine müterakim nafakasından dolayı borçlu olan bir köle vefat etse bu nafakadan dolayı o kölenin mâliki muahaza olunamaz.
253 - : Meylâsınm iznile evlenmiş olan bir    müdebberin zevcesine aid nafaka, o müdebberin kesbine teallûk eder, rekabesine teallûk etmez. Çünkü



müddebb.er, satılamaz.
254 - : Mükâtebin zevcesine aid nafaka, mükâtebin kazancına teallûk eder. Şu kadar var ki, mükâteb, bedeli kitabeti ifadan âciz kalırsa nafakadan
dolayı satılabilir.
255 - : Mâliklerinin izni olmaksızın tehhül eden rakiklerin, müdeb-berlerin, mükâteblerin ve kısmen azad edilmiş bulunanların zevcelerine aid
nafakalar, kendilerine filhal lâzım gelmez. Çünkü'bunların bu nikâhları bu halde nafiz değildir. Fakat bunlar, bilâhare tamamen azad edilirse

zimmetlerine mehr ve müstakbel nafaka lâzım gelir. Mebsut, Bedayi, Hindiyye, Reddi Muhtar. 
[6]

 
Carîye Olan Zevcelerin Nafakaları :
 
256 - : Cariye olan bir zevcenin nafakası, gerek tamamen rakik ve gerek müdebbere veya ümmi veled olsun tebvie   edilmiş ise kocasına, edilmemiş
ise mevlâsma aiddir. Bu cariyenin mevlâsına ara sıra bilâ ta-leb hizmet etmesi, tebvieyi ihlâl etmez.
257 - : Mükâtebe olub mevlâsının iznile evlenmiş bulunan bir cariye, hürre mesabesinde olduğundan nafakası, kocasının üzerine lâzım gelir.
Bunun hakkında tebvie nazara alınmaz.
258 - : Bir cariye, gündüzleri mevlâsının, geceleri kocasının hiz-metile meşgul olsa gündüz nafakası   mevlâsının, gece nafakası da kocasının
üzerine lâzım gelir.
259 - : Bir cariye, mevlâsı veya onun ehl ve avali tarafından istihdam edilerek kocasının hanesine gitmekden men edilse nafakası kocasından sakıt
olur.
260 - : Bir cariye, mevlâsının iznile     mevlâsının kölesine tezvic edilse nafkları, mevlâ üzerine lâzım gelir. Tebvie bulunsun bulunmasın. Mevlâ,

infakdan kaçınır ise «va sat veva infak et» dive    kerdisine hâkim tarafından cebr olunur. Hindiyye, Dürri Muhtar, Bahri Raik. 
[7]

 
Kölelerin Ve Carîyelerin Çocuklarına Aid Nafakalar .
 
261 - : Mâliklerinin iznile evlenen köleler, kendi çocuklarına infa-ka mecbur olmazlar. Bu köleler, gerek rakik ve gerek   müdebber veya mükâtb
olsunlar. Zevceleri de gerek 'hurre olsunlar ve gerek olmasınlar müsavidir.
Bu hald bu çocukların nafakaları, aşağıdaki meselelerde gösterildiği veçhile temin edilir.
262 - : Bir kölelin zevcesi, hürre veya mükâtebe ise çocuğunun nafakası, bu zevceye aid olur. Başkasının rakikası,   müdebberesi veya ümi veledi
ise bu nafaka, bu mevlânm üzerine lâzım gelir.
263 - : Hür olan kimsenin rakika, mükâtebe, müdebbere veya ümmi veled bulunan zevcesinden mütevellid     çocuğunun nafakası,   yukarıdaki
mesele veçhile bu zevcinin mükâtebe olduğu takdirde kendisine, olmadığı takdirde mevlâsma lâzım gelir.
Çünkü çocuk, hürriyet ve rık itibariyle validesine tâbidir. Şu kadar var ki, bu çocuğun-hür olması meşrut ise nafakası, hür olan babasına aid olur.
264 - : Müdebbere veya ümmi veled olan bir cariyenin mevlâsı, fakir olursa çocuğunun nafakasını, bilâhare mevlâsma müracaate hakkı olmak
üzere zengin ve hür bulunan kovası temine mecbur olur. Fakat tam rahikamn çocuğunu hür olan kocası, infaka mecbur olmaz. Bu halde «ya infak
et veya sat» diye mevlâsına cebr olunur.
265 - : Mükâtebin istifraş etdiği cariyesinden mütevellid çocuğunun nafakası, mütâteb üzerine lâzım gelir.     Hindiyye,  Bedayi,  Dürri Muhtar.

Rakik, müdebber, ümmi veîed tabirleri için «i'tak» mebhasine müraceat!. 
[8]

 
Hayvanatı' Ehlîyye Nafakaları :
 
266 - : Ehlî hayvanlara sahiplerinin infakda    bulunmaları diya-neten bir vazifedir. Buna riayet edilmediği takdirde «bunları ya sat veya başkasına
bağışla veya kendilerine infakda bulun» diye sahiplerine hâkim tarafından diyaneten emr olunur, fakat    kazaen emr olunamaz. Zahiri mezhebe göre
böyledir. Çünkü bu hayvanların    sahipleri, kendi mallarında hakkı tasarrufa mâlikdirler.    Bu hususda kendilerine ihtar yapılabilirse de cebr
«dilemez. Böyle bir ceb, tasarruf hukukuna hakki malikiyyete münafi olabilir.
Fakat îmam Ebu Yusüfe göre hayvanların sahibi olanlara infakda bulunmaya veya onları satmaya hükmen mecbur tutulur. Tahavî ve Kemal gibi
fukahai    Hanefiyye de bu kavJi  tercih     etmişlerdir.     Dürri Muhtar.
267 - : İki kimse arasında müşterek bir hayvana   infakda bulun-makdan bunların birisi imtina etse diğerinin müracaati  takdirinde hâkim «ya
hisseni sat veya hayvanı Toesle» diye o imtina eden şerike emr eder. Diğer şerikin mutazarrır olmasına'meydan vermemek için hâkim, burada icbar
hakkını haizdir.
268 - : Hayvanatın yiyeceklerine dikkat, bu hususda    kendilerini zarardan. korumaya gayret, miistahabdir. Meselâ  : arıların balları alındığı zaman
gıdalarına kâfi bir mikdar bal   kovanlarında bırakılmalıdır. Meğer ki bal yerine kaim.olacak başka bir şey bulunsun.
Kezalik   : yavruları bulunan hayvanların sütlerinden bu yavrulara
kâfi mikdarı bırakılıb satılmamalıdır.
Kezalik : alefin azlığı gibi bir sebebden dolayı fazla   sağılması hây-muzir olduğu takdirde buna meydan verilmemelidir.    Aksi suretde hareket,
mekruhdur.
269 - : Hayvanı sağan kimsenin hayvana    eziyet vermemesi için tırnaklarını kesmesi, müstahabdır.
Hayvana takat getiremiyeceği miktarda ağır yük yüklemek ve fazla yol yürütmek ve bu gibi sair muamelelerde bulunmak da mekruhdur. Hindiyye,
Cevhere.,
Sahibsiz hayvanların infakı için lûkata mebhasine müraceat edilmeli.
« (Mâîikîlere göre de bir kimse, mâlik olduğu hayvanatın yiyeceği alefi tedarüke mecburdur. Meğer ki mer'ada otarılmakda. bulunsunlar. Bu veçhile



infakdan imtina eder veya âciz kalırsa bakılır: eğer hayvan, eti yiyilmez takımdan ise onu mülkünden çıkarmaya mecbur olur. Yiyilir takımdan ise
mülkünden, çıkarmakla boğazlamak arasında muhayyer olur.
Bir kimse, mâlik olduğu hayvanın südünü yavrusuna zarar vermemek şartiyle alabilir. Fakat yavrusuna zarar vereceği muhakkak veya meşkuk
bulunursa alamaz. Çünkü yavruyu aç bırakmak ona bir gadirdir ve ayni zamanda zararı müstelzimdir.Fadr ve zarar ise Jecviz edilemez. Bunun
içindir ki bir kimse, mâlik olduğu bir ağacın hakkına, muhafazasına kıyam etmeyib ziyama meydan verecek olsa buna bakma-sı'için kendisine emr
olunur. Bunu yapmazsa malını tazyi' etmiş olaca ğından dolayı asim olur. Zira malı izaa etmek menhiyyün anhdir. Şerhi Ebil'berekât, Elmuğnî).
(Şafiîîere göre de hayvanatın aleflerini, sularını ve kendilerine na-fi olan sair şeyleri tedarük etmek sahihleri üzerine lâzımdır. Bundan imtina
ederlerse bakılır: O hayvanlar, etleri yiyilir takımdan ise bunları satmaya, veya icareye vermeğe veya infak etmeğe veya kesmeğe sahib-İri mecbur
tutulur. Etleri yiyilmez takımdan ise satmaya, veya infak etmeğe mecbur olurlar. Sahibleri yine imtina edince hâkim ürerine eslâhı lâzım gelir,
bunları ya satar, ya icareye verir veya keser. Bunların hepsi de müteazzir olsa bu hayvanlara beytülmal tarafmdaninfak edilir. Bu halde bunların
sahibleri fakir iseler bu infakdan dolayı onların zimmetlerine bir borç teallûk etmiş olmaz.
Hiç bir hayvanın yavrusuna zarar vereceği, yani: onun emsali gibi neşv-ü nemasına mani olacağı takdirde sağılıb südü alınmaz. Çünkü bundan şahin
suretde nehy varrd olmuşdur.
Fakat hane, su yolları, arazi gibi ruhsuz olan bir mâlin imarı, re-şid olan sahibi üzerine vacib olmaz. Çünkü bu imar, bir mali tenmiye kabilinden
olduğundan sahibi için 'bir vecibe teşkil etmez. Şu kadar var ki böyle bir mali bir Özre müstenid olmaksızın harab bir hale gelinceye kadar tamir
etmeyib terk etmek mekruhdur. Nitekim ekinleri ve ağaçları kuruyuncaya kadar sulamayıp terk etmek de mekruhdur.
Reşid olmayan bir kimsenin arazisini, akarını imar etmek, ekinlerini, ağaçlarım sulayıp korumak ise velîleri üzerine lâzım gelir. Nitekim vakıf
malları imar ve' muhafaza da mütevellileri üzerine lâzımdır. Tuh-etülmühtac.)
(Hanbelî fukahasma göre de bir kimse, mâlik olduğu behîmenin yiyeceği alefi veya onu mer'ada otİadacak şahsî tedarüke mecburdur. Bu veçhile
infakdan imtina eder veya âciz bulunursa onu mülkünden çıkarmaya veya icareye .vermeğe veya eti yiyilir takımdan ise zebh etmeğe mecbur olur.
İmtinaında İsrar gösterirse hâkim, ya bizzat bu üç cihetden birini ihtiyar eder veya sahibinin borcu olmak üzere hayvana istikraz suretiyle infakda
bulunur. Çünkü hayvanı ac bırakmak, bir zulümdür, bir zarardır. Zulmün ve zararın izalesi ise bir vecibedir.
Av için veya ekinleri, hayvanları korumak için saklanılan köpeklere yiyib içecekleri şeyleri tedarüke veya kendilerini salıvermeğe de sahibleri
mecburdurlar.. Zira bunun hilâfına hareket, ta'zibdir. Ta'zib ise tecviz edilemez.
Sagîr, mecnun, matuh gibi mahcur olanların akar ve emlâkini tamire, ekinlerini suîayıp korumaya, ağaçlanılın meyvalarım muhafazaya,
hayvanlarını infaka velîleri mecburdurlar. Çünkü bunların mallarını si-yanet lâzımdır. Bu malların ziyama meydan vermek ise haramdır. Elmuğnî 
KeşşafüTkına.)
(Zahirîlere göre de herkes, hayvanının nafakasım temine veya hayvanını yaşayabilir mer'aya salmaya mecburdur. Bundan kaçman kimselerin
hayvanları onların namına olarak satılır. Çünkü Resuli Ekrem Efendimiz, «dedikududan, fazla sual sormakdan ve mali izaa etmekden» nehy
Jüuyurmuşdur.
Mallan izaa, bilâ hüâf haramdır, günahdır, bir düşmanlıkdır. Bir insanın kendi hayvanını yaşamakdan men etmesi, onun salâhına sebeb olan §eyden
onu alıkoyması ise malı izaadan başka değildir. Artık vacib olan, onu bu hareketinden men etmektir.
Allah Tealâ Hazretleri biribirinize iyilik ve takva hususunda yardım ediniz, ma'siyet ve husumet üzerine yardım etmeyiniz) buyurmuşdur.
Hayvanlara ihsan ise iyi-likdir, takvadır, onları ıslaha çalışmayan bir kimse ise günah ve adavet üzerine yardımda bulunmuş, Allah Tealâ'ya âsî
olmuş olur.
Nitekim bir âyeti kerimede de buyurulmuşdur.
Yani: insanlardan öylesi de vardır ki, dünya umuruna aid sözleri hoşuna gider. Allah Tealâ'yı da kalbindekine şahid tutar. Vicdanının safvetine,
sözlerinin kalbindekine muvafakatine yemin eder - halbu ki, onun düşmanlığı pek şiddetlidir. O senden ayrıldı mı, veya bir iş basma geedi mi yer
yüzünde fesada, ekinleri, nesilleri - sürüleri, çocukları itlafa koşar. Allah Tealâ ise fesadı sevmez. - Artık böyle fesada çalışanlar da takdire, sevgiye
lâyık olamaz -. Ona AUah'dan kork denilince de onu izzeti nefsi tutar, hamiyyeti cahiliyyesi kendisini günaha sürükler. Artık ona - ceza olarak: -
cehennem yeter. Cehennem ise ne fena yatakdır.
işte hayvanları alef gibi, otlatmak gibi yaşayışlarına medar olan peylerden men etmek, ekinlere, ağaçlara kuruyub telef oluncaya kadar su vermemek
de yeryüzünde fesada çalışmakdır. Eğinleri, nesilleri helake sevk etmekdir. Allah Tealâ ise bu gibi amelleri sevmez.
Hattşı bir kimse arazisini ekmeyib muattal bir halde bıraksa bakılır: eğer bu araziyi ekmekden müstağni bir halde ise kendisine cebr edilemez.
Fakat bunu ekmekden müstağni bir durumda değilse bunu bizzat ekmesine ve bizzat ekmeğe kadir değilse hâsılatının bir mikdarı mukabilinde

müzaraa için başkasına vermesine cebr olunur. Elmuhallâ.) 
[9]

 
Lahika :
 
Yukarıdaki meselelerden de pek açık anlaşıldığı üzere islâm hukuku, hem insanların, hem de sair mahlûkatın haklarına riayet edilmesini pek ziyade
iltizam etmişdir. İnsanların maişetine, terakkisine, mevcudiyetini mukadder vakte kadar idame edebilmesine sebep olan şeylerin güzelce muhafaza
edilmesine de pek ziyade ehemmiyet vermişdir. Bu hususda tergib ve tahziri havi pek çok beyanatı şer'iyye yardır. Ezcümle bir âyeti kerîmede:
yiniz, içiniz, israf, etmeyiniz. Şübhe yok Allah Tealâ müsrifleri sevmez.)
buyurulmuşdur ki, bunun pek geniş olan sahai irşadına bütün iktisadî esaslar dahil bulunmakdadır.
Diğer bir âyeti kerimede de:  buyurulmuştur.
Yani : Allah Tealâ, o halikı âzîmdir ki, çardaklı, çardaksız veya: di-kilmiş ve hüdayî nabit olarak yetişmiş olan bağları vücude getirmiş-dir. Ve her
birinin yiyilişi, lezzeti, faidesi başka başka olmak üzere hurma ağaçlarını, ekinleri yaratmıştır ve biribirine benzer ve benzemez bir halde olarak
zeytin, nar ağaçlarını icad buyurmuşdur. Bunların her biri meyva verdiği zaman meyvasından yiyiniz, biçildiği gün de hakkını = sadakasını, ze
âtını veriniz. Fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah Tealâ şübhe yok ki .nüsrifler} sevmez.



Yine o halikı kerîmdir ki, hayvanlardan ylik taşıyacak ve yününden sergiler yapılacak olanları da yaratmışdır. Allah Tealâ, size rızk olarak ihsan
buyurduğu şeylerden viviniz = meşru suretde istifade ediniz, geytânın izlerine uymayınız. Şeytan şübhe yok ki sizin için apaçık bir düşmandır.
İşte bu mealdeki beyanatı kur'aniyyede nail olduğumuz muhtelif, müteaddid niâmi ilâhiyyeyi bize hatırlatıyor, bunların kıymetlerine, muhafazaları
lüzumuna işaret ediyor. Bizleri israfdan, şeytanî hareketlere ittibadan nehy etmiş bulunuyor.
Demek insanlar, mallarından meşru suretde istifade edebilirler. Fakat bu mallan lüzumsuz yere sarf edemezler. Böyle bir hareket, bir küfranı nimet
alâmetidir. Bir israfdan ibaretdir ki, asla caiz görülemez.
Biz burada ziraatin, insaniyete hizmetin, bütün mahlûkatın hukukuna riayetin ehemmiyetine, lüzumuna dair olan bir kaç hadisi şerifi teberrüken
kayd ile iktifa edeceğiz:
(1) : Bir hadisi Nebevide: buyurulmuştur.
Yani : her hangi bir mdslüman, bir ağaç diker veya bir ekin eker de ondan bir kuş veya bir insan yiyecek olursa bu, o müslüman için bir sadaka
olmuş olur. Kendisine bir sadaka sevabı husule gelir.
Sahihi Buharîde, Müslimde, Tirmizî'de münderiç olan bu hadisi şerif, bizleri ağaç dikmeğe, ekin ekmeğe tergîb ve tegvikde bulunuyor. Bunlara bir
manevî, uhrevî kıymet de veriyor.
 (2) : Bir hadisi şerifde de: diye vârid olmuşdür.
Buyurulmuş oluyor ki: bir kimse zulm ve haddi tecavüz bulunmaksızın bir bina yapsa veya zulm ve haddi tecavüz bulunmaksızın bir ağaç dikse
bundan Hallâkı Rahim hazretlerinin mahlûkundan biri müstefid oldukça bu, o kimse için devamlı bir ecir olmuş olur. O kimse, bu yüzden
mütemadiyen sevaba nail bulunur.
Görülüyor ki, bu hadisi şerif de islâm yurdunu imar, mahlûkatı ilâ-hiyyeye hizmet hususunda pek güzel bir tergibi muhtevi bulunmuşdur.
(3) : Sahihi Büharîde mezkûr bir hadisi şerifde de şöyle buyurulmuşdur: Yani : atlar yok mu, onların alınlarında hayır bağlıdır. At sahihleri de
onları beslemeleri yüzünden yardıma = avni ilâhiye nail olurlar. Atlara infakda bulunan kimse ise, sadaka vermek için ellerim açmış bir zat gibidir.
Bu mübarek hadisi şerifde nakil vasıtalarından bulunan ve icabında yurdun müdafaası için cihad sahalarında hizmetine ihtiyâç görülecek olan
atların kıymetine, bunlara güzelce bakılmanın lüzumuna işareti mutazammındır.
(4) : Bir hadisi şerifde de:  buyurulmuş-dur. Yani: bir kadın, bir kedi yüzünden azaba uğranuşdır. O, kediyi ac-lıkdan Ölünceye kadar habs etmiş, bu
sebeble ateşe girmiş, kendisine «sen kediyi habs etdiğin vakit ona ne yiyecek verdin, ne de su içirdin, ne de onu yerin otlarından yiyebilmesi için
salıverdin» denilmişdir.
Buharii şerifde münderic olan bu hadisi nebevi, hayvanlara yapılacak eza ve cefanın uhrevî mes'uliyete sebep olacağım belirtmektedir.
(5) : Yine Sahihi Büharîde mezkûr: hadisi şerifi de şu mealdedir: «Bir günahkâr kadın, kuyu başında susuz-lukdan dolayı kendini öldürecek
derecede dilini çıkarıb soluyan bir köpeğe rast gelmekle haline acımış,  ayağından pabucunu çıkarmış, onu baş örtüsü ile bağlayarak kuyudan o
hayvan için su çekmiş de bu yüzden mağfirete nail olmuşdur.
İşte bu mübarek hadis de hayvanat hakkında gösterilen şefkat ve merhametin iffet ve ismete münafi temayülâtı izaleye, af ve mağfiretin tecellisine
vesile olacak derecede, mühim, faidli olduğunu göstermekdedir.
(6) : Bir hadisi şerifde de: buyurulmuş-dur. Yani: kendisinde hayat bulunan bir şeyi, meşe?: bir koyunu silâh
talimleri münasebetile - hedef, ittihaz etmeyiniz, onu bir nişangâh tu-. tarak kendisine silâh atmayınız.
İşte Sahihi Müslimde münderic olan bu emri risaletpenahi de alelıtlak hayat sahihlerine karşı şefkat ve riayet gösterilmesi lüzumunu ihtar
buyurmakdadır.
(7) : Camiussagîrde   mezkûr   diğer   bir   hadisi şerifde de:buyunümuşdur.
Yani : her kim, velev bir serçe kuşunun boğazlanmasında olsun merhametli davranırsa Kendisine kıyamet gününde Allah Tealâ merhamet buyurur.
Bir takım hayvanların gayei hilkati, insanların gıdalarını teminden, yüklerini taşımakdan vesaireden ibaretdir. Artık bu gayeye hadim olan
hayvanları keserken kendilerine fazla elem vermeyecek suretde kesmek bu suretle onlara karşı bir merhamet eseri göstermek, insanî bir vazife
buîunmuşdur.
(8) : Bir hadisi şerifde de şöyle buyurulmuştur: Sahihi Büharîde ye Müslimde münderie olan bu hadisi nebevî gu mealdedir. «Kıyamet gününde
bütün hakları sahihlerine ödemeğe elbette mecbur olacaksınız. Hattâ boynuzsuz koyun için ona boynuzile vurmuş olan boynuzlu koyundan
intikam alınacak, onun-, hakkında kısas yapıl acakdır.
İşte bu hadisi şerif de hayvanların bile haklarına riayetin pek mühim bir vecibe olduğunu göstermektedir.
(9) : Taberanîde ya-zıh bir hadisi şerifde: buyurulmuştur. Yani: sen yerde bulunanlara merhamet et ki,. gökde bulunanlar da sana merhamet etsinler,
senin hakkında eltafı ilâ-* hiyyenin tecellîsini niyazda bulunsunlar.
İşte bu hadisi nebevi de müslümanhğın cihanşümul bir merhamet ve şefkat dini olduğunu açıkça gösteren en mûbeccel, dinî bir vesikadır. Hak

Teaiâ Hazretleri, cümlemizi merhamet ve hukuka lâyıkiyle riayet duygularından mahrum bırakmasın âmin. 
[10]

 
İKİNCİ CÎLDÎN SONU

 
İŞBU   İKİNCİ   CÛLTTEKÎ  MES'ELELEHİN   BAŞLICA   ME'HAZI.ARI HANEFÎ  KİTAPLARINDAN   :

 
Mebsut-i Hulüvanî. Mebsut-i Serehsî, Mııhit-İ Burhanı. El Bednyi'. KâfiIH'Hakim. El Bidâye. İnâye. Kifaye alel'Hidâye. Fethiil'kadir. El
bahriirrâik. MinhetürHalik, Minen ül'Gaffar. TebyinüTHakâik = Zeyleî Kuhüstanî. Dürrül'Müntekâ. Diirer, Gurer. ŞiU-ünlmlâli. OamiÜTfüsüIeyn.
Mecmeül'enhür. Tenviriil ebsâr. Eddürrül'nıııhtar, Red-düTMuhtar. Tekmile-i ReddU'Muhtar. Essirâcül'vehhâc, Elcevheretül'nıünîre. Velvâİİ-ciyye.
Hizanetül'fetavâ. Feyzi Gereği İmadlyye. Eşbah. Hemevî Hİndiyye. Bez?.aziy-ye. Kâzi han. Tatarhaniyye. Tenkih-i Hamidî. Şerh-İ manzumei-i
Makdisî. İbn-i Nü-coym fetvası. AJİ efendi fetavâsı. Feyziyye, Behce, Netice, Abdürrahim Fetvaları. İlaveli mecmua-i cedide, Kitabün.nefçhat.
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Maliki Kitaplarından  
 
Muhtasar-ı Ebizziyâ. Şerh-İ TCbU'Berekât. Şerh-i Muhamnıedil'- Hirşî. Haşiye-i Dü-sfiki. Haşiye-i Aliyyil'Adevî. Minehül'celîl. Teshilii

MinehU'celîl. Kifayetüftalib. Kifaye-tüt Talib Hafiyesi. Fetlıül'Uiâ. Fetlıijl'celilüssemed   =   Elamelij-yatül'amme. 
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Şafiî Kitaplarından  
 
Kîtübül Ümm. Muhtasar-ı İs-mailil Müzeni. El Minhac. Tuhffctürmuhtao. Nıhayeîiü'-muhtac. Haşiye-i  Ahraed ibni  Kasını.  Haşiye-i

Abbil'Hamİdl  Şirvanî. 
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Hanbelî  Kitaplarından  
 

El Muğni. El Mııkni. Rezvül'Merbe', ŞerhüTMüntehâ. Şerhü delilit Tâllb. Neylül Meârib, Keşjşafül  Kına.
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Zahirîyye Kitaplarından  
 

El Muhali'. lâ  ibn-i Hazm. 
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YEDİNCİ KİTAP
CEZAÎ AHKAMA DAtR OLUB BİR MUKADDİME İLE ÜÇ
BÖLÜME MÜNKAStM BULUNMUŞDUR.
MUKADDİME
CEZAÎ MESELELERE, HÜKÜMLERE AİD ISTILAHLARI HAVİDİR, CEZAÎ HUSUSLAR İLE İLGİLİ ISTILAHLAR :
(A)
(B)
(C)
(D)
( F )
( G )
( H )
H
T
( K )
(L)
( M )
( N )
( R )
( S )
(T)
( Ü )
( V )
( Y )
BİRİNCİ BÖLÜM
İSLAM   HUKUKUNDA  CİNAYETLERE   MÜTEALLİK MESELELER HAKKINDADIR.

Cinayetin  Mahiyyeti   Ve Nevileri
Haksiz Yere Yapılan Katillerin Nevileri:
Haksız Yeee Yapılan Cerhlerin Nevileri
Diyetlerin  Nevîlerl  Ve  Mikdarlakı   :
Diyetlerin Ödenecekleri Vakitler
Diyetlerin Lüzumundaki Şartlar :
Âkilentn MAHİYETİ VE MÜKELEFİYETİ  :
Âkile Usulünün İçtimai Ehemmiyeti
Cinayetlerin Hükümleri :
Katla Nefsden Dolayı Kısas İcra Eyîlmesi İçin Vücudi İcab Eden Şartlar :
Azaya Aıd Cerh Ve Katıdan Dolayı Kısas Yapılabilmesi İçin Vücudl İktiza Eden  Şartlar:
Kisas Hakkına Malik Ve Kısası İstifaya Salahiyetli Olanlar   :
Kısasın Te Veçhile İstifa Edileceği:
Kısası İskat Edecek Şeyler
Afüv Ve İbeaya Müteallik Bazı Hükümet  :
Cinayetler  Île  Cezalar  Arasındaki  Tedahüller   Ve Münfertd Ve Gayrî Münfekid Cinayetler
Bazı Ameller Neticesinde Meydana  Gelen Katil Ve Telef Hâdiseleri :
Diyarların Yıkılmasından  Münbais  Ölüm
Müdafaat Meşrua Halindeki Katl Hadiseler! :
Hayvanlara Müteallik Cinayetler :
Cinayetlerin Ne Vechîle Sabit Olacağı :
Çenenin Mahîyetf,  Nevileri Ve Hakları
Iskatı Ceninin Başıjca Sebebjj3rî Ve Bunun Esasen Btr Cinayet Olduğu ;
Iskatı Cenine Müteallik Bazı Hükümler
Kasamenin  Ve Levsin   Mahiyktlkut
Kasame İle Diyetin Sebebi Vücubi Ve Bunların L.Üzumundaki Maslahat Ve Hikmet
Kasame Yapalabîlmesl İçin  Muktezî
Kasameye Ve Diyet İtasına Dahil-Olub Olmayanlar :
Kasame Île Diyetden İbra
Kasame Hakkında Muhtelif Mezahîbi Fıkhîyye:
Müdöelere Ve Müddeaaleyhleke Teveccüh Edecek Yemeler :
Şafii Mezhebine Göre Kasame:
Kasame Yapılabilmesi İçin İcab Eden Bazı Şartlar:
Müddeîlere Ve De Aleyhlere Teveccüh Eden Yeminler  :



Şafttlerce Kasameyi Iskat Eden Bazı Haller :
Haneelî Mezhebine Göre Kasame:
Hanbelilere Göre Kasamenin Ne Veçhile Yapılacağı :
Zahirîyye Mezhebine Göre Kasame
Saih Bir Kısım Müctehiplerce Kasame :
Bir Muhtıra

İKİNCİ BÖLÜM
İSLAM HUKUKUNDA HUDUDA MÜTEALLİK MESELELER HAKKINDA OLUB ALTI MEBHASE AYRILMIŞDIR:
(BİRİNCİ MEBHAS)
HUDUDUN MAHÎYYETÎNE, KISIMLARINA, NEVİLERİNE ALD UMUMİ MALUMATI HAVİDİR.
HUDUDUN MAHİYYETİ, KISIMLARI VE NEVİLERİ :

«Hukuki îslâmiyye ve Istılâhatı Fıklıiyye» adındaki bu e,serin işbu üçüncü cildi, mündericatııun büyük bir kısmı bakımından âmme hukukuna aid
olup üç kitabdan müteşekkil bulunmuştur.
Hu kitablar; bu eserin yediuci, sekizinci, dokuzuncu kitablarmı teşkil etmekdedir.
Şöyle kî: Yedinci kitab, «İslâm hukukundaki cezai hükümlere» dair olup bir mukaddime ile üç bölüme ayrılmıştır.
Sekizinci kitab, «Hukuki harbe = cihada ve gayri müslimler Üe bir kısım muamelâta» aid meseleleri İhtiva edip beş bölüme ayrılmıştır.
Dokuzuncu kitab, «Devleti islânıiyyenîn varidatına» müteallik meseleleri cami olup iki bölüme ayrılmıştır.
İstılah Kısmında da işaret edeceğimiz veçhile «Hukuki âmme» tâbiri, iki mânâda kullanılmaktadır. Şöyle ki, bu tâbir, bir mânâsına nazaran
«içtimaî bir heyetin kuvvetlerine, servetlerine, bütün menfaatlerine aid, maddî ve manevî hayatlarının devamına hadim olan varlıkların umumî
mahiyetinden ibarettir. Meselâ: Devlet teşkilâtı, millî müesse-sat, menfaatleri umuma aid vakıf akarât ve arazî bu cümledendir.
Her salısın medenî, siyasî haklarından müstefit olarak cemiyet âzası arasında karşılıklı bir emniyet ve itimadın, bir refahiyet ve selâmetin
müemmen bulunması da yine âmmeye müteveccih hukuk eünılesînden-Jir.
Amine hukuku tabiri, diğer bir mânâsına göre de «alelıtlak hukuk ilminin mühim bir şubesine verilen bir unvandan ibarettir. Bu hukuk şubesi,
devlete şahıslar arasındaki alâkalan, münasebetleri gösterir, şahısların devlete karsı olan vazifelerini, salâhiyetlerini tayin ve tanzim eder, hukuki
esasîyye, hukuki cezaiyye, hukuki maliyye, hukuki harb, usuli muhakemat gibi kısımlara ayrılır.
İşte bu «Hukuki îslâmiyye» kamusunun bu üçüncü cildi, bu âmme hukukunu islâm hukuki noktai nazarından kısmen ihtiva etmektedir. Bu ciheti
biraz izah edelim:
(1) : Malûmdur İti, medenî milletler birer hükümete tabidirler, kendi halleriyle mütenasip birer hükümet teşkilâtına mâliktirler. Bu cihetle islâm
hukuki da islâm hükümetine, bu hükümetin teşkilâtına bu-
YÜ bir ehemmiyet vermiştir. Hükümetin, hükümet teşkilâtının vücu-dündeki asıl maslahat ve hikmet ise fertlerin ve fertlerden müteşekkil içtimaî
heyetin bir intizam ve istiklâl dairesinde, bir refah ve selâmet içinde, bir adalet ve fazilet dahilinde yalamalarını temine çalışmaktan
ibarettir.
Halbuki, cemiyet efradı arasında âmmenin menfaatlerini vakit vakit ihlâle cüret edenler bulunabilir, Bu cihetle bu gibi eşhası te'dib ve ıslah veya
terhib ve tenkil İçin bir kısım cezaî hükümlere ihtiyaç vardır Bunun İçindir ki, her hükümetin bu hususta bir takım müdevvena-tı cezaiyyesi
mevcuttur. îşte bu kamusu -teşkil eden kitabi an n yedincisi de islâm hukuki bakımından bir kısmı cezaî hükümleri muhtevi bulunmaktadır.
(2) : İslâm hukukunca miislümanlaran ve imisluinanlara tâbi olan gayri müslimlerin bir huzur ve sükûn içinde ve biribirinin hukukuna mii-tekabilen
riayet eder bir halde yaşamaları bir gayedir. Sair milletler ile tnüsaleha, muahede yapmış olunca da ahde riayet ederek tecavüzden beri, mütekabil
hukuka riayetkar bir halde yaşamak bir vecîbedir.
Fakat beşeriyet âleminde ihtirasat galib ve milletlerin birbirine karşı zaman zaman mütecavizâne hareketlerde bulundukları meşhud olduğundan
islâm hukuki, bu meşhud, melhuz tehlükelere karşı da kendi münfesihlerinin hattı hareketlerini tanzim, hayatlarını ve istiklâllerini temin, saadeti
beşeriyeyi ihzar edecek esasları, hükümleri ihtiva etmek-de bulunmuşdur. İşte bu kamusun sekizinci kitabını teşkil eden kısımda hukuki harbe -
cihada, müslümanlar ile gayri müslimler arasındaki münasebatm sureti cereyanına ve esaret müesseselerine ald bu kabil ahkâmı havi
bulunmaktadır.
(3) : İslâm hukuki, islâm hükümetinin malî bakımdan bir intizam ve refahiyete nailiyyetini de bir gaye bildiğinden bu hususda da birçok esasları,
hükümleri ihtiva etmekdedir. İslâm hukukunda İulâm devletinin maliye dairesine, hazinei varidatına «beytülmali müslimîn» Unvanı verilmişdir.
Beytülmâlin âmmeye aidiyyetini bu unvan da göstermektedir. BeytülmâUn varidat ve masarifi hakkında daima âmme menfaatleri, âmme
hizmetleri, âmme velayeti gözönünde tutulmuşdur. Ve beytül mâlin müteaddid varidat kaynaklan plan şeylerin siyanet edilerek beyhude yere ziyaa
uğramasına meydan verilmemeli alakadarlarca bir vecibe bulunmuşdur.
Meselâ : devletin büyük varidat menbalanndân olan arazinin eki-lib biçilmesi, muattal bir halde bulundurulmaması hususunda birçok hükümler
mevcud bulunmaktadır. Bu hükümlere binaen memleket arazisinin bir kısmı ahaliye tevzi ve tefviz edilir, bir kısmı hükümet tarafından idare
olunur, bir kısmı da rakabesi devlete atd olmak üzere âmmenin istifadesine tahsis edilmiş bulunur. Yollar, korular, meralar, Pazar yerleri bu
cümledendir. Yolculara mahsus konak yerlerine, kârvansaray-lara da «arazii mürfaka» adı verilmişdir ki, bunlar da bu kabildendir.
Bütün bunlar, âmme hukukuna dahil şeylerdendir, işte hukuki is-lânıiyyo kamusunun dokuzuncu kitabı da bu kabil hukuka aid mesail-âen
müteşekkildir.
İşbu kamusun diğer ciidlerîndeki bir kısım kitablarda da âmme.hukukuna dair bir takıın meseleler vardır. Ezcümle mahcurlara, vakıflara, dâvalara,
beyyinelere, kazalara = hükümlere aid kitablardaki meselelerin büyük bir lusmı bu âmme hukukiyle alâkadardır.
Biz, pek vftsî olan islâm hukukunun ancak bir kısmını bu mahdııd eserimizde tesbit edebilmek vazifesini ifa etmiş bulunuyoruz. Bütün mü-
kevvenatın halikı, mürebbîsİ, hâkimi hakikîsi olan Hak Tealâ Hazretlerinin lütuf ve İnayetine iltica ederek bârigâhı izzetinden muvaffakiyetler

niyaz ederiz. Ye minhüttevfik.
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YEDİNCİ KİTAP

CEZAÎ AHKAMA DAtR OLUB BİR MUKADDİME İLE ÜÇ
BÖLÜME MÜNKAStM BULUNMUŞDUR.

 
MUKADDİME

 
CEZAÎ MESELELERE, HÜKÜMLERE AİD ISTILAHLARI HAVİDİR, CEZAÎ HUSUSLAR İLE İLGİLİ ISTILAHLAR :

 
(A)

 
1 - (Âmme hukuku)   : Bir içtimaî heyeti teşkil eden efradın müştereken haiz oldukları kuvvetden-, salâhiyetden ve o efrad ile onları idare ve
himaye eden devlet arasındaki riayeti vacib münasebetler ile alâkalardan ibaretdir.
Maamafih şahıslar ile devlet arasındaki münasebetleri, , alâkaları gösteren ve şahısların devlete kargı haiz oldukları salâhiyetleri ve ifa-aiyle
mükellef bulundukları vazifeleri tayin ve tanzim eden, bu veçhile hukuk ilminin bir şubesini teşkil eyleyen usul ve kavaidin ve bir kısım mesail ve
ahkâmın heyeti mecmuasına da âmme hukuki denilmektedir.
Ammenin mukabili «hassa» dır.
2 - (Âmine)  : Bir yaradır ki, et kesilib dimağ ile kemik arasındaki deri meydana çıkmış olur. Kemiğin altında,  dimağın üstünde bulunan bu deriye
«tîmmürr'es», «Ummüddimağ» denir. Bu yaraya «ıhe1-znume» de denümisdir.
3 - (Aleti carihe)   : Bedenin eczasının birbirinden tefrik eden şey ki, silâhdan eamdır. Kılıç, kama, süngü, mızrak, kurşun,  balta, keskin tas, keskin
ağaç, keskin cam ve ateş gibi şeyler âlâtt cârihadandır.
Vücudı parçalayan delen her şey, gerek demirden ve gerek bakır, tunç, gümüş gibi bir şeyden olsun âlâti câriha hükmündedir.
4 - (Akile)  : Diyeti tahammül edib ödeyen asaba, aşiret, ehli dîvan ve sairedir. Bunlar, kendi efradından birinin şübhei amd veya hata suretiyle
yapdığı cinayetin diyetini veya  «gurre»  denilen zamanını tediye etmekle mükellef bulunurlar.
Diyeti tahammül edenlerden her birine «Âkil» denir. Heyeti mecmuasına da «Âkile» denir ki, «cemaati âkile» manasınadır. Cem'i «ava-kil» dir.
İslâm hukukunda bir cinayetden dolayı icab eden diyet-i itaya «akb denildiği gibi bizzat diyete de «akl» adı verilmişdir. Cem'i «ukul» dür.
Esasen akl lâfzı, imsak ve istimsâk manasınadır. Devenin ayağını büküb büekcesini koluna bağlamaya «akl» denir. evenin dizlerini bağladıkları ipe
ve bir sene içinde deve ve koyundan verilmesi lâzım gelen zekâta da «ıkal» denilir.
Vaktiyle Arabistan'da carî bir â'dete göre caninin âkilesi, diyet de-' velerini veliyyi cinayetin hanesi' önüne geceleyin götürüb bağladıkları cihetle bu
diyet develerine de «akl» denilmiş, sonra alel'itlâk diyetlere bu ad verilmişdir.
Maahaza diyet itası, kan dökülmesini men ve imsak edecek bir kuv-vei müeyyide mesabesinde olduğundan bu münasebetle de diyete «akb denilmiş
olması melhuzdur.
İnsanın harekâtını tanzim, kendisini fena şeylerden men ve imsak et-üği cihetledir ki, insandaki yüksek bir kuvvete de «akl» denibnişdir.
Bir caninin âkilesi tarafından ödenen diyete de «ta'kule» denir. Cem'i «teakıl» dir.
5 - (Afî) : Yapılan bir kusuru, bir kabahati veya bir cinayeti af ve setr edib mürtekibini muahaze etmeyen kimsedir.
6 - (Afüv) : Lâfzı lûgatde mahv manasınadır. Bu cihetle bir şahsı affetmek, onun irtikâb etdiği bir kusuru, bir cijrmü mahv ve izale etmek, onu 
yapılmamış gibi saymak  demek olur.  Afüv edilen  şahsa da «mafüvvün anh»  denir.
7 - (Afüv anil'kısas) : Veliyyi cinayetin veya bizzat hakkında cinayet işlenmiş olan kimsenin icab eden kısas hakkını iskat etmesidir.
Caniyi bir bedel mukabilinde afüv eden velîye de «mafüvvün leh» denir ki «muta leh» manasınadır. Bu takdirde, afüv, fazl ve ihsan mânâsına
olmuş olur. Veliyyi cinayetin veya bizzat mecniyyün aleyhin'icab eden kısası veya diyet hakkını iskat etmesine de «afüv aniTcinaye* denilir.
8 - (Afüv anil'kat') : Bir uzvu kesilmiş olan kimsenin bu sebeple mâlik olduğu kısas veya diyet hakkını caniden iskat etmesidir.
9 - (Afüv  anilcerahe) : Hakkında  cinayet  yapılmış olan  kimsenin cerahaden dolayı mâlik olduğu kısas, diyet veya hükümeti adi hakkım istifa
etmeyib caniye bağışlamasıdır.
10 - (Afüv anlşşecce) : Mecniyyün aleyhin cani Üzerine lâzım gelen kısas, diyet veya hükümeti adi hakkını istifa etmeyip caniye bağışlaması
demekdir.
11 - (Amden cerh)   : Bir insanı gerek âleti  carine ile ve gerek
başka bir şey ile haksız yere kasden yar alam ak dır.
12 - (Amden kati) : öldürülmesi meşru olmayan bir inşam âleti cârihadan binle kasden öldürmekdir.
13 - (Âhir) : Başkasının menkûhesiyle gayri meşru mukarenetde bulunmak fezahetini irtikâb eden fâcir kimse demekdir.

Âhir tâbiri,-lügâtde fisk, fücur ve gayri meşru mücameat mânâsım ifade eden «ahr»,  «aher» kelimelerinden alınmıştır. 
[2]

(B)
 
14  - (Bazik) : Ateşde veya güneşde pişirihb üçde ikisinden noksan mikdarı giden ve müskir bir hâle gelen üzüm usaresi - sıkıntısıdır.
15  - (Bazıa) : Bir yaradır ki, deri ile beraber biraz da et kesilmiş olur.
16 - (Bid'at) : Din hususunda sahabei kiram ile tabiînin iltizam ve delili şer'înin iktiza etmediği muhdes şeylerdir.
Mezahibi islâmiyyeden birine intisab iddiasında olub ehli sünnet ve cemaatin akidelerine muhalif itikadda bulunan şahsa da «mübtedi» denir.
17  - (Buhtec)   : Pişirilmekle  kabarıb iştidad  eden,  yani:   ekşiye-rek sarhoşluk vermeğe müsaid bir hale gelen yaş üzüm suyudur.
Hamrın tortusundan takdir suretiyle istihsal edilen ve «arak» adı verilen rakı da buhtec hükmündedir.
18 - (Bür1) : Bir şeccenin, bir cerahatin veya maktu bir uzvun tamamen veya kısmen iyileşib  kapanması,  iltiyam  kesbetmesi demekdir. Bu
cihetle «bür'i tam» ve «bür'i nakıs» kısımlarına ayrılır.



Esasen bür kelimesi, bir şeyin başkasından ayrılıb hâlis bir halde bulunması manasınadır. Bu münasebetle hastalıkdan ifakat kesb etmeğe, nekahat

halinde bulunmaya da «bür*» denilmigdir. 
[3]

 
(C)

 
19 - (Câife) : Cevfe kadar nüfuz eden yaradır. Göğüsde, arkada, karında açılan yaralar gibi. Cevfe nüfuz etmeyen bir yaraya da «gayri caife» denir.
Elde, ayakda, boyunda vücude gelen yaralar gibi.
20 - (Cârih) : Cerh eden, yaralayan, bir kimsenin başından ve yüzünden başka herhangi bir uzvunda ceriha vücude getiren şahısdır. Bu veçhile
yaralanan kimseye de     «mecruh»,  «cerih» denir. Cerihin cem'i «cürhâ» dır.
21 - (Cerh) : Esasen tayib ve tenkis manasınadır. _Bir kimse hakkında seb ve şetimde, kadh ve ta'nda bulunmaya ve şâhidierin şahadet lerini
hâkimin red ve iskat etmesine de cerh denilir. Bir şahidin şahadetini redde medar olacak bir kusurunu meydana çıkarmaya da cerh de-nilmigdir.
Yara da insanda bir ayıb, bir nakiae teşkil edeceğinden bunu vücude getiren fi'le de cerh denilmek de dir. Maahaza cerh, yaralanmak mânâsında da
müstameldir.
Fıkıh ıstUâhınca cerh ise «başdan ve yüzden başka uzuvlardan herhangi birini yaralamak dır.».
22 - (Cerhi müshın) : Mecruh olan şahsın bir gün veya bir günden daha az bir müddet yaşaması tevehhüm olunmayacak suretde aldığı yaradır.
23 - (Cerhi mühük) : Mecruhun helakine müeddî olan cerhdir.
24 - (Cürh  -  cirahe) : Başdan ve yüzden başka uzuvlardan birinde tahaddüs eden yaradır. Cem'i «cüruh, cirah, cirahat» dır.
25  - (Cevarih)   : Yırtıcı kuşlara, vahşi hayvanlarave insanların el w ayak uzuvlarına ıtlak olunur. Müfredi «cârihe» dir. Bu, dişiye de, erkeğe de
denilebilir.
26 - (Celd) : Lûgatde deri üzerine vurmakdır. Her bir vuruşa «t:«lde» denir. Deri ile, yani: kamçı gibi deriden yapılmışbir şey ile vurmak mânâsına
da gelir. Fıkıh ıstılahınca celd «rnuhsen olmayan mükellef zani veya zaniyenin muayyen uzuvlarına vechi mahsus üzere değnek veya kamçı ile
vurmakdır.» Bu ceza, mücrimin cildi, yani: derisi üzerine tatbik edildiği cihetle «celde» adını alrmgdır.
27 -  (Cürm) : Günah, yapılması memnu olan şey. Buna «cerime» de denir.. Cem'i «ceraim» -dir. Cürüm sayılan herhangi bir fi'li irtikâb edene de
«mücrim» denir.
28  - (Cünha) : Ma'siyet, cinayetden aşağı  mertebede kabahat.
29 - (Cani) : Kendisinden cinayet sâdır olan gahısdır. Kendisi üzerine cinayet vuku bulan kimseye de «meciüyyün aleyh», «men aleyhilci-naye»
denilir.
30  - (Cinayet) : Kelimesi, esasen ağaçtan meyveyi düşürmek manasınadır. «İctina» gibi. Sonra insanların i eti a ar ve iktisab etdikleri herhangi
bir şerre isim olmuşdur. Bu cihetle cinayet:  «Muahezeyi müstelzim olan herhangi bir cürm» demek olur. Binaenaleyh insanların nefislerine,
uzuvlarına,  kuvvetlerine,    mallarına,  ırzlarına teallûk  eden herhangi memnu fi'l, bir cinayetdir. Şu kadar var ki, canlı ve cansız mallara
müteallik cinayetler; gasb, nehb, sirkat, itlaf gibi namlar ile zikr olunur.
Fıkıh ıstüahmea cinayet, insanın nefsine veya âzâ ve kuvasından herhangi birine teallûk eden memnu bir «fildir» den ibaretdir. Başka bir tarif ile
cinayet: «Kısas veya zemam mucib olacak suretde insanın nefsi veya bedeni hakkında vaki olan teaddî» demekdir.
31 - (Cbıaye finnefs): İnsanın nefsine teallûk eden, yani: insanın hayatdan mahrumiyetini intaç eyleyen cinayetdir ki, haksız yere vuku bulan bir
kati hâdisesinden ibaretdir. -
32 - (Cinayet mâ dûuennofs) :  İnsanın uzuvlarına veya hassalarından, kuvvetlerinden herhangi bîrine teallûk eden cinayettir ki, cerh, kat', havas
ve kuvayı tatil suretiyle vücude getirilir. Buna «Cinayet fi-letraf» da denilir.
33 - (Cinayet alerrekik) :  Köle veya cariye hakkında vuku bulan cinayetdir.   .
34 - (Cinayet alelbehîme) : Bir hayvan hakkında gasb veya itlaf suretiyle vuku bulan cinayetdir. Cem'inde «cinayet alelbehâim* denilir.
35 - (Cinayeti benime) :  Bir  hayvanın   basmasiyle,   sadmesile, ısırmasile, sıçramasiyle, ön ayağım vurmasiyle, arka ayağını tepmesiyle veya
kuyruğunu çarpmasîyle vücude gelen cinayetdir. Cem'i  «cinaya-tül'bchaim» dir.
36  - (Cinayeti râkib) : Bir kimsenin binmiş olduğu hayvan vası-tasiyle vukua getirdiği cinayetdir.
37 - (Cinayeti nah is) : Bir şahsın bir hayvana vurmak veya dürtmek suretile vukuuna sebebiyet verdiği cinayetdir.
38  - (Cinayeti hâit) : Bir dıvarın yıkılarak bir kimsenin telef olmasına sebebiyet vermesinden ibaretdir.
39  - (Cinayatı münferide) : Bir şahsın başka başka yapmış olduğu cinayetlerdir.
40 - (Cinayatı müştereke) : İki veya daha ziyade kimsenin bir şahıs hakkında birlikde yapmış oldukları cinayetlerdir.
41 - (Cinayatı müetemiu) : Bir şahsın bir anda bir fi'l ile yapmış olduğu müteaddid cinayetlerdir. Atılan bir kurşun ile bir kaç kimsenin öldürülmesi
gibi.
42  - (Cinayetlerin tedahülü) :  Müteaddid cinayetlerin yalnız bir cinayet gibi sayılarak bunlardan yalnız birinin kısas gibi, diyet gibi ce-z'ısiyle
iktifa edilmesi halidir.
43  - (Cenin) : Henüz   validesinin rahminde    bulunan    çocukdur. Cem'i  (cenihe) dir.
Cenîn lâfzı, esasen setr ve ihfa mânâsını müş'ir olan «ceru ve «ic-nan.v maddelerinden almmışdır. Bu cihetle henüz validesinin rahminde = ana
karnında oğlan yatağı denilen mahalde bulunan çocuğa cenîn deııil-nıişdir.
Ceninler, hilkatlerinin muhtelif safhalarına göre aşağıdaki kısımlara ayrılırlar:
'44 - (Cenini müstebüıü'iulUa) : Yaradılışı tebeyyün etmiş, âzası belirmiş olan cenindir.
45- (Cenini gayri mütitebînilhılka) : Âzası henüz belirmemiş olan nenindir. Bu, aleka, kan parçası mesabesindedir.
46  - (Cenini tammilhilka)   : Âzası tamamile teşekkül etmiş olan cenindir.
47  - (Cenini gayri tammilhilka) :  Âzası  kısmen  teşekkül etmiş olan cenindir.
48  - (Cenini zi hayat) : Anasının    rahminde canlanmış olan ce-nîndir.
«Cenini gayri zî hayat» ise henüz kendisine ruh nefh edilmemiş olan cenindir.



49 - (Ceza)   : Mücazat, mükâfat, bir amele müsavisile karşılıkda bulunmak. Tâatin sevabı, ma'siyetin de azabı, ıkabı. Ceza tabiri, türkce-de en
ziyade ukubet mânâsında kullanılmaktadır ki, suç işleyenlerin hakkında tatbik edilecek ukubet demokdir.
Habs ile, darb ile, serbestli harekelden men ile yapılır.
«Ictira» bir kimseden ceza, mükâfat iatemekdir. «Icza» da bir şe-yin başkası yerine mümkin mertebe -- gayri kâfi suıetde kaim olmasıdır.
«Tecziye» de bir şeyi parçalamak, cüzülere ayırmakdır. Vücudu veya ademi bir şarta rabt ve talik edilen şeye de ceza denir. «Bir kimse is-

tikametde bulunursa tefeyyüz eder» denilmesi gibi ki tefeyyüz etmek, istikamet şartına merbut bir cezadır. 
[4]
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50 - (Damia)  : Bağa veya yüze isabet eden bir yaradır ki, kendisinden seyelân etmeksizin göz yağı kadar kan çıkmış olur.
5l - (Damiye) : Bağa veya yüze isabet edib kendisinden göz yaşı mikdarı kan çıkıb seyelân eden yaradır.
52 - (Damiğa)  : Başa veya yüze isabet eden bir yaradır ki, «Üm-müddimağ» denilen deri yırtılmış, dimağ cerh edilmiş olur. Bu yaradan sonra
hayatın devamı adeten kabil olmadığından bu, hakikati halde şec-ce = yara değil, bir kati demekdir.
53 - (Divanı mezalim)   : Halk arasında tehaddüs eden bir kısım cürümler, yolsuz hareketler hakkında zecren bazı idarî, siyasî tedbirler ittihazına
mezun ve salâhiyettar olan zevatın memur bulundukları müesseseye verilen unvandır.
54 - (Diyet)   : Cinayet sebebiyle mecniyyün aleyhe veya vârislerine - bir nevi tazminat mahiyetinde olarak - tediyesi ical eden maldır.
Diğer bir tarif ile diyet, kati suretiyle vuku bulan cinayetde maktulün nefsine bedel ve uzuvlarda yapılan cinayetde de yaralanan veya kesilen uzva
bedel cani veya cani ile âkilesi üzerine lâzım gelen muayyen mikdar maldır. Cem'i: diyatdır.
Veliyyi cinayetin kısas icrasiyle ahzi sâre = intikama kıyam etme-yib diyet almakla iktifa etmesi halined de denir. Üzerine diyet itası lâzım gelen
şahsa «men aleyhiddiye», diyete müs-tahik olan kimseye de «men lehüddiye» denilir.
55 - (Diyeti kâmile) :  Kati edilen şahsın nefsine bedel  caniden veya cani ile beraber âkilesinden alınan tam diyetdir.
56 - (Diyeti mugatiâza) : Şibhi amd suretiyle vukubulan bir katiden dolayı verilmesi lâzım gelen diyetdir ki, diyetlerin deve cinsinden verileceği

takdirde nazara alınır. Diyet bahsine müracaat!. 
[5]
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57 - (Ehli dîvan) : Bir sancak altında hareket eden, bir divanda mukayyed bulunan, muayyen atiyeleri alan kimselerin heyeti mecmuasıdır. Bu
heyet, o divanda mukayyed olan her şahsın âkilesi sayılır.
58  - (Ehli ukubet) : Yaptıkları memnuatdan dolayı haklarında ceza tertibi kabil olan âkil, baliğ kimselerdir.
59  - (Erş) : Yaralanan ve kesilen uzuvlardan dolayı verilmesi lâzım gelen diyetdir.
Erş lâfzı, esasen fesad manasınadır. Sonra eşyadaki noksanlar da istimal edümişdir.. B.u münasebetle diyete erş ıtlak olunduğu gibi ayıbı zahir olan
bir malin bahasından tenzil edilen mikdara da erş adı veril-mişdir.
Erş kelimesi; niza, ihtilâf, rüşvet, hulk, tırmalamak, fışkırtmak, diyet istemek mânâlarına da gelir.
60  - (Ersi mukadder) : Uzuvlara mahsus olup mikdarı şer'an muayyen bulunan diyetdir.
61 - (Ersi gayri mukadder) : Uzuvlara aid, mikdarı şer'an gayri muayyen olub ehli vukufun takdir ve tayinine muhavvel bulunan diyet dir ki, buna

«hükümeti adi» de denir. 
[6]
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62 - (Fedaî diyet)   : Bir memlûkün yaptığı bir cdnayetden dolayı üzerine terettüb eden diyeti mevlâsının deruhde ederek men lehüd-diyete
ödemesidir.

63 - (Faziha)  : Ayb, risvayhk, rezüâne iş. Sır kabilinden olan kötü hallerin açılıb faş olması. Buna «fezahat» de denir. Cem'i: «fezayih» dir. 
[7]
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64 - (Gurre)  : Iskat edilen bir ceninden dolayı verilmesi icab eden bir malî tazminatdır. Bunun mikdarı Hanefîlerce beş yüz, Şafiîlerce altı yüz
dirhemdir.
Gurre, esasen her şeyin mukaddemi demekdir. Bu cihetle kameri ayların ilk günlerine «gurre! şehr» denilmiştir. Köleye, cariyeye, emvalin en

güzidelerine «gurretüTemval» denir. Güzel, parlak yüze «vechi ağer», açık nûranî alına «cebhei garra» denilir ki, ayni maddeden müştakdırlar. 
[8]
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65 - (Harise)  : Bir yaradır ki, kan çıkmaksızın yalnız deri yırtılmış olur, başa veya yüze mahsus yaralardandır.
66 - (Hâşime) : Başa veya yüze isabet eden bir yaradır ki, bunda kemik kırılmış olur,
67 - (Habs) : Tutmak, tevkif etmek, men eylemek, bir şahsı veya bir malı bir mevkide nezaret altında bulundurmakdir. Bu cihetle habs, «habsi
nefs», «habsi ayn» kısımlarına ayrılır. Habsin mukabili, hılâdır, ıhladır, tahliyedir. Gaziler için at ve amme için akar, eşcar vakf edilmesine de habs,
hubüs denir. Piyadelere de süvarilerden geri kaldıkları için, «hubüs» denilmişdir. Habs edilen şahsa veya mala «mahbus», habs edilen yere de



«mahbis  = hapishane, tevkifhane denilir. Mahbes de habs manasınadır. Tam bir günlük habs, bir habsi medîd sayılır.
68 - (Had)': Lûgatde men manasınadır. Nâsi girib  çıkmakdan men etdiği için bevyaba, seccana haddad denilmişdir. Bir şeyin mahiyetini tarif ve
tayin eden şeye de had denir ki, cem'i «hudud» dur.
Gayri menkullerin ıüh ayetler i ne, yani: sinirlerine de «hudud» denilir. Çünkü bunlar, gayrimenkulierin arazinin sahalarını tayin, başkalarına
karışmalarını men eder. İşte bu münasebetle bir kısım cezalara da hudud adı verilmişdir. Zira bu cezalar, mazarratları bütün beşeriyete dokunan bir
takım fena hareketlerden insanları zecr ve men eder. Bunlar, mücrimler hakkında birer ukubet olduğu gibi müşahidler hakkında da birer ibret ve
intibah vesilesi teşkil eder ve âmmenin menfaatlerini mu-tazammın bulunur.
69 - (Haddi sirkat) : Şartları mevcuçi ve usulü dairesinde sabit olan bir sirkatden dolayı sârik =  hırsız hakkında kat'ı uzuv suretiyle yapılacak bir
ukubetdîr.
70 - (Haddi sekr) : Hamrden başka müskir meşrubatdan birinin bü'ihüyar içilmesinden mütehassil  sarhoşlukdan dolayı icab eden uku-
1 betdir ki, mikdarı haddi hamr gibidir.
71 - (Haddi hanır) : Az veya çok mikdarda bil'ihtiyar hamr denilen mayi müskirin içilmesinden dolayı tatbiki icab eden ukubetdir ki, hur ve hurre
hakkında seksen, rakik hakkında da kırk celdedîr. Buna «haddi şürb» de denir.
72  - (Haddi kazf) : Bir muhsen veya. muhseneye, yani: mükellef,nur, müslim, zinadan afif = zinadan nefsini siyanet etmekle maruf bir kimseye
dan adilde ta'yir ve şetm kasdile zina isnad eden mükellef bir şahıs hakkında tatbik edilecek bir ukubetdir ki, bunun mikdarı, hur ve hurre hakkında
seksen, rakik hakkında da kırk değnek darbesidir.
73 - (Haddi zina) : Şeraiti dahilinde vaki ve sabit olan zina fa-zihasmdan dolayı mürtekibi hakkında tatbik edilecek bir ukubetden iba-retdir. Bu
ukubet, muhsen ve muhsene olanlar hakkında recimden, ihsan sıfatını haiz olmayanlar hakkında da celdeden îbaretdir. Bu oelde-lerin adedi, hur ile
hurre hakkında yüz, rakik hakkında da ellidir.
74 - (Hududi seriye) : Âmme mesalihi için, yani: içtimaî heyete aid fesadları def, menfaatleri celb için ifası icab eden ve mikdarları şer' an
muayyen bulunan haddi sirkat, haddi sekr, haddi hamr, haddi kazf, haddi zina ile yol kesicilere mahsus hadden ibaretdir. Bunlara «hududi hâlise»
denildiği gibi «hukukullah* da denir.
75 - (Hudtıdda velayeti istifa)   : Sirkat gibi, şürbi, hamr gibi esbabı hududi irtikâb eden mükellef şahıslar hakkında icab eden şer'î hadleri tatbik
etmek salâhiyetinden ibaretdir. Bu salâhiyet, âmme namına hareket eden veliyyül'emr ile hâkimlere aiddir.
76 - (Mırz) : Bir mâlin adet veçhile muhafazasına mahsus nıa-haldir.
77 - (Hirz bîııefsihi) : içinde eşya saklanmak üzere ha-zirlanıb içerisine izinsiz girilmesi memnu olan herhangi bir yerdir. Evler, dükkânlar,
çadırlar gibi. Sandıklar, kasalar da bu hükümdedir.
«Hırz bigayrihi» ise esasen eşya saklamak üzere müheyya ve izinsiz girilmesi memnu olmayıb içerisine konulacak malların yanı başında muhafızı
bulunan herhangi yerdir. Mescidler, yollar, sahralar bu kısım hırzdan sayılır.
78 - (Hükümetin) : Gayri mukadder bir erş demekdir. Yani: mikdarı şer'an muayyen olmayıb ehli vukufun usulü dairesinde takdir ve tayin edeceği
diyetdir. Buna «hükmül'adl» de denir.
79 - (Hükûmetirelem) : Şecce veya cirahesi iltiyam ke3b edib de eseri kalmamış olan meşcuc veya mecruh için çekmiş, olduğu elemden dolayı ehli

vukufun takdir edeceği bir erş, bir zeman demekdir. Buna «ersi elem», yani acı bedeli de denilmektedir. 
[9]
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80 - (Halitan) : Karışık olarak azca pişirilmiş olan hurma ile kuru üzüm suyundan ibaretdir, iştidad etmiş olsun olmasın.
81- (Hamr) : Kendi kendine, yani: pişirilmeksizin kaynayıp kabaran, iştidad eden, yani: kuvvetlenip müskir bir hale gelen yaş üzüm suyudur,
köpüğünü atmış olsun, olmasın. Bu tarif, îmameyn ile sair müctehidlere göredir .tmamı Âzam'a güre böyle bir üzüm suyu köpüğünü atmadıkça had
hususunda hamr sayılmaz.
82  - (Hataen kati) : Bir insanı kasde mukarin olmaksızın bir yanlışlıkla öîdürmekdir.
83 - (Hataen cerh) : Bir insanı kasdc makrun olmaksızın yanlışlıkla yaralamakdir. Av zanniyle atılan bir kurgunla bir insanın yaralanmağı gibi.
84  - (Hata mecrasına carî ) : Gayri ihtiyarî bir fi'l ile vukua gelen katidir. Bir hamalın arkasındaki veya elindeki yükün kazaen dü-şerek bir inşam
telef etmesi gibi.
85 - (Hata hükmünde cerh)   : Gayri ihtiyarî bir fi'l ile vukua gelen yar alam akdır. Buna «hata mecrasına cari cerh» de denir. Bir kimsenin
ihtiyarı olmaksızın arkasındaki yükün düşerek  bir şahsı yaralaması gibi.
86 - (Hiyanet) : Emniyeti suiistimal ile hiylekârlıkda bulunmak-dır. Hiylebaz, itimadı suiistimal eden şahsa hain ve mübalâğa aigasilo haine denir.
Cem'i «havene» dir. Emanet bir maldan haksız yere' bir mikdar almak veya böyle bir malı saklayıp inkâr etmek bir hiyanetdir.
86 - (İçtihadı örfî) : Hükmü örf ile sabit bir asi nazarı itibara alınmak suretiyle vuku bulan ictihaddır. Mukabili «içtihadı şer'î» dir ki, bunda hükmü
şer'an sabit olan bir asi, bir esas nazarı i'tinaya alınır.
88 - (Ihüsab memurluğu) : Bir nevi zabıtai belediye, zabıtai ah-lâkiyye mahiyetinde bir müessese memurluğudur. Bu memuriyeti hat2 olan zata
«muhtesib»  sıfatı memuriyetine de  «velayeti hisbe» denir.
89 - (ihsan) : Kelimesi, esasen, hısn lâfzından alınmışdır. Hısn ise müstahkem, mürtefi, meniülvusul mevzi demekdir. Böyle bir mevzie gi-rib de
tahassünde bulunmaya lûgaten «ihsan» denir. Sonra bu kelime, islâm, hürriyet, tezvic ve başından sahih bir nikâh geçmiş olmak mânâlarında ela
kullanılmışdir. İslâm hukukunda ihsan ise «haddi şer'î icra edilebilmesi için vücudu şer'an lâzım gelen bazı evsafın bir şahısda içtimaim dır ki, iki
nev'e ayrılır:
90  - (ihsan kazf)  : Bir kimsede akl, bulûğ hürriyet, islâm, zinadan iffet vasıflarının içtimaidir.
91  - (ihsan recnı) : Bir kimsede şu yedi vaafın ictimaüe tahakkuk eder: Akl, bülüğ, hürriyet, islâm, nikâhı sahih ile teehhül, zevcesinin de bu

evsaf ile ittisafı, bu vasıfların ietimamdan sonra da aralarında mücameat vuku bulmuş olması. 
[10]
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92  - (İhtilas)   : Bir malı sahibinin elinden veya evinden gafletinden bilistifade âîenen süratle kapıp almakdır. ismi «hulse» dir.
93  - (îhtitaf) : Bir malı sahibinin elinden veya hanesinden alenen kapıp kaçmak demedir. Sürat ifade eder, berki hatif denilmesi bu itibar iledir.
94  - (İmzai kaza)  : Hâkim tarafından verilen hükmü bilfi'l infaz vv icra etmekdir.
95 - (İstifai kısas) : Kısas hakkındaki hükmün bilfi'l yerme getirilmesinden cani hakkında kısas cezasının tatbik edilmesinden ibaretdir.
96  - (Iskatı cenin)   : Henüz validesinin rahminde bulunan bir çocuğun  düşürülmesidir.   Anasının  rahminden  vakitsiz  düşen   çocuğa  da
«rsikt» denir.
97  - (İntihab)  : Bir şehirde veya köyde bulunan bir şeyi kahren ve alenen ahz etmekdir. «Nehb* de bu mânâda-kullamlir. Maamafih di-ieyenin

kapıp aldığı ganimet malına da «nehb» denir. Bunu böyle dileyenin kapıp alması ise intihabdır. 
[11]
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98  - (Katil) :  Bir hayat sahibini öldüren, onun ruhunu cesedinden ayırmaya mübaşir bulunan şahisdır. Öldürülen zîhayata da  «maktul, katil»
denir. Katîl tabiri de, vasıf olarak istimal edilince kadına da itlâk olunur, isim olarak istimal edildiği takdirde ise kadın için «katile» denilmek lâzım
gelir.
99  - (Kati) : Cesedden  ruhu   İzhak  ve   izale  eden, müessir,  bir ti'ldir. Başka bir tarife göre kati, hayatın fevt olmasında adeten müessir olan
fi'lin ismidir.
1OO - (Katıı tarik) : Nasırı mallarım mugalebe suretile ellerinden almak, üzere yol • kesiciiik eden şahısdır. Bu veçhile yolları kesilen
kimselerden her birine «maktuun aleyh» denildiği gibi alman mala da maktuun leh» denir. Bu hâdisenin cereyan etdiği yere de «maktuun fin» namı
verilir.
101 - (Kat'ı tarik) : Yol   kesieüik, dari  islâmda   müslümanlanıı veya zimmîlerin mallarını ellerinden tegallüben ve mücahereten almak,
hayatlarına kasdetmek, halkı korkuya düşürmek için bir takım kimselerin veya kuvvet ve satvet sahibi bir şahsın yolları tutmasıdır ki, bu yüzden
halk, mürur ve uburdan geçinerek yollar kesilmiş olur.
102 - (Katıı uzv) : Bir kimsenin bir uzvunu veya uzvu mesabesinde bulunan bir şeyini kesib itlaf eden şahısdır. Böyle bir uzvu kesilen kimseye
«maktuuluzuv», kesilen uzva da susvı maktu» denir.-
103  - (Kat'ı uzv) :  Bir kimsenin bir uzvunu veya uzvı mesabesinde bulunan bir şeyini  kesib  itiâf  etmekden. ibaretdir.  El, ayak gibi uzuvları
kesmek, göz, diş gibi uzuvları çıkarmak, kaşları,  kirpikleri yolmak kat'dan maduddur.
104  - (Kasame) :  Esasen  hüsn-ü cemal mânâsına  isimdir.   Sabi-hürvech olan insana  «kasîm»  denir.  Kasem gibi  yemin  mânâsında da
müstameldir.   İksam ise yemin etmek  manasınadır.
İslâm hukukunda kasame, katili meçhul olan ve üzerinde kati eseri bulunan bir katilin bulunduğu mahal ahalisinden elli kimsenin vec-hi mahsus
üzere yemin etmeleridir.
105  - (Kaved) :  Alel'itlâk kısas manasınadır.  Maahaza çok keıe '^kısas finnefs» mânâsında kullanılır. Katilin boynuna ip takılarak kısas sahasına
götürüldüğü  cihetle   kısasa   kaved denilmişdir.   Kaidin yedici. hayvanı sevk edici mânâsına olduğu malûmdur.
106  - (Kısas) :  Esasen müsavat mânâsını müş'ir olub bir şeyin izine tâbi  olmak,   onun   mislini   ityan etmek   demekdir. CÜrm   ile ceza, arasında
mümaselet matlûb olduğundan bu  cihetle cezayı mahsusa kısas denilmedir. Şöyle ki: Kısas, şer'an katili maktul mukabilinde öldürmek veya
mecruh veya maktu olan bir uzuv mukabilinde carih ile katım ona mümasil olan uzvunu cerh veya kat etmekdir.
107 - (Kısas finnefs)  : Katili maktulün nefsi mukabilinde öldür mekdir.
108 - (Kısas fil'etraf) : Mecruh veya maktu bir uzuv mukabilinde carih ile katım mümasil uzvunu cerh veya kat etmekdir.
109  - (Kısasen kati) : Amden katil olan bir şahsın  şeraiti dairesinde Öldürülmesidir.
üzerine kısas icrası İcab eden şahsa «men aleyhilkısas» denir. Hakkında kısas hükmü bilfiil icra edilmiş olan şahıs veya uzva da «muk-tassun
minh» denilir.
110 - (Kazif) : Bir kimseye zina isnad eden şahısdır.  Kendisine zina isnad edilen kimseye, «makzuf», zina isnadında kullanılan lâfza da «makzufün
bih», kazfin vuku bulduğu mekâna da «makzufün fih» denir.
111 - (Kazf) : Lûgatde mutlaka remy - atmak manasınadır. Hukuk  ısttiahınca: bir kimseye tayir ve şetm maksadiyle zina isnad et-mekden
ibaretdir.
112  - (Kazfı sarih) : Zinanı sarahaten ifade eden bir lâfz ile yapılan  kazfdir. «Fülân zanidir» denilmesi  gibi.
113 - (Kazf bU'kinaye) : Bir kimseye kinaî bir tâbir ile zina isnad etmekden ibaretdir. Bir kadına hitaben  «Ey fâcire!» veya «kocanı -isva etdin»
denilmesi gibi.
114  - (Keffareti  kati)   :  Bazı  katillerden dolayı  verilecek  diyetlerden başka,  ifası  icab eden bir keffaretdir ki, bir  mü'min  rakabeyi az.ad
etmekden, bu bulunmadığı takdirde muttasıl iki ay oruç tutmak-dan ibaretdir.
Keffaret maddesi, esasen setr ve ihfa mânâsını müfiddir. «İşlenilmiş ma'siyyetieri hiç işlenilmemiş mesabesinde setr-ve ihfaya «tekfin zünub»
denilmesi bu itibar iledir.
Hazr ile ibâhe arasında bulunan, yani: min vechin memnu ve m»n vechin mubah olan bazı hareketlerden dolayı yapılması icab eden bazt efali
mahausaya islâm hukukunda (keffaret) adı verilmişdir ki, bunlar, bir cihetle İbadet, bir cihetle de ukubet mahiyetindedir. Bunlar, kef-fareti kati,

keffareti zihar, keffareti yemin, keffareti fıtr, keffareti d-nayatilhac namiyle beş kısımdır. 
[12]

 
(L)



 
115 - (Lehv) : Oyun, eğlence, çalgı, lu'b. Gafil olmak. însam gafil, nefsinin hevesatma mail bırakan şeylere de  «lehviyyat» denir.
116  - (Ln'b) : Oyun. Cemıİ «leıb» dir. Lûbiyyat da denir.
117 - (JLevs) : Bir maktulün volilerinin iddialarında sâdık olduklarına dair bir zanru galib husule getiren bir karinei hâliyye veya fı'liy-ye demekdir

ki, vaki olan iddiayı müeyyid bulunur. 
[13]

 
( M )

 
118 - (Mesuliyet) : Bir şahsın mükellef  olduğu   veya bil'iltizaro ifa etdiği şeylerden dolayı  suale maruz kalması ve  icabına göre  mükâfat veya
ceza görmesidir.
119 - (Mesuliyeti diinyevlyye) : Bir insanın dünyada deruhde etr diği şeylerden dolayı sorguya çekilerek cezai andırıl m asıdır.
.120 - (Mesuliyeti uhreviyye) : Bir mükellefin dünyada yapmış olduğu şeylerden dolayı ahret âleminde suale, cezaya maruz kalmasıdır.
121 - (Müdafaa! meşrua) : Haksız yere vuku bulan bir tecavüze, bir sui kasde karşı meşru; bir suretde mukavemetde bulunub onu defe
çahşmakdır.
122  - (Meyyit)   :  ölmüş, kendisinde  cerahat  gibi, darb   nişanesi gibi kati eseri bulunmamış olan kimsedir.
123  - (Mübaşareten kati)   : Bir şahsın bir kimseye  amden veya hataen bizzat  vurup  öldürmeaidir.
124  - (Mübaşereten itlaf)   : Bir şeyi bizzat telef etmekdir. Bunu yapan kimseye «faili mübaşir* denir.
125  - (Mübaşir)   :  Bizzat fail olan,  yani: bir şeyi bizzat husule getiren kimsedir.
126 - (MÜtesebbib) : Bir  şeyin husulüne   âdetin   cereyanına nazaran sebeb olan bir işi vücudc getiren kimsedir. Bir şahsın ioine düşüb telef
olduğu bir kuyuyu ihdas eden kimse gibi.
127 - (Muhtesib)   : Memleket dahilinde bir   kısım   intizamatımin, muamelâta   nezaret  vazifesini haiz   olan  bir   memurdur,  bir  nevi zabıtai
belediyye ve zabıtai  ahlâkiyye memuru  demekdir.
128 - (Muharrcmatı s?er'iyye) :  Şeriatı islâmiyyenin men ve tah-rim buyurmuş   olduğu   şeylerdir.     Kati,  sirkat,  iffetden,   istikametden
mahrumiyet gibi.
129 - (Muhsan) :   Akil, baliğ,   hür,  müslim,  afif   olan  erkekdir. bu evsafı haiz^olan kadın da «muhsana» dır. Bu evsafı cami bir erkek ile bir
kadın, biribirile ve nikâhı sahih ile evienib mücameatde bulunmuş olmalariylc de ihsanı recmi haiz bulunmuş olurlar.
130  - (Müskir) :   Yiyilmesiyîe veya içilmesiyle   insana sarhoşluk veren şeydir. Cem'i: müskiratdır.
131  - (Müselles) :   Pişirilmekle  uc.de  ikisi giden ve   iştidad. edib müskir bir hale gelen yaş üzüm suyudur ki, buna «Ula» da denir.
132  - {Mu n as saf)  :   Pişirilmekle yansı   giden   ve    kuvvetlenerek müskir bir hale gelen yaş üzüm suyudur.
İ33 - (Mtıziha) : Şecce aksamından bir yaradır ki, et ile baş kemiği arasındaki zar gibi olan deri yırtıhb kemik meydana çıkmış olu.
134 - (Müiıakklle) : Başda  veya  yüzdeki  bir  yaradır ki, kemik kırılıb yerinden oynamış veya ufanmış  olur.
135 - (Mütelâhime) : Başa veya yüze isabet eden bir yaradır ki, deri ile beraber epeyce de et kesilmiş olur.
136 - (Mucibi kısas) : Bihasbil'asl müebbeden mahkunüddem olan bir kimseyi  amden kati veya cerhden ibaretdir ki,  katilden veya cerh ve kat'dan
dolayı kısas istifasını sabit kıian şey demekdir. Caniler hakkında tatbiki icab eden cezaya, tedib ve tâ'zibe de «mucebi cinayet» denilir.
137  - (Müstahıkkı kısas)   ;  Bir caniyi kısas* suretiyle cezalandırmak hakkına mâlik olan kimsedir.
138  - (Müskıtatı kısas)" : îcab eden bir kısası iskat ve izale eden sebeblerden ibaretdir.  Sulh, cinnet,  mevt gibi.

139  - (Müskitati hudud)   : Had cezalarım iskat ve izale eden sebeplerden ibaretdir. Zina hakkındaki  ikrardan   rücu gibi. 
[14]

 
 ( N )

 
140  - (Nekii temr) : Kendi kendine  kabaran ve     kuvvetlenerek müskir bir hale gelen pişirilmiş kuru hurma suyudur.
141  - (Nakli  zebîb) :   Kendi kendine galeyan  eden ve kuvvetlenerek müskir bir hâle gelen pişiriîmemiş kuru üzüm sırasıdır.
1İ2 - (Nebizi temr) : Azca pişirilmiş ve iştidad edib müskir bir hale gelmiş olan kuru veya yaş hurma suyudur. Köpüğünü atmış olsun olmasın.
143  - (Nebizi zebîb) : Su içine atılarak az bir müddet pişirilmiş ve ekşiyerek müskir bir hale gelmiş olan kuru üzüm suyudur.
144  - (Nisabı sirkat) :  Haddi sirkati  icab  edecek mal  mikdan-dır. Bu mikdar, Hanefiyyeye göre bir dinar veya halis gumüşden maz-rub on
dirhem veya kıymetçe bu mikdar maldır.

145 - (Nefy = tegrîb-) : Mücrim olanların bulundukları yerlerden bir ,müddet için başka yerlere, beldelere uzaklaştırılmalarından ibarettir. 
[15]

( R )
 
146  - (Kecnı)  : Lûg&tde kati, şetm, tard, terk, bühtan, tel'în, nef-rîn, sadık, nedim mânâlarını ifade eder. Atılan taşa da recm denir ki. cem'i: 
«rücum» dur.
istilanda recm: Muhsan olan zani ile muhsana bulunan zaniyeyi vec-hi mahsus üzere taşlayarak öldürmekdir.
147  - (Keyb) :  Şek, gübhe, hacet  manasınadır. Cem'i  «rüyub»-dur.  Dehrin hâdiselerine «reybül'menûn»  denir.   «Rîbe»  şek  ve töhmet

demekdir. 
[16]
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148 - (Sekran)  : Müskiratdan birinin istimalile sarhoş olan kimsedir. de kul anılan bir müskirin dimağa yükselen buharlarının tesirinden nusule



gelen bir haleti mahsusadır ki, lisanımızda sarhoşluk denir.
149 - (Seker) : Pişirilraeyib kendi  kendine  galeyan  eden ve  i?-tidad edib müskir bir hâle gelen yaş hurma suyudur.
150 - (Simhak) : Başa veya yüze isabet eden bir yaradır ki, et kesilmiş, et İle baş kemiği arasındaki ince zar gibi ,deri görünmeğe bağlamış olur,
Bm ince deriye de  «simhak» denir.
151  - (Sirayet filcinaye)  : Yapılan bir cinayet neticesinde tahari-
düs eden şeccenin veya cirahatin  dairesini  tevsi etmesine  veya  mevte müeddi olmasına  ıtlak olunur.
152 - (Sârik) : Başkasının malını gizlice  alan  kimsedir. CenVi   : sürrakdır. Böyle alınan mala  *mesruk», kendisinden  malı böyle gizlice alınan
kimseye «mesrûkun minh»,  bir malın böyle  alındığı   -   çalındığı yere de «mesrûkun fin» denir.
153  - (Sirkat) : Uğruluk/çalma, başkasının malını gizlice almak-dır. Mikdarı az olsun, olmasın, haddi icab etsin etmesin. Buna «serika» da denir.
154 - (Sirkati suğra) : Alelade, küçük hırsızlık. Bunun haddi icab eden kısmı, şu veçhile tarif olunur: «Mükellef bir şahsın lâakal nisabı sirkat
mikdan, tafih ve mütesariül'fesad olmayan mütekavvim bir malı mahfuz bulunduğu yerden gizlice ahb harice çıkarmakdır kî, kendisinin bu malda
bir hakkı olmadığı gibi bunda bir mülk şübhesi de bulunmaz.
155  - (Sirkati kübra) :  Kal'ı tarikden, yol kesiciltkden ibaretdir. Kat'ı tarik tabirine müracaat!.
156 - (Serikati  müttehide) :   Başka   başka   kimselere  aid olduğu halde bir mahalli hırzde bulunan mallar hakkındaki sirkatlerdir.
157  - (Serikati muhtelife) : Gerek  bir  kimseye ve gerek başka başka kimselere aid olub  muhtelif hırzlerde bulunan mallar hakkındaki 
sirkatlerdir.
158  -  (Serikati  müştereke)  : Bir kaç şahsın  birlikde  yapmış oldukları  sirkatlerdir.
159 - (Siyaset) : Tâbiri, esasen tedbiri  umurdan, ve her işi güzelce tesviyeye  kıyamdan ibaret, cemiyetli bir mahiyeti haizdir.  Hükümet,
memleket idaresi, ceza ve hususiyle idam cezası mânasında  müs tameldir. Siyasete aid bir şeye «siyasî» denir. CenVi «siyasiyat»  dır. Siyaset
erbabına da «siyasiyyun» denir.
İslâm hukukunda siyaset: «tâzirden, yani: haddin dününde bulunan bir te'dib ve cezadan ibaretdir ki, icabına göre darb ile, habs ilo vesaire ile
yapılır.
Siyaset mefhumu, bir itibar ile ta'zirden eamdır. Bu bakımdan siyaset, islâm hukukunda şöyle tarif edilmektedir: VeHyyül'emrin raiyye üzerindeki
emir ve nehyi», «âdaba, mesaliha, intizamı emvale riayet içim mevzu kanun», «insanları dünya ve ahiretde necatlerine badi olacak bir yola irşad ile
beşeriyetin salâhına çalışmak.»
160 - (Siyaseti şer'iyye) : Beşeriyetin salâh ve intizamı için şer'i şerifin kabul ve iltizam etdiği bir kısım âli ahkâmdan ibaretdir.
161 - (Siyaseti âdile) : Nâstn haklarını zulnı ve itiaaf erbabının timden kurtaran siyasettir ki, şeriatdon maduddur.
162 - (Siyaseti zâüıne) : Halkın hukukuna ınünafi olan bir siyasettir kî, jjur'ı şerifçe memnudur.
163 - (Siyaseti âmme) : Bütün bîr cemiyetin salâh ve intizamı İçm iltizam olan bir kısım ahkâmdan ibaretdir.

164 - (Siyaseti hassa) ; Bazı ceraim erbabı hakkında velev kati suretiyle olsun vuku bulacak zecr ve te'dib demekdir.
[17]

 
(Ş)

 
165 - (Şec): Bir kimsenin başım veya yüzünü cerh etmek  fi'li-xlir. Bu yarayı açan şahsa «sac», bu yarayı alan kimseye de  «meşcuc* denir.
Şec kelimesi, esasen geminin suları yararak denizde akıb. gitmesi demekdir. Başda veya yüzde deriyi, eti yararak kemiğe doğru sirayet eden
yaralara da bu gibi bir" münasebetle şec ve «şecce» denilmiş olmalıdır.
166 -  (Şecce) :  Başa veya yüze isabet eden yaradır.  Cenvi:  dır. Şecceler:   hansa,  damia, damiye,   bazıa,   mütelâhime,  sîmhak. muziha, hâşime,
münakkile, âmme, damiğa namleriyle on bir kısma ayrılır. Nitekim her birinin mahiyyetini yazmış bulunuyoruz.
167 - (Şehadet füdııaye)   : Bir cinayet hakkında mahkemede vuku bulan şahadetden İbaretdir.
168 - (Şibht amd) : Katli meşru olmayan bir insanı âlâtı câriha-dan sayılmayan bir şey ile kasden öldürmekdir. Buna «sibhüi'hata» da denir.
169 - (Şübhe) : Sabit olmadığı hakle sabite müşabih olan şeydir. Başka bir tarif ile «haram mı, halâl mı olduğu yakinen bilinmeyen şeyden
ibaretdir.
170  - (Şübhei mülk)   : Mahalde sabit olan şübhedir ki, hılle manî delîl   bulunduğu  halde   bundan   kat'ı   nazar  edilerek   mücerred  hürmete
rnünafi görülen bir delilin mevcudiyetinden neşet eder. Buna «şübhei mahal» de denir. Mahallin hilline dair bir hükmü şer'î şübhesi sabit olduğu
cihetle  buna «şübhei  hükmiyye»  de denılmişdir.
171 - (Şübhei akd)  : Sureten mevcud olan bir akdi nikâhdan mü tehassil şübhedir ki, buna «şübhei nikâh» da denir. Şahidsİz oiarak ak i edilen bir
nikâhın hılli hakkındaki şübhe gibi.
172 - (Şübhei iştibah) :  Bazı  hukuk  ve  ahkâmın    cereyanından münbais bir şübhe demekdir. Bazan şübhei akd ile içtima eder. Haddi zina

bahsine müracaat! 
[18]

 
(T)

 
173 - (Tafih) : Hakir olan,  Örfen ehemmiyetsiz  sayılan,  başkaları tarafından alınması hususunda müsamaha gösterilen şey demektir. Yaş otlar,
ağaç üzerindeki meyvaîar gibi.
Bir şeydeki kıymetsizliğe, adiliğe, ehemmiyetsizliğe «tefahet* denir,
174  - (Ta'zir) : Tabiri ezdaddandır. Lügatde men, red, icbar tahkir, te'dib, hak üze,re tevkif mânâlarım müfid olduğu gibi tasarruf, iane, takviye,
tevkir ve tazim mânâlarını da ifade eder.
îslâm hukukunca ta'zir ise: hakkında muayyen bir ukubet, bir haddi şer'î mevcud olmayan cürümlerden dolayı tertib ve tatbik edüecek to1 dib ve
cezadan ibaretdir.



175  - (Ta'ziri eşrafiTeşraf) : Ulema, şürefa gibi zevat hakkında yapılacak ta'zirdir ki, mücerred i'lâm suretiyle yapılır.
176 - (Tazrirül'eşraf) : Ümera, yüksek tüccar, köy ayanı gibi şerefli kimseler hakkındaki ta'zirdir ki, bilvasıta i'lâm suretiyle veya mahkemeye
celb edilerek bil'müvacehe ihtar suretiyle yapılır.
177 - (Ta'ziri evsat) : îctimaî mevkileri orta halde bulunan kimseler  hakkındaki  ta'zirdir ki, hem mahkemeye  bil'celb - ihtar  suretiyle, hem de
habs suretiyle yapılabilir.
178  - (Ta'ziri ahissa) : içtimaî vaziyetleri düşkün, sefeleden mâ-dud kimseler hakkındaki ta'zirdir ki, hem mahkemeye, bilcelb ihtar suretiyle, hem
de habs ve darb-suretiyle yapılabilir.
179 - (Tedibe-ıı ta'zir) : Âkil olduğu halde henüz mükellefiyet çağında bulunmayan bir çocuğun  yaptığı  bir cürümden dolayı  hakkında te'dib ve
tehzib  maksadiyle  yapılan ta'zirdir. Te'dib ise  hafif ceza ile ıslah ve terbiye etmekdir.
180 - (Tekaüdüm) : Melhuz bir mazarratın def ve izalesi için alâkadarlara evvelce vaki olan tavsiye, ve tenbih demekdir.
181 - (Tek ad ü mi ahd) : Bir hâdiseden sonra takibat yapılmaksızın muayyen bir vaktin geçmesi, müruru zaman vuku bulmasıdır.
182  - (Tarariyyet) :   Yankesicilik   demekdir.     Yankesiciye,  yani uyanık bir kimsenin hıfz etmek istediği bir. malını gafletinden bil'istifa-de bir
hiyle ile çalan şahsa «tarrar* denir ki, sârik hükmündedir.
183 - (Telkini rücu) : Zina fazihasını ikrar eden bir şahsa hâkim tarafından «belki aranızda bir nikâh var idi» veya «bu hâdise bir şüb-heye mebni
vuku bulmuş olmasın» veya «bir rüya görmüş olmayasın» gibi bir veçhile yapılan sualdir.
184 - (Tesebbüben cerh) : Bir kimsenin mecruhiyetine sebeb olmak, yani: bir şeyde bir insanın âdete nazaran yaralanmasına müeddi olan bir fi'li
ihdas eylemekdir. Tariki âmda müsaadesiz kazınılan bir ku yuya birisinin düşüp yaralanması gibi.
185 - (Tesebbtiben kati) : Bir insanın ölmesine sebebiyet vermek-dir. Yani: Bir şeyde bir şahsın cereyanı âdet üzere telef olmasına sebebi müfzi
olan bir fi'! vücude getirmekdir. Âmmeye mahsus bir yol üzc-rinde açılan bir kuyuya bir kimsenin düşüb ölmesi gibi.
186 - (Tesebbtiben sirkat) :  Bir kaç şahsın birden mahaii  hırz? gizlice girib aldıkları malları içlerinden birine yükleyerek  harice çıkarmaları
suretiyle olan sirkatdir.
187 - (Teşhir) : Bir mücrimin yüzünü karaltarak veya kendisini bir merkebe tersine bindirerek şehir içinde dolaştırmak dır. Bu gibi eşhası halka
ilân etmeğe «tecrîs» de denir.
188 - (Teşhiri silâh)  : Bir şahsa karşı kati veya cerh kasdilo üi-iâh  çekmekdir.  Üzerine böyle silâh çekilen    kimseye  de   «müşteherün aleyh»
veya «meşhurun aleyh» denilir.
189 - (Töhmet) : Zan ve tevehhüm olunan haslet ve sübutü ha-îinde ceza ve muahezeyi müstebâm suç demekdir.

Bir kimseye töhmet ilka ve isnad etmeğe «itham» ve «ittiham» denildiği gibi töhmetlü şahsa da «müthem» ve «müttehem» denilir. 
[19]
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190  - (Ukubet) : Ceza ve az&b manasınadır ki, darb ile, habs ile, kat'ı uzv ile veya kati ve recm ile yapılabilir. Cem'i: ukubattir. Ikab, muakebe
lâfızları da azaba, ta'zibe mahsus tâbirlerdir. Azab, cürmü takib edeceğinden bu münasebetle azaba «ukubet» vesaire adı ve-rilmişdir.
191 - (Uzuv) : Bedeni terkib ve teşkil eden herhangi bir cüzü. Cem'i: âzadır. Bir cemiyet ve  heyeti teşkil eden ferdlerden her birine de mecazen uzv
denir. Bedenin uzuvlarına mensöfe olan, cemad kabilinden bulunmayan, neşvü nemaya müstaid görülen şeye de «uzv!» denir. Cem'i: uzviyyatdır.
[20]
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192 - (Vekâlet fiddeın) : Kısas dâvalarında müddeî veya müddea aleyh canibinden bir kimsenin vekîl tayin edilmesidir.
193 - (Velayeti eeraim) :  Halk arasında tahaddüs eden cürümler, yolsuz hareketler hakkında idarî, siyasî bir kısım tedbirler ittihazına me'zuniyet
ve salâhiyettir. Buna «velayeti mezâlim» de denir. Bu vazifeyi deruhde eden zata da «valii ceraim», «valii mezalim» unvanı vo-rilmişdir.
194 - (Velayeti kısas) : Kısas ettirmek hakkına mâlikiyetdir. Bu hakka mâlik olan kimseye de «veliyyi kısas», «men Ichüi'kısas», «veliyy: katil»,

«veliyyi cinaye»  denilir. 
[21]

 
( Y )

 
195 - : Me'yusiyet, bir  şey  hakkında ümitsiz  bulunmak, matlûb bir şeyin vukubulacağından Ümidi  kesrnekdir. Kat'ı emel. Bunu «kunut» da
denir.
196  - (Ved) : Eİ, nimet, minnet, kuvvet, kudret, malikiyet, cemaat, kuddam mânâlarını ifade eder.  «Fülân şey fülânın yedindedir.»  demek, onun
mülkündedir demek olur. Cem'i ^eyadî» dir.

197  - (Yakaza)  :  Uyanıklık   hali:  Uyanık   kimseye   de «yakzan denir, ikaz da uyandırmakdır.
[22]

 
(Z)

 
198 - (Zina) : Bir akdi şer'îye müstenid olmaksızın bü'ihüyar yapılan haram bir mücameatdir. Ki, bunu irtikâb eden erkeğe «zani», kadına da
«zaniye» denir. Bu haram mukarenet, kendi ihtiyarile olmayan erkeğe «mezniyyün bili», kadına da «mezniyye» ve «mezniyyün biha» denilmesi
şayidir.
199  - (Zor)  : Yalan. Hilafı hakikat şey. Mâsİvaullah. Yalan yer? şahadet edene «şahidi zor» denir.



200  - (Zühuk)  :  Helak  olmak, bâtıl  ve  muzmahil  olmak, ruhun bedenden .alâkasını kesmesi, okun nişandan tecavüz etmesi. 
[23]

 
BİRİNCİ BÖLÜM

 
İSLAM   HUKUKUNDA  CİNAYETLERE   MÜTEALLİK MESELELER HAKKINDADIR.

 
İÇİNDEKİLER : Cinayetin mahiyyeti ve nevileri. Haksız yere yapılan katilleri» ve cerhlerin nevileri. Cinayetlerden dolayı tatbik edilecek
cezaların nıahiyyetleri ve bunların tatbik edilmelerindeki hikmet ve maslahat. Diyetlerin nevileri ve nükdarlan. Diyetlerin ödenecekleri vakitler.
Diyetlerin lüzumundaki şartlar. Âkilemu mahiyyeti ve mükellefiyeti, âkile usulünün içtimaî ehemmiyeti. Cinayetlerin hükümleri. Kat-ii nef&den
dolayı kısas icra edilmesi için vücudt icab eden şartlar. Azaya iihI cerh ve kat'dan dolayı kısas yapılabilmesi için vücudi iktiza eden şartlar. Kısas
hakkına mâlik ve kısası istifaya selâhiyetli olanlar. Kısasın ne veçhile istifa edileceği. Kısası îskat edecek şeyler. Afüv ve ibraya müteallik bazı
hükümler. Cinayetler ile cezalar arasındaki tedahüller ve nıünferid ve'gayri münferid cinayetler. ttazı ameller neticesinde meydana gelen katü ve
telef hâdiseleri. varların yıkılmasından mün l»ais ölüm hadisleri. Müdafaai me^nıa halindeki kati hâdiseleri. Hayvanlara müteallik cinayetler.
Cinayetlerin ne veçhile sabit olacağı. Ceninin mahiyyeti ve nevileri. İskatı ceninin esasen bir cinayet olduğu. Iskatı «enine müteallik bazı hükümler.
Kasameniıı ve levsin mahiyetleri. Kasa-meıım lüzumundaki maslahat ve hikmet. Kasame icrası için muktezİ siirtlar. Kasameye ve diyete dahil olub

olmayanlar. Kasame ile diyetdeıı ilıra. Kasame hakkında muhtelif mezahibi fıkhiyye. 
[24]

 
Cinayetin  Mahiyyeti   Ve Nevileri  
 
201 - : Cinayet, esasen muahezeyi istilzam eden herhangi bir cü~ i umden, herhangi memnu bir fi'li irtikâbdan ibaretdir. insanların gere;; nefislerine
ve gerek uzuvlarına, kuvvetlerine, ırzlarına, mallarına teal-lûk eden herhangi haram, memnu bir fi'l, bir cinayetdir. Şu kadar var ki, canlı ve cansız
mallara teallûk eden cinayetler; gasb, rıehb, sirkat, itlaf gibi namiar ile yad olunur. Bunlara dair islâm hukukunda müstakil kitaplar mebhasler
mevcuttur. Biz burada asıl insanların hayat iiinna veya uzuvlarına, kuvvetlerine müteveccih olan cinayetlere dair malûmat  vereceğiz.
Mukaddimede de zikr olunduğu üzere cinayet, fıkıh ıstılahınca «in--siLrun nefsine veya âza ve kuvasından herhangi birine teallûk eden memnu bir
fi'lden ibaretdir ki, ya kısas veya zamanı mucib olur.
202 - : Cinayetler, tarifinden de anlaşıldığı üzere başlıca iki nevidir. Biri, masum bir kimsenin haksız yere nefsi hakkında yapılan, onun hayatdan
mahrumiyetini intaç eyleyen cinayetdir ki, buna «cinayet fin-nefs» denir. Bir insanı haksız yere öldürmek gibi.
Diğeri de bir kimsenin âzası, kuvası hakkında haksız yere .yapılan cinayetdir ki, cerh, kat', havas ve kuvayı tatil suretiyle yapılır. Buna da. «cinayet
fiVetraf», «cinayet mâdûnen"nefsadı verilir.
203 - : Nefse müteallik cinayetler, katil suretiyle vücude gelir. Katil ise, bir kimseyi öldürmek, bir zî hayatı hayattan mahrum etmek demekdir ki,
«cesedden ruhi izhak ve izale eden, müessir bir fi'b diye tarif olunur. Bir hayat sahibini öldürene katil, öldürülene de maktul denilir.
204 - : Azaya, kuvaya müteallik cinayetlerde cerh, şec, kat', tatil suretiyle yapılır. Şöyle ki: cerh bir şeyde yara vücude getirmek, herhangi bir uzvu
yaralamakdır. Fakat fıkıh ıstılahınca cerh, baş ile yüz den başka uzuvlarda, vücude getirilen yara demekdir.
Şec ise bağda veya yüzde yara vücude getirmek, bunları cerh et-" mek demekdir, maamafih başda veya yüzde vücude getirilen yaralara da şec ve
şecce denilir.
Kat'ı uzuv da insanın bir uzvunu kesmek, bedeninden ayırmak ye rinde kullanılmaktadır. Uzuv mesabesinde bulunan bir şeyi kesip itlaf etmek de bu
kabildendir. El, ayak, parmak, tırnak, kulak, dudak, ağız, burun gibi uzuvları kesmek ve göz, diş gibi uzuvları çıkarmak, kırmak ve kirpikleri,
kaşları, baş saçlarını yolup koparmak, tıraş etmek bütün bunlar kat' sayılır.
Havas ve kuvayı tatil ise bir uzvu âtıl bırakmak, hılkatindeki gayeden mahrum etmek, o uzvu faaliyetinden ayırmak, sekteye uğratmak demektir.
Yani: Azanın kendileri baki olduğu halde hassalarını, menfa atlerini, vasıflarını izale etmekden ibarettir. Görme, işitme, tatma, koklama, anlama,
kuvvetlerini, mücameat ve tevlid kudretini, tutma ve yürüme iktidarını gidermek, dişlerin rengini siyah, sarı, kırmızı veya yeşilimtırak bir hale

getirmek bu kabildendir. Bedayi, Hindiyye, Kamus. 
[25]

 
Haksiz Yere Yapılan Katillerin Nevileri:
 
205 - : Cezayı müstelzim olan katiller, aşağıdaki vechüe beş nevidir:
(1) : Amden katildir ki, Öldürülmesi meşru olmayan bir inşam Matı carihadan veya o hükümdeki bir şey ile kasden öldürmekdir. Bir şahsı kılıç ile
ve kurşunla kasden vurub öldürmek gibi.
(2) : Şİbhi amddir ki, öldürülmesi caiz olmayan bir inşam âlâtı ca-rihadan sayılmayan bir şey ile kasden öldürmekdir. Küçük bir ağaç veya taş 
parçasiyle veya bir  iki tokat vurulmasiyle  husule  gelen katil git Buna «şibhül'hata» da denir. Çünkü bu katil, kasde mukarin olduğu için amde
benzer, kendisinde katil âleti değil, tedib âleti kullanıldığı cihetk-de hataya müşabihdir.
Galib hâle nazaran helake müeddi olacak büyük taş veya büyük değnekle vukua gelen bir katil de îmamı Âzam'a göre şibhî amddir. Fakat
İmameyne göre vesair müctehidlere göre bu, amden katildir, velev ki kullanılan o büyük taş veya değnek, vücudt cerh edecek, delebileceU bir
durumda bulunmasın.
Küçük  bir değneğin  mütevaliyen vurulması neticesinde husule  ge len bir kati ise Hanefî müctehidlerince §ibhi amd olduğu halde İmamı. Şafiîye
göre amdden sayılır.
Bir şahsın boğazına ip takılarak sıkılmak veya asılmak suretıyîe kati edilmesi de imamı Âzam'a göre şibhi amd, îmameyne göre amd sayılır.
Şunu da ilâve edelim ki: Cârin olmayan bir âlet ile kasden vuku bu--lan bir katlin-şibhi amd olması, cerhe mukarin olmadığı takdirdedir. Cerhe



mukarin olursa amden kati hükmünde olur.
Binaenaleyh sopa ile kasden döğülen bir şahsın bir uzvu mecruh olub da bundan müteessiren vefatı vuku bulsa rîarıbı hakkında katli amd cezası
tertib edilir.
(3) : (Hataen kati) : Bir İnsanı kasde mukarin olmaksızın bir yanlışlıkla öldürmekdir. îki kısma ayrılır:
Birincisi: Failin zannında vuku bulan hatadır. Av veya başka bit şahıs zanniyle atılan kurşun ile bir İnsanın Öldürülmesi gibi. Fakat bir insanın
muayyen bir uzvuna atılan bir kurşun veya havale edilen bir kılıç, o insanın diğer bir uzvuna isabet ederek mevtini intaç etdiği takdirde amden bir
kati hâdisesi vücude gelmiş olur.
İkincisi: failin fi'linde vukua gelen hatadır. Muayyen bir insana ve ya bir hedefe atılan kurşun ile diğer bir insanın kazaen öldürülmesi gibi.
(4) : Hata mecrasına carî katildir ki, gayri ihtiyarî bir fi'î ile vukua gelen ölüm hadisesidir. Uyumakda bulunan bir şahsın, üzerine düştüğü bir
kimseyi öldürmesi gibi. Bir hamalın arkasındaki veya elindeki yükün kazara düşerek bir insanı telef etmesi de bu kabildendir.
(5) : Tesebbüben katildir ki, bir insanın Ölmesine sebebivet ver-mekdir. Yani: bir şeyde bir ademin cereyanı âdet üzere telef olmadın:) sebebi müfzî
olan bir fi'l vücude getirmekdir. Bir şahsın âmmeye an' bir yol üzerinde izinsiz olarak kazıdığı kuyuya veya yığmış olduğu taş ların Üzerine bir
kimsenin düşüp ölmesi gibi.
Tariki, âmme dökülen kaypak bir şey yüzünden bir kimsenin göçerken ayağı kayarak düşüp telef olması da bu cümledendir.
Tesebbüben kati, manen katil ise de aureten katil değildir. Bunun mukabili «mübaşereten kati» dir ki, bir kimsenin bir şahsı amden veya hataen
bizzat vurup öldürmesi demekdir. Bu, hem manen, hem -de aureten bir katildir.
îkrah tarikiyle olan kati de mülcî olan mücbire nazaran mübaşere-_ten kati sayılır. Çünkü mükreh, mücbirin bir âleti icraiyyesi mesabesinde
olduğundan asıl katle mübaşeret eden, mücbir olmuş olur. Bedayi, Kâfi, Hindiyye.
«  (Mâlikîlere göre katiller, başlıca şu üç nev'e ayrılır:»
(1) : Mübaşereten kati '*- İtlaf: harbî olmayan bir mükellefin bir ma'sumüddemi bir âleti cariha ile ve kati kasdiyle vurub Öldürmesidir.
Maamafih bu vurmakla kati kasdedilmese de vurulan şahıs Zeyd, zannedilirken Amr olduğu belirse de yine bu kati, mübaşereten itlaf sayılır.
(2) : îtlâf bissebeb. Bir kimsenin herhangi bîr yerde velev ki kendi evinde kuyu kazması, veya yol üzerine kayılacak şeyleri atması, veya yola
hayvan bağlaması, veya kelbi  akur edinmesi gibi bir suretle bîr şahsın ölümüne sebebiyet vermesidir.
(3) : Hataen kati: Bir  kimsenin bir şahsı   ya   lâtife veya  te'dih maksadiyle küçük odun parçası veya kamış gibi bir gey ile vurub Öldürmesidir. Bu
nıaksad için kıhc gibi öldürücü bir şey kullanılmış olursa amd sayılır. Şerhi Ebil'berekât.)
(Şafiîlere göre de nefs hakkındaki cinayetler şu üç kısma ayrılır:
(1) : Amden kati, muayyen bir şahsı kasd ederek galib hale nazaran insanı öldürecek bir şey ile veya ağır bir cisim ile o şahsı öldürmek dir.
(2) : Şibhi amd, bir şahsı galibi hale nazaran insanı öldüremeye-cek bir şey ile, meselâ asa ile veya kamçı ile vurub öldürmekdir.
Bir kimseyi öleceği bîr yerine iğne sokmakla öldürmek amd sayılır. Başka bir uzvuna iğne sokub teverrümüne, teessürüne badi olmak suretiyle
öldürmek de amdden maduddur. Fakat böyle bir eser zuhur etmeksizin derhal ölse şibhi amd olmuş olur. Bir kavle göre bu da amd-dîr. Diğer bir
kavle göre bu, bir cinayet sayılmaz.
Kezaiik: Bir kimse, bir şahsı habs edib taamdan, sudan, bunları te-lebden men ederek ölümüne sebebiyet verse bakılır: Eğer galib hale nazaran
insanın öleceği mikdar bir zaman geçmiş olursa bu bir amddir. Fakat daha bu kadar müddet geçmeden, yani: o şahıs evvelce aç ve susuz olmayıb
habs edildiği müddet de açlıkdan, susuzluktan ölecek mîldarda bulunmasa bu esnadaki ölüm, şibhi amd olur.
 (3) : Hataen kati: Bir kimsenin bir ağaca attığı taşın isabetiyle bir şahsın düşüb ölmesi gibi bir ölüm hadisesidir. Bir kimsenin bir şahı-üzerine bilâ
kasdin düşerek Ölümüne sebebiyet vermesi de bu kabilden* dir. Minhacüt'talibîn.)
(Hanbelîlere göre de katiller üç kısımdır:
(1) : Kati amddir ki: canının masum bir kimseyi insan olduğunu bildiği halde kendisiyle öleceğine zanm galib bulunan bir jey ile kasdcn
öldürmesidir.
(2.) : Şibhi amddir ki: Bir kimseyi galib hâle nazaran insan öldürebilecek bir şey ile yaralamak sızın vurub Öldürmekdir.
(3)  : Katli hatadır ki, yapılması caiz bir şey yapılırken bu yüzdnn istemeksizin bir kimsenin ölümüne sebebiyet vermekdir. Ava atılan bir Turşunla
masumüddem bir şahsın kazara vurulması gibi. Mübahüddem .annedilerek öldürülen kimsenin masumüddem bir insan olduğunun tebeyyün etmesi
de bu kabildendir. Neylül'meârib.)
(Zahirîlere göre de kati iki kısımdır, bunun üçüncü bir kısmı yokdur. Şöyle ki:
(1)  : Katli amd,  bir müslümani  haksız  yere insanı öldürecek bir şey ile vurub Öldürmektir.
(2) : Katli hata, bir şeye atılan ve emsalinin iaabeüyle bazan ölün; hâdisesi vücude gelen bir şeyin kasd edilmeksizin bir müslime çarpara!: ölümünü
intaç etmesi  gibi.
Bir müslümana kazara çarparak ölümüne sebebiyet vermek veyj\ darı harbde gayri müslim sanılarak bir müsîümanı öldürmek de katlı hata
kabilindendir.
Haddi zatında muhtî olan bir kimsenin kendisini muhik sanarak bir te'vile mebni birisini öldürmesi de bu kabilden sayılır.
Bir kimseyi, hiçbir insanı emsalinin Öldüremeyeceği bir şey ile vurub öldürmek ise ne amddir, ne de hata. Bundan dolayı faili hakkınd* yalnız

te'dib lâzım gelir. Elmuhallâ.) 
[26]

 
Haksız Yeee Yapılan Cerhlerin Nevileri
 
206 - : Cerhler, amde mukarin olub olmamak itibariyle şöylece dört nevidir:
(1) : Amden cerhdir ki, bir insanı gerek bir âleti carihe ile ve gerek başka bir şey ile haksız yere kasden yaralamakdır.
Cerhlerde «şihhi amd» yokdur. Katle nazaran şibhi amd olan» cerhe nazaran amddir.
(2) : Hataen cerhdir ki, bir insanı kasde mukarin olmaksızın ka zara yaralamakdır-  Av zanniyle atılan bir  kurşunla bir  insanın  yaralanması gibi.
(3) : Hata hükmünde cerhdir ki, ihtiyara mukarin olmayan bir fil ilo vukua gelen yaralanmakdır. Buna «hata mecrasına carî cerh» de denir. Bir



hammahn arkasındaki  yükün kazaen düşerek  bir insanı yara-/' laması gibi.
(4) : Teaebbüben cerhdir ki, bir kimsenin yapmış olduğu bir şey ile vücude gelmesine istemeksizin sebebiyet vermiş olduğu yaralanmakdir. Bir
şahsın âmmeye aid bir yolda müsaadesiz olarak kazımış olduğu kuyuya, veya yığmış olduğu keresteler üzerine bir insanın düşüb yaralanması gibi.
Kat'ı azanın aksamı da cerhin envai gibidir.
207 - : Başdan ve yüzden başka uzuvlardan birinde tahaddüs edib eürh, cirahe namını alan yaralar iki kısımdır:
(1)  : Câifedir ki, cevfe kadar nüfuz eden yaradır. Göğüsde, arkada karında açılan yaralar gibi.
(2)  : Gayri câifedir ki, cevfe nüfuz etmeyen yaradır.  Elde, ayak-da, boyunda vücude gelen yaralar gibi.
208 - : Başda veya yüzde vücude gelib şec  ve  şecce adını  alan aralar da mukaddimede de beyan olunduğu üzere - şöylece on bir kısımdır,
(1)   : Hansa,  bir yaradır ki kan çıkmaksızın yalnız deri  yırtılmış olur.
(2)   : Damıa,  bir yaradır ki,   kendisinden seyelân   etmeksizin  göz yaşı kadar kan çıkmış olur.
(5)   : Mütelâhime, bir yaradır ki, deri ile beraber epeyce de et kesilmiş olur.
(6)   : Simhak, bir yaradır ki, et kesilmiş, et ile baş kemiği arasındaki ince zar gibi deri görünmeğe başlamış olur.
(7)   : Muziha, bir yaradır ki, et ile baş kemiği arasındaki zar gibi olan deri yırtılıb kemik meydana çıkmış oîur.
(8)   : Hâşime, bir yaradır ki, bunda-kemik kırılmış olur.
(9)   : Münakkile, bir yaradır ki, kemik kmhb yerinden oynamış veya ufanmış olur.
(10) : Amme, bir yaradır ki, et kesilib dimağ ile kemik arasındaki, deri meydana çıkmış olur.
(11) : Damığa, bir   yaradır  ki, ümmüddimağ  denilen   deri  yırtılmış, dimağ yaralanmış olur. Bedayi, Bahri Raik. Damiye, kendisinden göz yaşı
kadar kan çıkıp  seyelân edan Bâzia, bir yaradır ki, deri  ile beraber biraz da  et kesilmiş
Cinayetlerden dolayı tatbik edilecek cezaların mahiyetleri ve bunların   tatbik  edilmelerindeki hikmet  ve  maslahat:
209 - : Cinayetlerden dolayı   derecelerine   göre ceza  vermek   bir esasdır.   Mücrimlere  böyle  cürümlerile   mütenasib   bir  suretde   ceza 
verilmesi ;   hem   ferdlerin,   hem de   cemiyetlerin   menfaatleri   icabâtmdan-djr.
Filhakika efradın hukukuna münafi, muhitin asayişini muhil, âmmenin huzur ve emniyetini sâlib olan cürümlerden, cinayetlerden dolayı adalet ve
müsavat esaslarına uygun, icabına göre mütefavit derecelere münkasim ve alel'ekser halkın ahlâkını ıslaha hadim, ibret bahs bir suretde tatbik
edilecek cezalar sayesinde hem efrada karşı haksız yere vuku bulmuş olan tecavüzler mümkün mertebe tazmin edilmiş, hem de fena hareketlerin
çoğalmasına sed çekilerek içtimaî heyetin muhtaç olduğu asayiş ve emniyet temin altma alınmış olur.
îşte islâm hukukunda bu gayeye hizmet için cinayetlerden dolayı habs, kısas, diyet, gurre, mirasdan mahrumiyet, keffareti kati gibi cezalar
mevcuddur, bilhassa bu babda uhrevî mesuliyetin dehşet ve azameti de ayrıca nazarı intibaha vaz edilmişdir. Biz bunları sırasiyle aşağıda bir
mikdar izah edeceğiz:
210 - : Habs,  esasen ahkâmı  kazadandır, idarî ve  siyasî bir cezadır.   Bazı  cürümlerden  cinayetlerden  dolayı  alâkadar olanların,  salâ-hiyetdar 
makamların  karariyle   habs  edilmeleri   meşrudur.  Bazı mütte-hemlerin  göz  habsine alınmaları,   mahkemede   muvakkaten  tevkif  edilmeleri
de  ihtiyatî  tedbirler  cümlesindendir.
Habsin   meşruiyeti,   kitabullah   ile,   sünneti   nebeviyye   ile   sabittir. nazmı kur'anîsindeki nefiden murad, habsdir. Çünkü bir şahsı yer yüzünden
nefy etmek, büsbütün çıkarıb harice atmak mutasavver olmadığından bu nefiden murad, onun yer yüzünde dolaşıp durmasına,   savuşub 
kaçmasına  meydan  vermemekdir.
Resuli Ekrem, sallâllahü aleyhj vesellem Efendimiz, bir tohmet-den dolayı bir kişiyi habs etmişdi, Hassafın rivayetine nazaran Hicaz ahalisinden bir
taife arasında münazea zuhur ederek bir kişi katledil-mişdi. Nebiyyi Zîşan hazretleri gönderdiği bir memur ile bunları habs etdirmişdi.
Peygamber Efendimizle Ebubekir hazretlerinin zamanlarında hususî mahbushaneler yok idi, mescidi şerifde veya dehlizinde habs edilirdi. Hazreti
Ömer, Mekkei Mükerreme'de dört bin dirheme bir hane satın alarak bunu hapishane ittihaz etmişdir.
Bİr rivayete göre de Hazreti Osman'ın zamanına kadar habishane yok idi, ancak imam Ali Hazretleri hilâfeti esnasında kamışlardan nafi» adında bir
mahbushane yapdırmışdi. Fakat bu, pek metîn olmadığından hırsızlar tarafından delinerek içine girilmiş ve bazı mahbuslar bundan firar etmişlerdi.
Bunun üzerine Hazreti Ali, «Mahyes» adında taşdan, çamırdan müstahkem bir habishane bina etdirmişdir. îmam Ali Hazretlerinin bunu tesis
etmesi, bir çok sahabei kiramın huzurlarında vuku bulmuş, buna muhalefet edenler bulunmamışdır. Bu cihetle hab* sin cevazı, meşruiyyeti,
muktezai maslahat olduğu hakkında icma da husule gelmişdir.
Mahyea, tahyîs mahali demekdir. Tahyîs ise tezlîl manasınadır. Cevhere,  Fethülkadîr.
211 - : Kısas da cinayetlere mahsus bir cezadır. Katili maktul mukabilinde Öldürmek bir kısasdir. Mecruh veya maktu olan bir uzuv mukabilinde
carin ile katım ona mümasil olan uzvunu cerh veya kat1 etmek de bir kısasdir.
Kısas, esasen müsavat mânâsını müş'irdir, cürüm ile ceza arasındaki matlûb mümaseletin bir neticesidir.
Kısaslar, nefse ve azaya aid olmak üzere iki kısımdır: Birine «kısas finnefs** diğerine de «kısas fü'etraf» denir. Kısas hakkına mâlik olan kimseye
«veliyyi kısas», «veüyyi cinayet», «veliyyi kati» denir. Kısas ettirmek hakkına malikiyyete de «velayeti kısas» denilir.
Kaved tabiri de mutlaka kısas yerinde müstameldir. Maamafih çok kere  «kısas finnefs»  yerinde kullanılır. Mukaddimeye  müracaat!
Kısasın meşruiyyetine gelince bu, kitabullah ile, sünneti nebeviy-ye ile, icmai ümmetle sabitdir. Bunun hikmeti teşriiyyesi ise bedihîdir.
Filhakika kısas, medarı',h a yat olan pek faideli bir cezadır. Malûm olduğu üzere bir takım kimseler, cinayetlere atılmak istidadında bulundukları
halde mücerred kısas korkusiyle bu İatidadlarına muhalefete çalışırlar, kısası müstelzîm olacak hailelerden geçinerek canlarını kurtarmış olurlar.
Cinayetlere kurban olacak bir kısım kimselerin hayatları da bu sayede tecavüzlerden kurtulur, ve böyle bir ceza âmme hakkında da cinayetlere
temayülden men'e vesile olur. Bunun neticesinde de bir içtimaî heyetin umumî hayatı, emniyet ve selâmeti siya-net edilmiş olur. İşte âyeti kerimesi
de bu hakikati nâtıkdır.
Bu âyeti kerime ile buyurulmuş oluyor ki, ey evhamdan azade, mükemmel akıllara sahip olanlar! Sizin için.kısasda büyük bir hayat vardır, kısas
sizin hayatınızı korumaya mühim bir vesiledir, Hak Te-aiâ bunu bir ceza olmak üzere tayin ve teşri buyurmuşdur. Tâ ki, cinayetlerden sakınasınız,
kısası icab eden memnu fiillere cür'et göster-meyesiniz.                                                                     .
Maahaza kısas, şahsîdir, insaniyet bakımından bir müsavat esasına müsteniddir, her maktul veya mecruh mukabilinde şeraiti mevcut olunca yalnız



katili kati edilir, carihi cerh edilir, başkalarının hayatlarına, uzuvlarına dokunulmaz. Halbuki cehalet devrelerinde kati, cerh, cezası şahsî değildi,
meselâ: yüksek sayılan bir insan mukabilinde mü-teaddid kimseler öldürülürdü, bu yüzden aşiretler, cemiyetler arasında bir intikam duygnsiyle
senelerce mukateleler devam ederdi. Kısas ise bu zalimane hareketlere nihayet vermiş, cezadaki şahsiyet esasım teyit etmiş, bu cihetle de âmmenin
hayatını siyanete medar olmuşdur.
Bir de kısas, gerek mecruhun şahsına ve gerek maktulün vârislerine karşı kâfi derecede teşeffii sadrı temin, elemleri teskin edecek bir zeman
mahiyetinde bulunarak intikam hissinin fazla suretde galeyanına sed çeker.
Şunu da ilâve edelim ki, islâm hukukuna nazaran- caniler hakkında kısas icra edilmesi, her halde müîtezem değildir. Bir kısım cinayetler, hiç de
istenilmediği halde bir tehevvür neticesi olarak vücude gelebilir, bir nice caniler, bir hiddet saikasiyle yapmış oldukları cinayetlerden dolayı
bilâhare derin bir elem duyabilirler. Artık bu gibi canilerin evliyai cinayet tarafından af edilmeleri, tekvadan, mürüvvet ve keremden maduddur.
Nitekim Kur'anıkerîm'de
buyurulmuşdur.
Yani : bir fenalığın cezası, onun gibi bir fenalıkdır, cezanın cürümden fazla olması caiz değildir. Hattâ her kim cezayı afüv eder, arayı ıslah ederse
onun mükâfatını Allah Tealâ verir, Hak Tealâ Hazretleri zalimleri .sevmez, haddi -tecavüz etmeye razı olmaz.
Bir hadisi şerifde de buyurulmuştur. Yani: dünya ve ahiret ahlâkının en âlicenabâne olanı için sana rehberlik edeyim mi?. Bu ahlâk, senden
kesileni, seni arayıb sormayanı senin arayıb sor-mandir, senden esirgeyene senin lûtf ve ihsanda bulunmandır. Ve sana zulm edeni senin af
etmendir. Taberânî.
212 - : Diyet denilen ceza da, bir nevi tazminat mahiyetinde bulunan bir cezai nakdî demekdir. Cinayet sebebiyle mecniyyün aleyhe veya
varislerine verilir. Ve «katil suretiyle yapılan cinayetlerde maktullerin nefislerine bedel ve uzuvlarda yapılan cinayetler de cerh veya kat edilen
uzuvlara bedel cani veya cani ile âküesi üzerine lâzım gelen maldır» diye tarif olunur.
Diyet vermesi lâzım gelen şahsa «men aleyhiddiye» denildiği gibi diyete müstahik olan kimseye de «men lehüddiye» denilir.
Diyetler, diyeti kâmile, diyeti mugallâza namiyle de iki kısma ayrılır. Şöyle ki: kati edilen şahsın nefsine bedel caniden veya cani ile âkilesinden
alınan tam diyete «diyeti kâmile» denir ki, mikdarı ileride görülecekdir.
Şibhi arad suretiyle vuku bulan bir katilden dolayı verilmesi lâzım gelen diyete de «diyeti mugallâza» denir ki, diyetlerin deve cinsinden verileceği 
takdirde" nazara  alınır.   Nitekim   atiyen  beyan olunacakdir.
Cerh ve kat' edilen azada ndolayı verilmesi' lâzım gelen diyetlere «erş» adı da verilir ve iki kısma ayrılır. Şöyle ki: uzuvlara mahsus, mikdarı şer'an
muayyen olan bir diyete «ûrşi mukadder» denildiği gibi uzuvlara aid, mikdarı şer'an gayri muayyen olub ehli vukufun takdir ve tayinine muhavvel
bulunan bir diyata da «ersi gayri mukadder» veya hükümeti adi denilir.
Hükümeti adlin mahiyyetini tefsir hususunda bervechi âti üç kavi
vardır:
(1) : Cerh edilen şahsın yarası iyi olub da ayıbı  mucib  bir eser bırakdığı takdirce bu şahsın bür'i tam bulduğu zamana kadar muhtaç olduğu nafaka,
tabib ve ilâç parası bittakdir kendisine verilir. îşte bu, bir hükümeti adildir.
(2) : Hükümeti adi, muziha denilen  yaraya  nazaran   mikdarı   tayin edilen bir erşdir. Şöyle ki: vukua gelen yara ile muziha arasındaki mikdar
tayin edilerek  muzihanın ersinden bu  mikdar nisbetinde diyet verilir.
Meselâ : o yara muzihanın sülüsüne veya rub'una müsavi olsa muzihaya mahsus diyetin sülüsü veya rub'u mikdarınca diyet verilmek icab   eder.
Yarayı bâzıa denilen bir ceriha farz edelim. Bu bâzıa, muzihanın dörtte biri nisbetinde bulunsa bunun ersi, muzihaya aid ersin dörtde biri olmuş
olur. Muzihanın ersi ise - ileride bildirileceği üzere - diyeti kâmilenin nısfı öşrü, yani yirmide biridir.
 (3) : Yarası iyileşdikden sonra kendisinde aybı mucib bir eser kalan mecruh, memlûk farz edilerek bir kerre o eserden salim, bir kerre de o eser ile
ayıblı bulunduğuna göre kendisine ehli hibre marifetiyle bir kıymet takdir olunur, bu iki kıymet arasındaki tefavüt, salimen kıymetin kaç d a birine
müsavi ise o nisbetde diyet mikdan, hükümeti adi olmuş  olur.
Meselâ: mecruh salimen bin lira, ayıblı olarak dokuz yüz lira takdir olunsa aradaki yüz Ura, salimen kıymetin onda birisine müsavi olduğundan
diyetin onda biri olan yüz dinar, hükümeti adi olur.
Kezalik : mecruh, salimen yüz bin, o cerihadan dolayı seksen bin kuruş kıymetinde takdir olunsa iki kıymet arasındaki yirmi bin kuruş,
sâîimen kıymet olan yüz bin kuruşun beşde biri olduğundan bu halde diyetin beşde biri olan iki bin dirhem, hükümeti adi olmuş olur.
Hükümeti adi hususunda müftabih olan da bu üçüncü kavüldür.
Bir de «hükûmetül'dem» vardır ki, bu da şecce veya cirahesi iyi-leşib eseri kalmamış olan meşcuc veya mecruh için çekmiş olduğu elemden dolayı
ehli vukufun takdir edeceği bir erş, bir zeman demelidir.
Böyle  bir  hâdiseden dolayı bu  suretle  bir  diyet  verilmesi,   imam
Ebu Yûsüf'e göredir, İmam Muhammed'e göre bu  hâdisede  yalnız tabib ücreti -lâzım gelir. İmamı Âzam'a göre ise elemler gibi ruhî halet,
mütekavvim  olmadığından   bunlardan   dolayı    diyet,   zeman   ;âzım gelmez. Mebsut,, Bedayi,  Reddül'muhtar.
Diyetlerin meşruiyeti de, kitabullah ile, sünneti seniyye .ıe ve ümmetin icmaîle sabitdir. Hata tarikiyle öldürülen müminle.e, zimmîlere,
muahidlere  diyet verilmesini âyeti kerimesi âmirdir.
Yani: bir mümine lâyık olamaz ki bir mümini Öldürsün, meğer ki, yanlışlıkla ola. Kim ki bir mümini yanlışlıkla öldürürse bir mümin kul azad etsin,
ve ölenin varislerine de diyet versin. Meğer ki onlar bu diyeti, bu kan bahasını katile bağışlasınlar, tesaddukda bulunsunlar. Eğer öldürülen şaüıs,
mümin olduğu halde size düşman olan bir cemaat arasında, yani dari harbde kalmış bir kimse ise ytne bir mümin kul azad edilmesi lâzımdır. Ve
öldürülen şahıs, aranızda - zimmet veya istiî-man, muahede suretiyle - ahd ve misak bulunan bir kavmden ise vârislerine diyet verilmesi, ve bir
mümin esir azad edilmesi icab eder. Bunlara gücü yetmeyen de töbesinin kabulü için biribiri ardınca iki ay oruç tutsun. Allah Tealâ alimdir,
hakimdir. Bütün bu emirleri birer hikmete  müsteniddir.
Diyet İtasının hikmeti teşriiyyesine gelince bu da bedihî demekdir. Şübhe yo kki bazı cinayetlerden dolayı, diyet ve saire namile bir malî cefanın
mevcudiyeti bir takım hayırlı gayelere müteveccihdir. Ezcümle böyle bir ceza, bir çok kimseleri ihtiyatlı suretde harekete sevk eder, bir takım
cinayetlere atılmak cüretinden men edebilecek bîr kuvvei müeyyide mesabesinde bulunur. Sonra cinayetler yüzünden bir nice kimseler zararlara,



kederlere maruz kalıyor, bir nice aileler mahv olub gidiyor. Böyle bir mali ceza sayesinde ise bunların mümkün mertebe tamir ve teskini cihetine
gidilmiş, zararlar bir dereceye kadar tazmin edilmiş oluyor.
Maamafih diyetler, ekseri hata suretiyle meydana gelen cinayetlerden dolayı lâzım gelmekdedir. Hata eden kimse ise bir dereceye kadar mazurdur.
O  halde bu hatayı afüv ve safh ile  karşılamak  bir müriiv-
vet ve insaniyet icabı sayılır. Bu cihete işaret.içindir ki, bu diyetin caniye bağışlanmasına lisanı kur'an ile tesadduk denilmişdir. Binaenaleyh diyete
müstahik olanların bundan sarfı nazar etmeleri, islâm hukukunca, ahlâkınca takdire şayan bir muameledir.
213 - : Gurre de bir malı cezadır, iskat edilen bir ceninden dolayı verilmesi icab eden bir  malî tazminatdır.  Bunun mikdan Hanefi-yeye göre beş
yüz dirhem gümüşdür veya bu kıymetde bir köledir veya bir cariyedir veya bir atdir.
Gurre esasen her şeyin mukaddemidir. Bir şeyin mukaddemi ise kendisinin en  olan cüz'üdür. Gurre de diyetlerin en az mikdarı olduğundan bu adı
almışdır. Mukaddimeye de müracaat!..
Gurrenin meşruiyyeti fi'li nebevi ile sabit, tatbiki istihsanen va-cibdir. Ashabı kiramdan «mugîretübnü Şu'be» radıyallahü tealâ anh-den mervîdir ki:
Bir cariye diğer bir cariyenin vurduğu bir çadır direğinin tesiriyle ölü bir cenin düşürmüş, kendisi de ölmüşdü. Bunun üzerine Resuli Ekrem
sallâîlahü aleyhi vesellem efendimiz, o vuran cariyenin âkilesi üzerine hem diyetle, hem de cenin için gurre ile hüküm buyurdu.
Gurrenin hikmeti tegriiyyesine gelince bu da diyet mesabesinde bulunduğundan diyetin meşruiyetinde ki hikem ve mesalihi mutazammen-dir. Iskat
edilen bir eenîn, eğer validesinin rahminde diri bulunmuş ise," bu iskat ile o hayatdan mahrum bırakıimışdır. Ve eğer henüz diri bulunmamış ise
onun hayat bulmasına mumaneat edilmişdir. Binaenaleyh her iki ihtimale göre de mazmun olması muktezayı adaletdir.
Maahaza bu gurre dolayısiyle hem cani bir nevi ceza görmüş olur, hem de bu ıskat sebebiyle mutazarrır olan kimselere bir mikdar tazminat
verilmiş olur. Maahaza bu cinayeti irtikâb edenler hakkında ayrıca ta'zir cezası da lâzım geür. Nitekim ileride tafsilâtı görülecekdir. Bedayî,
Ankaravî, Mecmaül'enhür.
214 - : Mirasdan,  vasiyetden mahrumiyet  de   cani   hakkında bir nevi cezadır. Şöyle ki:  katil, maktule varis olamaz, ve bir katil, maktulün
kendisine evvelce yapmış  olduğu vasiyetden  istifade edemez.
Bir kimseyi haksız yere Öldüren şahsın o kimseye varis olamayacağı sünneti nebeviye, ile sabitdir. Resuli Ekrem Efendimiz, katilin mi-rasdan
mahrumiyetine hükm etmişdir. Hazreti Ömer demişdir.
Hanefîlere göre katlin amden veya şibhi amd suretiyle olmasiyle hataen olması, mirasdan mahrumiyet hususunda müsavidir. Tesebbti-ben k,atl ise
bundan müstesnadır. Nitekim ileride izah edilecekdir.
îmam Şafıîye göre tesebbübden katil de mirasdan mahrumiyete sebebdir. imam Mâlike göre ise mirasdan hırmani icab eden yalnız âmden katildir.
Diğerleri bu mahrumiyeti icab etmez.
îmam Şafiîye göre tesebbüben katil de haksız yere katildir. Eğer mütesebbib katil olmasaydı âkilesine diyet lâzım gelmezdi.
Buna karşı Hanefîler diyorlar ki: bir katle sebebiyet vermek, yani: tesebbüben katilde bulunmak, meselâ: bir insanın içine dügüb öldüğü bir kuyuyu
kazımış bulunmak fi'li, katle mübaşeret tarikiyle olmadığından ve mirasa biran evvel nailiyet maksadına müstenid olmak ihtimalinden uzak
bulunduğundan iraden mahrumiyeti icab etmez. Mübaşir, bu kuyuya müverrisinin gelib düşeceğini nasıl bilmiş olabilir? Tesebbüben katil,
hakikaten katil değildir. Meselâ: kuyuyu kazıdığı zaman bir katil hâdisesi vücude gelmiş değildir ki, kendisi katil sayılsın. Ve olabilir ki, kuyuyu
kazıyan ölür de, badehu o kuyuya birisi düşerek vefat eder. Artık kuyuyu kazımış olan, o kuyuya düşen şahsın nasıl katili olmuş olur?. Bu hâdiseden
dolayı diyetin lüzumu ise maktulün kanını heder olmakdan siyanet içindir. Bu, o mütesebbibin katil olduğuna delâlet etmez. Binaenaleyh bu
tesebbüb, irsden mahrumiyeti müstelzim değildir.
Mâlikîlere gelince bunlar da diyorlar ki: hata tarikiyle müverrisi-ni öldüren kimse, bu öldürmeyi kasd etmiş değildir. Mirası istical ise bu kasd
üzerine ibtina eder. Sonra hati, mazurdur, ukubete müstahik olmaz. Hata, şer'i şerifde bir rahmet olarak mevzudur = mâfüvdür. Artık bununla
mirasdan hirman sabit olmaz. Şu kadar var ki, hati, âkilesi tarafından verilecek diyetden hissei irsiyye alamaz. Zira âkilesi onun bu hatası yüzünden
sair varislere verilmek üzere diyeti tahammül ederler, yoksa onun kendisine verilmek için tahammül etmezler.
Hanefîler, buna karşı da diyorlar ki: Evet., bir kere amden katil, bu kati ile maktulün mirasına biran evvel nail olmayı kasd etmiş, olabilir. Bu,
ihtimal dahilindedir. Halbuki «her kim bir şeyi zamanından evvel istical ederse ondan mahrumiyetiyle muateb olur.» Bu ihtimal ise hataen katilde
de vardır. Caiz ki, katil, bu maksad için bu cinayeti yapmış, fakat kendisini mazur göstermek için bu cinayeti bir hata şeklinde meydana
getirmişdir. Böyle bir ihtimal ve tevehhüm, mirasdan mahrumiyet hususunda mütehakkik gibi sayılır.
Hâti, bu cinayete bilfi'l mübaşeret etmişdir. Artık mirasdan mahrumiyet, bu ihtiyatsızca mübaşeretin bir cezasıdır.
Maahaza mirasdan mahrumiyet, şer'an mahzur = memnu olan bir katlin cezasıdır. Hati'den zuhur eden katil de haddi zatında mahzurdur, memnudur.
Çünkü mahzurun zıddı mübahdır. Bir insan bir cerimeye ceza olmaksızın mubah bir katle mahal olamaz. Bu katlin mahzur olduğuna, müstelzim
bulunduğu keffaret de bir delildir. Çünkü keffaret, günahı setr etmekdir, eğer hataen kati, mubah olub günahdan beri bulunsa idi bu keffarete
lüzum  kalmazdı.  Mebsutı  Serahsî,  Muhit Velhâsıl; katillerin böyle bir mahrumiyete uğramaları, nazariyatı cezaiyye bakımından da pek muvafık
bulunmuşdur. Çünkü gerek amd ve gerek şibhi amd ve hata tarikiyle vuku bulan katillerden dolayı masum şahıslar hayatdan mahrum kalmış,
kendilerine mensub bulunan bir çok kimseler de' hüzn ve kedere müstağrak olmuşlardır. Artık böyle elîm bir hâdisenin zuhuruna meydan vermiş
olan bir şahıs, maktulün terikesine temellâk ederse bu, dilsûz bir hâile teşkil eder ve bu temellük hırsı bu gibi cinayetlerin tahaddüsüne saik
olabilir.
Bir de bu mahrumiyet cezası, insanları daha mütebassırâne harekete sevk edeceği cihetle cinayetlerin azalmasına ve binnetice umumî Hayatın
siyanet edilmesine hizmet eder.
215 - : Keffareti katil de bir nevi cezadır. Şöyle ki: bazı katillerden dolayı verilecek diyetlerden başka bir de keffaret lâzım gelir ki, bu bir mümin
rakabeyi azad etmekden, bu bulunmadığı takdirde muttasıl iki ay oruç tutmakdan ibaretdir.
Keffareti katlin meşruiyyeti, kur'am mübînin sarih beyanatiyle sabittir.  Nitekim  yukarıda kısmen  yazılmışdır.
Keffareti katlin hikmeti teşriiyyesine gelince fukahai kiram diyorlar ki: bu, hem bir şükran nişanesidir, hem de cemiyete karşı bir nevi manevî
tazminat mesabesindedir. Şöyle ki: bir masumüddem kimseyi gibhi amd veya hata suretiyle Öldüren şahıs, her ne kadar âmid değilse de. yine büyük
bir cinayet işlemiş, âdeta kısasa müstahik bir hâle gel-mişdir. Fakat şarii hakîm, onu mazur görerek kıssadan afv etmişdir. Binaenaleyh bu şahıs, bir



müslüman ise nail olduğu bu afüv ve lûtfun bir şükranesi olmak üzere nefsine veya maktule bedel bir mümin köle veya cariye azad etmekle
mükellef bulunur. Bu, kendisi için bir vecibedir.
Maahaza bir kimseyi haksız yere öldürmüş olan bir şahıs, huku-kullaha tecavüz etmiş, âmme menfaatlerini ihlâl eylemiş, maktulün mensub olduğu
cemiyeti mutazarrır ve müteessir kılmışdır. Binaenaleyh böyle bir cinayette bulunan bir müslüman, keffaretle mükellef bulunur, tâ ki manen ölü
olan bir köle veya cariyeyi hürriyet hayatına kavuşturmak suretiyle âmmeye tarziye vermiş, cemiyetin zararını min vechin telâfiye çalışmış olsun.
Bu vecibe, islâmiyetîn hürriyete ne kadar ehemmiyet verdiğini de ayrıca gösterir.
Bir âyeti celîle de buyurulmuşdur.
Yani: her kim bir insanı öldürmüş olduğu bir nefse kısasdan veya yer yüzünde yapdığı bir fesaddan dolayı olmaksızın Öldürürse sanki bütün
insanları öldürmüş gibi olur. Bilâkis 'bir kimseyi ölümden kurtarır, yasamasına hizmet ederse güya bütün halkı diriltmiş gibi olur.
Demek ki, nazarı isîâmda bir insanı haksız yere öldürmek, bütün bir içtimaî heyeti öldürmek kadar ağır bir cinayet sayıldığı gibi bir bî günahı
ölümden kurtarmak da bütün insanları ihya etmek derecesinde bir kemal, bir ihsan sayılmışdır. Rakikler ise dünya bakımından Ölü
mesabesindedirler.   Hürriyet ise  bir hayat   hükmündedir.
Binaenaleyh bir rakiki azad etmek, bir Ölüyü manen ihya etmek demekdir. Nitekim bigayri hakkın Öldürülecek bir bîçareyi müdafaa ederek
ölümden kurtarmak, veya kısasen kati edilecek bir mücrimi af eylemek de bir nevi ihya sayılmakdadır.
İşte keffaret vasıtasiyle böyle mühim, insanî bir vazife ifa edilmiş oluyor. Şu kadar var ki her vakit ve her şahıs için rakabe azad etmek mümkün
olamaz. Bunun için şarii hakim, teshîlât göstermiş, buna muktedir olmayan müslümanlar için iki ay oruç tutulmasını kâfi görmüş-dür. Çünkü
keffaretden maksad, mücrimlerin bir nevi ıslahı hal etmeleri, istifai kusurda bulunmaları ve cemiyetin zararlarını mümkün mertebe telâfiye
çalışmalarıdır. Hasbelbeşeriyye cinayette bulunmuş olan bir müslüman ise oruç vasıtasiyle hem nedametini izhar etmiş, hem de ahlâk ve etvarım
tehzibe çalışarak mensub olduğu cemiyet için nafi, salih bir uzuv olmak gayesini istihdaf eylemiş olur. Zaten mücrimler hakkında ceza vermekden
asıl gaye de bu cihetleri teminden başka değildir.
216 - : Uhrevî mesuliyet de bir cezadır, hem de en büyük, en müthiş bir cezadır. Bundan maksad, caninin yapmış olduğu cinayetten, meselâ katil
hâdisesinden dolayı ebediyet âleminde cezaya müstahik olmasıdır. Bu Öyle bir cezadır ki, bunun dehşetinden dolayı her mutekid insan tirtir titrer,
cinayet tarafına eri cüz'î bir temayül bile göstermeğe cüret edemez. Bu ceza, bu cihetle en kuvvetli bir müeyyide! ahlâkiyya teşkil etmekdedir.
Filhakika nizamı âlem için en mükemmel müeyyide, mesuliyeti uh-reviyye endişesidir. Bir kısım caniler, herhangi bir sebeple veya bahane ile
dünyevî cezadan masun kalabilirler. Böyle bir masuniyet imkânını düşünen bazı kimseler ise bir takım cinayetlere mücaseret ederler. Fakat bir
mu'tekid insan, dünyevî cezadan kurtulabilse de uhrevî cezaya çarpılacağını her halde düşünür, bu düşünce ise şübhe yok ki, insaniyet muhitinde
cinayetlerin azalmasına pek çok yardım eder.
Maahaza beşeriyet hasebiyle cinayette bulunmuş olan mutekid bir insan, uhrevî cezadan kurtulmak İçin cinayetini itiraf ederek hakkında dünyevî
cezanın tatbik edilmesine muvafakat eder. Çünkü töbekâr olub halini ıslah eden ve hakkında, dünyevî  cezanın tatbik  edilmesine muvafakat
gösteren metin itikadü bir müminin uhrevî azabdan kurtulacağı kaviyyen me'muldür. Bunun neticesinde de hem cinayet hâdisesi meydana çıkmış,
hak yerini bulmuş, hem de başkalarının intibaha için mükemmel bir vesile vücude gelmiş olur.
Cinayetlerin ve bilhassa haksız yere olan katillerin uhrevî. mesuliyetleri hakkında pek müdhiş ayatı kur'aniyye ve ahadisi şerife vardır. Biz burada
bu katil hâdiselerini yedi kısma ayırarak bunların haklarındaki  dinî tehdidatı  kısmen kaydedeceğiz:
(1) : (Bir mümini  haksız yere bir adavet  neticesi  olarak öldürmek): Bu, Allah Tealâ'ya şerik ittihazından sonra günahların en büyüğü
sayılmakdadır. Bu cinayeti irtikâb eden bir mücrim, cehennem azabına ebediyen müstahik olur. Nitekim Kur'anı mübin'de buyurulmuştur.
Yani : her kim bir mümini kasden öldürürse müstahik olduğu ceza, içinde muhalled kalmak üzere cehennemdir. Ona Allah Tealâ gazab etmişdir,
lanet etmişdir ve ona büyük azab hazırlamışdır. 'Ne elîm âkibet.
Malûmdur ki, müşriklerden, Hak Tealâ'yı münkirlerden başka hiç bir kimse cehennemde. müebbeden muazzeb olmayacakdır. Mümin olan bir katil
ise böyle ebedî bir cezaya giriftar olmayacakdır. Fakat yapdi-ğı cinayet o kadar büyükdür ki, ondan dolayı böyle ebedî bir cezaya müstahikdir. İşte
âyeti celîlede buna işaret olunmuşdur.
Maahâza bir kimse, bir mümini mahza mümin olduğundan dolayı öldürürse veya bir mümini haksız yere öldürmeği halâl görürse zaru-riyyatı
diniyyeden oian bir hükmü inkâr etmiş, bu sebeple ebedî azaba giriftar bulunmuş olur.
Bir hadisi şerifde de  buyurulmuştur. Nesal
Yani: bir mümini haksız yere öldürmek, Allah Tealâ'mn nezdi kib-riyasında bütün dünyanın zeval bulmasından daha büyükdür.
İşte bir mümin hakkında zulmen yapılan bir cinayetin indi ilâhîdeki fecaati.
Diğer bir hadisi nebevide de buyuruîmuştur. Tirmizî.
Yani: Eğer gök ve yer ehli toplanıp bir müminin kanında - kati edilmesinde ortak bulunsalar elbette Allah Tealâ hepsini de yüzleri üstüne
cehenneme atar, hepsini de hûr ve zelîl eder.
Artık böyle bir cinayetin uhrevî mesuliyetinden insan titremez mi?.
(2)  :  (Müslümanların  zimmetinde,  ahd ve e mananda  bulunan  bir gayri müslimi haksız yere öldürmek): Bu da pek büyük bir günahdır. Bunun
uhrevî mesuliyeti de pek elimdir. Bir hadisi şerifde  buyurulmuşdur. Diğer bir rivayette de diye varid olmuşdur. Buharî, Süneni Neseî.
Yani : bir kimse, müslümanlar ile muahede yapmış olan bir gayri müslimi, veya islâm tabiiyetini kabul etmiş bulunan bir zimmîyi Öldürürse
cennetin kokusunu koklayamaz, yani, cennete nailiyete müstahik olmaz. Halbuki cennetin güzel kokusu, kırk senelik bir mesafeden gelir, insanın
meşamını ta'tîr eder. Ne büyük mahrumiyet!.
İşte böyle bir cinayetin uhrevî mesuliyetini her mümin düşünmeye" mecburdur.
(3) : (iki veya daha ziyade kimselerin  toplanıp  biribirini  öldürmeleri)   : Bu da pek müthiş bir günahdır. Böyle bir "hâdise  neticesinde Ölen de,
öldüren de uhrevî mesuliyetden yakasını kurtaramaz. Nitekim bir hadisi şerifde  
Camiüs'sagîr.
Yani : iki müslüman, kılıçlarîyle biribirini karşılayib da biri diğerini Öldürecek ojtsa öldüren de, ölen de cehennemdedir. Denildiği: Yâ Resûlâllah!.
bîri katildir, ya maktul olan diğeri neden cehennemlik oluyor?. Buyurdu ki: şüphesiz o da arkadaşını öldürmeğe haris bulunmuş-dur.



Demek ki biifil kati değil, katle azm de böyle dehşetli mesuliyete . sebep oluyor.
Binaenaleyh bu gibi cinayetlere müncer olabilecek münazaalardan kaçınmak dinen bir vecibedir.
(4) : (İhtiyaç korkusiyle veya iffete  mugayir bîr hareketin  setri maksadiyle bir cenini, bir çocuğu öldürmek): Bu da pek dilsûz bir cinayet
olduğundan pek büyük bir günahdır, bu da pek azîm uhrevî mesuliyeti  calibdir.
Bir âyeti kerimede  buyurulmuşdur.                        
Yani: çocuklarınızı maişet korkusiyle öldürmeyiniz. Biz, sizi de onları da merzuk ederiz.
Herhangi bir endişe ile olursa olsun böyle bi rcinayete cüret etmek, dünyevî mücazatdivn başka uhrevî mücazatı da, mesuliyeti de müs-telzim
olacakdır. Binaenaleyh1 bundan her mutekid insan son derece ka-Çinır.  Cenîn bahsine  müracaat!.
(5)  (Bir kimsenin intihar etmesi, kendi kendisini öldürmesi)  Bu da pek dehşetli bir cinayetdir, günahı da, uhrevî mesuliyeti de o derece
büyükdür.                                                                                              .
Bir insan, hasta olur, müzayaka içinde kalır, bazı elim hâdiselerle karşılaşabilir. Fakat bu hâle karşı sabr etmesi, takdiri ilâhiye razı olması icab
eder. Böyle bir takdire razı olmak ubudiyet muktezasıdır. Bu rızanın mevcudiyeti ise nahoş hallere karşı sabr etmekle tecelli eder. Nitekim bir hadisi
şerifde sabır, imanın yarısıdır buyurulmuşdur.
ihyaüTulûmda yazıldığı üzere insanın arzusuna tevafuk etmeyen bir takım şeylere kargı sabır etmesi, bir faziletdir. Bahusus musibetlere, meselâ:
muhterem zatların vefatlarına, mâlların helakine sıhhatin maraz ile zevaline, azanın bozulmasına, gözün ârna olmasına vesair mütenevvi belâlara
karşı sabır etmek makamatı sabrın en yükseğidir. Sabır edenler için ise pe kçok mükâfat vardır. Nitekim bir âyeti kerîmede buyuıulmuştur.
Yani: dabır edenlere mükâfatları hesabsız olarak ihsan buyurula-cakdır. Sabır etmeyib herhangi nahoş bir hâdiseden dolayı intihara cüret
göstermek İse büyük bir ma'siyot olduğundan pek büyük bir mesuliyeti cahbdir.
intihar eden, bu cüretile istemediği bîr hadiseden kurtulmuş mu olacak!. Bilâkis o hâdiseden binlerce kat elem âver olan felâketlere, azablara maruz
kalacak, yaptığına pek çok nedamet edecek, fakat bu nedamet  faide  vermeyecekdir.
Hak Tealâ Hazretleri nefislerinizi Öldürmeyi niz diye bu cinayetden nehy etmiş olduğu halde insan, buna nasıl cüret edebilir. Bunun elîm akıbetini
düşünmesi icab etmez mi?
Teysirülvusul1 de yazıldığı üzere Resuli Ekrem, sallâllahü aleyhi ve-sellem efendimiz, Hayber gazvesine iştirak edib müslüman bulunduğunu iddia
eden-bir şahıs hakkında «o ehli nârdır» diye buyurmuştu. Harb başlayınca bu şahıs, şiddetli bir mukatelede bulunarak bir çok cerihalar aldı. Buna
şahid olan bazı zatlar tarafından «Yâ Resulâllah!. Siz fülân şahıs hakkında «ehli nârdir» buyurmuşdunuz, halbuki o şiddetli muharebelerde
bulunarak vefat etti» denildi. Nebiyyi hikmet beyan hazretleri tekrar «O ateşe atıldı» diye buyurdu. Bazı kimseler hemen hemen şübheye düşecek
bir hale gelmişlerdi ki, o şahsın henüz vefat etmediği, fakat kendisinde şiddetli bir ceriha bulunduğu söylendi. Vak-tâ ki, gece oldu, bu cerihaya
sabr edemeyerek kılıcının üzerine düşüb kendisini Öldürdü. Keyfiyet Resuli Ekreme haber verilince: «Allahü Ek-ber. Şahadet ederim ki, ben
Allahın kulu ve resulüyüm» diye buyurdu ve Bilâli Habeşîye emr ederek nâs arasında şöyle nida ettirdi
Buharı ve  Müslim.
Yani: Şübhe yok ki cennete müslüman olan kimseden başkası gir-meyecekdir ve yine şübhe yok ki, Allah Tealâ bu dini fâcir bir kişi ile do  te'yid 
buyurur.
Demek ki, imandan, tâatden mahrum ola nbir kimsenin din namına hizmeti görülse de bu, onun azabı ilâhîden kurtulmasına vesile olamaz.
Nitekim bu müntehir de böyle bir hizmetde bulunmasına rağmen irtikâb etdiği intihar cinayetinden dolayı* azaba müstahik  olmuşdur.
Binaenaleyh intihar suretiyle olan bir katli nefsin de. uhrevî mesuliyetini  düşünmek  her mutekid  insan  için  mühim  bir  vazifedir.
(6) : (Bir insanı velev ki ölüm döşeğinde bulunsun, velev ki kendi emriyle olsun Öldürmek) : bir cinayetdir. Bunun da uhrevî mesuliyeti   pek  
ağırdır.
âyeti kerimesi, böyle bir cinayeti kat'iyyen nehy etmekdedir.
Yani: Allah Teaiâ'nın haram kıldığı nefsi de öldürmeyiniz, "haklı yere olan müstesna, tşte size bunu vasiyet buyurmuşdur. Tâ ki düşü-nesiniz,
muktezasına göre hareket edesiniz. Akla, hikmete, muhalif ha-reketde bulunmayasınız.
Kütübi fıkhiyyemizde ve bilhassa «Elm,uhallâ» da yazıldığı üzere can vermekde olan bir insan dâ tam hakkı hayata mâlik bir insandır. Hattâ
cesedinin yarısından canı çekilmiş olan bir insanı öldüren, onun kanını zamin olur. Şübhe yok ki böyle bir insan da tam zî hayat hükmündedir.
Bunun içindir ki, bir insan bir ületden veya bir cerihadan veya amden veya hataen yapılan bir cinayetden dolayı teslimi ruh edecek bir halde iken
bir karibi vefat etse o karibe vâris olur. Kendisine bir malını vasiyet etmiş olan bir kimse vefat etse o mala vasiyet tarikiyle temellük eder. Ve bir
gayri müslim bu halde aklı başında olarak islâmiyeti kabul etse ihtidası makbul, kendisine müslüman olan karib-leri var ise vâris olur.
Demek bu insan, tam hukuka mâlik, zî hayat bir şahisdır. Ehli şe-rîatden vesaireden iki kimse tasavvur olunamaz ki bu insanın bu hayatında ihtilâf
etsin. Artık böyle zî hayat bir insanı haksız yere öldürmek islâm hukukunca kat'iyyen haramdır, memnudur. Böyle bir şahsın kendi ölümünü tacil
etmesi, kendisinin öldürülmesine razı olması, emir vermesi asla halâl  olmaz.
Binaenaleyh böyle bir insanı öldüren, şübhe yok ki masum bir nefsi Öldürmüş olur. Artık onu amden kim kati ederse hakkında ya kısas, ya diyet
veya müfadat lâzım gelir. Ve onu kim hataen kati ederse kendisine keffaret, âkilesi üzerine de diyet lâzım gelir. Nitekim bu hususu ileride de izah
edeceğiz.
Şübhe yok ki hayatımız bir vediai ilâhiyyedir. Bir müsaadei şer'iy-ye olmadıkça bunu başkalarının izale etmesi asla caiz olamaz. Son nefeslerini
yaşadıklarına etıbbanın kani oldukları nice hastaların bilâhare şifa bularak senelerce yaşadıkları daima görülmek dedir. Hali ihti-zarda bulunarak
pek şiddetli elemler içinde kıvrandığı bahanesiyle bir hastanın hayatına biran evvel hatime vermek salâhiyeti, birçok cinayetlere sebeb olabilir. Bir
çok suikasdler, bu bahane ile cezadan beri olarak irtikâb edilebilir. Bunun muayyen bir mikyası olamaz, bir kaç kişinin buna lüzum göstermesi, bu
hususda bir kaç kimsenin karâr vermesi, melhuz fecayii bertaraf edemez. Hastanın geçtiği ıztırabat saika-siyle veya hangi mülâhazat sebebiyle bu
öldürülmesine muvafakat etmesi de böyle bir cinayete meşruiyet veremez. Doğrusu budur ki böyle bir hareket; keyfî kanaatlere istinaddan hâli
olamaz, bir nice gayri ahlâkî neticelere müncer olmakdan kurtulamaz.
Şunu da düşünmelidir ki, dinî bir terbiyeye mâlik olan insanlar, çektikleri hastalıkların, ıztırapların mükâfatına nail olacaklarına kani-dirler. Onları
muvakkat bir ıztırabdan kurtarmak için bu ebedî mükâ-fatdan mahrum bırakmak doğru olamaz. Şifa bulmak için insan ne acı, zehirli ilâçlara



tahammül eder. Ya ebedî bir hayata, bir saadete naili-yet için muvakkat bir elem ve ıztıraba tahammül edemez mi?
Velhâsıl: böyle bir bahane ile yapıla nkatillerin uhrevî mesuliyeti de tasavvurların fevkindedir.
(7) : (Katil, cani sanılan bir insanı lâyıkiyle tahkikat .yapmadan ölüme mahkûm etmek) : Bu da pek büyük bir ma'siyyetdir. Bunun uhrevî
mesuliyeti de mu'tekid insanları titretecek kadar büyükdür. Lâzım gelen tedkikat bihakkin yapılmadan bir İnsanın katline hüküm verilmesi, şübhe
yok ki ruhi adaleti sızlatır, içtimaî hayatı perişan eder.
«Muhtasarı Ebiz'ziya» şerhinde Muhammedü'hırşî diyor ki: Bütün milletlerde dini muhafazadan sonra müraatı vacib olan zaruriyatin en müekkedi,
kanlardır. Bu, nüfusı muhafaza me'selesidir. Bir hadisi şerifde buyurulmuşdur.
Yani: Kıyamet gününde nâs arasında muhakemesi yapılıb hükmü verilecek ilk şey, kanlar hakkındadır. Binaenaleyh bunun şanına çok ehemmiyet
vermek lâyıkdır.
Diğer bir hadisi şerifde de buyurulmuştur.
Yani: Her kim bir müslümanın kanının dökülmesine velev bir kelimenin bir harfi ile, meselâ: «öldür» sözünün ilk harfiyle iştirak etse kıyamet
gününde iki gözünün ortasında «Allanın rahmetinden ümidi kesilmiştir» diye yazılmış olarak meydana gelecektir. Ne feci âkibet!
Diğer bir hadisi şerifde de buyurulmuştur.  Taberanî, Beyheki.
Yani: biriniz, bir kişinin zulmen Öldürüldüğü yerde sakın durmasın. Çünkü orada hazır bulunup da onu o ölümden kurtarmayanların hepsi üzerine
lanet iner. Ve biriniz bir kişinin zulmen döğüldüğü yerde de sakın durmasın. Zira orada hazır bulunanların hepsi üzerine onu o-zulümden
müdafaada bulunmadıkları anda lanet nüzul eder. Ne korkunç hâile!..
Velhâsıl: bir bî günahın katline hüküm vermek veya onun hu katlinde herhangi bir suretle medhaldar olmak veya onun bu zalimane katledilmesini
lâubaliyâne bir surette seyre dalmak büyük bir günah-dır, bunun uhrevî mesuliyeti pek ziyadedir. Bu mesuliyet endişesi ise mutekid olan nezih
ruhlu insanlar için dünyevî cezaların pek fevkinde-dir. îşte cemiyeti beşeriyeyi birçok cinayetlerden kurtaracak olan da asıl bu uhrevî mesuliyet

itikadıdır. 
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Diyetlerin  Nevîlerl  Ve  Mikdarlakı   :
 
217 - : Diyetler,  îmamı Âzam'a' göre  altın, gümüş,   deveden  verilmek  üze.re üç nevidir.  îmameyne göre  diyetler,   sığır,   koyun,  elbise olarak
da verilebilir. Bu halde diyetler altı nev'e ayrılmış bulunmakda-dır. Zamana ve  muhite göre mübadele vasıtaları,  mikyasları  değişebileceği cihetle
diyet hususunda bu muhtelif neviler muteber bulunmuş-dur.
218  - : Diyetlerin mikdarma gelince  nefsine  aid diyetlerin  mik-darı, maktullerin hür ve erkek olup olmadığına göre değişeceği gibi de-' veden
verilecek diyetlerin nev'i de katlin şibhi amd olub olmadığına göre tebeddül eder.
Şöyle ki: hür bir erkeğin diyeti kâmilesi, bin dinar veya on bin dirhemi şer'î gümüş veya yüz deve veya iki yüz sığır veya iki bin koyun, yahut her
biri iki parçadan ibaret olmak üzere iki yüz kat elbisedir.
Hür bir kadının diyeti kâmilesi ise bunların yansıdır. Erkekler i!;: kadınların diyetîeri arasındaki bu fark, kendilerinin arasında maddî zararlar
bakımından mevcut olan bir farktan neşet etmektedir,
Malum olduğu üzere islâm hukukunda erkekler ile kadınlar arasında hayat itibariyle bir müsavat kabul edildiği cihetle bunlardan herhangi birinin
nefsi mukabilinde diğerinin kısası icap etmektedir. Nitokim ileride göiülecektir. Fakat maddî, malî zararlar itibariyle bunların arasında umumî bir
bakımdan bir fark gözetilmiştir. Çünkü erkekler, daha ziyade müstahsil olmak, ailelerinin maişetlerini temine çalışmak, yurtlarmın müdafaasına
koşmak itibariyle kadınlardan daha mühim bir mevkie, bir mükellefiyete sahiptirler.
Binaenaleyh erkeklerden birinin ziyaı, cemiyetin sinesinde maddeten daha büyük bir ceriha vücude getirmiş olabilir, işte bu gibi farklara binaen
malî tazminat hususunda erkeklerin diyetleri kadınların diyetlerinden ziyade olarak kabul edilrnişdir.
219 - : Köleler ile cariyelerin diyetlerine gelince bunlar da kendi kıymetleri mikdarında bulunmakdadır. Şu kadar var ki, bir kölenin kıymeti, bir
hürrün diyetine müsavi veya ondan ziyade olursa - hürriyetin şerefine binaen - hürrün diyetinden on dirhem mikdarı noksan verilir.
Kezalik: bir cariyenin Kıymeti de bir hurrenin diyetine müsavi veya ondan zaid bulunursa hurrenin diyetinden on dirhem mikdarı eksik verilir.
Meselâ: hataen öldürülen bir cariyenin kıymeti beş bin dirhem olsa velîsine dürt bin dokuz yüz doksan dirhem verilmek lâzım gelir.
Bodayi, Dürer.
Kezalik: köle veya cariyenin âzasından birinde yapılan cinayetten dolayı da hur veya hurre için mukadder olan diyet mikdarı nisbetinde kıymetine
göre diyet takdir olunur.
Meeaiâ: hurrun kesilmiş bir elinin diyeti, diyeti kâmüenin nısfı olduğu gibi bir kölenin kesilen bir elinin diyeti de kendi kıymetinin nıstı mikdar] d
ir. Şayet bu kölenin nısıf kıymeti, beş bin dirhem veya daha ziyade olursa diyet, beg bin dirhemden beş dirhem noksan olarak verilir.
220 - : Şibhi amd suretinde icab eden diyetlerin deve cinsinden verilmesi iltizcm edildiği takdirde her diyet için dört neviden yirmi be-şor aded
olmak üzere yüz deve verilir. Bu neviler; binti mehaz, binti le-tün, hıkka, ve cezea denilen develerdir.
Hataen katilden dolayı deve cinsinden verilecek bir diyet ise beş neviden yirmişer aded olmak üzere yine yüz devedir. Bunlar da ibni me has ile
yukarıda yazılı dört nevi deveden ibaretdir.
(1)   Binti mehaz, iki yaşına girmiş dişi devedir.
(2)   Binti lebûn, üç yaşma girmiş dişi devedir.
(3)   Hıkka, dört yaşına giren dişi devedir.
(4)   Cezea, beş yasına girmiş dişi devedir.
(5)   Ibni mehaz, iki yaşına girmiş olan erkek devedir.
221 - : Diyetlerin deveden verilmesi herhalde lâzım değildir. Bu hususda katil, muhtardır, dilerse altundan veya gümüşden de verebilii1-Velev ki
kati, şibhi amd suretiyle vuku bulmuş olsun. Bedayî, Hindiyy
Türkiye'de minelkadîm yüsr ve suhulete mebni diyetlerin gümüşden verilmesi müteamel ve mütearef bujunmuşdu. Bu cihetledir ki, vaktiyle yirmi
kuruşa rayiç olan ve her biri yedi buçuk dirhem, yani: yüz yirmi kırat sikletinde bulunan ve seksen üç .ayarında bulunmuş olmakla hâlis



dirhemlerden sayılan sîm mecidiyelerden veznen diyetin verilmesi tecviz olunmuştur. Her kırat, dö'rt buğday ağırlığında sayılıb beş arpaya müsavi
hisab edilmektedir.
Binaenaleyh bir hurrun diyeti kâmilesi: (1166 = bin yüz altmış altı) mecidiye ile bir mecidiyenin sümsanı mikdarı bulunmuşdur ki, mecmuu
yirmişer kuruşdan (23336)' kuruş, on iki para, bir pul eder.
Diyetlerde dirhemi şer'î muteber olduğundan diyetler bu mikdar üze ver He gelmişdir.
«Mîyarül'adale»de diyetler, dirhemi örfîye göre hisab edilmiş olduğundan bir diyeti kâmilenin tutarı (1333) aded mecidiye ile bir çeyrek mecidiye
ve bir kuruşlukla yirmi para gösterilmişdir ki, mecmuu (26666) - yirmi altı bin altı yüz altmış altı kuruş, yirmi paradan ibaretdir. Fakat bu hisab,
mülga fetvahane! âlice muteber tutulmamıştır.
Dirhemler için islâm hukukunda mikyaslar bahsine müracaat!.
222 - : Azanın diyetlerine gelince insanda el ,ayak, kulak, dudak, göz, kaş gibi  çift olan uzuvlardan her ikisinin diyeti, nefsin diyeti kâ-miîesine 
müsavidir.   Bunlardan birinin diyeti  ise bir diyeti   kâmilenin nısfı  mikdarıdır.
Meselâ: Bir eli hataen kesilen bir erkeğe beş bin dirhem, bir kadına da iki bin beş yüz dirhem diyet verilmesi lâzım gelir.
Kadınların memeleri ve meme başları çift uzuvlardan sayılır. Erkeklerin memelerinde ise muayyen bir diyet yokdur, bunların kesilmesinden
dolayı «hükümeti   adi» icab eder.  Cevhere, Mecmaül'enhür.
223 - : Kirpikler, göz kapakları  gibi  adetleri dört olan uzuvlardan her birinin diyeti de bir diyeti kâmilenin dörtte biri nisbetindedir.
Lisanın, aklın diyetleri de birer diyeti kâmiledir. Binaenaleyh bir kimse, bir hata neticesi olarak birisinin dilini kesse veya yapdigi bir cinayet
yüzünden Dir kimsenin aklını izale ederek mecnun olmasına sebebiyet verse üzerine bir diyeti kâmile lâzım gelir ki, erkek hakkmds gümüşden  on
bin, kadın hakkında beş bin dirhemdir.
Bîr kimsenin meselâ: arkasına vurup da selisülbevle mübtelâ olmasına sebebiyet' veren şahıs üzerine de bir diyeti kâmile lâzım gelir. Hin-diyye,
Mülteka.
224 - : Ellerdeki,  ayaklardaki parmaklardan her birinin ersi   - diyeti de bir diyeti kâmilenin onda biri mikdarıdır. Üç mafsalli parmaklardan her
mafsalın ersi bir parmak diyetinin üçd^ biridir. İki mafsal-li parmakların ersi de bir parmak ersinin yarısıdır. Yarım mafsal için de hükümeti adi icab
eder. Cevhere, Mecmaül'enhur.
225  - : Dişlerden her birinin   ersi,   sahibinin diyeti   kâmilesinin yirmide birine müsavidir. Binaenaleyh erkeğe aid bir dişin ersi, Jaeg yüz: kadına
aid bir dişin ersi de iki yüz elli dirhemdir. Dürer.
226  - : Muziha denilen  yaralardan her birinin diyeti, diyeti kâ milenin yirmide biridir. Hâşimenin diyeti, diyeti kâmilenin onda biridi".
Münafcküenin diyeti, diyeti kâmilenin onda birile  onda birinin  nısfıdır Yani: bu yarayı alanın diyeti, erkek ise bin beş yüz, kadın ise yedi yii^ elli
dirhem gümüşdür. Amme denilen şeccenin diyeti de diyeti kâmilenin üçde biri mikdarıdır. Hindiyye, Tenkih.
227 - : Diyetlerin  mikdarı;  maktullerin,   mecruhların   müslüman olub olmamalariyle tebeddül etmez. Bu hususda bunların aralarında zü-kûret,
hürriyet, ismet gibi dünya ahkâmı itibariyle mevcud olan müsavat, nazara almmışdır.
Bu meseleler Hanefiyyeye göredir.
«(Malikîlere göre diyetler; yalnız altından, gümüşden veya deveden verilir. Bir müslümanın diyeti kâmilesi için Bâdiye ahalisinden yüz deve alınır,
Şam, Mısır, Mağrib ahalisinden bin dinarı şer'î alınır, İrak, Fâ-ris, Horasan ahalisinden de on iki bin dirhemi şer'î alınır. Demek buralarda bu suretle
diyet verilmesi mütearef bulunmuştur.
Bir müslim erkeğin diyeti, gümüşden on iki bin dirhemdir, bir müs-limenin diyeti de bu mikdârın yarısıdır.
Zimmî veya müteahid olan kitabîlerin, kitabiyyelerin diyetleri tfe müslimlerin ve müslimelerin diyetleri nısfına müsavidir.
Mecusîlerin, mürtedlerin diyetleri de müslümanların diyetlerinin beş-de birinin sülüsüne müsavidir. Binaenaleyh bir mecûsînin diyeti (800 -sekiz
yüz), bir mecusiyyenin diyeti de (400 - dört yüz) dirhemdir.
Bu gayri müslimlerin cerh ve kat cinayetlerinden dolayı kendi diyeti kâmilelerine göre müstahik olacakları diyetler de, müslümanların kendi diyeti
kâmilelerine nazaran müstahik olacakları mikdarlar ile müte-nasibdir. Meselâ: bir müslim, bir 3ecceden dolayı kendi diyeti kâmileei-nin meselâ
yirmide birine müstahik olsa bir mecusî de ayni secceden dolayı kendi diyeti kâmilesi olan sekiz yüz dirhemin yirmide birine müs tahik olur.
( îmami Mâlike göre köleler ile cariyelerin kıymetleri de bâliğen mâ beleğ verilir. Hür kimselerin diyetlerinden fazla da olsa tenkis edilmez. Bu,
itlaf edilen bir malın kıymetini tazmin gibidir. İmamı Şafiîye ve îmamı Ebu Yûsüf'den bir kavle göre de böyledir. Bedayî, Muhtasarı Ebiz-ziya,
Şerhi Kebîr, Düsûkî.)
 (Şafiîlere göre diyetlerin deveden verilmesi asıldır. Şöyle ki: Bir müslim hakkında şibhi amd ve bazan arad suretiyle vuku bulan katilden dolayı
lâzım gelen diyet, yüz deveden ibaretdir ki bunlar, otuzu hıkka, otuzu cezea, kırkı da halife, yani: yüklü olmak üzere üç kısma ayrılır. Hataen
katilden dolayı lâzım gelen yüz deve de yirmişerden ibaret olmak üzere binti mehaz, binti lebûn, ibni lebûn, hıkka, cezea kısımlarına ayrılır.
Bu develeri bulub veliyyi cinayete teslim etmek kabil olunca diyety ba^ka nevi emvalden tediye edilemez. Meğer ki iki tarafın rızası bulunsun.
Fakat develerin verilmesi lâzım gelen mahalde deve bulunmazsa veya bulunduğu halde kıymetleri semeni mislinden ziyadeye çıkmış olursa
müslim bir nefsin diyeti kâmilesi, bin dinar veya on iki bin dirhem gümüşden ibaret olur.
Bu, İmamı Şafiînin kadim içtihadına göredir. Muahhar içtihadına göre icab eden develerin teslimi lâzım geldiği yerdeki ve gündeki kıymetleri
nazara alınır. Develer bulunmadığı takdirde bu kıymet, bâliğen mâ-beleğ tediye edilir. Develerin yalnız bir kısmı mevcud olunca da bunlar ile
beraber mütebakisinin de kıymetleri verilir.
Kadınların diyetleri, erkeklerin diyetlerinin yarısıdır.
Gayri müslimlere gelince bunların diyetleri mikdarı, aralarındaki ihtilâfı dine mebni tebeddül eder. Meselâ: bir Yan udinin veya bir Nasranî-nin
diyeti kâmilesi, dört bin, bir mecüsinin diyeti kâmilesi de sekiz yü-a dirhemdir. Tunfetül'muhtaç, Muhtasarı Müzeni.)
(Hanbelîlere göre de diyetler, deveden, sığırdan, koyundan, altın ile gümügden olmak üzere beş kısma ayrılır. Bunlar diyetde usuldendir. Men
aleyhiddiye, bunlardan her hangisiyle diyeti ödeyecek olsa men lehüddi-yenin kabul etmesi icab eder.
Bunların mikdarlarına gelince bir hür müslimin diyeti kâmilesi, yüz deve veya iki sığır veya iki bin koyun veya bin miskal altun veyahut on iki bin
dirhem gümüşdür. Bu dirhemlerden her onu, yedi miskal ağırlığında bulunur. Bunlara «dirhemi islâmî» adı verilmektedir.



Diyetlerin iki yüz kat elbise olarak verilebileceğine dair bir kavi de vardır. Bunlar, üçer parçadan ibaret bulunur.
Hurrei müslimenin diyeti, hür müslimin diyetinin yarısına muadildir.
Zimmî, muahİd, müste'min olan kitabîlerin diyetleri de müslimîerin diyetlerinin nısfı derecesindedir. Mecusîlerin veaaîr putperestlerin diyetleri de
sekiz yüz dirhemdir.
Bu gayri müslimîerin cerh ve kat cinayetlerinden dolayı müstahik olacakları diyetler de kendi diyeti kâmilelerine nazaran müslümanların diyetleri
nisbetinde tayin edilir. Meselâ: bir müslimin bir cerhden dolayı alacağı diyet, kendi diyeti kâmilesinin dörtte birine müsavi olsa bir kitabînin böyle
bir cerhden dolayı alacağı diyet de kendi diyeti kâmilesinin dörtde birine müsavi olur. Neylül'meârib, Keşşaf ül'kma.)
(Zahirîlere göre de katli amdden veya hatadan dolayı verilmesi lâzım gelen diyet, yüz deveden ibaretdir. Hüküm mevziinde deve bulunmaz sa orta
halli develerden yüz adedinin kıymeti verilmek icab eder. Bunlarda te'cil yokdur. Bu develer yirmişerden şu beş kısma ayrılır: Binti me haz, benî
lebûn, benatı lebûn, hıkka, cezea.

Diyeti ödeyecek olan, bunların hepsini de tetavvuan dişi deve olarak verebilir, bu güzeldir.  Elmuhallâ.) 
[28]

 
Diyetlerin Ödenecekleri Vakitler  
 
228 - : Bir diyeti kâmile, üç taksit ile üç senede ödenir. Şöyle k: hüküm vaktinden itibaren birinci ssne sonunda diyetin üçde biri, ikinci sene
sonunda diğer üçde biri, üçüncü sene sonunda mütebakisi ödenir.
Kezalik: müşterek bir katil hâdisesinden veya katilin mechuliyetin-den dolayı bir diyeti kâmile ödemesile mahkûm olan müteaddid kimselerden her
biri, kendi hissesine isabet eden mikdari üç taksit ile üç senede eda eder. Bedayi, Hİndiyye.
229 - Uzuvlara aid cinayetlerden dolayı verilecek diyetlere gelince bunların mikdarı, diyeti kâmilenin üçde birini geçmezse birinci sene hitamında
verilir. Uçde birinden ziyade olursa üçde biri birinci sene hitamında, mütebakisi de ikinci senenin sonunda verilir. Diyeti kâmilenin üc-de ikisinden
ziyade olduğu takdirde de bu ziyade mikdar, üçüncü senenin hitamında tediye edilir. Bahri Râik.
230 - : Diyetler, caninin âkilesi tarafından verileceği takdirde ba-kıhr: Eğer âkile, kavm ve aşiret ise bir diyeti kâmileyi üç sene içinde öderler. Ehli
divandan ibaret ise bu diyeti alacakları üç atiyeden tediye ederler. Reddi Muhtar.
231 - : Hataen katilden dolayı diyet, âkile üzerine lâzım gelir. Bu nu üç senede öderler. Hazreti Ömer, bu veçhile hükm etmişdir. Bu hu susda
sahabei kiramın icmaı vardn.
Şibhi amd'de ve kendisine şübhe dahil olan amdde ise ihtilâf vardır. Hanefiyyeye göre bunlardan dolayı diyet üç senede ödenir. Şu kadar var ki,
şibhi amdin diyetini âkile öder, alel'itlâk amdin diyetini de cani tediye eder. Oğlunu amden öldüren bir şahsın vereceği diyet gibi ki, bu amde şübhe
dahildir. Bedayi.
(Eimmei selâaeye göre de diyetlerin büyük bir kısmı üç sene içinde tediye edilir. Nitekim âkile bahsinde vazılacak'dir. Fakat İmam Şafiîyo göre
amden katilden, meselâ: bir şahsın kendi oğlunu amden öldürmesinden dolayı icab eden diyet, halen eda olunur, bunda te'cil carî olmaz
Çünkü amd, esbabı müşeddideden olduğu cihetle cani hakkında tahfife mahal yoktur. Bundan dolayıdır ki, bu diyeti yalnız cani verir, bunu âkile
yüklenmez. .
Fakat Hanefîlere nazaran bu te'cil, usuli şer'iyyesi dairesinde sabit-dir. Cani hakkındaki ceza ise diyetin kendi tarafından verilmesi suretiyle teşdid

edilnıişdir. Artık bir cani her veçhile teşdide müstahik olmaz. Bedayi.) 
[29]

 
Diyetlerin Lüzumundaki Şartlar :
 
232 - : Bir cinayetden dolayı diyetin lüzumu için şöylece iki şart vardır:
(1) : Maktul veya mecruh, ismete mâlik olmalıdır.
 Binaenaleyh öldürülen veya yaralanan bir harbî veya ve bağî için diyet lâzım gelmez.
(2) : Maktul veya mecruh, mütekavvim, mahkunüddem olmalıdır Binaenaleyh dari harbde islâmiyeti kabul edib de henüz dari İslama
çıkmamış olan bir kimseyi öldüren veya yaralayan bir müslim veya bir zimmî üzerine diyet lâzım gelmez. Çünkü böyle bir kimse, dari İslama
gelmedikçe mütekavvim olamaz. Bedayi.
233  - : Diyetin lüzumu için katil ile maktulün, carih ile mecruhun islâmiyeti, akl ve bulûğu şart değildir.
Binaenaleyh bir müslümam veya bir zimmîyi yahut bir müste'minı kati veya cerh eden bir müslim, bir zimmî veya bir müste'mİn üzerine - usuli
dairesinde - diyet Iâ2im gelir. Velev ki, bunlardan biri çocuk veya mecnunbulunsun. Bedayi.
234 - : LâzimüPeda olan bir diyet, borç mesabesindedir. Binaenaleyh diyet itasiyle mahkûm olan bir kimse, bu diyeti ver meden vefat etse bu' sair
borçları gibi terikesinden alınır.
Kezalik  bir maktulün diyeti de sair emvali hükmündedir.
Binaenaleyh bundan borçları verilir, vasiyetleri tenfiz edilir, bakisi de vârisleri arasında taksim olunur. Cevhere, Tatar Haniyye.
«(İmam Şafiîye göre dari harbde islâmiyeti kabul edib henüz dar; İslama çıkmamış olan bir mühtedîyi kati veya cerh eden bir müslim veya zimmî

üzerine de diyet lâzım gelir. Çünkü tekavvüm dar ile değil, islâmiyet itibariyledir. Bedayi.) 
[30]

 
Âkilentn MAHİYETİ VE MÜKELEFİYETİ  :
 
235 - : Âkile, bir şahsın mensub olduğu ehli divandır veya onua asabesiyle aşiretidir, veya beytülmaldir,    veya azad edilmiş bir şahsın mevlâsıdır.
Bunların arasında bir alâka, bir merbutiyet, bir tesanüd, bir himaye, bir istifade mevcuddur. Binaenaleyh böyle bir âkile, kendi efradından birinin
hata suretiyle veya şübhei amd ile yapdığı cinayetin diyetini veya «gurre» denilen zemanı, usulü dairesinde tediye etmekle mükellef bulunur.
236 - : Âkile, aniden yapılan veya caninin ikrariyle sabit olan bir cinayetin diyetini ödemekle mükellef olmadığı gibi mikdarı diyeti kâmİ-lenin



yirmide birinden az olan herhangi cüz'î bir diyeti de ödemekle mükellef olmaz. Bunları bizzat cani verir. Şu kadar var ki, ikrar 'suretindi: caniyi
tasdik eden bir âkite, icab eden diyeti vermeğe iştirak eder. Meğer ki, diyeti kâmüenin yirtnide birinden dûn bulunsun. Bedayi, Hindiyye.
237 - : Bir canînin âkilesi, aşağıda yazıldığı vech üzere dört mortebe üzere bulunur;.
Evvelâ : Kendisinin mukayyed bulunduğu divan ehlidir. Şöyle ki: bir sancak altında hareket eden, bir dîvanda mukayyed bulunan, muayyen
atiyyeleri - maaşları alan kimselerin âküesi, o divanda mukayyed olanların heyeti mecmuasıdır, velev ki her biri başka başka aşiretlerden, beldeler
ahalisinden bulunsun. Bunlara «ehli divan» denir. İslâm hukukunda vergiler bahsine müracaat!
Saniyen lensub olduğu aşiret, kavim ve kabiledir; şöyle ki: aralarında tenasur ve tesanüd bulunan, biribirinin harekâtını murakabe ederek
yekdiğerleri ile alâkadar bulunmaları lâzım gelen aşiret ve kabili efradından birisinin yapdığı cinayetden dolayı icab eden diyeti veya gur-reyi bu
aşiret ve kabilenin âkil, baliğ, hur olan erkek efradı cani ile beraber aralarında taksim ederek diyete müstahik olan kimseye tediye ederler.
Bir diyeti kâmile, âkile efradı ile cani arasında nihayet senevi üçer veya dörder dirhem olmak üzere taksim edilerek üç sene içinde üdpni'. Bir aşiret
efradı kifayet etmediği takdirde kendilerine en yakın olan kabile efradı ilâve edilir.
Salisen- : Beytülmaidir. Şöyle ki: lekıt veya islâmiyeti kabul ede rek henüz dari islâma gelmiş bir mühtedî gibi aşiret ve kabilesi bulur-mayan
herhangi caninin üzerine lâzım gelen diyet, zahirürrivayeye nazr. ran beytülmali müslimîn tarafından tesviye ediiir.   Meğer ki beytühnâ!, mevcud
ve mazbut bulunmasın. O halde bu diyet, bizzat cani tarafından ödenir.
Rabian - : Caninin mevlâsıdır. Şöyle ki: azadlı olan bir rakikin veya velâi müvalât sahibi bulunan bir şahsın âkilesi de kendisinin mevlâ-siyle
mevlâsmın kabilesidir.
Binaenaleyh böyle azad edilmiş bir şahıs, şübhei amd veya hata su retiyle bir cinayet işlese diyetim kendisiyle beraber bu âkilesi zamin olur Bedayi,
Mebsut, Haniyye
238 - : Caniler, müteaddid, âkileleri muhtelif olduğu takdirde icab eden Dir diyet, bu canilerin âkileierine taksim ediiir, lier Diri hissesine düşen
mıkdarı, hüKüm tarihinden itibaren üç sene içinde tediye ile mü Kelief olur.         
Meselâ: bir kimseyi on şahıs birükde hâtaen Öldürseler her birinin »kilesi üzerine bir diyeti kâmilenin onda biri düşer, bunlardan her bin üç sene
içinde müeccel olur. Bahri Kaik.
Yukarıdaki tafsilât, Hanefî mezhebine göredir.
«(Mahkılere göre müslüman olan bir caninin âkilesi):
Evvelâ - : Kendisinin mensub olduğu ehli divandır.
Saniyen- : Aledderecat asabeleridir.
Salisen -  : Mevalisidir.
Kabian - : Beytülmâldir.
Bu döit sınıfdan hiçbiri bulunmadığı takdirde lâzım gelen diyeti bizzat cani Öder.
Âkile efradı üzerine yükseltilecek diyet, kendilerini mutazarrır etmeyecek bir mikdarda servetlerine göre tevzi dilır.
Aklinin en az mikdarı, yedi yüz kişiden ibaretdir. Bundan noksan olursa diyetin mütebaki kısmım ikinci derecedeki âkile  efradı yüklenir.
Meselâ- ehli divan altı yüz kişi'olsa yüz kişiye isabet edecek diyet mikdarım caninin asabası tahammül eder. Bunlar da kifayet etmezse mevalîsi
tahammül eder, bunlar da kifayet etmezse mütebaki kısmı bey-tülmal tesviye eder.
Bir diyeti kâmile, âkile efradı ile beraber erkek, baliğ, musir olan cani üzerine hüküm gününden itibaren üç senede ödenmek üzere tevzi edilir. Ve
her taksit sene nihayetinde İstifa olunur.
Zimmîlerin âkilesi de bulundukları beldelerde kendilerinin hemdi-ni olan ve kendilerile beraber cizye vermekle mükellef bulunan kimselerdir.
Elmüddevene, Şerhi kebîr, Düsukî.)
(Şafiüere göre bir şahsın âkilesi, onun asaba takımından olan akri-basıdır. Usul ve füru, âkileden sayılmaz.)
Bir caninin âkilesi bulunmaz veya bulunduğu halde diyeti vermeğe ehl olmaz veya diyetin tamamım tediye edemezse diyetin tamamı veya noksan
kalan mikdarı beytülmal tarafından tesviye edilir. Beytülmal de intizamdan mahrum bulunursa diyetin tamamı veya noksan kalan kısmı caniden
alınır.
Âkilenin tamamen verebileceği diyete cani iştirak etmez, Akile bunu üç senede mukassatan tediye eder.
Âkileden zengin olanlar yarımgar dinar, yani: yarımşar miskal halis altın, orta halinde bulunanlar da rub'ı dînar nisbetinde diyet vermeğe iştirak
ederler.
Fakir, çocuk, mecnun olanlar âkileye dahil değildirler. Çünkü âki lenin diyeti Ödemesi, nusret ve müvasat esasına dayanır. Bunlar ise nusret ve
müvasata ehil değildirler. Kitabül'üm, Tuhfetül'muhtaç )
(Hanbelllere göre de bir caninin âkilesi, neseben ve velâen asabenin erkek efradıdır. Bunların filhal varis olmaları lâzım değildir.
Binaenaleyh bir caninin babası ve babasının babası, kendisinin oğlu ve oğlunun oğlu âkilesinden olduğu gibi bunlar ile beraber ana baba bir veya
baba bir kardeşleri, amcaları, amcası oğulları da âkilesinden sayılır,
Âkile, amden vuku bulan veya caninin ikrariyle aabit olan katillerden dolayı diyeti tahammül etmezler, belki hata veya yibhl amd suretiy. le vuku
bulan ve hata mecrasına carî olan katillerden dolayı diyeti tahammül ederler, .kendilerine cani iştirak etmez.
Âkile, diyeti üç senede öderler. Her birine tahmil edilecek diyet laft. darım tayin, hâkimin içtihadına muhavveldir. Âkile arasında bulunan f&.
kirlere, çocuklara, kadınlara diyet tahmil edilemez.
Bir mÜHİümanm mevcud âküesi, diyeti tamamen veya kısmen ödeyemeyecek bir halde bulunursa bu, beytülmâl canibinden defaten tesviye edilir.
Beytülmâlden tesviyesi, müteazzir olduğu takdirde ise -kavli âcihe göre - bunu caninin tediye etmesi lâzım gelir. Çünkü kanların heder olmasına
meydan verilemez. J3ir kavle göre de bu takdirde diyet, sakıt olur.
Âkile, bir müslimin diyeti kâmilesinin üçde birinden az olan bir diyeti tahammül etmez, bunu bizzat cani tediye eder.
Dinleri müttehit olan zimmîler ile müteahid arasında da âkile usuHV cdreyan eder. Neylülmeâreb, Keşşafürkma, Elmuğni.)
(Zahirîlere göre de âkil, baliğ olan bir müslim veya bir zimmî, bir müslimi hataen öldürse âkilesi üzerine diyet vacib olur. Âkile ise aşiret-den,
kabileden ibaretdir. Ehli divan, âkile sayılmaz. Katil, müslim olunca bir mü'min rakabe azad etmesi de lâzım gelir. Buna kadir olmazsa iki ay



muttasıl oruç tutması icab eder. Katil, gayri müslim olduğu halde bilâhare islâmiyeti kabul etse ona da bu veçhile keffaret lâzım geür.
Bir müslimin âkilesi bulunmazsa gârimlerin sehimlerinden veyamiis-' lümanlann mesalihi için mevkuf olan mallardan bu diyet tediyel edilir,
Nitekim bir âyeti kerimede buyurulmuşdur. Elmuhallâ.        
Yani: müminler, biribirinin velîleridir, yardımcılarıdır, bu cihetle bi-ribirinin kanının heder olmasına meydan vermeyib bu diyeti böylece öderler.)
[31]

 
Âkile Usulünün İçtimai Ehemmiyeti
 
239 - : Âkile usulünün içtimaî bakımdan ehemmiyeti tetkike sayan bir meseledir. Bazı diyetleri akiielerin ödemekle mükellefiyeti, bir bakundan bir
muavenet, bir bakımdan da bir mücazat mahiyetindedir.
Şöyle ki: bu diyetleri ehli divan veya aşiret ve* saire tahammül etmekle caniye yardım etmiş, onu sıfrülyed kalmakdan kurtarmış, aralarındaki
teavün.ve tesanüdü tecelli etdirmiş olurlar. Artık bu sayede hem cinayete maruz kalan bir bîçare heder olub gitmeden kurtulur, hem de elin-..uii
amde mukarin olmaksızın her nasılaa bir cinayet'çıkmış olari bir insanın perişan olmasına meydan verilmeyerek içtimaî bir muavenet husule gelir.
Fakat bir cihetden bunlar, caninin cinayetden men'ine medar olabilecek murakabede bulunmayıb alâkasızlık göstermiş, belki de o cinayetin
yapılması hususunda caniye kuvvetüzzahr bulunmuş olacakları cihetle bu vecibe, kendilerine bir nevi mücazatı intibahiyye olmak üzere tahmil
edilmiş sayılır.
240 - : Bazı diyetlerin beytülmâl = hazinei devlet tarafındaa tesviye edilmesi de hem bir takım cinayetlerin heder olub gitmesine mey-dan
vermemek, hem de cani İ13 mecniyyün aleyhin şahsına veya varislerine karşı bir içtimaî müavenetde bulunmak gayesine müteveccihdir.
Maahaza bu gibi' cinayetlerin tahaddüsünde resmî murakabe ve inzibatın müsamahası melhuz olduğundan âmme velayetini haiz olan bir makamın
bunu tamir etmesi muvafık görülmuşdür.
Bir de başka âkilesi olmayan kimselerin bilâ varis vefatları halinde terikeleri beytülmâle kalacağı cihetle bunların üzerlerine lâzım gelen bazı
diyetlerin de beytülmâl canibinden ödenmesi münasib bulunmuşdıır. Çünkü garamet, ganimetle müterafıkdir.' Külfet nimete, nimet de külfete
göredir,
241 - : Âkilenin bazı diyetleri ödemesi- bir eşasdır. Maamafih bu usul, aralarında divan ve aşiret hayatı carî olan Arablar gibi akvamı is-lâmiyyeye
mahsusdur. Bu gibi teşkilâta sahib olmayan sair islâm cemaatleri arasında vukua gelen cinayetlerden dolayı icab eden diyetleri biz-bat caniler
tesviye ede gelmişlerdir.
Hattâ «Kuhüstanî» sahibi, Zahidi'den naklen diyor ki: diyeti tediye etmek, zamanımızda caniye aiddir. Çünkü zamanımızda aşiretler bitmiş, şefkat
ve tenasur duygusu kalkmış, halkın büyuti yıkılmışdır.
Fukahadan «Ebubekriresamme» göre de diyetleri yalnız caniler kendi mallarından öderler, bunları âkileler deruhde etmezler. Çünkü hiçbir kimse
başkasının cürmiyle muaheze olunamaz. Kur'am. Mübînde buyurulmu  
Yani: herkesin kazanacağı günah ancak kendisine aic ir. Bir yük; sahibi başkasının yükünü yüklenmez, bir kimse başkasının mesuliyetine ortak
olmaz.
Buna cevaben deniliyor ki: âkile hakkındaki nusus ve âkilenin diyetleri deruhde etmesindeki içtimaî ehemmiyet ve maslahat, Ebubekri esamnun bu
mütalâasına münafidir. Resuli Ekrem Efendimiz bir ceniniu sukutuna sebebiyet veren bir kadının âkilesi üzerine gurre ile hüküm bu-/uımuşdu.
Hazreti Ömer de sahabei kiramın mahzarlarında âkile üzerine diyet ile hükmetmiş, buna muhalefet eder bir zat bulunmamışdır. Âki-lenin bu
cürümden büsbütün beriüssaha olduğu iddia edilemez. Onun cani hakkındaki ilgisizliği, onu muhafazadaki taksiri bir tefritdir. Bu tefrit ise bir
cürümdür. Bedayi, Muhit.

Velhâsıl: şeraiti mevcud, tatbiki mümkün olduğu takdirde âkile usulünün faidesi kabili inkâr değildir. 
[32]

 
Cinayetlerin Hükümleri :
 
242 - : Cinayetlerin hakkında tatbiki icab eden cezaya, te'dib ve ta'zibe «mucebi cinayet» denir ki, cinayetin hükmü, yani: sabit olan bir cinayet
üzerine terettüb eden malî veya bedenî ukubet demekdir. Bu ukubet, cinayetlerin mahiyetlerine göre tebeddül eder. Nitekim aşağıdaki
meselelerden anlaşılacakdır.
243 - : Amden katlin hükmü, şeraiti mevcud olduğu takdirde kısas ile maktulün mirasından ve vasiyetinden mahrumiyet ve uhrevî me-suliyetdir.
Şu kadar var ki bazı kerre kısas diyete münkalib olur veya. meccanen veya bir bedel mukabilinde sukut eder. Nitekim âtiyen beyan olunacakdır.
Amden katilden dolayı keffaret lâzım gelmez. Çünkü bu kati, büyük bir cinayetdir, bunun için keffaret, kifayet etmez.
244 - : Şibhi aradın hükmü,  diyeti  mugallâza ile  keffaretden ve miras ile vasiyete ademi nailiyetden ve uhrevî mesuliyetden ibaretdir.
Keffaretİn lüzumu, katilin âkil, baliğ, hür, müslim olması halindedir. Maktulün hür olub olmaması, müslüman, zimmî veya müste'min bulunması
müsavidir.
Şibhi amd suretiyle katil olan şahıs, ayrıca, ta'zire de müstahik olur
245 - : Hataen katlin hükmü, diyeti kâmile ile mirasdan, vasiyet-den mahrumiyet ve keffaretle uhrevî mesuliyetdir.                             
246 - : Hata mecrasına carî katlin hükmü, diyeti kâmile ile keffaret ve miras ile vasiyetden mahrumiyetdir.
247 - : Tesebbüben katlin hükmü, yalnız diyeti kâmileden ibaretdir. Şu kadar var ki, bu katle müeddî olan (fi'l, haklı olarak işlenmiş veya araya
başkasının fi'li haylûlet etmiş olursa o zaman mütesebbib üzerine diyet de lâzım gelmez. Bir kimsenin kendi hanesinde kazıdığı kuyuya bir şahsın
gelip düğmesi veyahut bir kimsenin tariki âmde bilâmüsa ade kazıdığı kuyuya şahsı diğer bîr gahaın tutub atmaaı hâdiselerinde olduğu gibi. Çünkü
mübaşir ile mütesebbib içtima edince hüküm, mübaşire izafe edilir.
248  - : Amden cerh ve kat'm hükmü, mikdarda müsavat ve mü-maselet kabil olduğu takdirde kısasdır. Olmadığı takdirde diyet veya hükümeti
adildir.



249 - Hataen cerh ve kat'ın hükmü, mecruhun uzvu tamamen kesilmiş veya menfaati bükülliye zail olmuş ise diyetdir. Böyle olmayıb da uzva za'f
ânz olmuş veya uzuvda ayıb sayılacak bir eser kalmış ise hükümeti adildir.
Hata hükmünde olan cerh ve kat'ın hükmü de böyledir.
250 - : Tesebbüben cerh ve kafin   hükmü de hataen vukubulan cerh ve kat'ın hükmü gibidir. Şu kadar var ki, kat' veya cerhe müeddi ,,ian fi'l, haklı
olarak işlenmiş yahut mütesebbibin fi'lile kat* veya cerh hâdisesi arasına başka bir fi'li ihtiyarî haylûlet eylemiş olursa o zaman mütesebbibe bir şey
lâzım gelmez. Bir şahsın kendi hanesinde kazıdığı kuyuya birisinin gelip kendi kendine düşerek yaralanması veyahut bir kimsenin tariki âmda
izinsiz olarak yığdığı keresteler üzerine birisini başka bir kimsenin atarak yaralaması gibi. Bedayî, Hindiyye, Bahri Raik.
251 - : Tarifleri yukarıda yazılmış olan   hansa,   damıa,   damiye, bâzia, mütelâhime, simhak denilen yaraların hükümleri, her halde hükû meti
adildir. Bunlarda şer'an mukadder bir erş yokdur. Muzihanın hükmü de amden ise kısasdır. Çünkü bunda mümaseleti temin kabildir. Hataen ise
diyetdir.
Haşimenin, münakkile ile âmmenin hükümleri de diyetdir. Dürer. Bunların mikdarları için diyet bahsine müracaat!.
252 - : Mâdûnnennefs olan bir cinayet, nefse sirayet edince bakılır: Eğer cinayet, amden yapılmış ise kısası müstelzim olur. Amden yapılmamış
ise diyeti kâmile icab eder. Çünkü mâdûnennefs olan bir cinayet, bu sirayetle bâtıl olub bunun tahaddüsü ânından itibaren bir kati mahiyetinde
olduğu tebeyyün eder.
Cinayet neticesinde vücude gelen yaranın dairesini genişletmesine veya Ölüme müncer olmasına «sirayet filcinaye» denildiği mukaddimede de
görülmüşdür. Bir el, mafsalından kesildiği halde yaranın ilerliyerek kolun yarısına kadar sirayet etmesi, veya bir muzihamn ilerleyerek
yaralananın vefatını intaç eylemesi gibi. Bedayi, Bahr.
253 - : Köle veya cariyenin âzasından birinde yapılan cinayetden dolayı da hur Ve hurre için mukadder olan diyet nisbetinde kıymetine göre diyet
takdir olunur.
Meselâ: bir hurrün kesilen bir elinin diyeti, diyeti kâmilesinin yarısı olduğu gibi bir kölenin kesilen bir elinin diyeti de kendi kıymetinin yari' sı
mikdandir. Şu kadar var ki, bu kölenin kıymeti beş bin dirhem veya daha ziyade olursa kendisine bu hakle iki bin beş.yüz dirhemden iki buçuk
dirhem noksan verilir. Diyetlerin nıikdarı bahsine müracaat!.
254 - : Bir memlûkün yapdığı cinayet, amde mukarin olursa hakkında şeraiti dahilinde kısas lâzım gelir. Amde mukarin olmazsa ınevlâ-sı
muhayyerdir, dilerse iktiza eden diyeti bizzat kendisi vererek memlü-künü kurtarır, dilerse bu diyet mukabilinde mcmlûkü müstahikki diyete def
eder.
Bir memlûkün yapdığı bir eiııayetden dolayı icab eden diyeti, mev-lâsınm deruhde ederek men lehüddiyete ödemesine «fedayı diyet» denir. Bu
bede!, hilâfına bir şart mevcut olmadığı takdirde hâlen vacibül'eda olur.
Bir memlûk, müteaddid kimseleri hataen kati edecek olsa mevlâsı, .'edai diyetde bulunduğu takdirde yalnız kıymetine muadil bir diyet vermekle
mükellef olur.
Fedai diyet, amd tarikiyle olmayan herhangi bir katilden dolayı olabileceği gibi kat' ve cerh cinayetlerinden dolayı da olabilir.
255 - : Diyeti ihtiyar edecek nıevlânın zengin olması, İmamı Azama göre şart değildir. Binaenaleyh fedai, diyeti ihtiyar eden bir mevlâ-nın fakir
olduğu bilâhare tebeyyün ederse diyet, uhdesinde bir borç olmuş olur. Fakat imameyne göre bu hususdâ mevlânın yesarı şartdır. Meğerki evliyai
katıl, onun fakirülhal olduğunu bilib razı olmuş, olsunlar.
256 - : Müdebber olan bir memlûkün herhangi bir    cinayetinden dolayı lâzım gelen diyeti eda etmek ise mevlâsına aid bir vecibedir. Bu hususda
verilmesi icap eden mikdar, diyet ile    müdebberin kıymetinden hangisi az ise odur. Şayed bir müdebberin kıymeti, ieab eden bir diyeti kâmile
nıikdarından fazla olsa bu diyet mikdarı, on dirhem noksan olarak tesviye edilir.
Müdebbere, ümmi veled ile mükâteb ve mükâtebe hakkında da hüküm böyledir. Çünkü bunlar başkasına temlik edilmeğe mahal bulunmadıkları
cihetle nefislerini men lehülcinayeye def etmek kabil değildir. Be-dayi, Haniyye, Bahri Raik. İslâm hukukunda i'taka müteallik hükümler kısmına
da müracaat!
(Amden katilden dolayı kısasın müteayyen olub olmaması hususunda beynelmüetehidîn ihtilâf vardır. Şöyle ki: Hanefîler ile Mâlikîlere göre katli
amdin mucebr, aynen kısasdır. Yoksa varislerinin ihtiyarlarına muallâk olarak kısas ile diyetden biri değildir. Binaenaleyh men lehüikı-sas, dilerse
kısası istif a eder, dilerse katili katili af eder. Fakat katilin rızası olmadıkça kısası terk ederek diyet namile tazminat alamaz. Katil öldüğü veya-af
edildiği takdirde katlin mucebi olan ceza, tamamen sakıt Mmuş olur.
Maahaza İmam Mâhke göre amden katil olan şahıs, sulh veya afuv suretiyle kısasdan kurtulsa da bilkülliye cezadan kurtulamaz. Binaenaleyh bu
halde yüz celdoye ve bir sene müddetle habis cezasına müstahik nlur. Bu hususda katil ile maktulün müslim İle gayri müşlim, erkek ile dişi, hür ile
rakik olması arasında fark yokdur.
Şııını  ilave edrlim ki, Maliki mezhebine göre de amden katilden dolayı kefaret lâzım gelmez. Şu kadar var ki, afüVve sulh gibi bir veçhile
kısasdan kurtulan bir caninin keffaretde bulunması mendubdur. Bi-dayetülmüctehid, Elmuğnî, Bedayi.)
(Şafiîlere göre kısas hakkında iki kavi vardır. Bir kavle göre amden katlin mucebi aynen kısas değildir. Belki kısas ile diyetden bîridir. Velİy-yi
katil, muhayyerdir, dilerse kısas eder, dilerse katilin rızasına bakmaksızın kendisinden diyet alır. Bu haldi? katil vefat etse veya başkası tarafından
öldürülse diyet ciheti teayyün etmiş oluK Ve men lehülkısas, ka-tiîi af edecek olsa kısas da, diyet de sukut eder.
ikinci kavle göre amden katlin cezası aynen kısasdır. Şu kadar var ki, veliyyi. katîl, bunun mukabilinde katilin rızasına bakmaksızın diyet alabilir.
Bu halde katili af edecek olsa yalnız kısas sakıt olur. Diyet sakıt olmaz. Kakat katil ölse hem kısas, hem de diyet sakıt olur.
Şafiî fukahasının bu hususda noktRİ nazarları şudur: katilden dolayı ifab eden tazminat, ifk evvel maktulün hakkıdır. Çünkü cinayet kendi
hakkında yapılmıştır. Bir kimsenin hakki ise kendisinin istifade edebileceği bir. şey demektir. Maktul ise kısasdan müstefid olamaz. Belki diyet
namile alınacak bir maldan müstefid olabiJir. Zira bu maldan borçları Ödenir, vasiyetleri tenfiz edilebilir. Şu kadar var ki, kısas bir zecr hikmetine
jnebni meşru kılmmışdır. Çünkü bir çok kimseler mal cezasından korkmazlar da kısas cezasından korkarak cinayetlere mücaseret ödemezler.     
Binaenaleyh amden vukubulan bir katilden dolayı ceza olarak kısas ile diyetin İçtimai muvafık görülebilirse de bunlardan her biri maktulün nefsine
bir bedel teşkil etmekde olduğundan böyle iki bedeli birden istifa caiz olamaz. Artık bu iki-bedelden birini istifa hususunda veliyyi katilin
muhayyer olması lâzım gelir1. Bedayî, TunfetüTmuhtae.)



«Bu mütalâaya covaben Hanefî fukahası da diyorlar İd: buna bu Hususdaki nüsus, müssid doğüdir. Maahaza maktulün kısasdan istifadesi, malden
İstifadesinden daha mühimdir Çünkü kısas sayesinde manevî bir hayat husule gelir. Kısas, hem maktulün varislerinin, hem de maktulün menaub'
olduğu içtimaî heyetin hayatına, emniyet ve rahatına hâ-dirn bulunur. Cürüm ile ceza arasında da tam bir mümaselet bu suretle temin edilebilir.
Bedayi, Muhit. (Hanbelîlere göre de amdon katlin (vzası, kısas ile diyetden biridir. Bu hususda veliyyi katil, muhayyerdir, dilerse kısası, dilerse
diyeti ihtiyar eder. Caniyi meccanen afüv etmesi de afdaldir. Cani afüv edilince artık hakkında ta'zir de ieıa edilemez.
Veliyyi katil, caniyi kısasdân af etse veya mutlak suretde, kîsas ite veya diyet ile takyid etmeksizin af edecek olsa diyete müstahik olur.
Veliyyi katil, diyeti ihtiyar etdikten sonra caniyi amden kati edecek olsa kendisi de kısasen kati olunur.
Hanbelî mezhebine göre de amden katilden dolayı keffaret lâzım gelmez. Fakat Şafiî mezhebine göre her halde keffaret lâzmv gelir ve bu caninin
malinden temin edilir. Çünkü amden kati, daha büyük bir ma' siyet olduğundan keffarete daha ziyade  muhtacdır.
Şafiîlere göre tesebbüben katil de Lamamiyte hataen katil hükmündedir. Binaenaleyh bu da keffareti ve  mirasdan mahrumiyeti müstelzim olur.
Hanbelîlere göre de gerek şibhi amd ile hataen katilden ve gerek hata mecrasına carî katil ile tesebbüben katilden dolayı keffaret lâzım gelir. Bu
hususda katilin baliğ, âkil, hur, erkek olmasiyîe çocuk, mecnun, rakik, dişi olması arasında fark yokdur. Kasırlar üzerine lâzım gp-len keffareti
bunların mallarından olarak velîleri ifa eder. Rakik ise keffareti oruç suretiyle yapar.
Kezalik: bu hususda maktulün müslim, baliğ, hür, erkek olmasiyîe zimmî veya muahid olması, çocuk, rakik, kadın bulunması arasında da fark
yokdur. Elmuğnî, El'Üm, Keşşafül'kına.)
(Zahirîlere göre de amden yapılan katilden dolayı ya kısas veya diyet lâzım gelir. Binaenaleyh bir kimse bir müslümanı darı islâmda veya onu
müslüman olduğunu bildiği halde darı harbde amden öldürse bu maktulün velîsi muhayyer olur. Katili dilerse kati eder ve dilerse af eyler. Bu
hususda maktulün reyine bakılmaz. Maamafih velînin kısas-dan affı, diyetden sükûtu, diyeti ıskat etmez. Veliyyi katîl buna müsta-hikdir, velev ki
zikr etmesin. Meğer ki diyeti de sarahaten af etsin. Bir de katil ile bıtterazi bir bedel üzerine ittifak edebilirler.
Zahirîlere göre amden yapılan cerhden ve kat'ı uzuvdan dolayı da kısas icab eder. Cerihaların, şeccelerin hepsinde de mümaseleti temin
mümkündür. Mecniyyün aleyh cerihalardan dolayı kısas ile diyet arasında muhayyer olmaz. Fakat hataen vuku bulan bir cerhden veya kat'ı
uzuvdan dolayı kısas da, diyet de lâzım gelmez. Bu ma'füvdür. Bir hadisi şerirde buyurulmuşdur. Yani: Allah Tealâ Resuli Ekrem'ine bir lûtfu
mahsus olmak için onun ümmetinden hatayı, nisyam, ve mükrehen yapdıkîarı şeyleri af etmişdir. Bunlar bu hususlardan dolayı mes'ul olmazlar.
Elmuhaliâ.)
«Buna cevaben deniliyor ki:  bu af, mesuliyeti uhreviyye itibariyledir. Dünya itibariyle maktulün hakkı mahfuzdur.  Bu hadisi  şerif, muh tîin m ah
veya .diyeti tazmin etmesine, ve bir nisyan eseri olarak abde::t-siz namaz kılanın bu namazı kaza etmesine münafi değildir. Hataen kat lin dünya
ahkâmı itibariyle ma'füv olmayıb diyeti icab etdiği nassi ku-' anî ile sabitdir. Demek ki hatalar, mutlaka ma'füv değildir. Bir insanın canı muhterem
olduğu gibi âzası da, malı da muhteremdir. Her zararın telâfi ve tazmin edilmesi ise hukuki islamiyyede bir esasdır. Camiüssağîr Şerhi Feyzül'kadîr,
Mebsutı Serahsî.)
«Veliyyi katilin amden katilden dolayı kısas ile diyet arasında muhayyer bulunduğunu ihtiyar eden müctehidler, bu hususda  hadisi şerifine
vesaireye istinad etmekdedirler. Buna karşı da diğer müctehidler tarafından şu veçhile cevab verilmişdir: Kur'anı mübînde buyurulmuşdur.
Binaenaleyh amd;n katiller hakkında yalnız kısas icrası, ve ayni suretle cezalandırılmaları emr olunmuşdur. Adalet bunu iktiza eder, her ıkab kendi
misliyle karşılanır, ainden katlin misli ise katildir. Bunda diyetin medhali yokdur. Meğer ki iki taraf razı olsunlar. îşte hadisi şerifde diyetin
zikredilmesi de bu itibar iledir. Veliyyi diyet, cam tarafından diyet teklifi takdirinde düşünür, noktai nazarına muvafık gelirse kabul eder, muvafık
gelmez se kabul etmez. Bu hususda muhayyerdir. Yoksa yapdığı haksız bir katilden dolayı kendi şevki vicdanîsi ile hakkında kısas yapılmasını
iltizam edenbir katili diyet namiyle bir mal vermeğe mecbur etmek sultiı-nna veliyyi katilin malik olması muvafık görülemez. Elmuhaliâ, Muhiti

Burhanı. 
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Katla Nefsden Dolayı Kısas İcra Eyîlmesi İçin Vücudi İcab Eden Şartlar :
 
257 - : Bir katil hakkında kısas cezası tertib edilebilmesi için katile, maktule,  nefsi katle, veliyyi katile aid olmak  üzere  aşağıda yazılı şartların
vücudüne lüzum vardır.
258 - : Katil, âkil ve baliğ olmalıdır.
Binaenaleyh   mecnun,  matuh   veya   çocuk   olan   bir  katil  hakkında diyet lâzım gelirse de kısas lâzım.gelmez. Çünkü bunların fi'lleri cürümden
madud, kendileri de ukubete ehil değildirler. Bunların amden katil leri hata hükmündedir. Bunlar bu katilden dolayı mirasdan, vasiyetdcıı de
mahrum olmazlar.
Vakit vakit tecennün eden bir şahsın hali ifakatinde  amden yapdı-ğı bir "katil, yine hali ifakatinde kısası müstelzim olursa da hali cinnetin de
yapdığı bir katil, yalnız diyeti icab eder, kısas müstelzm olmaz.   Cevhere, Bahr.
259 - : Katil, mu'teammid olmalıdır.
.Binaenaleyh bir kimseyi hata veya şibhi amd suretiyle kati eden şahıs hakkında kısas'lâzım* gelmez. Çünkü kısas ukubetin müntehasıdu. Son
derecede bulunan bir cinayetden dolayı tatbik edilir. Bir katlin son derecede bir cinayet olabilmesi ise amde mütevakkıfdır.
Bir katil hâdisesinde âleti carihamn kullanılması amdin vücudüne delildir. Bedayi, Haniyye.
260 - : Katil, muhtar olmalıdır.
Binaenaleyh bir kimseyi vukubulan bir ikrahi mülciye mcbni am-den veya şibhi amd suretiyle kati eden şahıs hakkında kısas, diyet lâzım gelmez.
Ve bu katil, maktulün mirasından mahrum da kalmaz. Belki kısas veya diyet mücbir üzerine Iâ,zım gelir. Çünkü bu veçhile mük-reh olan şahıs,
meslûbül'ihtiyar olacağı cihetle mücbirin bir âleti icrai yesi mesabesinde bulunur.
Bu mesele, imâmı Âzam ile îmanı Muhammed'e göredir. îmanı Efcü Yûsüfe göre bu takdirde kısas, mücbire de lâzım gelmez. Onun üzerine kendi
mâlinden üç senede vermek üzere diyet lâzım gelir. îmam Züfere göre ise ikrah, kısasa mani değildir.'
Yalnız vaid ile veya habis ile yapılan ikrah ise bü'ittifak sahih değildir. Böyle bir ikraha veya mücerred bir emre mebni başkasını amden kati eden
şahıs hakkında kısas lâzım gelir. Şu kadar var ki böyle bir emre binaen katil cinayetini irtikâb eden kimse, henüz gayri baliğ bir çocuk bulunmuş



olursa hakkında kısas yapılamaz. Belki bilâhare âmire müracaat olunmak üzere bu çocuğun malinden diyet verilmesi lâzım gelir. Bu âmir ise her
halde şiddetli ta'zire, habse müstahik olur. Haniyye Behce. İkrah mebhasine müracaat!
261 - Maktul, katilin fer'î, yani: evlâd ve ahfadından biri olma malıdır.
Binaenaleyh oğlunu kızını veya aîel'itlâk torunlarından birini öldüren şahıs hakkında diyet, ta'zir, mirasdan mahrumiyet gibi katil hükümleri carî
olursa da kısas hükmü carî olmaz. Nitekim bir hadisi şprifdı de   buyurulmuşdur.
Fakat usulünü yani: babasını, anasını veya ecdadından birini amden öldüren şahıs hakkında kısas lâzım gelir. Çünkü usulün füruu hakkındaki
şefkat ve muhabbeti, cibillî olduğundan bunların böyle bir katle tesad-dî etmeleri pek nâdir ahvale münhasırdır. Binaenaleyh kendilerini kati'-den
men ve zecr için haklarında kısas cezasının mevcudiyetine ihtiynç yokdur.  Füruun usule karşı olan şefkat ve muhabbeti ise  bu derecede cibillî
olmadığından kendilerini katilden zecr ve men'e kifayet edecek bir müeyyide teşkil etmez. Bununla beraber usul, füruun hayatına vesiledir. "Bu
cihetle füru, usule karşı bir şükran ve hürmet vazifesiyle mükel-lefdir. Buna rağmen füruun usule karşı cinayete tesaddî etmesi, pek çirkin bir
hareket olacağından bu cihet, haklarında esbabı müşeddideden bulunur. Binaenaleyh bunların amden yapacakları bir katil, haklarında kısası icap
eder. Bedayî, Muhiti Burhanı, Hindiyye.
262 - : Maktulün vârisleri arasında katilin füruundan kimse bu lunmamalıdır.
Binaenaleyh maktulün varisleri içinde katilin evlâd veya ahfadından biri bulunacak olsa, meselâ: bir kimse, kendi zevcesini veya damadını kati
edib de bunlara kendi oğlu veya torunu varis bulunsa bu katil Kakkında kısas icra edilemez. Çünkü kısas, kabili tecezzi olmayan bir hakdır. Bunu
istifa etmek,, evlâd ve ahfad hakkında caiz olmadığından sair varisler hakkında da caiz olmaz. Bu halde kısas, diyete münkaîib olur. Bedayi,
Hindiyye.
263 - : Maktul, katilin mülküne tamamen veya kısmen dahil bulunmamalıdır. Binaenaleyh  miistakillen veya müştereken   mâlik   olduğu bir köle
veya cariyeyi amden öldüren şahıs hakkında habis ve darb gibi -ta'zir cezası lâzım gelirse de kısas lâzım gelmez. Mükâteb hakkında da hüküm
böyledir. Çünkü onda da  memlûkiyet eser ve şübhesi  mevcuddur.
Fakat bir köle veya cariye mevlâsını amden Öldürse hakkında kısas lâzım gelir.
Bir mevlânın kendi memlûküne karşı şefkati zahir ve malikiyet menfaati sabit olduğundan onu kati etmesi nâdir ve fevkalâde hallerden ma-dud
olmakla bu hususda kısas suretiyle bir zecr müeyyidesine ihtiyaç yokdur. Ve esasen kendisi men lehüîkısas olduğu cihetle ayni zamanda men
aleyhilkısas olamaz.
Bir memlûkün mâliki hakkındaki vaziyeti, haleti ruhiyyesi ve kendisinin zatî menfaati ise başka türlü olmakla onun hakkında bir mü-eyyidei zacire
olmak Üzere kısas cezasımn mevcudiyetine ihtiyaç vardır.
Maahaza bir memlûk, mevlâsını hataen öldürdüğü takdirde üzerine kısas lâzım gelmeyeceği gibi diyet de lâzım gelmez. Zira memlûkün - malı zaten
mevlâsma aid olduğundan - diyet itasına kudreti yokdur.
Başkasının köle veya cariyesini amden Öldüren şahıs hakkında ise kısas lâzım gelir. Cevhere, Bedayî, Haniyye.
264 - : Maktul,  alelıtlak  mâsumüddem olmalıdır. Binaenaleyh bir müslim veya bir zimmî bir harbîyi veya bir mürteddi öldürecek olsa hakkında
kısas lâzım gelmez. Zamanı m'ucib olmayan bir cinayetden mütevellidi sirayet de mamanı mucib olmaz.
Meselâ: bir harbî aniden eli cerh veya kat' olundukdan sonra müs-lüman olsa da badehu o cerhin sirayetiyle vefat etse carih üzerine ne kısaa, ne de
zeman lâzım olur.
Kezalik: bir müste'mini öldüren kimse hakkında da -Zahirürriva-yeye nazaran - kısas lâzım gelmez. Çünkü harbî ile mürted, esasen şahsî masuniyeti
haiz değildirler. Müste'minin haiz olduğu ismet ise . muvakkatdir, şübhe-i ademden hali değildir. Şu kadar var ki, müste'mini öldüren şahi3 üzerine
diyet namiyle zeman lâzım geleceği gibi hakkında habs vesair suretle ağır ta'zir cezası da lâzım gelir.
Dari islâmda iki müste'minden biri diğerini aniden öldürecek olsa katil hakkında kısas lâzım gelib gelmeyeceği meselesinde ihtilâf vardır, imam
Muhammed'den bir rivayete göre kısas lâzım gelmez. Fa"kat Siyeri kebîrdeki bir kavle göre kısas lâzım gelir.
Âdu ile bâğî arasında vukübulan bir katil hâdisesi de kısası müs-telzim değildir. Çünkü her birinin zu'münce diğeri masum değildir, heı biri
diğerinin katlini bir tevile binaen istihlâl etmekdedir. Her birinii me&easi vardır. Binaenaleyh bağînin te'vili fâsid olmakla beraber me-neaya
mukarin olduğundan sahih te'villere iltihak ederek bir şübhe tevlidinden hâli olamaz.
Kezâlik; bir şahsı kendisinin vuku bulan emir ve teklifine, meselâ: «kanım sana helâl olsun, beni öldür» demesine binaen amden Öldüren kimse
hakkında imamı Âzam ile Imameyne göre kısas lâzım gelmez. Çünkü bu şahsın bu emir ve müsaadesine binaen ismeti nefsi hakkında bir şiibhei
adem, temekkün etmiş bulunur. Vâkıâ böyle bir emir. ve müsaade sahih değilse de şübhe İrasından hâli de değildir. Bu halde katil üzerine diyet
lâzım gelmeyeceği hususunda ise iki kavi vardır. Esah olan kavi ise diyetin lüzumuna dairdir.
Fakat imam Züfere göre bu meselede katil hakkında kısas lâzım gelir. Zira bu şahsın katli hususundaki emri, kendisinin ismetini ihlâl edemez,
ismeti nefsde ibahe carî değildir, bu hususdaki emir ve teklif, adem mesabesindedir^
Nitekim âmir «kanımı sana şu kadar kuruşa sattım beni öldür» di-yib de memur dahi onu Öldürecek olsa hakkında kısas lâzım gelir.» Çünkü bu
emir, bâtıldır. Bir şey bâtıl olunca da onun zımmndaki şey de bâtıl olur. Bedayî, Mebsutı Serahsî.
265 - : Katildeki amd, şübhei ademden hali bulunmalıdır. Binaenaleyh bir kimseyi bir veya iki darbe ile kati eden şahıs hakkında kısas icra
edilemez. Çünkü âdete nazaran böyle bir iki darbe ile kati değil, te'dib ve tehzib kasdedilir. Bunların kati kasdiyle vukuunda bir ademi, amd,
şübhesi mütemekkin bulunmakdadır.
Darbeler, mütevali suretde vuku bulmuş olduğu takdirde de kısas lâzım gelmez. Çünkü katlin müstakillen ilk darbe' tesirile ini, yoksa mü-"tebaki
darbeler tesirile mi vuku bulduğunda şübhe vardır. Bir iki darbe ise amdden madud değildir.
Kezâlik: bir kimseyi boğazım sıkmak, ip gibi bir şey ile boğmak veya yüksek bir yerden aşağıya atmak suretiyle kati eden şahıs hakkında İmamı
Âzam'a göre diyet lâzım gelib kısas lâzım gelmez. Meğer ki o yerden atılan kimsenin hayatda kalması âdete nazaran mümkün olmasın. O halde
kısas lâzım geür. Imameyne göre ise herhalde kısas lâzım gelir.
Kezalik: bir kimseyi bir yere tıkayarak aç ve susuz bırakmak suretiyle mevtine sebebiyet veren şahıs hakkında da imamı Âzam'a göre şiddetli ta'zir
lâzım gelirse de kısas, zeman lâzım gelmez. Çünkü ölüm, o yere tıkamakdan değil, belki kimsenin sun'u dairesinde olmayan aç-Ukdan, susuzlukdan
neşet etmiş olur. Imameyne göre ise bu hâle sebebiyet veren gahsın üzerine diyet lâzım gelir. Zira ölüme kendisi sebebiyet vermigdir.



Kezalik: bir kimsenin ağzına zehir akıtan şahıs hakkında diyet lâzım gelirse de kısas lâzım gelmez.
Kezalik: bir kimse, kendisine verilen zehri bizzat tenavül etmekle ölse zehri veren1 şahıs hakkında yalnız şiddetli ta'zir ve te'dib lâzım gelirse de
zeman lâzım gelmez. Çünkü maktul, mühlik bir maddeyi kendi ihtiyariyle istimal etmişdir.
Kezalik: suya daldırılan veya yüzüne karşı haykınlan kimse bu halleri müteakib hemen ölecek olsa buna sebebiyet veren şahıs üzerine diyet lâzım
gelir, kısas lâzım gelmez.
Bu meselelerdeki bu hükümler ve ihtilâflar, bu hâdiselerde ademi amd, şübhesinin mevcud olub olmamasiyle alâkadar bulunmakdır. Bedayî,
Hindiyye.
266 - : Katiller, müteaddid oldukları takdirde her biri kısasa mahal olmalıdır.
Binaenaleyh bir kimseyi müştereken öldüren şahıslardan biri çocuk veya mecnun veya kati veya maktulün usulünden veya mâlikleri fiden bulunsa
üzerlerine seviyyen diyet lâzım gelirse de her biri hakkında yüz gösteren ademi kati şübhesine binaen hiçbiri hakkında kısas lâzım gelmez.
Kezâlik: bir kimse, hem bizzat kendisinin, hem de başka bir şahsın yaralamasiyle Ölecek olsa o şahıs hakkında yalnız nısıf diyet lâzım gelirse de
kısas lâzım gelmez. Çünkü bu bir katil hâdisesi, iki cerh yüzün-
den vuku bulmuşdur. Binaenaleyh mevt hâdisesi, şübbeden hâli değildir. Maahaza maktul, kendi hakkında kısasa mahal olmadığından onun şeriki
hakkında da kısas icrasına imkân yokdur. Bedayi, Haniyye.
267 - : Katil,  mübaşeret tarikiyle yapılmış olmalıdır.
Binaenaleyh tosebbüben vuku bulan bir katil, diyeti müatelzim olursa da kısası müstelzim olmaz. Nitekim bir misali yukarıda mezkûrdur.
Kezalik: bir kimsenin amden katil olduğuna şahadet eden şahıslar, o kimse hakkında kısas icra edildikden sonra bu şahadetlerinden rücu etseler
veya maktutiyyetine şahadet edilen kimsenin berhayat olduğu meydana çıksa bu şahitler hakkında kısas lâzım gelmez. Belki bunlar tesebbüb
tarikiyle katil sayılacakları cihetle üzerlerine diyet lâzım gelir
Kezalik: bir katil hâdisesinde katile iştirak etmeyib de mücerred katil ânında maktulün kollarını veya ayaklarını tutmak gibi bir suretle yardım ile
kati fi'lini kolaylaştıran veya katili katle teşvik eyleyen şahıs, mübaşereten kati] olmadığından hakkında kısas lâzım gelmez. Belki bu hareketinden
dolayı şiddetli bir ta'zire müsfahik olur. Kezalik: Bir kimsenin bulunduğu yeri gösterip katline bile bile sebebiyet veren şahıs hakkında da kısas
lâzım gelmez. Katil hâdisesinin vukua geleceğini bilmeksizin böyle bir imsak ve delâlette bulunan şahıs hakkındaki ceza ile hâkimin ictihadine
muhavveldir ki, bu habs ve darb gibi bir suretle icra edilir. Bedayi, Bahri Raik.
268 - : Veliyyi katil, malûm olmalıdır.
Binaenaleyh velî, meçhul olursa kısas icra edilemez. 'Çünkü meçhul olan bir şahsm kısası taleb ve istifa etmesi müteazzirdir.
Meselâ: bir mükâteb, bedeli kitabete kâfi bir mal ile mevlâsından başka da varis bırakmış olduğu halde amden kati edilmiş bulunsa katili hakkında
kısas icra edilemez. Çünkü böyle bir mükâtebin hur olarak mı, yoksa rakik olarak mı öldüğü ihtilaflı bir meseledir Bu halde veliyyi kısas, rnevlâsi
mı olacak, yoksa varisleri mi olaoakdır?. Bu, şüb-helidir. Binaenaleyh veliyyi katil, gayri muayyen olduğundan kısas cihetine gidilemez.
Kezalik: Bir cihetine vakıf edilmiş olan bir köle amden kati edilse katiline diyet lâzım gelir, kısas lâzım gelmez. Zira vakıf kölenin velîsi hakkında
İştibah mevcud olduğundan buna mebni kısas, münderî olur. Maahaza vakfın menfaati de kısasda değil, diyetdedir. Bedayî, Tatan Haniyye.
269  - : Maktulün varisleri kısas talebinde bulunmalıdırlar.
Binaenaleyh varisler böyle bir talebde bulunmadıkça katil hakkında kısas icra edilemez. Çünkü bu hak, varislere aiddir. isterlerse bunu iskat
edebilirler. Bu kısas hakkına zevç veya zevce de mâlikdir. Fetavai Hayriyye.
270 - : Maktulün, mükellef bulunan vârisleri, kisfia esnasında cüm-Ictcn  hazır bulunmalıdırlar.
Binaenaleyh maktulün büyük varislerinden biri goib bulunsa sair varislerin talebiyle kısas icra edilemez. Çünkü gaib olan varisin katili af etmiş
bulunması melhuzdur. Bedayi, DUrer.
Bu meselenin  tafsilâtı ileride görülecektir.
271 - : Maktulün - kemali  zat  itibariyle, yani:   azaca  selâmet, şeref ve fazilet, aderl ve hilkatçe - katile mİİRavi olrrmm şart değildir.
Binaenaleyh âzası noksan okul bir klnmo mukabilinde azası tam olan, vazî bir şahıs mukabilinde şerif, cahil bir kimse mukabilinde âlim, mecnun
mukabilinde âkil, rakik mukabilinde hür, kadın mukabilinde erkek, gayri müslim mukabilinde müslim, bir ferd mukabilinde mütead-did kimseler, 
amden katilden  dolayı kısas olunabilir.  Bedayi, Zeyleî.
272  - : Maktulün aldığı cerhi  müteakib hemen ölüvermesi, kısas icrası için şart değildir.
Binaenaleyh amden cerh edilmiş bir kimse, bir jpuddet esiri firaş oltıb da badehu o cerhden müteessiren vefat etse carini hakkında kısas icra edilir.
Çünkü bu halde vefatın sebebi bulunmuşdur. Bunu zahiren ibta! edecek bir şey bulunmadığından bu ölüm o sebebe izafe edilmişdir. Hidaye,
Cevhere.
273  - : Sarhoşluk  hali, kısasa münafi değildir.
Binaenaleyh bir kimse, telehhî için bil'ihtiyar içmiş olduğu bir müs-kirden sarhoş bulunduğu halde birini âleti cariha ile kati etae hakkında kısas
cezası tatbik edilebilir. Mubah bir sebeble sekran olan bir katil hakkında ise diyet lâzım gelip kısas lâzım gelmemesi, kavaid: umumîye
muktezasından görülmekdedir. Muğmaaleyh de sekran hükmündedir. Tenvir, Reddi Muhtar. Yukarıdaki meseleler: Hanefîlcre göredir.
«(Malikîlere göre kısasın erkânı cani ile mecniyytm aleyhden ve ci-nayetden ibaret olmak üzere üçdür. Bu üç rüknün kendilerine mahsus şartlan
vardır. Şöyle ki:
(1) : Cani, kısas edilebilmek için mükellef bu hin mam alıdır.
Binaenaleyh çocuklar, mecnunlar hakkımla kman yapılamaz. Çünkü onlar mükellef değildirler. Onların amdlerl ile hataları müsavidir, yalnız
âkileleri üzerine diyet lâzım gelir.
Vakit vakit tecennün eden bir şahıs, hali ifakatindeki cinayetinden dolayı yine hali ifakatinde kısa sen kail olunabilir. Hftli .cinnetinde yap-dığt bir
kati ise yalnız diyeti icnb eder. Hali ifaknlinde cinayetde bulu-nub da badehu cinneti devam edip bir malık ifnknt bulmana malinden diyet alınır.
Halâl bir şey ile sarhoş olan kimse do mecnun hükmündedir; Haram yoliyle sekran olan şahıs hakkında ise amden katlinden dolayı kısas icra
edilebilir.
 (2) : Cani, haizi ismet bulunmalıdır.



Binaenaleyh bir harbî, haizi ismet olmadığı cihetle yapdığı bir katilden dolayı kısas tarikiyle Öldürülemez. Belki ismetden mahrum, kanı heder
olduğu cihetle kati edilir. Böyle bir harbî, yapdığı bir cinayet-den sonra taib olarak islâmiyoti kabul etse veya eman ile dari İslama gelse artık kati
edilemez.
(3) : Mecniyyün aleyh,  mevtine veya kendisine cirahat isabet et-diği âna kadar masumüddem bulunmalıdır.
Binaenaleyh bir mürteddi kati eden kimse hakkında kısas lâzım gelmez. Çünkü onun ismeti yoktur. Mücerred irtidad etmesiyle kısmen harbî
hükmünde olur.
Bu masumiyet, cinayete mübaşeretle cinayetin vukuu ânına kadar mevcud bulunmuş olmazsa kısas icra edilemez. Velev ki cinayetin vukuu anında
mevcud olsun.
Meselâ: bir maktul, kendisine bir adavet saikasiyle atılan taşın atıldığı zaman, masumüddem değil iken bu taşın isabet etdiği anda ihtida ederek
masumüddem olsa katili hakkında kısas icra edilemez. Çünkü iıi'f iki halde masum bulunraamışdır.
Fakat kısasa müstahik olan bir caniyi haricden bir şahıs kati etse bu şahıs hakkında kısas icra edilebilir. Çünkü bu cani bu şahsa karşı masumdur.
Halbuki bu caniyi maktulün velîsi kati etse hakkında kısas lâzım gelmez. Zira bu cani bu velîye karşı masumüddem değildir. Şu kadar var ki, bu
velî, hâkimin enirim istihsal etmeden bu katle mübaşeret erdiğinden dolayı te'dib olunur.
(4) : Mecniyyün  aleyh,   cinayet     zamanında  caniye   müsavi  veya onun fevkinde bulunmalıdır. Islâmiyetle hürriyet vasıfları tekabül ettiği
takdirde islâmiyet vasfı tercih olunur.
Binaenaleyh cinayet ânında cani, müslüman bulunduğu halde mecniyyün aleyh gayri müslim bulunsa veya cani hür ve müslim bulunduğu halde
mecniyyün aleyh, rakik bulunsa yahut cani, rakik ve müslim bulunduğu halde mecniyyün aleyh, hurri gayri müslim bulunsa ca-nı hakkında kısas
icra edilemez. Fakat cani, hurri gayri müslim bulunduğu halde mecniyyün aleyh, bir müslimi rakik bulunsa cani hakkında kısas lâzım gelir.
İslâmiyet şerefi, saadeti, hürriyetin fevkindedir.
Şu kadar var ki, yukarıdaki kaideden gayle, yani: bir şahsı elinden malını almak için kati etmek hali müstesnadır. Bu halde fesadı def etmek
maslahatına mebni cani mutlaka kati edilir. Maktul, gerek müslim, hür olsun ve gerek olmasın. Hattâ bu hususda veliyyi katîün af ve sulhe de
salâhiyeti yokdur. Çünkü cani, fesada çalışmış, âmme intizamını ihlâl etmiş, artık onun te'dibi veliyyüremre aid bulunmuşdur. Böyle bir caniyi
öldürmek, bir kısas değil, defi fesad için bir idam demekdir.
Fakat mücerred ilim, şecaat gibi vasıflardaki faikıyet, kısasa mani değildir; Ve bir hürri gayri müslim, kendisi gibi bir hürri gayri müslim için
kısasen kati edilebilir. Velev ki biri kitabî, diğeri mecusî bulunsun.
(5) : Cinayet, amdi udvan tarikiyle yapılmış bulunmalıdır. Bu hususda mübaşereten kati ve cerh ile tesebbüben kati ve cerh arasında kısas
bakımından fark yokdur. Şöyle ki:
Mükellef bi rşahıs, masumüddem bir kimseyi kati etmek maksadiy-le bir değnek ile veya bir kamçı İle veya bir taş ile vurub Öldürse veya boğazım
sıkmak veya yemek ve içnıekdeh men etmek suretiyle ölümüne sebebiyet verse hakkında kısas lâzım gelir, velev ki mücerred tâ'zib kas-diyle
yemekden ve içmekden men etmiş olsun.
Kezalik: bir valide, çocuğunu öldürmek kasdiyle sütden men etse hakkında kısas lâzım gelir. Ve illâ âkilesi üzerine diyet icab eder.
Kezâlik: güzelce yüzmek bilmeyen bir kimseyi adavet veya lâtife saikasiyle bir ırmağa atıp boğulmasına sebebiyet vermek de kısası müs-telzimdir.
Yüzmek bildiği halde mücerred mesafenin uzaklığı veya havanın soğukluğu sebebiyle kurtulamaması galib olan bir kimseyi suya aüb ölümüne
sebebiyet vermek de bu hükümdedir.
Fakat örnek bilen bir kimseyi kurtulacağı zannedildiği halde adavet veya lâtife sebebiyle bir nehre atarak boğulmasına sebebiyet veren şahıs
hakkında yalnız diyet lâzım gelir.
Kurtulacağı meşkûk olduğu takdirde bakılır: Eğer adavet saikasiyle suya atılmış ise kısası müstelzim olur, lâtife olarak atılmış ise diyeti iktiza
eder.
(6) : Katlin tesebbüben vukuu,  zarar kasdine mukarin olunca kısasa mani olmaz.
Binaenaleyh bir şahıs, muayyen bir kimsenin içine düşüb Ölmesi kasdiyle kendi evinde veya umuma aid bir caddede bir kuyu kazısa veya ayak
kayacak şeyler bnlundursa da bu yüzden o kimse düşüb Ölse bu mütesebbib şahıs hakkında kısas lâzım gelir. Fakat böyle bir zarar kasd etmemiş
veya gayri muayyen kimsenin zararını kasd etmiş ise kısas lâzım gelmez. Gayri muayyen kimsenin zararını kasd etmiş olduğu takdirde de âkilesi
üzerine diyet lâzım gelir, kendisi hür olmayıb rakik bulunmuş olunca da veliyyi katile kıymeti verilir.
Fakat bir şahsın zarar kasdiyle olmaksızın kendi mülkünde ken-.disi İçin veya araziyi mevatdan birinde bir menfaat için, velev âmme menfaati için
olsun kazıdığı kuyuya bir kimse düşüb Ölse bundan dolayı o şahsa bir şey lâzım gelmez.
 (7) : Bir  kimse,   zehirli  olduğunu  bildiği   bir  şeyi bunu bilmeyen bir şahsa verib de vefatına sebebiyet verse hakkında kısas carî olur. Fakat o
şahıs, bunu bile bile kullanmış olursa bunu kendisine veren kimseye bir şey lâzım gelmez. Çünkü bu takdirde o şahıs, kendi nefsini bilerek kati
etmiş olur.
(8) : Bir kimse,  aralarında  adavet bulunan bir şahsa  kılıç  veya mızrak gibi bir şey ile işaretde bulunup o şahsı kaçması üzerine takib de bulunsa da
o şahıs yere düşmeksizin vefat etse o kimseye kısas lâzım gelir. Bunların süvari, piyade veya birinin süvari diğerinin piyade olması müsavidir.
Fakat o şahıs böyle kaçarken düşüb de ölse kendi varislerine ka-same lâzım gelir. Yani: bunlar, o şahsın bu düşmesi yüzünden değil, mü-' cerred
korkusundan dolayı ölmüş olduğuna dair elli defa yemin ederler. Bu yeminden sonra kısas icra edilir.
Bu hâdisede katil ile maktul arasında adavet bulunmamış olursa yalnız diyet lâzım gelir.
Bir de bu hâdisede mücerred silâhın gösterilmesini müteakib vefat vuku bulsa bu, hata kabilinden sayılarak katilin âk i leşi üzerine diyet lâzım
gelir.
(9) : Mütesebbibin mübaşir ile içtimai,  hakkında kısasın icrasına mani olmaz.
Binaenaleyh muayyen bir kimsenin içine düşüb ölmesi kasdile bir şahısın kazdığı kuyuya o kimseyi başka birisi tutub atmakla katil hâdisesi
vücude gelse hem o şahıs hakkında, hem de bu mübaşir hakkında kısas lâzım gelir. Velev ki bu hususa dair aralarında bir ittifak bulunmuş
olmasın. Kezâlik: kati edilmesi istenilen bir şahsı bir kimse tu-tuverince bakılır: eğer bu maksadı bilmiş ve kendisi tutmamış olsa katilin yetişmesi
mümkün bulunmamış olursa bu veçhile katilden dolayı hem mübaşir oîan katile, hem de maktulü tutub tevkif etmiş, vefatına sebebiyet vermiş olan



o kimseye kısas lâzım gelir.
Bir şahsın gizlendiği yere bu maksad için bile bile delâlet eden kimse hakkında da hüküm böyledir.
(10) : îkrah da kısasa mani değildir.
Binaenaleyh bir kimse, bir şahsı vaki olan ikrahı mülciye mebni kati etse hem mücbire, hem de mükreh olan o kimseye kısas lâzım gelir. Çünkü
mücbir, mütesebbibdir, mükreh de mübaşirdir.
Fakat ikrah, katli nefs gibi ilca tarikiyle olmayıb gayri mülci bulunduğu, yani: mükreh, mücbire muhalefete muktedir olduğu takdirde kısas yalnız
mükreh hakkında cari olur.
Muhtasarı Ebiz'ziya, Şerhi Ebil'berekât, Şerhi Muhammedi Hırşî. Hasiyei Dü&ukî.
 (Şafiîlere göre de bir cinayetden, meselâ bir katilden dolayı kısas. icra edilebilmesi için şu gibi şartlar vardır:
(1) : Cani, cinayet halinde mükellef olmalıdır.
Binaenaleyh mecnun veya gayri baliğ bir çocuk hakkında kısas yapılamaz. Velev ki cinayetin mukaddimesinde veya vukuundan sonra mükellef
bir hâle gelsin. Mecnunun yapdığı katilden sonra ifakat bulması gibi.
Birnza sekran olan, mükellef, sayılır. Fakat mükrehen veya deva veya su zanniyle ifidiği maviden sekran olan, mecnun hükmündedir. Bunun
hakkında kısas icra edilemez, bu mazurdur.
(2) : Cani, ehli hırabeden olmamalıdır.
Binaenaleyh bir harbînin bir müslümam veya bir zimmîyi kati etmesi hakkında kısası müstelzim olmaz. Çünkü o, katil zamanında islâm ahkâmını
iltizam etmiş değildir. Velev ki bilâhare iltizam etsin, müslü-man olsun. Nitekim Resuli Ekrem Sallâllahü aleyhi, vesellem- Efendimiz, Hazreti
Hamza'nm katili olub bilâhare islâmiyeti kabul etmiş olan Vahşi  (radıyallahü tealâ anhüma)yı kati etmemişdir.
(3) : Mecniyyün -aleyh, cinayetin mebdeinden katil vukuuna kadar mâsumüddem olmalıdır.  Bu  masumiyet ise  maktulün  müslüman  veya zimmî
veya müste'min olmasiyle vücude gelir.
Binaenaleyh bir harbîyi veya mürteddi kati, kısası müstelzim olmaz.
(4) : Mecniyyün aleyh,   cinayet     zamanında caniye   müsavi veya onun fevkinde bulunmalıdır. Cani, islâm, eman, hürriyet veya mülkiyet
itibariyle mecniyyün    aleyhin fevkinde  bulunursa hakkında kısas  İcra edilemez.
Binaenaleyh bir müslim bir zimmîden dolayı, bir müste'min bir harbîden dolayı, hür bir insan, rakik olan bir şahısdan dolayı, bir mevlâ kölesinden
dolayı kısas edilemez. Meselâ: bir müslim köle ile hür bir zimmî arasında kısas carî değildir. Hangisi diğerini Öldürse hakkında kısas değil, ta'zir
suretiyle ceza ve üzerine diyet lâzım gelir. Çünkü müslim, gayri müslim mukabilinde öldürülemez, hür bir şahıs da bir rakik mukabilinde kati
edilemez. Her birinin haiz olduğu fazilet, kendisinin nakisesini cebr edemez. Faziletin nakise ile mukabelesi caiz görülemez.
Fakat bir zimmî, bir zimmîyi kati etdikden sonra müslüman olsa da yine hakkında kısas sakıt olmaz. Çünkü cinayet zamanında müsavi
bulunmuşlardır.
(5) : Cani, mecniyyün aleyhin usulünden olmamalıdır. Binaenaleyh bir kimse evlâdından veya   ahfadından birini   öldürse
hakkında kısas icra edilemez. Çünkü asıl, fer'in vücudine sebebdir. Onun üzerinde bir nevi malikiyyet hakkı vardır. Artık feri, aslın ademine se-beb
olamaz.
Kezalik: bir kimse, füruundan birinin anasını veya zevcesini veya kölesini kati etse hakkında kısas yapılamaz. Çünkü feri, bu kısas hakkına kendi
nefsinden dolayı mâlik olmadığı cihetle terikesine varis veya rakabesine mâlik olduğu kimseden dolayı da evvelâ bittarik mâlik olamaz.
Caninin füruundan biri mecniyyün aleyhin kısasına, terikesine velev kısmen varis olunca da cani hakkında kısas icra edilemez. Çünkü bu halde
fer'in aslı kısasen kati etmesi lâzım gelir ki, bu caiz değildir.
Fakat usulünden biri hakkında cinayetde bulunan bir feri' hakkında kısas icra edilebilir.
Kezalik: evlâdını kati eden bir babaya bu katilde şerik olan başka bir şahıs hakkında kısas icra edilebilir.
(6) : Cinayet, adavet saikasiyie aniden yapılmış olmalıdır. Binaenaleyh hata veya şibhi amdden dolayı kısas icra edilemez.
(7) : Kısas icra edilebilmesi  için  cinayetin bü'ihtiyar  olması  şart değildir.
Binaenaleyh vuku bulan.bir icbar ve ikraha mebni birisini amden kati eden şahıs hakkında kısas cari olur. Çünkü hiçbir şahıs, kendi hayatını
kurtarmak için kendisi gibi masunüttecavüz olan bir kimsenin hayatına kasde saîâhiyetdar olamaz.
(8) : Bir kimseyi iki şahısdan biri hata veya şibhi amd suretiyle, diğeri de amden birlikde Öldürseler hiçbiri hakkında kısas lâzım gelmez. Çünkü
maktulün zühukı ruhu, hangisinin fi'liyle husule geldiğinde şüb-he vardır. Kısas ise şübhe ile sukut eder. Bu halde müteammid Üzerine diyeti amdin
yarısı, diğeri üzerine de hata veya şibhi amd diyetinin yarısı lâzım gelir.
(9) : Bir zimmîyi bir müslüman ile veya bir  zimmî ile bil'iştirâk kati eden zimmî hakkında kısas lâzım gelir.
Kezalik: bir müslümam veya bir zimmîyi bir harbî ile bil'iştirâk kati eden şahıs hakkında da kısas icab eder. Demek ki şeriklerden birinin hakkında
kısasın lâzım gelmemesi, diğerinin hakkında da lâzım gelmemesini müstelzim değildir.
(10) : Âdil ile bağî arasındaki ihtilâf yüzünden âdili kati eden ba-ğî hakkında kısas icra edilebilir. Çünkü bağî, bu halde mutlaka mâsû-müddem olan
bir zatı öldürmüş olacağı cihetle bu cezaya müstahikdir.
(11) : Bir şahsı mütevali darbelerle döğüp  mevtine  sebeb'yet veren kimse hakkında kısas icra edilebilir. Çünkü darbelerin tevalisi, amdin
vücudüne delil olduğundan kısası müstelzim di r.
(12) : Bir kimsenin ağzına zehir akıtmak, veya bir kimseyi suya daldırmak  veya yüzüne  haykırmak  suretiyle Ölmesine  sebebiyet veren şahıs
hakkında da kısas lâzım gelir.
 (13) : Bir kimsenin amden katil olduğuna şahadet edenler,  kısas icra edildikden sonra bu şahadetlerinden rücu etseler, haklarında kısas lâzım gelir;
Çünkü bunların şahadetlerine mebni  meşhudun aleyh hakkında kısas icra edilmiş olduğundan bunların şahadetleri, meşhudun aleyhin kısasen
katünde müessir bulunmuşdur.
(14) : Bir kimse, hem kendisinin, hem de başka bir şahsın kasden yaralamasiyle  ölse o şahıs  hakkında kısas lâzım  gelir.  Çünkü hâdise, müşterek
bir katil mahiyetindedir. Şeriklerden her biri ise bir müstakil katil  demekdir.  Binaenaleyh birisinin hakkında kısasın icra edilmemesi, diğerinin
kısasını iskat edemez.



(15) : Katil  hâdisesinin   dari  islâmda  vuku bulmuş olması,  kısas ve diyet gibi hususlarda şart değildir. Binaenaleyh iki müslim veya iki zimmî
veya bir müslim ile bir zimmî arasında dari islâm haricinde vukubulan bir katil hâdisesinden dolayı haklarında kısas gibi, diyet gibi hükümler cari
olur. Hanbelî fukahasınca da böyledir. Eîbedayi, El'meb-aut, El'üm, Tuhfetül'muhtaç, Haşiyei Şirvan!)
(Hanbeli mezhebine göre de kısas icra edilebilmesi için şu gibi şartlar vardır:
(1) : Cani,   mükellef  olmalıdır.   Çünkü  kısas,   ukubetdir.   Mükellef olmayanlar ise ukubete mahal olamaz.
Binaenaleyh çocukların, mecnunların ve mükrehen sarhoş olanların veya bayılmış bulunanların yapacakları katilden dolayı haklarında kısas icra
edilemez.
Katil, kati zamanında çocuk  -   yani: gayri baliğ bulunduğunu iddia etse yeminiyle tasdik olunur.  Mecnun bulunduğunu iddia etse eğer cinneti
maruf ise bu iddiası yeminiyle tasdik olunur, mâruf değilse söz,-veliyyi katilindir. Zira asıl olan, ademi cünundur.
Bir şahıs, âkil olduğu halde bir kimseyi öldürüb de sonra cinnet getirse hakkında kısas sakıt olmaz, hali cinnetinde icra edilir. Zira cinayet
zamanında akıllı bulunmuşdur.
(2) : Maktul,  mâsımıüddem olmalıdır.  Çünkü  kısas, masum  olan kanları hıfz için meşru bulunmuştur.
Binaenaleyh bir harbîyi veya tövbesinden evvel bir mürtedeü kati eden kimse hakkında ne kısas, ne diyet, ne de keffaret lâzım gelmez. Velev ki
katil, zimmî olsun. Şu kadar var ki, bu katle mübaşeret eden, bu hususda veliyyül'emrin müsaadesini istihsal etmemiş olduğu için te' dib olunur.
(3) : Mecniyyün aleyh, caniye dinde, hürriyetde, nkda müsavi veya onun fevkinde bulunmalıdır. Aksi takdirde az bir hak mukabilinde çok bir hak
alınmış olur ki buf mümaseîet esasına muhaliftir.
Binaenaleyh hür bir müslüman, hür bir müslüman mukabilinde ve hür bir zimmî, hür bir zimmî mukabilinde, ve bir müsüm rakik, bir
müsmukabilinde ve bir amnıî bir hür müslüman mukabilinde kısasen kati edilebilir. Fakat bir müslüman, bir gayri müslim mukabilinde kati
edilemez, diyet ve ta'zir lâzım gelir. Hür bir zimmî de rakik olan bir müslüman mukabilinde kısasen kati edilemez. Belki nakzı ahd etmiş, harbî
sıfatını almış olacağından dolayı kati edilir.                                        
Fakat erkeklik ve ilim şeref gibi fazilet itibariyle faikiyyet, kısasa mani değildir. Bir kadın mukabilinde bir erkek, bir cahl mukabilinde bir âlim
kısasen kati edilebilir.
(4) : Maktul, katilin zürriyetinden olmamalıdır.
Binaenaleyh bir baba veya ana veya ced veya cedde, öldüreceği ev-lâd veya ahfadından dolayı kısasen kaü edilemez. Bunların arasında velev ki
İhtilâfı din bulunsun, velev ki biri hür, diğeri rakik olsun. Çünkü
tibüvvetin şerefi vardır. Bir hadisi şerifde buyurulmuşdur.
Süt evlâd, bundan müstesnadır. Çünkü o, hakikaten evlâd değildir. Fakat evlâd, usulünden birini.aniden öldürürse hakkında kısas carî olur. Meğer ki
maktulün kısasına tamamen veya kısmen tevarüs etsin.
Meselâ: maktulün diğer bir oğlu da meveud olub daha kısas icra edilmeden vefat etmekle katil olan oğlu, buna varis olsa maktulün kısasına da
varis oî;nuş olacağından artık hakkında kısas icra edilemez.
(5) : Katil:   maktulün  emvaline ve  kısasına bilvasıta  varis  olmamalıdır.
Meselâ: bîr kimse kardeşini kati etse de bu kimsenin oğlu, o maktule varis olsa bu kimseden kısas sakıt olur.
Kezalik zevç ile zevceden biri, diğerini Öldürse de bir oğulları veya kızları bulunsa bu zevç veya zevce hakkında kısas icra edilemez. Çünkü bu
kısas, lâzım gelse bu, o oğulun veya kızın hakkı olacakdır. Bunların ise babalarını veya analarım kısasen katle salâhiyetleri yokdur.
(6) : Cinayet, amd tarikiyle olmalıdır.
Binaenaleyh şibhi amdden ve hatadan dolayı bil'icma kısas lâzım gelmez.
(7) : Kısas icra edilebilmesi için katil hâdisesinin dari islâmda vukuu şart değildir. Binaenaleyh iki müslümandan veya iki zimmîden biri diğerini
dari harbde iken amden kati etse bundan dolayı hakkında kısas lâzım gelir.
(8) : Dari islâmda kati edilen bir maktulün islâmiyeti ve hürriyeti malûm buüunmayıb küfrü veya rakik olduğu iddia edilse de yine amden katili
hakkında kısas  lâzım gelir. Çünkü  dari  islâmda bulunduğu için islâmiyyetine hükm olunur. Hürriyet ise asıldır.
(9) : Gayle tarikiyle olan kati ile sair katiller; kısas ve afüv hususunda müsavidirler. Bu hak, maktulün varislerine aiddir, bunlar mevcud İken
veliyyül'emr, bu katili afüv edemez. Varisler Ijulu ti madiği takdirde ise veliyyül'emr, bu katili dilerse kısasen öldürür ve dilerse diyet mukabilinde
af eder. Fakat meccanen af edemez.
(10) : Bir kimse; bir şahsı öldürUb de «bu şahsı kemlin! Öldürmek veya malını almak için hanesine gîrmİg olduğundan dolayı iiMllrrmifj
olduğunu iddia etse, maktulün velîsi de bu İddiayı İnkarda tıuhmım söz, yeminiyle velînin olur, O kimse iddiasına şahadet edecek boyyine ikame
edemezse hakkında kısas icab eder.
(11) : Kısas, raiyye ile vülât amamda da carî olur. Binaenaleyh bir hükümdar, bir hâkim, bir âmilahaliden birini kati
etse şeraiti meveud olunca kendisi de kısaaen kati olunmak icab eder.
(12) : Kısasda, diyette İhtiyar, şart değildir.
Binaenaleyh ikraha mebni yapılan bir katilden dolayı icab eden kısas veya diyet, mücbir ile mükrehin ikisine de birden lâzım gelir.
Bir kimse, sulta sahibi bir veliyyül'emrin emrine binaen maaûmüd-dem bir şahsı öldürecek olsa bakılır: eğer o kimse, bu katlin haksız yere
olduğuna vakıf ise hakkında kısas veya diyet lâzım gelir, âmir de ta' zire müstahik olur. Fakat bu katlin haksız yere olduğuna vâkıf değilse kendisine
bir şey lâzım gelmez. Kısas veya diyet, âmir hakicındîi lâzım gelir.
Saltanat ve hâkimiyeti haiz olmayan bir kimHonin mUccrred emrine binaen birini kati eden şahıs hakkında ise herhalde kısas veya diyet lâzım
gelir. Çünkü böyle bir kimsenin başkasını öldürmeğe salâhiyeti olmadığı malûmdur.
(13) : Bir kimse, haksız yere öldürüleceğini muhakknk bildiği bir şahsı takib edilirken tutmakla kat.il hâdisesi meydana gelse ölünceye kadar habse
mahkûm olur. Bizzat katil olnn Uimunye de kifmn veya diyet lâzım gelir.
Kezalik: bir şahsın tutub ağzını cebren açarak İçerisine baskımı tarafından zehr akıtılmasına sebebiyet veren kimse hakkında da hüküm böyledir.
NeylüPmeâreb, Keşşafül'kına.)
(Zahirîlere göre de kısas icram için bu gibi şartlar vnrrtır:



(1) : Caninin  mükellef olması  gnrtlır.
Binaenaleyh mecnun, sabî, nokran hııMunda yn.pnenltlH.ri katilden dolayı ne kısas, ne diyet, ne de zemnn lazım gnlıtıes!. Bunlar İle behftim
müsavidir. Bunlardan kalem merfûdur. Nitekim bir buyurulmurçüır: Yani: çocuktan baliğ
oluncaya ve deliden i fak at buluncaya kadar  teklif knMınltmşrlır. Sek-ran da akılsız bir halde bulunacağından deli dçmekdir.
 (2) : Cani ile mecniyyün aleyh arasında dinen müsavat bulunmalıdır. Binaenaleyh "mükellef bir müslim, bir zimmîyi veya bir müsic'mini amden
veya hataen öldürse hakkında ne kısas, ne diyet, ne de koffaret 'âzım gelmez. Belki o müslim, bundan - ve bilhassa katilden - dolayı te'dib olunur.
Zararını def için tövbe edinceye kadar habs edilir.
(3) : Kısas için katle bilfi'l mübaşeret şart değildir. Katil hâdise-' sine sebebiyet vermek de kısası müstelzim olabilir.
Moselâ: Bir kimse, bir cemaatin yanına vanb susuzluğundan veya acılığından veya çıplaklığından bahis ile su veya taam veya libas istediği haîde
onların vermemesi üzerine düsüb ölecek olsa bakılır: Eğer o cemaat, bu kimsenin susuz veya yemeksiz veya libassız kalmış ve bunları başkasından
temin edemiyeceğini bilmiş olurlarsa bunu kendileri amden kati etmiş sayılırlar. Adetleri az olsun çok olsun kısas lâzım ge-' lir. Ancak içlerinden bu
hali bitmeyenler müstesnadır. Onların hakkında kısas icab etmez.
Fakat o cemaat, bu kimsenin bu ihtiyacını başka vasıta ile temin edebileceğini tahmin etmiş olurlarsa bu muameleleri, hataen kati hükmünde olur.
Kendilerine keffaret, âkileleri üzerine de diyet lâzım gelir. olurlar. Çünkü bunlar emri ilâhisine muhalefet etmiş
(4) Allah Tealâ'ya isyanı müstelzim olan bir emre mebıü yapılan bir cinayet,, caniyi kısasdan, diyetden kurtaramaz.
Meselâ: bir kimse, kendisinin elini kesmek veya oğlunu veya kölesini öldürmek veya kendi nefsini kati etmek üzere bir şahsa emretse o şahıs da
öyle yapsa her ikisi de günahkâr oiur, bununla beraber bu emir batıl olduğundan bununla kısas ve diyet sakıt olmaz. Binaenaleyh bir şahıs, bir
kimseyi onun emri üzerine haksız yere öldürse bu maktulün velileri o şahsa karşı kısas veya diyet hakkına mâlik olurlar. Nitekim bir hadisi şerifde
Duyurulmuştur. Artık maruf, meşru olmayan bir emre itaat caiz, bununla memur olan, mazur olamaz. Elmuhallâ.)
Bir mütalâa:
Yukarıda görüldüğü üzere eimmei selâseye göre kısas hususunda müslim ile gayri müslim ve hür ile rakik arasında ayni hüküm cari değildir.
Zahirîlere göre de müslim ile gayri müslim bu hususda müsavi değildir.
Bu zevatı kiram, bu hususda bir kısım edillei şer'iyyeye istinad et-mekdedirler. Ezcümle iddialarınaâyeti kerimesiyle ve hadisi şerifiyîe istidlalde
bulunuyorlar.
Bu zatlar diyorlar ki: kısas, müsavat esasına istinad eder. Müslim ile gayri müslim, hür ile rakik arasında ise müsavat yokdur. Maahaza rakik
olanlar, hürriyetlerini gaib etmiş oldukları cihetle emval mesabesinde bulunmuşlardır. Bununla beraber rık, esasen küfrün bir neticesidir. Küfr ise
ismeti deme münafidir.
Binaenaleyh gerek rakiklerin ve gerek zinımîlerin ismetlerinde bir şübhei adem vardır. Kısas ise şübhe ile sakıt olur.
Buna cevaben Hanefî fukahası diyorlar ki: kısas hakkındaki naslar mutlakdır, müslime de, zimmîye de, hurre de, rakike de şâmildir. Ezcümle bir
âyeti kerîmede buyurulmuşdur ki, bu hükme gayri müslimler de, rakikler de esasen dahildir âyeti ce-lîlesinde nefy edilen müsavat ise umun
uhreviyye itibariyledir, yoksa dünyevî umurun bir çoğunda zinımîlerde müslümanlar ile beraber ayni ahkâma tâbi bulunmakdadır. hadisi şerifindeki
kâfirden maksad ise harbî bulunan gayri müslimdir. Çünkü ahd sahibi olan, yani: islâm tabiiyetini, zimmetim kabul eden bir gayri müslimin de bir
gayri müslim mukabilinde kati edilemeyeceğine bütün mezahibi fıkhiy-ye kaildir. Binaenaleyh bundan maksadın harbî olduğunda şübhe yokdur.
Matufda mukadder olan bu harbî, vasfı, matufun aleyhde de mukadderdir. Çünkü matufeynin arasında iştirak, vacibdir. hadisini ise Cübeyr
Dahhâkden rivayet etmişdir. Cübeyr, metrükdür, Dahhâk ise zayıfdır. Binaenaleyh bununla da istidlal, kuvvetli değildir. Feyzül'kadîr,  Şerhü
Camiüssagîr.
Şu da bedihîdir ki, hayat bakımından müslim ile zimmî, hür ile rakik arasında esasen bir müsavat vardır. Kısas İse bu müsavata istinat eder.
Zimmîler, taîıtı ismete dahildirler, rık da ismeti deme tesir edemez. Çünkü rıkkın te'siri, yalnız tahtı kahre dahil olabilecek olan cismin eczasında
tasavvur olunabilir, tahtı kahra dahil olmayan hayatta tasavvur olunamaz. Hayat hususunda rakikler de hürriyeti asliyyelerini muhafaza etmekte
bulunurlar.
Şu da malûmdur ki, zimmîlerin hayatına tecavüz etmek, dini islâm-da kat'iyyen haramdır, bunlarda ibahei kati ihtimali yokdur, ibahei katli mucib
olan hal, mutlaka küfür değildir, belki ehli İslama karşı kıtaldir, müslümanlar ile muharebeye bais ve saik olan bir küfürdür. Bir zimmînin, islâm
bulunmaması ise kendisini böyle bir muharebeye saik olmadığından ismetine münafi, katlini mübih olamaz.
Bir de kısasın meşruiyeti, aleliUâk hayatı siyanet içindir. Müslümanlar ile gayri müslimlerin arasındaki dinî mugayeret ise - bahusus gazeb halinde
-. birbirini katle saik olabilir. Bu takdirde katilden zecr için kısas gibi bir müeyyidenin mevcudiyetine daha* ziyade ihtiyaç vardır. Binaenaleyh
bunların arasında haksız yere amden vuku bulacak katillerden tlolayı kısasın meşruiyeti, mânâyı hayatı tahkik bakımından daha helîğ bulunmuşdur.
Hattâ Resuli Ekrem Efendimiz, bir adm-mîyi öldürmüş olan bir rnüslim hakkında kısas cezasını tatbik etmiş ve ben ahdine, verdiği söze vefa
edenlerin en haklısı-yım, yani: bu ahde herkesden ziyade benim riayet etmem lâyıkdır.» buyurmuşdur.
Bu, adaleti isîâmiyye eseridir. Zimmînin canı, malı, namusu mlis-lümanların kefaleti, himayesi altındadır. Onun hayatı hakkında bu kadar
tekayyüdatda bulunmak, islâmiyetin mahzı adalet olan ahkâmı âliyesi muktezasıdır.

Bu hususa dair «Mebsutı Serahsî» de güzel malûmat vardır. 
[34]

 
Azaya Aıd Cerh Ve Katıdan Dolayı Kısas Yapılabilmesi İçin Vücudl İktiza Eden  Şartlar:
 
274 - : Bir uzvı cerh veya kat'  eden bir şahıs hakkında mâdû-nennefs kısas icra edilebilmesi için katli nefsden dolayı icab eden kısas hakkındaki
yukarıda (258-271)   meselelerinde  mezkûr şartlardan başka aşağıdaki şartların da bulunması lâzımdır:
275 - : Âzâ.   hakkında vukubulan   cinayetlerden   dolayı   kısas ile hükm edilebilmesi için cerh ve kat' edilen uzuv yeri iyileşerek neticesi malûm
olmalıdır.
Binaenaleyh böyle bir uzuv yeri, bür'i tam bulmadıkça cani hakkında kısas icra edilemez. Çünkü cerahatin sirayetle katle müntehi olması
melhuzdur.



276  -   Azaya müteallik cinayetlerde mecniyyün aleyhin emir ve müsaadesi  bulunmamalıdır.
Binaenaleyh bir kimsenin emir ve teklifine binaen bir uzvunu kesmiş olan şahıs üzerine kısas ve diyet lâzım gelmez. Çünkü uzuvlar, sahibinin
emvali mesabesindedir, bunların masuniyyeti bu emir ve teklife binaen sukut etmiş olur.
277 - : Azaya  müteallik  cinayetlerde   cani   ile   mecniyyün   aleyh hür olmalıdır.                                                                                    
Binaenaleyh bunlardan biri veya her ikisi hür olmayınca aralarında uzuvlara aid cerh ve kat'dan dolayı kısas cari olmaz. Çünkü bunların diyetleri,
kıymetleri mütefavetdir. Bu halde bir köle veya cariyenin meselâ: bir kolunu tam dirseğinden itibaren haksız yere amden kesen hür bir şahıs, onun
nısıf kıymetini zamin olur.
Kezalik: hür bir kimsenin bu veçhile bir kolunu kesen bir rakik üzerine kısas .lâzım gelmez. Belki mevlâsı muhayyerdir. Dilerse mecniyyün aleyhe
def ve teslim eder, dilerse mecniyyün aleyhe kolunun diyetini ve-rib rakiki kendi mülkünde ahkoyar.
278 - : Azaya   müteallik diyetler   arasında mümaselet bulunmalıdır.
Binaenaleyh erkekler ile kadınlar arasında vukubulacak cerh ve kat' hâdiselerinden dolayı diyet cari olursa da kısas cari olamaz. Çünkü mütekabil
uzuvlarına aid diyetlerin mikdarı mütefavitdir.
279 - : Âza  arasında  mahal ve  menafi itibariyle  bir mümaselet bulunmalıdır.                                                                           
Binaenaleyh amden kesilen bir bas parmak mukabilinde caninin de baş parmağı kısasen kesilebilir. Fakat şahadet parmağı kesilemez.
Kezalik: sağ el yerine sol el, sol ayak yerine sağ ayak kesilemez. Dişler hakkında da hüküm böyledir. Meselâ: üst çenedeki bir diş yerine alt
çenedeki bir diş kısasen çıkarılamaz. Çünkü bunların mahalleri, menfaatleri mütefavetdir. Bu cihetle bunlar birer başka başka uzuv sayılır. Bu
halde bunlardan dolayı diyet lâzım gelir.
280 - : Azanın  cerh  ve  kat'ına  müteveccih  olan  fi'ller  arasında da mümaselet bulunmalıdır.
Binaenaleyh mâdûnnefs vuku bulan bir cinayetin failleri mütead-did olunca  bunların fiilleri arasında az çok fark bulunacağı cihetle - haklarında
kısas icra edilemez.
Meselâ: iki şahıs, bir kimsenin bir elini veya bir ayağım amden kesecek olsalar haklarında kısas yapılamaz. Belki icab eden bir ersi nıs-fiyyet üzere
öderler. Çünkü bir el veya bir ayak ile müteaddid eller veya ayaklar arasında ne zat, ne de menfaat itibariyle bir mümaselet mev-cud değildir.
Bununla beraber canilerden her biri bir el veya bir ayağın bir kısmım kesmiş bulunur. Artık bu kısım mukabilinde kendisinin bütün bir eli veya
ayağt kesilirse fiilde de mümaselet bulunmamış olur. Kati hâdisesi ise böyle değildir. Ölüm kabili tecezzî olmadığından o hu-susda müştorek
canilerden her biri, müstakil bir katil sayılır.
281 - : Âzâ hakkındaki kısasda miimaselete tamamen riayet edilebilmelidir. Aksi takdirde kısas cari olmaz.
Meselâ: bir kimsenin bir kolunu ziyadesi ve noksanı olmaksızın tamam dirseğinden amden kesmiş olan şahıs hakkında - sair şeraiti de mevcud
olunca - kısas icra edilir. Çünkü bu takdirde mümaseleti temin  mümkündür.
Fakat amden çıkarılan bir göz mukabilinde caninin de gözü çıkarılamaz. Zira bu suretde mümaseleti temin kabil değildir. Bu halde cani üzerine
diyet vermesi lâzım gelir.
Aşağıdaki meseleler de bu esas üzerine müteferri'dir,
282 - : Bir kimse bir şahsın iki elini veya iki ayağını amden kesecek olsa kendisinin de iki eli veya iki ayağı kısasen kesilebilir. Çünkü bu suretde
mümaselet kabildir.
Kezalik: bir kimse, iki şahısdan birinin sağ, diğerinin de sol elini amden kesecek olsa kendisinin de sağ ve sol elleri kısasen kesilebilir. Zira bu
haMe de mümaseleti temin kabildir.
283 - : Tamamen kesilen kulakdan ve kulağın malûm,  muayyen bir parçasından dolayı kısas carî olacağı gibi mârinin, yani: burun ucunda
kasabadan fazla olan yumuşak, kemiksiz yerin kesilmesinden dolayı da kısas cari olur. Fakat kulağın haddi muayyen olmayan bir parçasının
kesilmesinden dolayı kısas icra edilemez.
284 - : Bir  kimse,   bir  şahsın   gözünün   yalnız ziyasını,   rüyetini izale etse kendi gözünün ziyası da, niyeti de usulü dairesinde - kısasen izale
edilebilir. Çünkü bunda mümaseleti temin mümkündür.
285 - : Dirsekderi bir  mikdar ziyade veya  noksan kesilmiş olan kol hakkında ve kol, bacak vesaire gibi uzuvların kesilen etleri hakkında kısas
cereyan etmez. Çünkü bunlarda mümaseleti istifa mümkün değildir.
Kezalik: burun kasabasında, muzıha ile simhakdan başka şecceler de, dişlerden başka kemiklerde, caife ve gayri caife denilen cerihalarda, kirpikler
ile göz kapaklarında, işitme, söyleme, koklama, tatma kuvvetlerinde, kuvvei bahiyyede kısas carî değildir. Zira bunlarda da mümaseleti temin
kabil olamaz.
Binaenaleyh bunlardan biri hakkındaki bir cinayet, amd suretiyle de olsa diyeti müstelzim olur, kısası müstelzim olmaz.
286 - : Dilde   de   kısas   cereyan etmez.   Çünkü   dil, münbasit ve münkabız olacağı cihetle bunda mümaselet temin edilemez. Bu, imamı Azam 
ile  İmam Muhammed'e göredir.   îmam   Ebu Yûsüf'e  göre  dilde kısas cereyan eder.
287 - : Sahih bir uzuv, meselâ: bir el, ayıblı bir uzuv, bir el mukabilinde kısasen kesilemez.   Çünkü  aralarında  mümaselet  yokdur. Şu kadar var
ki, ayıbh uzuv, caniye aid olursa mecniyyün aeyh muhayyerdir, dilerse kısas ettirir, dilerse kendi sahili uzvunun ersini alır. Bedayi, Haniyye, 
Hindiyye.
«(Malikîlere göre de mâdûnennefs hakkındaki cinayetlerden dolayı kısas icra edilebilmesi için şu gibi şartlar ve meseleler vardır:
(1) : Kısas hususunda cerh, kat1, darb, kesri .uzv, tatili menfaat de katli nefs gibi aynı şeraite tâbidir. Meselâ: cerhin adavet saikasiyle amden
olması, carinin mükellef, gayrî harbî bulunması, mecruhun da telefden masumiyeti şarttır.
 (2) : Carih,    mecruhdan   nakıs olmamalıdır,   olursa  kısas   carî  olmaz.  Binaenaleyh bir köle veya bir  gayri  müslim, bir hürrü veya bir müslimi
cerh etse bu köle veya gayri müslim hakkında kısas yapılmaz. Çünkü bu, çolak elli bir şahsın sahih elli bir kimsenin eli hakkında yap-dığı cinayete
benzer. Artık bu halde yapdığı cerhin diyeti, kölenin raka-besine, gayri müslimin de zimmetine teallük* eder- Yapılan cerihadan dolayı muayyen
bir diyet yok ise bir ayıb bırakmış olduğu takdirde  hükümeti adi lâzım gelir, ayıb bırakmamış olunca da cani hakkında yalnız te'dib iktiza eder.
(3) : Cerihalar ondur. Bunlardan ikisi başa mahsusdur ki,  amme ile damigadan ibaretdir. Bunlarda kısas cari değildir. Bunlardan sekizi de ya basda
veya yüzde bulunur,  bunlar da münekkile, muziha, dami-ye, hârısa, simhak, bâzıa, mütelâhime ile milteedir.



Miltee, eti giderib kemiğe yaklaşdığı halde ona bitişmemiş, aralarında ince bsr perde kalmış olan yaradır,
Bunların başda bulunan münakkileden maadasında kısas cari olur. Başdan bayka cesedde olan bütün yaralardan dolayı mesaha itibariyle kısas
yapılabilir. Yani: yaranın enine, boyuna, derinliğine göre cani hakkında ayni uzuvda, ayni mikdarda kısas cezası tatbik edilebilir. Yoksa bir uzvun
yerine başka bir uzuvda kısas yapılamaz.
(4) : Bir kimsenin amden vücude getirdiği bir cerh neticesinde bir şahsın görmesi, işitmesi, tatması, koku alması veya söz söylemesi gibi
kuvvetlerinden biri zail olsa o kimse hakkında da buna muadil kısas icra edilir. Şayed cani hakkında böyle muadil ceza tatbik edilemez olursa diyet
vermesi lâzım gelir.
(5) : Ceaeddeki bir cerhden dolayı kısas İcra edilmesi, cerh mahallinin gayrisinde hatan azîmi,   meselâ:   helaki intaç  edeceğinden  korku-lursa
kısas terk edilerek caniden kamilen diyet alınır. Göğüs kemiğinde, bel kemiğinde, veya boyunda yapılan cerh gibi.
(6) : Kirpiklerde, kaşlarda,  sakallarda  kısas  yokdur. Bunları  yolanlar hakkında diyet de lâzım gelmez, amden olunca te'dib icab eder.
(7) : Bir kimsenin yüzüne haksız yere vurulan silleden dolayı kısas icab etmez,  amde  mukarin olunca  te'dibi   icab  eder.   Meğer  ki bu silleden
dolayı bir yara husule gelsin veya bir kuvvet fevt olsun. O halde bu yara veya kuvveti izale, silîevurmak suretiyle canide vücude getirilemez.
Başka bir usul dairesinde vücude getirilmesi lâzımdır, bu kabil olmazsa: diyet icab eder.
Meselâ: bir kimsenin gözüne amden bir sille vurulmakla gözü yerinde dururken görmesi zail olsa bakılır: eğer caninin de yalnız görmesini silleden
başka bir çare ile gidermek mümkün olursa o voch ile kısas yapılır. Fakat mümkün olmazsa caninin malından diyet lâzım gelir.
 (8) : Birkaç şahıs, ittifak etmeksizin bir kimsenin âzası üzerine birden cinayetde bulunub her birinin yapdığı cinayet, mütemayiz bulunsa her biri
hakkında cinayetine göre meaafe itibariyle kısas icra edilir, azanın rikkat ve gilzat itibariyle tefavütüne bakılmaz.
Meselâ: üç şahısdan biri bir kimsenin gözünü çıkarsa, diğeri elini kesae, üçüncüsü de ayağını kesse birinci şahsın kısasen gözü çıkarılır, ikinci
şahsın eli, üçüncü şahsın da ayağı kesilir.
Bunların bu cinayetleri böyle mütemayiz bulunmazsa haklarında diyet mi lâzım gelir, yoksa her biri hakkında bu uzuvlardan dolayı kısas mı icab
eder meselesinde ihtilâf vardır.
Fakat böyle müteaddid şahıslar, ittifak ederek bir kimsenin muhtelif uzuvlarını aniden kesseler, her birinin cinayeti mütemayiz bulunsun,
bulunmasın, her biri hakkında bu uzuvların tamamından dolayı kısas lazım gelir.
Meselâ: iki müttefikden biri, bir kimsenin elini, diğeri de ayağını kesse her ikisinin de ayni suretde hem eli, hem de ayağı kesilir. Muhtasarı
Ebiz'aya, Şerhi Ebil'berekât, Haşiyei Düsukî.)
(Şafiîlere göre de azadan ve kuvadan dolayı kısas icra edilebilmesi için katli nefsden dolayı kısas yapılabil meşindeki şartlara lüzum vardır. Şöyle
ki:
(1) : Carinin,  katıı   uzvun  mükellef ve   muteammid olması,  mec-niyyün aleyhin de masum, caniye müsavi bulunması lâzımdır. Fakat erkeklik
veya kadınlık itibariyle müsavat şart değildir.  Binaenaleyh erkeğin kesilen bir uzvu, meselâ eli mukabilinde cani olan kadının da o uzvu kısasen
kesilebilir. Aksi de böyledir.
Kezalik: bir müslümanın âzasından biri mukabilinde zimmînin ve hür bir insanın âzasından biri mukabilinde rakikin ayni uzvu kesilebilir. Fakat
bunun aksi cari değildir.
(2) :  yüzdeki, baştaki  şecceler,   bü'istikra  ondur.   Bunlardan  yalnız muziha denilen şeccede kısas icab eder. Çünkü bunun zaptı ve mislinin
istifası kolaydır. Diğerlerinde ise kısas yapılamaz. Racih olan kavil, budur.
(3) : Göğüs, kol gibi bedenin sair uzuvlarından ve burunun kemiksiz yumuşak yerinin veya kulağın kısmen kesilmesinden, gözün oyulmasından,
kulağın, göz kapaklarının, dudağın veya dilin kesilmesinden, tenasül uzvunun veya husselerin deriieriyle beraber kesilmesinden dolayı da kısas
yapılabilir.
Dişlerden baka komiklerin kırılmasından dolayı kısas lâzım gelmez.  Çünkü bunların inzibatı  madumdur.
Fakat sahih bir uzuv mukabilinde ayıbh bir uzuv kısasen kesilebilir. Bu hususda mecniyyün aleyh muhayyerdir, dilerse ayıbh uzvu kısas ettirir,
aradaki noksanı da caniye tazmin ettirebilir.
(5) : Uzuvlar,   nefse  tabidir. Bir  nefsin katlinden dolayı  müteaddid, müşterek katiller hakkında kısas carî olacağı gibi bir uzvu birlik-de kesen
caniler hakkında da kısas carî olabilir.
Meselâ: müteaddid şahısların hepsi veya içlerinden bir ikisi kılıç gibi bir şeyi bir şahsın eli üzerine koyub hepsi birden yüklenerek o eli defaten
kesiverseler hepsinin de eli kısasen kesilebilir.
(6) : Azadan   dolayı   kısas  icrası   için kesilen   uzuv   yerinin  bür'i tam bulunmasına inüzar lâzım değildir. Cinayeti müteakib kısas ile hüküm 
edilebilir.  Bedayi,  tuhtetül'muhtaç.)
(Hanbelîlere göre de kısas finnefsde carî olan şartlar, mâdunen-nefsde de carîdir. Şöyle ki: her kimin nefsinden dolayı kısas lâzım gelirse âzasından
birinin cerh veya kat' edilmesinden dolayı da kısas lâzım gelir. Aksi de böyledir.
Meselâ: bir hür müslimin bir uzvu mukabilinde diğer bir hür müs-limirı ayni uzvu ve bir rakikin bir uzvu mukabilinde diğer, bir rakikin ayni uzvu
kısasen kesilebilir. Fakat bir rakikin uzvu mukabilinde bir hürrün veya bîr gayrî müslimin uzvu mukabilinde bir müslimin uzvu hakkında kısas carî
olmaz.
Kezalik: bir kimsenin bir uzvu, oğlunun bir uzvu mukabilinde kısasen kesilemez.- Maahaza mâdunennefs kısas icra edilebilmesi İçin aşağıdaki dört
şartın vüeudine de lüzum vardır:
(1) : Azadan birinde yapılacak kısas, bilâ h&yf istifa edilebilmelidir. Zulüm ve çevre müeddî olacak bir kısas caiz olmaz.
Meselâ: bir "kol, mafsilden kesilmiş olursa cani hakkında kısas mümkün olur, böyle olmazsa mümaselet temin edilemeyeceği cihetle kı-•kils icra
edilemez, diyet lâzım gelir. Sair azada da hüküm böyledir. Fakat ayni uzuvlar arasında büyüklük, küçüklük ve sıhhat, maraz itibariyle olan fark,
kısasa mani değildir.
Meselâ: büyük bir göz veya burun, küçük bir göz veya burun mukabilinde kısasen çıkarılabilir, kesilebilir. Bunların arasında ismen ve mahiyeten
müsavat vardır.
Kezalik: sahih bir burun, meczum bir burun mukabilinde kesilebilir. Zira bunlar da burun olmak itibariyle biribirinin aynidir.



Kezalik: işiten bir kulak, işitmeyen bir kulak mukabilinde kesilebilir. Çünkü kulak uzuvları zahiren birer cemal olarak mütemasil bir halde
bulunurlar. İşitme kuvveti ise başdadir, bu bir ille t den dolayı zail olmuş olur. Bu, asıl bir uzvu haricî olan kulağa bu bakımdan bir noksaniyyet 
vermiş  olmaz.
(2) : Âza arasında isim ve  mevzu itibariyle rnümeselet bulunmalıdır.
Binaenaleyh sağ el, sağ el mukabilinde ve sol el, sol el mukabilinde kısas olunabilir. Fakat sağ el mukabilinde sol el ve bilâkis sol el mukabilinde
sağ el kısas olunamaz. Parmaklarda, dişlerde de bu hüküm caridir.
Kezalik: bir kimsenin kulağım kısmen kesen şahsın kulağı da ayni nisbetde kesilir. Meselâ: mecniyyün aleyhin kulağının üçde biri kesilmiş olsa
caninin kulağının da üçde biri kesilir. Bu hususda mesahaya bakıl-maz. Çünkü kulaklar arasında irilik, küçüklük itibariyle fark vardır. Mesaha
nazara alınsa caninin kulağının tamamı veya büyük bir kısmı kesilmeğe mahkûm olabilir.
(3) : İki tarafın, yani: cani ile mecniyyün aleyhin uzuvları, tama-miyyet ve kemal itibariyle müsavi olmalıdır.
Binaenaleyh görür bir göz, görmez bir göz mukabilinde ve söz soy-lcr bîr lisan, ahres bîr lisan mukabilinde kısasen kesilemez.
Kezalik: sahih bir el veya ayak, çolak bir el veya ayak mukabilinde ve parmakları tam olan bir el, parmakları noksan olan bir el mukabilinde
kesilemez. Çünkü mecniyyün aleyhin hakkından ziyadesi istifa edilmiş olur. Velev ki cani razı olsun. Zira kanlar, uzuvlar ibahe ile mubah olmaz.
Fakat nakıs olan bir uzuv mukabilinde ayni mikdarda nakıs olan bir uzuv kısasen kesilebilir.
(4) : Cerihalardan dolayı kısas icra edilebilmesi iğin, cerihalar,-kemiğe dayanmış olmalıdır.
Binaenaleyh kemiğe dayanan her cerhden dolayı kısas yapılır: yüzde veya başda olan muztha gibi ve elde, kolda, bacakda açılan sair cerihalar
gibi. Çünkü Allah Tealâ(. u-U»^,Jl^)buyurmuşdur. Eğer-kemiğe müntehî olan her cerihadan dolayı kısas icab etmese böylece tensis bu-yurulmuş
olan kısas hükmü sakıt olmuş olur.
(5) : Yukarıdaki esaslara nazaran bazı meseleler teferrü eder. Ezcümle: amden kırılan her diş. mukabilinde caninin de o dişi kırılır. Velev ki,
mecniyyün aleyhin dişi altın ile bağlanmış bulunsun. Çünkü bunların arasında yine mümaselet mevcuddur.
Cani, dişin bir kısmını kırmış olsa kendi dişinin de o mikdarı kırılır. Şu kadar var ki bu dişin tamamen kopmayacağından veya kararma-Vacağından
emin olmak  lâzımdır. Bu emniyet bulunmazsa kısas sakıt her   niinkü bu halde kısas icrası, hayfı mucib, mümaseleti muhil olur.
 (6) : Tecavüze maruz kalan bir uzvun veya menfaatin, meselâ bir dişin veya bir göz görmesinin avdet edeceği = yerine geleceği ehli hıb-renin
ifadelerine binaen ümid edilirse hemen kısas veya diyet istifa edilemez, bunlar te'hir  edilir. Bilâhare  bunların  misli,   zail  olan vasıfları veçhile
yerine gelirse artık caniye kısas veya diyet lâzım gelmez. Çünkü telef edilen şey, avdet etmişdir. Kesilen saçların avdet etmesi gibi. Fakat digi ve
emsali eğri veya mütegayyir bir halde avdet ederse cani üzerine hükümeti adi lâzım gelir. Zira bu, bir noksandır, caninin filile husule gelmişdir,
bunu zamin olması icab eder.
Çıkarılan dişin vesairenin misli, avdeti mümkün olan zamanda avdet etmeyib de etıbbanın beyanına nazaran avdetinden ye's hâsıl olsa mecniyyün
aleyh, kısas ile diyet beyninde muhayyer olur.
Ehli hibrenin tahmin etdiği müddet içinde mecniyyün aleyh vefat etse artık cani hakkında kısas yapılamaz, diyet vermesi icab eder. Çünkü
mecniyyün aleyhin vefatiyle zayi olan uzvunun avdetine imkân kalmam ışdır.
(7) : Kısasın sirayeti hederdir. Cinayetin sirayeti ise - kablelbür' kısas icra edilmiş olmayınca - mazmundur.
Binaenaleyh bir kimsenin meselâ bir eli kısasen kesilib de bunun sîrayetiyle o kimse ölse mecniyyün aleyh üzerine bir şey lâzım gelmez.
Fakat bir şahıs, bir kimsenin meselâ: bir parmağım keaib de henüz kısas icra edilmeden bunun sirayetiyle o kimsenin eli düşse bu el, cani hakkında
ya kısas veya diyet ile mazmun olur.
Amma bu kesilen parmağın yeri daha iyi olmadan sahibi cani hakkında kısas icra ettirmiş olsa artık bilâhare elinin düşmesi heder olur. Bundan
dolayı caniden bir şey alamaz. Çünkü yarasının daha iyi olmadan kısas icra etdirmesi, sirayet neticesi olarak vücude geleceği melhuz fazla bir
zarara razı olduğunu gösterir. Neylürmeârib, Keşşafül'kina.)
(Zahirîlere göre de cerihalar, on birdir. Biri caifedir ki, cevfe kadar nüfuz, eden yaradır. Diğerleri de harıza, damiye, damia, bazıa, mü-telâhime,
sirnhak, musiha, hâşime, münekkile, me'mumedir. Simhaka muta, me'murneye de âmme dahi denir. Bunların hepsinden dolayı kısas icra edilebilir,
mümaselet kabildir. âyeti kerimesi de buna delildir. Yani: hürmetler, ihtiramı, muhafazası vacib olan şeyler, kısasa mukabeîei bilmişle tâbidir.
Artık kim size tecavüz ederse siz de ona hakkınızdaki tecavüzünün mislile^ mukabelede bulununuz. Allah'dan korkunuz, eğer bu cerihalardan bir
kısmında mümaseleti temin mümkün olmasaydı Hak Tealâ Hazretleri onu tahsis eder, mücmel suretde emir buyurmazdı. Elmuhallâ.)
Sair müctehidîni kiramın buna karşı mukni cevabları vardır. Ezümle denilebilir ki: Bu âyeti kerîmede mümaselete riayet edilmesi emolunuyor.
Cerihaların bir kısmı arasında mümaselet temini ilmen, fen-len kabil olmayınca bunlar bu âyeti kerîme ile de kısas hükmünden tahriş ve istisna

edilmiş bulunur. Artık emri ilâhîde icmal, ademi beyan ahis mevzuu olamaz. 
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Kisas Hakkına Malik Ve Kısası İstifaya Salahiyetli Olanlar   :
 
288 - : Bir  caniyi   kısas suretiyle  cezalandırmak   hakkına  mâlik )lan kimseye «müstahıkkı kısas» denildiği gibi kısas hakkının bilfiil yerine
getirilmesine, cani hakkında kısas cezasının tatbik edilmiş bulunmasına da «istifai kısas» denilir.
289 - : Kısası icab eden cinayet, bir uzvun cerh veya kat' edilmesi suretiyle vuku bulmuş ise kısasa müstahik, kısası istifaya salahiyetli olan kimse,
berhayat ise bizzat uzvu cerh veya kat' edilmiş olan kimsedir.
Fakat cinayet, kati suretiyle vuku bulmuş veyahut bir uzvun cerhi veya kat'ı suretiyle vuku bulmakla beraber mecniyyün aleyh bilâhare vefat etmiş
olunca bu istihkak ve salâhiyet: evvelâ: mecniyyün aleyhin vârislerine, sonra Ha veliyyül'emre - hükümete aid bulunur. Vârislere mevlel'itake ile
mevlel'müvalât da dahildir.
Rakiklerin müstahikul'kısası da mâlikleridir.
Bu esaa üzerine aşağıdaki meseleler, tefemi eder:
290 - : Maktulün yalnız bir varisi var ise hakkı kısase müstakildi malik olur. Müteaddid varisleri var ise bunlardan her biri yine müstakillen alâ
vechü'kemal kısas hakkına mâlik bulunur. Çünkü kısas tecezziyi kabil değildir. Kabili tecezzi olmayan bir hakda ise şirket carî olamaz.



Binaenaleyh bu kısası varislerden her biri bizzat istifa edebilir. Bu istifa ile de matiûb olan gaye vücude gelmiş olur.
Bu, imamı Âzam'a göredir, İmameyne göre vârisler, kısas hakkına hissei irsiyyeleri nisbotinde şirket tarikiyle mâlik olurlar. Çünkü bu hak esasen
maktule aiddir. Maktul ise bu hakkı istifadan âciz olmakla onun yerine varisleri bitarikil'irs kaim olmuş olurlar.
291 - Yukarıdaki  meseleye  aid iki  ictihad  üzerine  bazı  semereler terettüb eder. Ezcümle varislerden biri,  diğerlerinin gıyabında kat! hadisesi
üzerine beyyine ikame etse bu beyyine, gaib varisler hakkında kifayet eder mi, yoksa onların da bilâhare isbatı vücud edince yeniden beyyine ikame
etmeleri lâzım gelir mi?
İmamı Azama göre bu hususda her varis, diğer varise nazaran yabancı mesabesinde olmakla yeniden beyyine ikamesine lüzum görülür. İmameyne
göre ise bu hususda varisler arasında by* şirket bulunduğundan birisinin ikame edeceği beyyine, diğerleri için de kifayet eder.
292 - : Maktulün varisleri mükellef kimseler olunca içlerinden birinin talebiyle kısas, istifa edilebilir. Şu kadar var ki, kısas esnasında sair varislerin
de hazır bulunmaları lâzımdır.  Bunların huzurlarına lüzum gösterilmekdeki hikmet ise ukubetin hululünü müşahede ânında galeyana gelecek bir
merhamet duygusiyle bunların katili af etmeleri ümididir. Çünkü katili af etmek, tekvadan,  fazl-ü  keremden madud  olduğundan temenniye
şayandır.  Binaenaleyh  bu  mükellef varislerden biri gaib olunca kısas icra edilemez.
293 - : Maktulün varisleri tamamen çocuk bulunursa bazı fuka-haya göre bunların bulûğuna intizar olunur. Diğer bazı fukahaya göre de bunların
namına hâkim, kısası istifa eder.
294 - : Maktulün varislerinin bir kısmı büyük, bir kısmı da küçük olduğu takdirde bakılır: eğer bu varisler arasında übüvvet, uhuvvet gibi bir
karabet mevcud ise İmamı Âzam'a göre büyük varis tarafından  kısas  istifa  edilebilir.   İmameyne   göre   ise   bunların  aralarında uhuvvet gibi bir
karabetin mevcudiyeti, kısası istifa için kifayet etmez. Çünkü müşarünileyhi maya nazaran kısas hakkı varisler arasında müşterek olduğu cihetle bu
hakkı şeriklerden biri bizzat istifa edemez. Çocuğun bulûğunda katili  af etmesi  veya onunla bir bedel üzerine  sulh yapması me'muldür. Şu kadar
var ki büyük varis, küçük varislerin babası veya dedesi bulunursa o zaman kısas icra edilebilir. Nitekim müs-takiüen bir çocuk İçin sabit olan bîr
kısasın hakkım bunun babası veya babasının babası da velayet ve niyabet tarikiyle İstifa edebilir. Bu kısas, gerek nefse ve gerek mâdûnennefse aid
olsun müsavidir. Fakat bunlar, katili af edemezler. Çünkü bunların çocuk  hakkındaki velayetleri, şefkate, nazar ve maslahata müsteniddir. Af ise
buna münafidir.
295 - : Zevcesinden başka varisi olmayan bir maktulün zevcesi ve zevcinden başka varisi bulunmayan bir maktulenin zevci müstakilen kısas
hakkına mâlik olur. Bu hususda beytül'mal eminin huzur ve muvafakati  aranmaz.
296 - ; Maktul olan bir rakikin velîsi,  mevlâsıdır.  Mevlâ, kısası bizzat istifa edebilir. Fakat bu rekika başkasının da hakkı teallûk ederse mevlâsı
müstakillen kısas icrasına salahiyetli olamaz.
Meselâ: maktul olan bir kölenin rakabesi bir şahsa, hizmeti de başka bir şahsa, vasiyet edilmiş bulunsa bu iki şahısdan. hiçbiri katil hakkında
münferiden kısası istifa edemez. Belki bunlar içtima edince mu-saleh bilhidmenin nzasiyle diğeri kısası istifa edebilir.
297 - Bir maktulün yalnız bir veya müteaddid mevlel'itakaaı mev-cud olsa bunlar kısası istifaya salâhiyetti bulunurlar.  Fakat maktulünıem
mevlel'itakesi, hem de sair varisi bulunsa veliyyi kısaada iştibah ıâsıl olacağı, cihetle kısas icrası kabil olmaz.
298 - : Velayeti kısası haiz olan malûm olmazsa kısas icra edilemez. Binaenaleyh amden kati edilen bir mükâtebin vaziyetine bakılır: Eğer bedeli
kitabete kâfi mal bırakmamış olursa velîsi, mevlâsı' olacağından mevlâsı tarafından kısas istifa edilebilir. Bunda ittifak vardır. Çünkü o, rakik olarak
ölmüştür.
Bedeli kitabete kâfi mal ve hür varis bırakmış olduğu takdirde ise katili hakkında kısas icra edilemez. Çünkü bunun hür olarak mı, yoksa köle
olarak mı öldüğünde sahabei kiramın ihtilâfı vardır. Hür sayıldığı takdirde velîsi, varisdir. Köle sayıldığı takdirde velîsi, mevlâsıdır. O halde
veliyyi katilde iştibah vardır. Bu iştibah ise kısas icrasına manidir. Bu hususda varis ile mevlâ içtima ve ittifak etseler de yine kısası istifa
edemezler. Zira iştibah, içtima ile zail olmaz.
Bu mükâteb, kâfi mikdar mal bırakıb mevlâsından başka varisi bulunmadığı takdirde ise îmamı Âzam ile İmam Ebu Yûsüf'e göre mevlâsı için
hakkı kısas sabit olur. Çünkü bu halde men lehülhak, müştebih ol-mayıb teayyün etmiş bulunur, tştibah, müzahemeyi mucibdir. Bunda ise iştibah
mevcud değildir.
Fakat tmam Muhammed'e göre mevlâ için kısas hakkı asla sabit olmaz. Zira velayetin sübutü sebebinde iştibah vuku bulmuş olur. Şöy le ki: eğer bu
mükâteb, hür olarak Ölmüş ise sübuti velayetin sebebi, karabet olacağından mevlâsı için velayet sabit olmaz. Köle olarak ölmüş ise velayetinin
sebebi, mülk olacağından mevlâsına velayeti kısas sabit olur. Artık sübuti velâyetde iştibah vaki olacağından bu mevlâ için hakkı kısasın sübutüne
manidir.
Mu'takul'ba'z da mal bırakmaksızın âcizen kati edilse imamı Azama göre katili hakkında kısas icra edilemez. Çünkü bunun da velîsi hakkında
iştibah mevcuddur.
t'tak mebhasine müracaat!..
299 - : Velâi müvalât altında bulunan bir maktulün başka varisi bulunmadığı takdirde kısas hakkına veliyyül'müvalât mâlik olur. Çünkü veliyyi
müvalât, maktulün son varisi bulunmuş olur. Fakat bu maktulün başka varisi de, meselâ: zevcesi de mevcut olduğu takdirde kısas icra edilemez.
Zira bu halde veüyyi katilin kim olduğu şüpheli bulunur.
Velâ bahsine müracaat!.
300 - : Halk arasında varisi,  velisi bilinmeyen  herhangib maktulün velîsi, veliyyüremrdir.  Binaenaleyh veliyyül'emr veya  kendisinin naibi,
amden vuku bulan bir katilden dolayı katil hakkında kısası istifa edebilir. Maahaza. bu katil ile diyetden dûn olmamak üzere bir mai
mukabilinde sulh de yapabilir. Fakat katili af edemez. Çünkü kısas, bütün müslümanların hakkıdır. Veliyyül'emr ise müslümanların bir naibidir,
onların haklarım İskata salâhiyetdar olamaz.
Bu mesele, İmamı Âzam ile İmam Muhammede göredir. İmam Ebu Yûsüf'e göre darı islâm ahalisinden olan bir maktul, âdete nazaran va-risden,
veliyyi hâsdan hali olamaz. Şu kadar var ki, bunların kimler oldukları, bilinmeyebilir. Bu hal ise veliyyül'emrin velayetine manidir. Zira velayeti
hassa, velayeti âmmeden akvadır. Binaenaleyh bu halde veliyyül'emr, katil hakkında kısas icra edemez, belki beytülmal'in nef'ine hizmet için
katilden maktulün diyetini  alır.
Fakat maktul, dari harb ahalisinden olub müslüman olarak henüz dari islâma gelmiş bir yabancı ise zahir olan, onun veliyyül'emrden başka velîsi



olmamakdır. Binaenaleyh onun hakkında icrai velayet, veliy-yül'emre aid bulunur. Bu halde Veliyyül'emr muhayyerdir, dilerse katili kısasen
öldürür, dilerse kendisinden hazinei devlet namına maktulün diyetini almakla iktifa eder.
301 - : Bir maktulün vasisi, katilden dolayı kısası istifaya salâhiyetdar değildir. Çünkü vasinin tasarrufaü bihakkın nazar ve maslahata müstenid
olamayacağı cihetle nefs hakkında tasarrufu tecviz edilemez. Fakat herhangi bir uzvun cerh ve kat' edilmesinden dolayı lâzım gelen kısası istifaya
salâhiyeti vardır. Zira uzuvlar, mal mecrasına cari olduğundan bunlardan dolayı vasinin tasarrufu caizdir.
Kezalik: bir velî veya vâsî, diyetden noksan olmayan bir bedel mukabilinde katil ile auîh olabilir.
Musa leh ve mukarrün leh binneseb de veliyyi kısas olamazlar.
302  - : Hakkı kısasda tevarüs carîdir. Binaenaleyh veliyyi kısasın vefatiyle kısas hakkı sakıt olmayıb varislerine intikal eder.
Meselâ: bir maktulun yalnız iki oğlu bulunsa hakkı kısas bu ikisine aid olur. .Bilâhare bunların biri vefat etse onun mâlik olduğu bu kısas hakkı
kendisinin varislerine mevrus olur. Bedayi, Dürer, Tatar Hani yye, Izahatül'cinayat fî ahkâmil'kısası veddiyat.)
«(Malikîlere göre de kısası istifa hakkına mâlik olanlar şu veçhiledir:
(1) : Cinayet finriefs'den dolayı kısas istifa hakkı, evvelâ maktulün nikâh ve velâ itibariyle dereceleri beyan olunan erkek asabesine aid-dir.
Derecesi karîb olan asabe var iken derecesi baid olan asabe bu hakka mâlik olamaz. Meselâ: maktulün babası var İken dedesi ve oğlu var iken
kardeşi bu hakka mâlik değildir. Ancak kardeşi ile ceddi bu hu-şuada müsavidirler.
Zevç, zevce, ana bir kardeş asabeden olmadıkları cihetle hakkı kısasa mâlik değildirler.
(2) : Maktulün  asla asabesi  mevcud olmazsa  vehyyüremr,   kısası icra eder. Maktulü af edemez. Meğer ki katil ile maktul gayri müslim iken
bilâhare katil müslüman olsun.
(3) : Evliyai kısas, bir derecede oldukları halde içlerinden biri kendisiyle muhabere kabil olacak bir mesafede gaib bulunsa kısas icra
edilebilmesi'için gelmesine intizar olunur. Çünkü gelip caniyi af etmesi rne' muldür. Fakat mefkud gibi, esir gibi gaybubeti uzak bulunursa
kudümüne intizar olunmaz, hâzır olan veli, kısası icra edebilir.
Bir de hazır olan velî, caniyi af ederse gaib olan velinin gelmesine bakılmaz. Velev ki bulunduğu yer pek yakın olsun. O halde kısas sakıt oiur, gaib
olan veli, diyetden hissesine düşeni alabilir.
(4) : Dereceleri mütesavi velîlerden biri cünum mutbik ile mecnun veya çocuk bulunsa bunların ifakatine, bulûğuna intizar olunmaz, kısas icra
edilebilir. Bunlar da diyetden hisselerine müstahik olurlar.
Fakat en yakın velî, yalnız çocukdan ibaret olub kısasın sübutü, onun bulûğuna mütevakkıf olursa hemen kısas icra edilemez, onun bu-. lûğuna
intizar olunur.
(5) : Kadınlar da maktule varis olub erkek farz olundukları takdirde asabeden olarak kendilerine müsavi derecede erkek asabeden kimse
bulunmazsa kısası istifa hakkına mâlik olurlar.
Meselâ: maktulün kızile veya ana baba bir kız kardesile amcası bulunsa bu kadınlar da bu hakka mâlik olurlar. Fakat maktulün kızile beraber oğlu
veya kız kardeşile erkek kardeşi bulunsa bu kadınlar ne kısas, ne de af hakkına mâlik olmazlar.
(6) : Bir maktulün hem dereceleri yakın kadın varisleri, hem de dereceleri bunlardan uzak erkek  asabeleri bulunsa bu  iki sınıfdan her biri katili
kısasen kati ettirebilir. Fakat bu iki sınıfdan velev birer şahıs içtima etmedikçe caniyi yalnız bir sınıf affedemez.
Meselâ: maktulün bir kızı bir de liebeveyn veya İieb kız kardeşi bulunsa bunlardan her biri katilin, kısasını isteyebilir. Fakat bunlar içtima
etmedikçe katil af edilemez.
(7) : Veüyyi kısas, vefat etse istifa hakkı varislerine intikal eder. Bu. hususda dereceleri müsavi olan erkekler ile kadınlar bu hakka bir-likde mâlik
olurlar. Bunlarda derecesi müsavi erkek aaabenin bulunması meşrut değildir.
Meselâ: maktulün oğlu ölüp bir oğlu ile bir kızını terk etse bunların ikisi de kısası istifa hakkına mâlik olur.
(8) : Evliyai demin, yani  :  kısas hakkına mâlik olanların bazıları büyük, bazıları da küçük olub büyükler, katili af etse kısas sakıt olur, riivf-tfion 
hisselerini   alırlar.
 (9) : Kısasa müstahik çocuk ölse velisi veya vasisi muhayyer olur, çocuğun hakkında eslâh olanı nazara alır, ona göre ya katil hakkında kis;ısı
iltizam eder veya diyeti kâmile alır. Katil zengin olunca onunla diyet  rnikdarından noksana sulh olamaz.: Bir kimse, aniden katil oîan bir şahsı,
haksız yere amden Öldürse evvelki maktulün velisi, bu kimseye karşı kısas hakkına mâlik olur. Bu kimse, ajcaül şahsı hataen öldürdüğü takdirde de
evvelki maktulün velîsi, müstahik olduğu kısas yerine bu ikinci katilden diyet alabilir. Muhtasarı Ebiz'ziya, Şerhi Muhammedirhıraî,
Minehürcelîl.)
(Şafiîlere göre de kısası istifa hususunda şu gibi meseleler vardır:
(1) : Kısas hakkı, sahih olan kavle göre varislerin hepsine hissei irsiyyeleri nisbetinde sabit olur, velev ki dereceleri mütefavit olsun.
Varislerden bazıları gaib veya çocuk veya mecnuu bulunursa gaibin kudümüne, çocuğun bulûğuna, mecnunun ifakatine intizar edilmesi icab eder.
Mecnun fakir oluh nafakasını verecek kimsesi bulunmazsa velîsi veya vasisi caniyi diyet mukabilinde af edebilir. Çünkü mecnunun ifakati için
beklenilecek yakinen muayyen bir müddet yokdur.
(2) : Kısas hakkında mâlik olanların huzurlarına kadar hâkim, caniyi habs eder, onu kefil ile tahliye etmez. Çünkü kaçması melhuzdur.
(3) : Gerek  nefse ve gerek   azaya aid kısasları,   bunları  istifaya müstahik olanlar, alelfevr icra ettirebilirler. Caninin marîz olması, havanın pek
sıcak veya pek soğuk bulunması bu hakkın istifasına mani değildir. Çünkü hukuki şahsiyyede müzayaka asıldır, yani:  o hukukun biran evvel
istihsali bir esasdır. Tuhfetül'muhtaç, Haşiyei Şirvanî.)
(Hanbelîlere göre de kısası istifa hususunda şu gibi esaslar vardır: il)   : Maktulün bütün varisleri,  terikesindeki hissei irsiyeleri  nis-botinde kısas
hakkına mâlik olurlar. Çünkü kısas hakkı, maktulden kendilerine intikal eder. Zira kısas da diyet gibi maktulün nefsinin bedelidir.
(2) : Aslâ varisi olmayan bir maktulün kısas hususunda velîsi, ve-liyyüTemrdir.  Çünkü veliyyül'emr. velîsi olmayanın velîsidir.
Veliyyül'emr, cani hakkında dilerse kısası icra eder ve dilerse onu diyetden noksan olmamak üzere bir mal mukabilinde af eder. Fakat meccanen ve
diyetden noksan bir mal mukabilinde af edemez.' Çünkü bu, müslümaniar için sabit bir hakdır, bunu terk etmesi caiz olamaz. Bunu terk etmekde
n-ıüslümanîar için bir faide yokdur.
(3) : Kısas istifa, edilebilmesi için üç şart vardır. Şöyle ki: Evvelâ kısasa müstahik  olan,  mükellef olmalıdır, çocuk  veya



mecnun olursa cani, çocuğun bulûğuna, mecnunun ifakat bulmasına kadar habs olunur. Hazreti Muaviye, Hüdbetübnü Haşremi öldürmüş olan şahsı,
Hüdbenin oğlunun bulûğuna kadar heps etmişti. Bu hâdise, saha-bei kiramın asrında idi. Bu, inkâr edibnemişdir, bu cihetle icma mesabesinde
bulunmuşdur. Binaenaleyh caniyi çocuk veya mecnun namına velîsi veya vasisi veya hâkim kısas ettiremez. Ancak mecnun nafakaya muhtaç olursa
cani diyet mukabilinde af edilebilir.
Saniyen - : Kısası istifa hususunda müstahik olanlar, ittifak etmelidirler. Bunu içlerinden bazıları icra edemez. Aralarında gaib olanlar var ise
kudümlerine ve gayri mükellef olanlar var ise mükellef olmalarına intizar olunur. Çünkü bunlar, kısasda şerikdirler, bunda birisi için
istiklâl caiz değildir.
Müstahiklerden biri Ölürse varisi yerine kaim olur.
Salisen - Kısasın istifasında başkasına teaddî ve tecavüzden emniyet bulunmalıdır. Binaenaleyh hakkında kısas yapılacak olan bir kadın gebe
bulunsa hamlini vaz edinceye kadar öldürülemez. Çünkü bu öldürme, cenîne teaddî eder, katilde israf edilmiş, olur. Sonra çocuğu emzire cek kimse
bulunursa validesi kati edilir, bulunmazsa tam iki sene aut vermedikçe kati edilemez.  Neyîül'meârib, KeşşafüTkına.)
(Zahirîlere göre de kısası istifa etmek, veliyi katilin hakkıdır. Veli, bu hususda başkasını tevkil edebilir. Kısas, bir ve tekvadan mâduddur, Bu cihetle
bunda teavün vacibdir. Bu halde vekil, velînin gıyabında kısası icra edebiür. Çünkü kısas, Allah Tealâ'mn ve peygamberinin em-riyle yakinen
Vacibdir, bunda velinin huzuru şart değildir. Binaenaleyh veli, bu işe memur etdiği şahsın gıyabında caniyi af etse bu, sahih olmaz. Meğer ki bu af

haberini memur, daha kısası istifa etmeden sahih bir suretde almış bulunsun, Elmuhallâ.) 
[36]

 
Kısasın Te Veçhile İstifa Edileceği:
 
303 - : Katil tarikiyle olan kısas, yalnız kıhc gibi keskin bir âleti, carihe ile, bir silâh ile katilin boynunu kesmek suretiyle istifa edilir, Velev ki,
katil, maktulü suya veya ateşe atmak veya gözlerini çıkarmak veya parça parça etmek gibi bir suretle öldürmüş olsun.
Şayed veliyyi kısas, katili silâhdan başka bir şey ile öldürmek isterse hâkim tarafından men edilir. Fakat öldürmüş olursa hakkında bir zaman lâzım
gelmez. Çünkü mâlik olduğu bir hakkı istifa etmiş bulunur. Şu kadar var ki, caiz görülmeyen bir tarike tevessül etdiği cihetle âsim olacağından
ta'zâre müstahik olur.
304 - ; Amden kati, usulen sabit ve bütün varislerin talebi lâhik olunca kısas tehir edilemez. Fakat kısasına hükm edilen şahıs, gebe bir kadın ise
hamlini vaz edinceye kadar hakkında kısas icra edilemez.
Kezalik: katilin bir uzvu başka "bir kimse tarafından cerh veya kat' edilecek olsa cerahat, iltiyam pezîr oluncaya kadar kısas icra edilemez,
305 - : Amden yapılan bir ka'til hâdisesi, bir cemaat arasında vuku bulub katil cemaatçe  malûm bulunduğu takdirde  maktulün yegâne varisi olan
kimse, katili derhal kıaasen kati edecek olsa kendisine bir şey lâzım gelmez.  Kısasa hükm edilmiş olması  her  halde icab etmez. Fakat maktulün
varisleri müteaddid olursa içlerinden birisi bu veçhile kısas icrasına kıyam edemez. Çünkü diğerlerinin katili af etmeleri melhuzdur.
306 - : Hakkında hüküm lâhik  olan bir kısası veliyyi .kısas bizzat istifa edebileceği gibi binniyabe de istifa edebilir. Çünkü kwası bizzat istifaya
herkesin bedeni veya za'fı kalbi veya usulüne vukufu mü-said olamaz.  Bu cihetledir ki,  kısaslar,   mahkemelerce  ber   nehci   şer'î "sabit oldukdan
sonra evliyai kısası temsil edecek birer naib tarafından icra edüegelmişdir. Şu kadar var ki, fou halde veliyyi kısasın da kısas esnasında hazır
bulunması lâzımdır. Hattâ veliyyi katilin emr ve tevkili olmaksızın ecanibden bir kimse, katili âleti carihadan biriyle kati edecek olsa - amden kati
olacağı  cihetle - hakkında kısas lâzım  gelir. Diyeti mucib olacak bir veçhile kati eylediği takdirde de men aleyhükı-sas olan bu ikinci maktulün
vârislerine diyet vermesi icab eder. Bedayi, bahri Raik, Hindiyye.
«(Malikî mezhebiiice meşhur olan kavle göre nefs hakkındaki kısası bilfül istifa etmek hususunda muhayyerlik, hâkime aiddir. Hâkim, dilerse
caniyi bizzat kendisi kısasen kati eder ve dilerse onu kısas için veliyyi katile teslim eder.
Hâkim, caniyi veliyyi kısasa teslim etdiği takdirde onun caniye fazla zahmet vermesine, meselâ: onun bazı azasını kesmesine meydan vermez,
bundan onu nehy eder.
Veliyyi katil, veliyyiremrin veya naibinin iznini istihsal etmeden caniyi öldürse te'dib olunur. Meğer ki veliyyül'emrin kısası icra etmiyece-ğine
kani bulunsun. O takdirde te'dibe müstahik olmaz.
Mâdûnennefs kısasa gelince bunu icra, ehli marifete, bu babda mütehassıs olan şahıslara mahsus olduğundan bunu istifa salâhiyeti, mecniyyün
aleyhe verilemez. Hâkim bunu ehli vukuf vasıtasiyle yapdınr. Çünkü bu kısası caninin ölümüne müeddî olmayacak ve mecniyyün aleyhin
cerihasından fazla ve noksan bulunmayacak suretde yapmak, herkes için kabil değildir.
Uzuvlarda yapılacak kısas, pek soğuk veya pek aıeak bir zamana veya caninin hali marazına tesadüf edib bu yüzden caninin Ölmesinden korkulursa
icrası te'hir edilir.
Katil, maktulü ne veçhile Öldürmüş ise kendisi de o veçhile öldürülür. Bundan yalnız bazı katiller müstesnadır, bunlarda mümaselet aranmaz, katil
yalnız kılıç ile kati edilir. Bir kimseyi şarab veya zehir içirmekle veya uzun müddet ac ve susuz bırakmakla öldürmek gibi. Mine-hülceül, Şerhi
Muhammedii'hırşî.)
(Şafiîlere göre de veliyyül'emrin veya naibinin izni munzam olmadıkça kısas, had, ta'zir istifa edilemez. Çünkü bunlar, hukuki ibade müteallik
olub ehemmiyeti büyük, nazar ve tedkike muhtaç olduğundan bunların huzun hâkimde usulü dairesinde hüküm altına alınmaları lâzımdır.
Hâkim tarafından sabit olub hüküm altına alınan nefs hakkındaki bir kısası hâkimin izniyle veliyyi katil istifa edebilirse de azaya aid bir kısası ne
mecruh, ne de velîsi istifa edemez. Çünkü azada kısas icrası müşkil olduğundan bunda haddi, tecavüz etmek,-mecruhun fazla müte-ellim olmasına
sebebiyet vermek ihtimali vardır. Binaenaleyh bu kısas, bu hususda mümareae sahibi olan bir kimse marifetiyle yapılır. Bu mü-marese sahibine
cellâd denilir ki: kısası, hududu, ta'zirleri istifa için tayin ve tevkil edilen kimse demekdir. Bunun ücreti, zengin olan cani üzerine lâzım gelir.
Kısas icra edilirken hâkim ile iki âdil kimsenin hazır bulunmaları mesnundur. Çünkü kısas, bir emri hatîr olduğundanbunda kullanılan âlete ve cani
hakkında fazla zahmet verilmeksizin kısasın icra edilmesine nezaret etmelerine ihtiyaç vardır.
Kısas, hukuki şahsiyyedendir. Bu gibi hukukdan dolayı hâkimin velayeti, buna müstahik ve ehil olan kimselerin talebine mütevakkıf dır. Bunlar
tarafından taleb vuku bulmadıkça hâkim, kısas icrasına emr edemez. Hukukullahda ise ceza tertibi, böyle bir talebe mütevakkıf değildir.
Kısas icrasına müstahik olanlar, hepsi birden kısası istifaya mübaşeret edemezler. Bu takdirde caniye fazla zahmet verilmiş olabilir. Fakat onlar



içlerinden münasib birini bu istifa için tayin ederler. Bu hususda ittifak edemezlerse aralarında hâkim tarafından kur'a keşide edilir. Namına kur'a
isabet eden, diğer müstahiklerin izinleriyle kısası istifa eder.
Müteaddid müstahıklardân biri kısasa mübaderet ederek caniyi öldürse ezher olan, hakkında kısas lâzım gelmemesidir. Çünkü caniyi öl-dürmekde
onun da hakkı vardır. Bu halde mütebaki varisler, caninin te-rikesinden hisseleri nisbetinde diyet alabilirler. Çünkü kısas, kendi ihtiyarları
olmaksızın fevt olmuşdur. Nitekim caniyi bir yabancı öldürdüğü takdirde de kısasa müstahik olan varisler, caninin terikesinden diyet haklarım
alabilirler.
Bir kavle göre de mütebaki varisler, diyetden hisselerini bu kısası istifaya mübaderet etmiş olan varisden alırlar. Zira bu varis, o hakkı sanki kendisi
kamilen istifa etmişdir.
Şafillere göre de katil, maktulü ne veçhile Öldürmüş ise .kendisi de o vech ile öldürülür. Çünkü kısas, mümaselet esasına müsteniddir. Binaenaleyh
katil hakkındaki muamele, maktul hakkındaki muamele ile mütenasib olmalıdır. Meselâ; katil, maktulü suya veya ateşe veya yüksek bir yerden
aşağıya atmak suretiyle öldürmüş ise kendisi de o vech ile öldürülür. Kezalik habs ederek taamsız ve susuz bırakmakla öldürmüş ise kendisi de o
kadar mühlet taamsız ve susuz bırakılır. Bu müddet içinde ölmezse kılıç ile öldürülür. Bir de sihr etmek suretiyle bir kimseyi öldürmüş olan şahıs,
kıhç ile öldürülür.' Kitabül'üm, Muhtasarı Müzeni, Tuhfetul'muhtae.)
(Hanbelîlere göre de kısas, herhalde veliyyül'emrin veya naibinin huzurunda icra edilmelidir. Çünkü aksi takdirde teşeffii sadr için haddi tecavüz
etmek ihtimali vardır, buna muhalif hareketde bulunanlar ta' sûre müstahik olurlar. Maamafih veliyyi katil, hodbehod kısas yapsa hakkını istifa
etmiş olacağından kısas yerinde bulunur. Şu kadar var ki bu hareket, esah olan kavle göre haramdır, bu cihetle ta'ziri müstel-zimdir.
VeliyyÜTemr veya naibi bakar; eğer veliyyi katil, kısası güzelce icraya kadir ise bunu ifaya temkin eder. Veli de bu kısası bizzat yapmakla buna
münasibini tevkil etmek hususunda muhayyer olur. Fakat veliyyi katil, kısası güzelce ifaya muktedir değilse veliyyüTemr, bunu istifa edecek bir
kimseyi tevkil etmesi için veliyyi katile emr edr.
Cani, veliyyi katilin rızasiyle kendi nefsi hakkında bizzat kısası icra edebilir. Bu halde velînin vekili sayılır.
Evliyai kısas, müteaddid olunca içlerinden birisi kur'a ile takdim olunur, diğerlerinin tevkil etmelerile kısası icra eder. Bu hak, bütün vârislerin
olduğundan bu tevkil bulunmadıkça kısas icra edilemez, içlerinden birini veya başkasım tevkil hususunda 'ittifak edemezlerse ittifak edinceye
kadar kısasdan men olunurlar.
Kısas, caninin boynunu kılıcile veya bir uzvunu bıçak ile kesmek suretiyle yapılır. Başka şey ile kati ve kat' etmek hayfı, fazla eziyeti mucib olacağı
cihetle haramdır. Elmuğnî, Neylül meârib, Şerhül'mün-teha.)
(Zahirîlere göre de veliyyi katıl, kısası icrayamüstahikdir. Velîler, müteaddid olub kısası icra hususunda ittifak edemezlerse içlerinden birini veya
haricden başkasını bu işe tevkil etmeleri kendilerine emr olunur. Aksi takdirde aralarında kur'a keşide edilir". Kur'a hangisinin adına çıkarsa kısasa
o tevelli eder.           
Veliyyi maktul, muhayyerdir. Dilerse katili af eder ve diterse onu kati etdiği veçhile öldürür. Meselâ: katil maktulü döğmekle veya sokmakla veya
itmekle, veya yakmakla veya suya atmakla veya başını yarmakla veya ac, susuz bırakmakla veya boğmakla veya hayvana çiğnetmekle öldürmüş
iae veliyyi maktul de onu o suretle öldürebilir. Cürüm ile ceza arasında müsavat, bunu icab eder. Kur'anı mübînde de buyurulmuşdur. Yani: bir
kimse hakkında cesa tertib edecek olursanız size nasıl ukubet olunmuş ise siz de öylece ukubet ediniz. Fakat sabr edib af ile muamelede
bulunursanız gübhe yok ki bu, eabr edenler hakkında daha hayırlıdır. Elmuhallâ.)
Buna kargı Hanefi vo Hanbelt fukahaaı tarafından denilebilir ki: asıl cezada mümaseltst aranır, coza vasıtası olan âletde değil. Kati mukabilinde
kati, kat'etmek mukabilinde katı, tam mümasil bîr uku-botdir, bununla gaye temin edilmiş olur. Artık bu ukubetin tatbik vasıtasında mümaseleü
temine lüzum yokdur. Bahusus bir hadisi şerifde buyurulmuadur. Yani: kısas ancak kılıç ile yapılır. Kı-lıcdan murad iho âhdır.
Diğer bir hadisi aerifdo du Allahın kullarını azaba sokmayınız)  buyurulmuadur.
Maksad, bir şahsı öldürmek veya bir uzvunu kesmek olunca artık onu bu hususda, fazla elem ve ıztıraba maruz bırakmak zaiddir.
Ateş ile ukubetin caiz olmadığı ise Vâ hadisi şerifiyle aabitdir. Yani: fülân şahsı bulursanız öldürünüz, onu yakmayınız, çünkü ateş ile ancak ateşin
hâliki azab eder, başkaları edemez.
Maamafih cezaların tatbiki hususunda fazla elem verecek şeyler den kaçınılması, bir nevi af ve keremden maduddur. Nitekim  1 hadisi şerifi de bu
hususa işaret et-mekdedir.
Yani: şübhe yok ki, Hak Tealâ her şeye karşı lûtf ve ihsanda bulunmayı emr etmişdir. Artık öldürecek olursanız öldürmeyi güzelce, mülâyemetle
yapınız. Velhâsıl kısas hususunda her veçhile mümaselet temini zaten kabil değildir. Şarii kerîmin emr etdiği silâh ile bu cezanın tatbik edilmesi,
matlûb mümaselet gayesini temine kâfidir.

Maahaza bu hususda ki tarafın istinad etdiği bir kısım deliller daha vardır. Allahü a'lem bissavab. 
[37]

 
Kısası İskat Edecek Şeyler 
 
307 - : Gerek nefse ve gerek azaya aid icab eden bir kısas, aşağıda yazılı  sebeblerden biri  tahakkuk edince  sakıt olur.  Bu sebeplere «müskıtatı 
kısas»   denilir.
308 - : Mevt ve kati. Şöyle ki: men aleyhilkısas, semavî bir âfet ile ölse veya başka bir hususdan dolayı bihakkın veya bigayri hakkin öldürülse kısas
sakıt olur, terikesinden diyet de istifa olunamaz. .Çünkü onun hakkında aynen sabit olan yalnız kısasdır.
Kezalik: kısasen kesilecek bir uzuv, semavî bir âfet ile fevt olsa veya haksız yere kesilse kısas sakıt olur, diyet de lâzım gelmez. Fakat bu uzuv,
haklı yere, meselâ: sirkatden dolayı kesilecek olsa yine kısas sakıt olursa da diyet sakıt olmaz.
Bir de bu hükümden müdebberler ile ümmi veledler müstesnadır. Yani: bunlardan biri yapdığı cinayetden sonra vefat etse icab eden diyet sakıt
olmaz. Belki mevlâsından istifa olunur.
309 - : Cinnet. Şöyle ki: hakkında kısas yapılacak şahıs, hükümden sonra kısas icra edilmek üzere veîiyyi kısasa henüz teslim edilmeden cünunı
mutbık ile mecnun olsa kısas sakıt olur. Buna bedel diyet lâzım gelir.  Fakat bir katilin badelhükm kısas edilmek üzere  veliyyi katîle teslimini
müteâkib teeennün etmesi, kısasa mani olmaz



310 - : Kısasa tevarüs:  şöyle ki:  katil, men lehülkısasa tevarüs etse kısas hakkına da tevarüs edeceği  cihetle  kendisinden kısas sakıt olur.
Meselâ: bir maktulün varisi olan lieb kardeşi vefat etmekle bu müteveffaya liüm kardeşi bulunan katil varis olsa artık hakkında kısas yapılamaz.
Çünkü bu halde hem men aleyhilkısas, hem de men le-hülkisas bulunmuş olur. Bir kısas ise bir şahsın hem aleyhine, hem de lehine olarak iatifa
edilemez.
Henüz kısas yapılmadan vefat eden veliyyi cinayete caninin ftiru-undan biri varis olduğu takdirde de hüküm böyledir.
Meselâ: bir kimse, oğlunun kain pederini amden öldürmekle buna oğlunun zevcesi varis olüb da kablel'kısas vefat ederek kendisine kocası-o
kimsenin oğlu - varis olsa artık o kimse hakkında kısas yapılamaz. Zira bu takdirde veliyyi katil olmak sıfatı, biîveraae katilin oğluna intikal etmiş
olur.
311 - : Sulh. Şöyle ki: veliyyi kısas, peşin veya veresiye bir bedel üzerine cani ile sulh olsa kısas sakıt olur. Bu bedelin diyet cinsinden  olub
olmaması  ve  diyet  mikdarmdan  fazla bulunup  bulunmaması müsavidir. Fakat diyet mukabilinde diyetden fasla bir şey üzerine sulh yapılmaması
 riba kabilinden olacağı cihetle  - caiz değildir.
Veliyyi katil, bîr bedel mukabilinde sulh yapdıkdan sonra katili arnden Öldürecek olsa hakkında - âmmei fukahaya göre - kısas lâzım  gelir.
312 - : Maktulün iki  velîsinden yalnız biri  katil  üe  musalehada
bulunsa kısas yine sakıt olub. diğer velînin hissesi diyete münkalib olmuş olur.
Fakat bir maktulün iki müşterek katilinden biri" hakkında yapılacak sulh, diğer katili hakkındaki kısası iskat etmez.
Kezalik: iki kimsenin katili olan bir cani üe maktullerden birisinin velîsi müsalehada bulunsa diğer maktulün .velîsine aid olan kısas hakkı sakıt
olmaz.
313 - : Bir mecruh, kendisini amden veya hataen cerh etmiş olan bir şahıs ile bir mikdar mal üzerine sulh oldukdan sonra o cerhin tesiriyle vefat
etse bakılır:  eğer sulh, yalnız o cerhden dolayı yapılmış ine bâtıl olur. Şu kadar var ki, bu sulh bâtıi olmakla beraber amd suretinde kısas, diyete
inkılâb etmiş olur.
Ve eğer sulh; hem cerh, hem de ondan tehaddüs edecek şey hakkında olmak üzere yapılmış ise bâtıl olmayıb hali Üzere kalır. Binaenaleyh bu
suretde mecruhun varisleri, carîhi ne kısas etdirebilir, ne ele  kendisinden  diyet  alabilirler.
Sulh, mutlaka cinayet namına yapılmış, yani: mecruh, cani ile alel' illâk cinayetden' dolayı müsaiehada bulunmuş olduğu takdirde de hüküm
böyledir.
314 - : Veliyyi  kısas, çocuk  veya mecnun veya matuh  bulunursa bunun velîsi veya vasisi» cani ile diyetden noksan bir bedel üzerine sulh
yapamaz. Yapdıkları takdirde bunlar tam diyet nükdarına müs-tahik olurlar.
Fakat velî veya vasînin cinayeti beyyine ile isbat edemeyeceği, caninin de bil'inkâr yalan yere yemin edeceği malûm olursa o zaman diyetden
noksan bir bedel üzerine velînin veya vasînin yapacağı sulh, sahih olur.
315 - : Af ve ibra. Şöyle ki: âkil ve'baliğ olan ve kısas hakkına mâlik bulunan bir kimse,  men aleyhil'kısası af veya kendisini kısas-dan ibret etse
kısas, sakıt olur.
Af ve ibra muamelesi: «af etdim, kısasdan ibra etdim, kısası iskat eyledim, kısas hakkımı bağışladım» gibi afve delâlet eden bîr" tabir ile yapılır.
Bedayi, Haniyye, Behce, Ankaravî.
«(Malikîlere göre de kısas, sulh ile, tevarüsle ve af ile sakıt olur.
Şöyle ki:
(1) : Cani ile amden cerhden dolayı mecniyyün aleyhin, amden katilden dolayı da veliyyi katilin bir bedel üzerine sulh yapması caizdir. Bu bedel,
diyetden az veya çok olabileceği gibi peşin veya veresiye de olabilir.
(2) : Cani,  hakkı kısasa veiev kısmen tevarüs  etse  hakkında kısas sakıt olur. Meselâ: bir şahsı iki oğlundan biri kati edip diğer oğlu daha kısas icra
edilmeden vefat etse de  kendisine katil olan  kardeşi varis olsa hakkı kısasa da varis olacağından hakkında kısas sakıt olur. Başka varis var ise o
diyetden hissesini alabilir.
(3) : Kısas,  veliyyi  katilin   afviie   sakıt   olur.   Velîler   müteaddid olub içlerinden biri  katili af edince bakılır:  eğer dereceleri istihkakda müsavi
veya af edenin derecesi daha yukarı ise af muteber olur.  Fakat derecesi aşağı ise muteber olmaz. Çünkü onun hakk-ı kelâmı yokdur.
Mesel: maktulün iki oğlundan biri katili af etse muteber olur. Fakat oğlu var iken kardeşi af etse muteber olmaz.
Kezalik: katli beyyine ile veya ikrar ile sabit olan bir maktulün kızı ile kız kardeşi bulunsa katili af edib etmemek hususunda kızı ehak bulunur. Zira
maktulün kızı var iken kız kardeşinin söze hakkı yokdur, irs itibariyle müsavi olmaları, af hususunda da müsavi olmalarını müstelzirn değildir.
Fakat kısasın sübut ve icrası, kesameye = yemine mütevakkıf bulunursa bu yemini maktulün yalnız erkek asabesi yapacağından artık kadınların
katili müstakillen afve salâhiyeti kalmaz. Maamafih bu takdirde asabe de müstakillen af edemez. Meselâ bu halde maktulün bir kızı bulunsa bu kız
ile asabenin hepsi veya bazısı içtima etmedikçe hiç birinin affı muteber olmaz. Şerhi Ebil'berekât.)
(Şafiîlere göre de* kısas hakkında afüv carîdir. Binaenaleyh hakkında amden cinayet işlenmiş olan kimse, «ben caniyi cinayetinden dolayı icab
eden kısasdan veya diyetden af etdim» diyib de badehu ifa-kat bulsa kısas hakkı sakıt olmuş olur. Fakat bu af, cinayetden zaid olan mikdara şâmil
olmaz. Çünkü bu zaid mikdar af zamanında sabit değildir.
Meselâ: cinayet yalnız bir parmağı kesmekden ibaret iken badel1-afüv bunun sirayetiyle diğer parmaklar da düşse afvin bunlara şümulü olmaz.
Meğer ki mecniyyün aleyh «ben bu cinayetden ve bu cinayetden tahaddüs edecek şeylerden dolayı icab edecek kısası ve diyeti af etdim* deyib de
badehu vefat etsin. O halde kısasa mahal kalmaz, diyet hususunda ise iki kavi vardır. Bir kavle göre bu diyetin, bir vasiyet mahiyetinde olarak af
edenin sülüsi malinden caiz olur. Diğer bir kavle göre ise cinayetin tamamından dolayı icab eden diyet ile cani muaheze olunur. Çünkü bu cinayet,
katli nefse müncer olinusdur. O halde cani bir katildir. Katile ise vasiyet caiz değildir. Evlâ olan da bu kavildir.  Muhtasarı müzeni.)
(Hanbelüere göre de kısas, caninin vefatiyle sakıt olur. FakaL diyet sakit olmaz. Binaenaleyh cani Ölse veya başka bir sebepden dolayı öldürülse
terikesinden diyet lâzım gelir.
Kezalik: bir kimsenin bir uzvunu kesmiş olan caninin o uzvu başka bir sebeble kesilse veya çolak olsa bu uzva aid kısas sakıt olub mukabilinde
diyet lâzım gelir. Kısas, afüv ile de sakıt olur. Afvın cevazında icma vardır. Ve afüv, afdaidir, Nitekim bir âyeti kerimede buyurulmustur.
«Yani; herhangi katil için kardeşi olan veliyyi kısas tarafından cüz'î bir şey afüv edilmiş olursa artık kısas sakıt olur, veiiyyi kısas tarafından maruf



olan iyiliğe itüba etmek, katil 'tarafından da bu iyiliğe mukabelede bulunmak, meselâ: bir diyet, bir bedel dermeyan edilmiş ise onu ona güzelce
ödemek lâzım gelir. Maruf ile ihsana ittiba hakkındaki bu hüküm, Eabbinizden bir tahfif, bir rahmettir. Artık bundan sonra her kim tecavüzde
bulunursa, meselâ afüv edilen katili öldürürse onun için elim bir azab vardır.»
«Bu âyeti kerimede veliyyi kısasa kardeş denilmesi,  cani ile veliyyi kısas arasındaki dinî veya insanî münasebete işaret  ile afüv gayesine inayet
ve bunların arasında merhamet ve şefkat  duygularının tecellîsini temin gibi hikmetleri  mütezamnundır.»
Eesuli Ekrem, sallâllahü tealâ aleyhi vesellem efendimiz, cinayet hadiselerinde afüv ile emir buyururlardı. Bu afüvden sonra artık cani hakkında
ukubet icra edilmez. Çünkü onun üzerinde bir hak var idi ki, o da afüv ile sakıt olmuşdur.
Veliyyi kısas, cani ile diyetden fazla bir bedel mukabilinde sulh olabilir. Veli, diyeti ihtiyar edince bu, teayyün edib kısas sakıt olur. Diyeti almak,
kandan afüv demekdir, artık bunu taleb edemez. Çünkü sakıt avdet etmez.   Kegşafül'kina.)
(Zahirîlere göre de afüv ile kısas aakıt olur. Ve bu afve maktulün varislerinden herhangi birisi salâhiyetdardır. Velev ki zevcesi olsun. Bu halde
kısas haram olur, afüv etmeyenler diyete müstahik olurlar. Bazı fukahaya göre bu afve ancak erkekler salâhiyetd ardırlar, kadınların afve haklan
yoktur. Zührîf Kadete, Hasani Basrî buna kaildir. Bazı fukahaya göre de vârislerden herhangisi kısas isterse kısas yapılır. Diyeti veya afvi iltizam
eden vârise iltifat olunmaz. Hepsi de diyet veya afüv hususunda ittifak etmedikçe kısas sakıt olmaz. İbni Ebî Leyla'ya göre her vâris katili afüv
edebilir, yalnız zevç ile zevce afüv edemez. Fakat racih olan kavi, her varisin zevç veya zevce de olsa bu afve salâhiyetdar olmasıdır.

ÖmerübnüI'Hattab hazretleri de buna kaildir. Elmuhalla.) 
[38]

 
Afüv Ve İbeaya Müteallik Bazı Hükümet  :
 
316 - : Bir cürümden dolayı mücrimi muaheze ettneyib bu bab-daki kusurunu, tecavüzünü mahv ve izale etmek bir afüvdür,  bir ibradır. Bu afüv ve
ibrayı veliyyi cinayet yapabileceği gibi bizzat mec-niyyün aleyh de yapabilir. Bu afüv ve ibra, ıstılah kısmında beyan olunduğu üzere «afüv
anilkısas», «afüv anüdnayet», «afüv anılkatu, «afüv aniltirahe»,  afüv aniggecce»  diye birkaç kısma ayrılır.
Binaenaleyh bu hususları aid afüv ve ibra üzerine bir kısım ah-k&m .terettüb eder. Aşağıdaki meseleler de bu cümledendir.
317 - ; Afym badelvefat olması şart değildir. Herhangi bir carini bizzat mecruh afüv edebileceği gibi onun vefatından mukaddem varisleri de afüv
edebilir.
Binaenaleyh bu afvın vukuundan sonra mecruh, o cerhin tesiriyle vefat etse varisleri carihi ne kısas etdirebiür, ne de ondan diyet alabilirler.
318 - : Bîr katiü münferid bulunan veliyyi  katil, gerek kablel-vefat ve gerek badelvef at afüv edince kısas sakıt olur, katil üzerine diyet de lâzım,
gelmez.
Şayed velivyi katil, katili bu veçhile afüv etdikten sonra amden kati edecek, olsa hakkında bil'ittifak kısas lâzım gelir.
319 - : Bir maktulün müteaddid velîlerinden biri katili afüv et-diği veya kendisiyle sulh olduğu halde diğerleri afüv ve sulhde bulun-masalar veya
çocuk veya mecnun bulunsalar kısas sakıt olub bunların hakları, hisseleri nisbetinde diyete münkalib olur ve bu diyet, üç. sene içinde mukassat&n
bizzat katilden istifa olunur. Çünkü kısas, kabili tecezzi olmayan bir hakdır. Bundan dolayıdır ki, veliyyi katîî, aniden katil olan şahsı kısasın bir
cüzünden afüv etse kısasın tamamı sakıt olur. Yoksa afüv edilmeyen cüzü, diyete münkalib olmaz. Zira müte-cezzi olmayan bir şeyin sınıfını veya
bir cüz'ünü zikretmek, küllünü zikretmek gibidir.
320 - : Bir katili evliyai kısaadan biri afüv etdiği halde diğeri amden kati edecek olsa bakılır: eğer afve muttali değilse veya bu afüv ile kasasın gayri
caiz bir hale geldiğine gayri vakıf ise hakkında kısaa icra edilemez. Çünkü bu ikinci katile nazaran birinci katilin ismetinde, maauniyyeti
hayatiyyesinde bir adem şüphesi vardır. Bu ikine katil, kendisi için sabit olan bir hakkın, bagkaaı tarafından vuku bulacak bir afüv ile sukut
edeceğine vâkıf değildir.
Şu mesele, imamı Âzam ile İmameyne göredir, imam Züfere göre bu ikinci katil hakkında kısas lâzım gelir. Birinci katil, afüv sayesinde tekrar
masuniyyet kazanmış olduğundan onu kati, bir cinayet olmuş olur.
Fakat bu ikinci katil, afve vâkıf ve katlin hürmetine muttali bulunduğu halde bu katil hadisesini aniden vücuda getirmiş olursa hakkında biiittifak
kısas lâzım gelir. Bu halde kendisi de birinci katilin terikesinden hissesine göre diyet ahzine müstahi-k olur. Çünkü o, afüv edilmiş olmakla bunun
kısasdaki hakkı diyete münkalib olmuş bulunur.
321 - : Müteaddid   kimseleri   amden   öldürülmüş   olan bir   caniyi bu maktullerden birinin velîsi afüv etdiği halde diğer maktullerin velileri afüv
etmeseler bu afüv etmeyenlerin kısas hakları  sakıt olmuş olmaz.  Çünkü  bu takdirde ayrı  ayrı  cinayetler  mevcud  bulunmuşdur. Artık velilerden
birinin afvı, diğer velîlerin haklarına tesir edemez.
Fakat iki maktulün katili bir şahıs olub da bu maktullerin yegâne velîsi ve varisi bulunan kimse, bu maktullerden birinin kısasından katili afüv etse
artık diğer maktul için katili kısas ettiremez. Çünkü velî, bu iki maktulden dolayı bu caniye karşı bir nesemeye, bir hakkı hayata müstahikdir.
Maktullerden birinden dolayı caniyi afüy edince onun yansı hakkında kısası iskat etmiş gibi olur. Kısas ise tecezziyi kabil değildir. Cevhere.
322 - : Bir  maktulün  velîsi,   katili badel'cerh,    kablelmevt  afüv edecek olsa kısas hakkı sakıt olmuş olmaz. Çünkü cerh, sirayet yolîy-le mevte
müntehî olunca kati hadisesi, cerh zamanından itibaren vuku bulmuş sayılır. Maahaza bu cerh, mevte müfzî bir sebeb olmakla kati mesabesinde
bulunmuşdur.     Artık mutlak cerhden afüv,  katiden afvı müstelzim olmaz.
323 - : Hür olan bir mecruh, carini katilden dolayı afüv edib de badehu cerhin tesiriyle vefat edecek olsa kısas, sakıt olmuş olur. Fakat mecruh, rakik
bulunursa afvı sahih olmaz.  Çünkü bu takdirde kısas hakkı, kendisi için değil, mevlâsı iğin sabit olur.
324 - : Hür bir mecruh, kendisini amden veya hataen cerh etmiş olan şahsı katıdan, veya cirahetden veya şecceden yahut darbdan afüv etdikten
sonra şifa bulsa artık o şahıs hakkında bir şey lâzım gelmez. Fakat bu suretle afüvden sonra cerhin tesiriyle vefat etse ca-rih hakkında amd
takdirinde kısas, hata takdirinde diyet lâzıır gelir. Çünkü katıdan ve emsalinden afüv,  katilden afvı müstelzim değildir. Bu, imamı Azama göredir.
İmameyne göre ise cirahetden afüv, katilden afüv mesabesindedir. Binaenaleyh bu lâfz ile olan bir afüv ile kısas da, diyet de sakıt olur. Çünkü
sirayet, cirahatin eseridir. Bir şey hakkındaki afüv, onun eseri hakkında da afüv demekdir.
Fakat mecruh, carini cinayetden veya hem cerh ve katıdan, hem de bunlardan tahaddüs edecek şeyden afüv etmiş olursa bununla bii'-ittifak hem
kısas, hem de diyet sakıt olur. Çünkü bu tabirler, katilden de afvı müş'irdir.



325 - : Hali sıhhatte olan, yani: gidib gelmeğe kadir olub sahibi firaş bulunmayan bir mecruh, kendini hataen cerh etmiş olan şahsı ibra etdikten
sonra vefat etse diyet namına o şahıstan bir şey alınamaz. Fakat mecruh, sahibi firaş olduğu halde carihini ibra edib de badehu almış olduğu cerhin
tesiriyle vefat etse bu ibrası malının sülüsünden muteber olur. Çünkü bu afüv ve ibra, bir teberru mahiyetindedir. Marazı mevt ile mariz olan bir
kimsenin teberrüatı ise sülüsi malinden muteberdir. Binaenaleyh diyet mikdarı, malının sülüsünden ziyade değilse tamamen sakıt olur. Malinin
sülüsünden fazla olub da varisleri bu ibrayı müciz olmazlarsa diyetden sülüsün müsaid olduğu mikdar sakıt olur. Mütebakisi carinin - mevcut ise -
âkilesinden, değilse kendisinden alınır.
Maahaza bu mecruhun hiç varisi bulunmayıb da terikesi beytül-mâle aid olursa bu afüv ve ibrası, malının tamamından sahih olur, bey-tülmâl
namına carihten bir şey istenilemez.
Fakat carihini bu suretle ibra edib badehu vefat eyleyen bir mec ruhun terikesi müstağrak biddüyûn olur ise alacaklıları bu ibrayı tut-mayıb
mecruhun diyetini carihden alarak kısmeti guremaya Idhal edebilirler.
326 - : Bir maktulün  müteaddid  varisleri   olduğu- halde  katil, bunlardan biri muvacehesinde gaib olan bir veya birkaç varisin kendisini afüv
etmiş olduğuna beyyine ikame edecek olsa bu beyyine dinlenir.  Bunun neticesinde kısas,  diyete  münkalib  olur.  Hazır olan varis artık diyetden
hissesine isabet eden irs mikdarım  alabilir,  kısas hakkında hüküm istihsal edemez.
327 - : Bir şahıs, iki kimsenin meselâ: birer elini amden kesdi-ği halde o kimselerden biri bu caniyi kısasa hükm edilmeden veya hükm edildikden
sonra afüv etse diğeri kısas ettirebilir. Müreccah olan da budur.           
Fakat îmam Muhammede göre caninin bir elinin kısasına ve bir ' el diyetinin de caniden alınarak o iki kimse arasında nısfiyyet üzere kısmet
edilmesine hükm edildikden sonra bu afüv vuku bulsa artık kısas sakit olmuş olur. Bu halde afüv eden nısıf diyete, afüv etmeyen bir elin tam
diyetine müstahik olur. Mebsut, Bedayî, Cevhere, Hin-diyye Reddi Muhtar.
«(Mâlikîlere göre de müsavi derecede hakkı kısasa mâlik olanlardan biri, cinayet sabit oldukdan sonra caniyi  meccanen afüv ile hakki kısasını
iskat etse artık diğerleri kısası icra edemezler, diyetden hisselerim alırlar.
Kezâlik: kısas hususunda söz sahibi olan varisler, sırasiyle hakkı kısaslarını afüv etseler bu hususda söz sahibi olmayan varisler diyetden
hisselerine müstahik olurlar. Meselâ: amden maktulün iki oğlu ile bir aevcesi bulunub evvelâ bir oğlu, sonra da diğer oğlu katili meccanen afüv
etse zevcesi diyetden irs nisbetinde hissesini alabilir. Fakat bu oğullar, maktulü birden afüv etse artık zevce de diyetden hisse alamaz. Nitekim
maktulün bir oğlu olub katili afüv etdiği tak dirde de hüküm böyledir. Zira bu afüv ile kısas sakıt olmuş, afinin derecesinde diyete müstahik kimse
bulunmamış olduğundan ondan dere-ceten dün bulunan zevce de diyete müstahik bulunmaz. Maamafih va-. rialerden biri katil ile bir mal üzerine
sulh yaparsa diğer varisler dereceleri müsavi olsun olmasın diyetden hisselerini  alabilirler.
Amden veya hataen mecruh olan, carini cerhinden dolayı meccanen afüv etse veya bundan dolayı bir mal üzerine sulh olsa da badehu bu cerhin
tesiriyle ölse velîleri dilerlerse bu afüv ve sulhu imza ederler ve dilerlerse badel'kasem amd takdirinde carini kati ve hata takdirinde ondan diyet aha
edebilirler. Carih de vermiş olduğu sulh bedelini geri alır.
Katil, kendisini veliyyi maktulün afüv etdiğini inkârına mukarin iddia etse veliyi ademi afüv üzerine istihlâfda bulunabilir. Velî, afüv etmediğine
dair yemin ederse- kısas etdirebilir. Velî, yeminden nükûl ederse katil, afüv edilmiş olduğuna dair bir kerre yemîn ederek kisas-dan kurtulur. Fakat o
da yeminden nükûl ederse hakkında kısas icra edilir. Afvı iddia etmekle cinayeti itiraf etmiş olur. Şerhi Ebil'berekât, Düsûkî.)
(Şafiilere göre de bir müslüman, bir şahıs hakkında hataen cina-yetde bulunduğunu ikrar etse malinden diyet vermesi lâzım gelir. Bu halde
mecniyyün aleyh, daha hayatda iken bu caniyi afüv etse de badehu bu cinayet tesiriyle ölse afvı muteber olmaz. Çünkü bu, katile vasiyet kabilinden
olacağından caiz değildir.
Yapdığı cinayetden dolayı âkilesine diyet teveccüh' eden bir caniyi mecniyyün aleyh, afüv etse onun âkilesini afüv etmiş olmaz. Meğer ki «caniden
cinayetinin diyetini afüv etdim» söziyle^ onun âkilesinden diyetini afüv ettiğini kasd etsin. O zaman âkilesi hakkında bu afüv caiz olur. Muhtasarı
Müzeni)
(Hanbeiîlere göre de yalnız kısası ve kısas ile beraber diyeti afüv şahindir. Afüv edilen cani artık ta'zîr edilemez. Çünkü onun üzerinde bir hak
vardır ki, o da afüv ile sakıt olmuş olur.
Veliyyi maktul» afvmi kısas ile veya diyet ile takyid etmeyib sureti »nutalkada afüv etse veya mal olmayan hamr gibi bir şey üzerine afüv etse
veyahut yalnız kısasdan afüv etse kısas sakit olur, diyet lâzım gelir.
Afvın hali mevte ta'liki şahindir. Binaenaleyh bir mecruh, carihe hitaben «ben Ölürsem seni kanımdan, veya katlimden ibra etdim» dese afvı sahih
olur. Artık aldığı cerahatden ölürse carih berî olur. Fakat ölmez de şifa bulursa kısas veya diyet hakkı baki olur. Çünkü ibra, ölüm haline muallâk
bulunmuş, cerihayı mutazammnı bulunmamışdır. Fakat «seni afüv etdim», «senden cinayetini afüv eyledim» demiş olsa artık cani kısasdan da,
diyetden de berî olur. Çünkü bu afüv, ikisine de şâmildir.
Veliyyi maktul, diyeti ihtiyar edince diyet teayyün eder. Badehu katili kati etse hakkında kısas lâzım gelir. Çünkü diyeti ihtiyar, kısası afüvdür. Bu
afüv sebebiyle katilden kısas sakıt olmuşdur.
Katili meccanen afüv evlâdır. Nitekim bir âyeti kerimede afüv eder iseniz bu, tekvaya daha yakındır.» buyurulmuş-tur. Bir hadisi şerif de de: vârid
olmuşdur. Yani: Bir kimse, gördüğü zulme rağmen zalimini afüv ederse Allah Tealâ bu sebeple onun izzetini arttırır. Sahihi müslim. vMünte-
hel'iradât.)
(Zahirîlere göre de mecniyyün aleyh hakkında amden veya hataen yapılan bîr cerh veya katı cinayetini afüv edebilir. Fakat bu cinayetden tahaddüs
edecek şeyi tahaddüsünden evvel afüv edemez, bu a£-yi bâtıldır. Çünkü kendisine o hak henüz sabit olmamışdır.
Bir maktul, vefatından evvel katili kısasdan veya diyetden afüv edemez. Çünkü bunlar kendisinin değil, varislerinin hakkıdır. Maamafih varisler de

bunları maktulün vefatından evvel afüv edemezler, bu afüv bâtıldır. Zira bu hak vârislere maktulün vefatından sonra sabit olur. Elmuhallâ.) 
[39]

 
Cinayetler  Île  Cezalar  Arasındaki  Tedahüller   Ve Münfertd Ve Gayrî Münfekid Cinayetler  
 
328 - : Bazı cinayetler ile cezaları arasında tedahül carî olmadığı halde bazıları arasında carî olub müteaddid cinayetler hakkında bir ceza tatbik
edilir. Ve cinayetler, dnayatı münferide, cinayâü müc-temia, cinayâtı müştereke kısımlarına ayrılır. Nitekim aşağıda sırasiyle  gö'rülecekdir.



329 - :Bir şahsm başka başka yapmış olduğu cinayetlere cinayatı münferide» denir ki, o şahıs kabil olduğu takdirde bunların her birisinden dolayı
muahaza olunur.
Meselâ: bir şahıs, evvelâ bir insanı sonra da diğer bir insanı hata-en Öldürse her biri için ayrıca bir diyet vermesi lâzım gelir. Fakat her ikisini de
araden öldürmüş olsa bumünferid cinayetlerden dolayı kendisi de kısasen öldürülür, artık maktullerden hiç birisi için diyet vermesi lâzım gelmez.
Çünkü amden katlin tam cezası kısasdır. Maktullerden her birinin velîsi bu kısası istifaya salâhiyetdardır. Binaenaleyh kısas icra edilince
cinayetlerin tam cezası tahakkuk etmiş bu cezadan maksut olan içtimaî hayat  cemin  edilmiş olur.
Müctemî cinayetlerde de hüküm böyledir.
330 - : Bir şahsın bir ânda bir fil ile yapmış olduğu müteaddid cinayetlere «cinayatı müctemia»  denir  ki, o şahıs kabil olduğu takdirde bunların her
birinden dolayı muahaze olunur.
Meselâ: bir kimseye kati kasdile atılan kurşun, o kimseyi öldür-, dükden sonra geçerek kazaen başkasını da öldürecek olsa iki cinayet içtima etmiş
olur. Binaenaleyh birinci cinayetden dolayı kısas, diğerinden dolayı da diyet  lâzım gelir.
Fakat bir kimse, iki şahsı bir vuruşda amden kati edecek olsa kendisi de kısasen kati olunur, ayrıca diyet vermesi lâzım gelmez.
331 - : iki ve daha ziyade kimselerin bir şahıs hakkında birlik-de  yapmış oldukları  cinayetlere  de   «cinayatı  müştereke» denir.  Böyle müşterek  
cinayetlerde  ise  bir  ferd  mukabilinde  bir   cemaatin  kısasen katli  icab  eder.
Meselâ: iki kimse, bir şahs; birlikde amden öldürseler bir cinayeti müştereke meydana gelmiş olur. Bu halde her ikisi de amden bil'istik-lâl katil
sayılacağından kısasen katle müstahik olurlar. Bu hususda bey-nel'eimme ihtilâf yokdur.
Vakıa bunların aralarında kemmiyyeten bir znümaselet bulunma yor. Fakat hayatı ictimaiyyenin selâmeti böyle bir cezanın tatbik edilmesini
muktazidir. Zira çok kerre bir şahsı öldürmek için bir takım kimseler ittifak ederek biri birine kuvvetüzzahr olurlar. Artık bu gibi ittifakların
vukuuna meydan verilmemesi için bir ferd mukabilinde bir cemaatin kısasen  kati edilmesi  meşru  bulunmuşdur.
332 - : Bir kimseyi iki şahıs hata tarikiyle veya iki şahısdan biri  amden, diğeri  de  hata suretiyle  öldürecek  olsalar iştibah  husulüne binaen ikisi
hakkında da kısas lâzım gelmez. Belki her ikisinin yalnız bir diyeti kâmile vermesi icab eder.
Meselâ: bir şahsı iki kimseden biri âleti cariha ile diğeri de sopa ile birlikde döğüp ikisinin düğmesinden dolayı o şahss ölse bu iki kimseden
hiçbirine kısas lâzım gelmez. O şahsın diyetini münasefeten verirler.
333 - : Bir şahsın veya müteaddid şahısların bir kimse veya daha ziyade kimseler hakkında başka başka yapmış  oldukları  cinayetlere de «cinayatı
müteaddide» denilir. Bu cinayetlerin cezalan arasında bazan tedahül bulunur, bazan bulunmaz. Bir kaç cinayetin yalnız bir cinayet gibi sayılarak
bunlardan yalnız birinin kısas gibi diyet gibi cezası ile iktifa edilmesine «tedahüli cinayat  denilmek dedir.
Meselâ: bir kimse, bir şahsın bir elini hataen kesdikden sonra daha iyi olmadan o şahsı yine bir hata eseri olarak öldürecek olsa yalnız bu katilden
dolayı bir diyetikâmile itasiyle mahkûm olur, kesmiş olduğu elden dolayı üzerine ayrıca nısıf diyet lâzım gelmez. Bu halde bu iki cinayet, bir
cinayet sayılmış iki diyet arasında bir tedahül bulunmuş, bu iki cezadan büyüğiyle iktifa edilmişdir.
Fakat bu hâdisede kesilen elin yeri iyileşdikten sonra kati fi'li meydana gelmiş olsa tedahül carî olmayıb hem elin kesilmesinden dolayı yarım
diyet, hem de katiden dolayı, tam bir diyet icab eder.
Nitekim başka başka şahısları hataen öldüren bir kimse üzerine de her biri için bir diyeti kâmile itası lâzım gelir.
334 - : Bir kimse, bir şahsın meselâ: bir elini amden kesib de badehu kendisini de amden öldürecek olsa bakılır: eğer kati hadisesi badel'bürü vuku
bulmuş ise bu iki cinayet arasında tedahül cari olmaz.
Binaenaleyh veliyyi cinayet; muhayyerdir. Dilerse caninin evvelâ elini kısasen kesdirir, sonra da kendisini kısas ettirir ve dilerse yalnız kısas ile
iktifa eder ve dilerse yalnız elini kesdirmekle iktifa edib nefsini afüv eyler.
Katle hâdisesi kablel'bürü vuku bulduğu takdirde de imamı Azama göre hüküm böyledir. Fakat îmameyne göre el hakkındaki cinayet, nefs
hakkındaki cinayete dahil olur. Artık veliyyi cinayet, caninin elini kestiremez.
335 - : Yukarıda tasvir edilen iki cinayetden biri amden, diğeri de hataen vaki olsa aralarında tedahül carı olamaz. Kati hâdisesi, gerek büVi tamdan
evvel ve gerek sonra vuku bulsun müsavidir. Çünkü amd ile hata başka başka cinayetlerdir. Muhtelif cinayetler arasında ise tedahüi carî değildir.
Binaenaleyh amdden dolayı kısas, hatadan dolayı da diyet lâzım gelir. Nitekim katı ile katil başka başka oldukları takdirde de alel'itlak cinayetler
arasında tedahül cereyan etmez.
336 - : Bir kimse, iki şahsın meselâ: sağ ellerini,amden kesecek olsa kendisinin de bu iki elden biri mukabilinde sağ eli kesilir. Maaha-za bu halde
bakılır: eğer o iki şahısdan yalnız birisi bu kısası icra et-dirmiş. ise diğerine diyet vermek icab eder. Fakat bu iki şahıs, kısası birlikde icra
etdirmişler ise caniden diğer bir el mukabilinde alacakları diyeti aralarında nısfiyyet üzere taksim ederler.
337 - : Bir kimse, bir insanı muziha suretiyle amden cerh etmekle bundan dolayı o insanın gözü görmez bir hale gelse, İmamı Âzama göre mislini
istifa kabil olmayacağı cihetle hem muziha, hem de göz için diyet lazım gelir, kısas icra edilemez.
Lisanı söyleyemez bir hâle geldiği takdirde de hüküm böyledir.
Fakat îmameyne göre muzihadan dolayı kısas, gözden dolayı da diyet icab eder. Çünkü gözün görmez bir hâle gelmem, sirayet tarikiyle değil,
teseyyüb tarikiyle vuku bulmuş olur. Sirayetin zuhuru, cinayetin tegayyürünü muktas&dir. Halbuki gözün görmez- bir hâle gelmesi, muaihanın
tegayyürünü intaç etmemigdir.
îmam Muhammedden diğer bir rivayete göre de her ikisinden dolayı da kısas lâzım gelir. Zira amden vaki olan bir cinayet, kısas mümkün olacak
bir uzva sirayet etmiştir.
338 - : Bir kimse, iki şahıs tarafından amden vuku bulan bir cerhi müshin ile yaralanıb vefat etse bakılır: Eğer o iki şahıs, bu kimseyi bir anda cerh
etmişler ise ikisi de katil olub haklarında kısas lâzım gelir. Ve eğer evvelâ biri cerh edib de badehu diğeri cerh etmiş ise katil, yalnız evvelkisi
olmuş olur. Binaenaleyh onun hakkında kısas, ikincisi hakkında da şiddetli bir ta'zir ile uzun müddetli bir habs eezası lâzım gelir. Mebsut, Bedayi,
Muhit, ReddüTmuhtar.
«Malikîlere göre de müşterek cinayetler hakkında su gibi hükümler vardır:
(1) : Bir şahsı birlikde amden öldüren veya bir şahsın bir uzvunu amden cerh veya katı eden müteaddid kimseler hakkında kısas lâzım gelir.  Bu 
cinayet  hususunda beyinlerinde  ittifak  bulunmuş  olsun olmasın müsavidir.



(2) ; Bir şahsı Öldürmek üzere ittifak edenlerden yalnız birisi vu-rub o şahsı öldürse, diğerleri de yardıma müheyya olub öbürüsü vur-masaydı
kendileri vuracak bir durumda bulunmuş olsalar hepsi  hakkında kısas lâzım gelir. Velev ki kati, âleti cariha ile olmayıb vurulan kırbaçların veya 
yumrukların tesiriyle vücude  gelmiş  olsun.
Şu kadar var ki bu gibi katiller ya ikrar veya beyyine ile sabit olmalıdır. Kasame suretiyle sabit olursa bir şahısdan fazlası kati edilemez.
(3) : Mükellef bir kimse bir çocuk ile iştirak ederek bir şahsı amden öldürseler, bu mükellef kimse hakkında kısas, çocuğun âkilesi hakkında da
nısıf diyet lâzım gelir. Fakat böyle bir iştirak  ve ittifak bulunmaksızın bir çocuk ile mükellef bir kimsenin mübaşeretiyle vuku bulan bir katilden
dolayı  mükellef hakkında da kısas lâzım gelmez.  Beİ-ki her ikisi bir diyeü müsavat üzere Öderler. Çünkü bu halde hangisinin fi'lile katlin vukua
gelmiş olduğu1 meçhul bulunmuş olur.
Şu kadar var ki evliyai maktul, bu. katlin fi'U mükellef ile husule geldiğim bil'iddia kasamede bulunsalar mükellef hakkında kssas icra et-
direbilirler. Bu halde çocuğun âkilesinien nısıf diyet sakıt olur. Çünkü kasame halinde yalnız bir şahıs kati olunur, onunla yalnız bir hakka istihkak
husule gelir.
(4) : Mükellef bir kimse, bir muhtî veya mecnun ile bil'iştirâk bir şahsı öldürseler mükellef hakkında da kısas lâzım gelmez. Çünkü bunda şek
vardır, ihtimal ki kati, muhtînin veya mecnunun filinden husule gelmiştir. Bunlar çocuk gibi değildirler, kuvvetli şahıslardır. Bu halde nısfı diyet,
kendi malinden verilmek üzere müteammid üzerine, nısıf diyet de muhtînin veya mecnunun âkiîesi üzerine lâzım gelir. Şerhi Ebil* berekât,
Haşiyei Düsukî.)
(Şafiîlere göre de müteaddid caniler ve cinayetler hakkında şu gibi hükümler vardır:
(1) : Katiller müteaddid oldukları  takdirde   bunlardan  âkil,  baliğ ve ecnebi - yani: maktulün usulünden olmayan - şahıslar hakkında kısas lâzım
gelir. Yalnız hâtî ile iştirak eden mükellef âmid hakkında kısas lâzım  gelmez, "âmid, kendi malinden diyetin yarısını  verir. Diyetin yarısı da
muhtîin âkilesi üzerine lâzım gelir.
(2) : Bir şahıs, müteaddid kimseleri amden kati etmiş olunca bakılır: eğer bunları aletteaküb  kati  etmiş ise birinci  maktul mukabilinde kısas icra
olunur. Diğer maktuller İçin de terikesinden diyet verilir Ve eğer bunları birden kati  etmiş ise  maktuller namına kur'a çekilir, kimin namına kısas
isabet ederse ondan dolayı katil, kısas olunur, diğer maktuller için de terikesinden diyet verilir.
îmam Şafiîden diğer bir rivayete göre maktullerin velîleri toplanır lar, maktullerden lâalettayin biri mukabilinde kısas etdirirler. Mütebaki maktuller
namına alacakları diyetleri de aralarında taksim ederler. Çünkü kısas hususunda mümaselet meşrutdur. Tek bir şahıs ile müteaddid kimseler
arasında ise mümaselet yokdur. Binaenaleyh böyle bir cemaat mukabilinde bir şahsın kati edilmesi kâfi bir ceza olamaz.
(3) : Bir kimse, iki şahsın meselâ sağ ellerini amden kesse bakılır: eğer bu cinayetler  alel'teaküb vuku bulmuş  ise birincisi için  caninin sağ eli
kesilir, diğeri için de diyet lâzım gelir. Fakat birlikde vuku bulmuş ise  aralarında   kur'â  atılır,  kimin   namına kısas   isabet  ederse ondan dolayı
caninin sağ eli kesilir, diğeri mecniyyün aleyh için de bir el diyeti verilmek lâzım gelir.
Kezalik: bu iki mecniyyün aleyh, caniyi birlikde kısas etdirdikleri takdirde aralarında kur'a atarlar, kendisine kur'a isabet etmeyene diyet verilir.
Muhtasarı Müzenî, Tunfetül'muhtaç.)
(Hanbelîîere göre de müşterek cinayetler hakkında şu gibi hükümler vardır:
(1) : Bir  şahsı iki   kimse  bü'iştirâk kati   edib bunlardan biri bu katli münferiden yapdığı takdirde hakkında kısas icab etmeyecek kimselerden
bulunsa bu müşterek  katilden   dolayı   diğerinin hakkında kısas lâzım gelir.
Meselâ: bir kimse, bir ecnebi ile beraber oğlunu kati etse, veya hür bir kimse, bir köle ile beraber diğer bir köleyi öldürse, veya bir müslim bir
zimmî ile beraber diğer bir zimmîyi öldürecek olsa, veya bir kimse bir muhtî ile beraber bir şahsı amden kati ediverse, veya bir mükellef - âkilt baliğ
bir kimse, gayri mükellef bir kimse ile beraber bir gahsı kat! etseler, veya bir kimse, bir şahsı bir yırtıcı hayvan ile bil'iştirâk Öldürseler bu
suretlerin hepsinde ecnebiye, köleye, zimmîye, müteammide, mükellefe, yırtıcı hayvana İştirak eden şahsa kısas lâzım gelir. Çünkü bunların kati
etmeleri adavetden nâşi, amde mukarindir. Diğerleri hakkında ise ne kısas, ne de diyet lâzım gelmez. Çünkü şeraiti mevcud değildir.  (266)  ncı
meseleye müracaat!.
(2) : Bir kimse, oğlunu veya kölesini bir şahıs ile bil'iştirâk amden cerh etse veya bir kimseyi iki şahısdan biri amden; diğeri hataen birlikde cerh
etseler bu şerik olan müteammid şahıs üzerine kendi mâ-ündon nısıf diyet lâzım gelir. Çünkü bu cinayet amden yapılmıgdır. Bunu âkile  tahammül
etmez.
(3) : Bir yerde toplanan bir kavim arasında mükatele zuhur edib aralarında maktuller, mecruhlar bulunduğu halde bunların katilleri, ca-rihleri
bilinmese mecruhların âkileleri  üzerine maktullerin diyetleri lâzım gelir. Bu diyetlerden mecruhların cerihalarına aid diyetler iskat edilir.
Müntehel.iradat, Keşşafül'kına.)
(Zahirîlere göre de müşterek kati hakkında şu gibi hükümler vardır:
Bir cemaat, kendi yurtlarının haricinde bir şahsı döğerek mevtine sebebiyet verseler de hangisinin vurmasıyle mevtin vücude geldiği bilinmese kan
dâvasında bulunacak kimsenin beyyinesine göre hükm olunur. Şöyle ki: Bunlardan muayyen bir şahsın vurmasiyîe mevtin husule geldiği beyyine
ile isbat edilirse o şahıs hakkında kısas lâzım gelir. Fakat beyyine bulunmayıb da hepsinin birlikde öldürdükleri iddia olunursa, hepsinin, yalnız
birinin öldürdüğü iddia edilirse yalnız onun hak-kmda tahlif carî olur. Bunlar öldürmediklerine dair yemin edince ki-sasdan berî olurlar.
Fakat böyle bir katil hâdisesi bir cemaatin yurdunda vukubulmuş olur da katili bilinmezce aralarında kesame cereyan eder. Nitekim ileride'beyan

olunacakdır.\Elmuhallâ.) 
[40]

 
Bazı Ameller Neticesinde Meydana  Gelen Katil Ve Telef Hâdiseleri :
 
339 - : Müşterek  bir   amelde   bulunan kimselerin bir  hata   neti cesi olarak  müştereken meydana getirmiş oldukları cinayetlerin diyetlerini
müşterek suretde zamih olurlar.
Meselâ: üç kimsenin birlikde kazımakda oldukları kuyu, üzerlerine yıkılarak birisini telef etse bunun diyeti üç hisseye ayrılır, iki hissesini ber
hayat kalanlar -- mevcud ise âkileleriyle beraber - öderler. Bir hissesi de kendisine isabet etmekle sâkit olur.
Kezâlik: dört kimse, içinde çalışdıklan bir geminin direğini kaldı-rıb dikerken o direk üzerlerine düşerek içlerinden birini öldürse diyeti dört hisseye



ayrılır, üç hissesini berhayat kalanlar öderler, bir hissesi de sakıt olur. Çünkü hâdise, bunların mübaşeretlerile vücude gelmigdir. Tenvir, Dürri
Muhtar, Bedayî.
340 - : Bir kayığa rakib olan iki kişi, birbiriyle döğüşüp de ikisinin sun'undan nâşi kayık devrilmekle bunlardan biri denize düşerek yüzmeksizin
derhal boğulsa diyetin yarısı heder olur, yarısını da diğer rakib» zamin bulunur.  Çünkü hâdise ikisinin fi'lile vücude gelmişdir.
341 - : Birbiriyle güreşen iki pehlivandan biri diğerini  cerh .etmeksizin döğmekle  veya yere çarpmakla vefatına  meydan verse diyetini zamin
olur.
343 - : Bir müste'cir, kendi sun'u olmaksızın iş esnasında telef olan ecîri hâs veya ecîri müşterekinin diyetini zâmin olmaz.
Meselâ: bir kimse, birisinin hanesinde ücretle kuyu kazarken kuyu ürerine yıkılarak telef olsa diyeti kuyu sahibine lâzım gelmez.
Kezâlik: birisinin binasında ücretle çalışan bir dülger, binadan düşerek telef olsa bina sahibine zeman lâzım gelmez. SurretüTfetâva.
343 -  Bir kimse, bir maslahatın tesviyesi için başka bir beldeye  göndermekle yolda kuttaı  tarik  tarafından kati edilen hizmetkârının diyetini
zamin olmaz.
344 - : Bir  kimse,  kendi izin ye     müsaadesiyle  vuku bulan bir amelivyei cerrahiyye neticesinde vefat etse bakılır: eğer bu ameliyyeyi icra eden
tabibin tıbben hatası ve mu1 tadı tecavüzü vuku bulmamış ise , üzerine bir  şey lâzım gelmez. Fakat hatası  veya  haddi mu'tadı tecavüzü vaki
olmuş ise üzerine o kimsenin nısıf diyeti lâzım gelir. Çünkü hâdisede kısmen me'zuniyet vardır, kısman yokdur.  NeticetüTfetâvâ.
335 -  : Bir çocuğu velîsinin veya vasisinin izniyle ve mutad veçhile sünnet eden bir sünnetçiye o çocuğun yarası tesennüc edib mevtini intaç etse
bir şey lâzım gelmez. Tenvir.
346 - : Bir kimse,   henüz kendisinin kim olduğunu tarifden âciz bir çocuğu velîsinin izni olmaksızın bir mahalle götürmekle çocuk orada vefat etse
bakılır: eğer ihtiraz mümkün olmayan bir Bebepîe vefat ederse o kimseye diyet lazım gelmez. Hakkında yalnız ta'zir icra edilir. Füceten veya
sıtmaya tutularak vefat etmesi gibi.
Amma çocuk; denize, ırmağa düğmek, bir hayvan tarafından ısırılmak, parçalanmak, yüksek bir mahalden düşmek, üzerine duvar yıkılmak gibi
tahaffuz ve ihtiraz mümkün olan bir sebeble vefat ederse o kimse üzerine diyet lâzım gelir.
347 - : Bİr kimse, emaaÜ mücameate mütehammil olmayan bir kız çocuğuna tekarrübde bulunarak bu yüzden o çocuğun ölmesine meydan verse
bakılır: eğer kendi zevcesi ise hem mehrini, hem de diyetini - mevcut ise âkilesiyle beraber  vermeğe mecbur olur. Mirasından da mahrum kalır.
Ecnebiyye ise diyetini - âkilesiyle beraber ödemeleri lâzım gelir, bundan başka hudud bahsinde mezkûr cezaya da müs-tahik olur. Hindiyye, Bahr.
348 - : Bir kadın, kendi hızanesi = himaye ve idaresi altında bulunan nihayet altı yaşındaki bir çocuğu boş bir odada kendi basma bı-rakıb bir yere
gitmekle çocuk ateşe düşerek yansa diyetini zamin olur.
349 - : Yoldan geçib giden bir  kimsenin hâmil olduğu  kılıç  veya taş veya kibrit veya ağaç parçası elinden düşerek- bir şandı öldürse üzerine
diyet,  keffaret, mirasdan, vasiyetden mahrumiyet lâzım   gelir. Çünkü bu bir hatadır, mübaşeret tarikiyle vuku bulmuşdur.  Fakat lâ-bis olduğu kıhc
veya libas .her  nasılsa    düşüb birisini  öldürse üzerine asla bir zaman lâzım gelmez. Çünkü bunları telebbüsde zaruret vardır. Bunların   
sukutundan    taharrüz  ise  lâbis olanların  vüs'unda   değildir. Bunları hâmil oîmakda ise böyle bir zaruret yokdur. BedayS.
350 - : Bir kimse, bir şahsı dua ile veya batini siham ile veya enfal sûresini okumakla öldürdüğünü ikrar etse kendisine' bir şey lâzım  gelmez.
Çünkü bu,  bir  kizbi mahzdır.   Bu,4gaybe  ittılâ  iddiasına rnüeddîdir. Gaybı ise Allah Tealâ'dan başkası bilmez. Bir şahsın böyle bir sebeble
Öleceğine dair bir nas yokdur. Yalan yere ikrar ile ise bir şey lâzım gelmez.
Kezaiik: bir kimse, bir §ahsı kahiriyye olan esmaullahı okumakla helak etdiğini ikrar etse esah olan kavle göre kendisine bir şey lâzım gelmes. Zira
ger'i şerif, bunu katle âlet ve sebep kümamışdır. Tenvir, Dürri Muhtar.
351 -  : Bir kimse, babası veya vasisi olduğu çocuğu te'dib için
döğmekle mevtine sebebiyet verse diyetini zamiri olur. Çünkü te'dib, zecr ile, kulağını çekmek gibi bir suretle de kabildir, döğmeğe hacet yokdur.
Bu, İmamı Azama göredir, tmameyne göre eğer döğmek, mutad veçhile vuku bulmuş ise zaman lâzım gelmez. Mutada muhalif bir veçhile 
yapılmış  ise  bil'ittifak  zaman   lâztrn  gelir. Tenvirüî'ebsar.
352 - : Bir muallim veya bir üstad kendisine ilm veya sanat öğrenmek üzere verilmiş olan çocuğu velîsinin veya vasisinin izni olmaksızın asiâ
döğemez.  Şayed döğerde  çocuk, bundan dolayı  ölürse muallimine veya üstadına diyet lâzım gelir.
Velîsi veya vasisi te'dib için düğmelerine izin vermiş oldukları takdirde de çocuğun ancak el ve ayak gibi döğülmesi mutad olan azasını âdet
veçhile döğebilirler. Bu suretde gocuk vefat etse döğene diyet lâzım gelmez. Fakat döğmek, mutad olan azadan başka bir yerine, me-selâ: çocuğun
kulağı tozuna veya boş böğrüne yumruk veya değnek ile vurmak suretiyle yapılırsa veya döğülmesi mutad uzvunu fevkalâde doğerîerse bundan
doîayı çocuk vefat edince döğene «diyet lâzım gelir.
Muallimin veya ustanın te'dib için döğmesi, izne müstenid, nıahza çocuğun menfaatine aid olduğu için hakkında zamanı müstelzim değildir.
Babanın veya vasinin te'dib için düğmeleri ise kendilerinin menfaatlerine aid olduğundan haklarında zamanı müstelzim bulunmuştur. An-karavî,
Tenvir.
353 - : Bir  kimse,   zevcesini değnek   veya  yumruk gibi   bir  şey ile doğüb de bundan müteessiren zevcesi vefat etse o kimse üzerine diyet lâzım
gelir, mirasından da mahrum olur.
Fakat bir kimse, kendisine tekarrüb etdiği zevcesinin bu tekarrüb sebebiyle ölmesine veya tenasül cihaziyle makadi arasını yırtıp birleşmelerine
sebebiyet verse bundan dolayı zamin olmaz. Çünkü bu tekar-rübe me'zundur, zevce bu tekarrüb sebebiyle menfinin tamamına müs-tahik olmuşdur,
artık başka zaman icab etmez.  Reddül'muhtar.
(Malikilere göre de bazı ameller neticesindeki zayiatdan dolayı şu gibi hükümler carîdir:
(1) : îki sefine arasında tesadüm vuku  bulmakla her    ikısindeki veya yalnız birisindeki insanlar ve eşya telef olsa bakılır: eğer bu te-sadümün bir 
kasd eseri   olduğu  bilinmezse   bu   hal,   acze,   ademi   kasde hami edilerek bu yüzden ne kısas, ne de zaman lâzım getmez. Çünkü sefinenin
hareketi,  rüzgârın  cereyanına tâbidir.   Fakat bu tesadüm, am-den vuku bulursa kısası,  hataen vuku  bulunca  da  zamanı  müstelzim olur. Vefat
edenlerden her birinin diyeti diğerinin âkilesi üzerine lâzım gelir.
(2) : îki sefinenin tesadümü,  aczi hakikîden, bunları başka taraflara sevk etmenin mümkün olmamasından dolayı değil, belki mücerred gark olmak
veya esir düşmek korkusundan veya karanlık çökmesinden dolayı vuku bulursa telefat halinde zamanı icab eder. Şöyle ki : Bu iki sefinenin



ikisindeki veya birindeki insanlar veya mallar telef olsalar malların zamanı kendi mallarından, diyetler de âkileleri tarafından verilir. Çünkü kendi
selâmetleri için başkalarının helakine sebebiyet vermeğe hakları yokdur.
(3) : Mükellef iki insan, kasden tesadümde veya tecazübde bulu-nub da bu yüzden düşüb birlikde ölseler kısas 4 carî olamaz. Çünkü mahal fevt
olmuştur. Bunların rakıb, piyade veya birinin rakib, diğerinin piyade olması müsavidir.   Bunlardan yalnız birisi ölae diğeri hakkında kısas lâzım
gelir.
Bu iki insandan biri baliğ, diğeri çocuk bulunsa çocuk hakkında kısas lâzım gelmez.
Kezalik : iki mükellef kimseden yalnız biri tesadüm veya tecazüb kasdinde bulunmuş olsa bunun neticesinde kendisi ölürse kanı heder olur. Diğeri
Ölürse bu kasid hakkında kısas lâzım gelir.
(4) : Bir maslahat maksadiyle vuku bulan    tecazüb    neticesindeki ölüm, hederdir. Bundan dolayı ne kısas ve ne de diyet lâzım gelmez.
Meselâ : iki sanatkâr, ellerindeki ipleri ıslah için karşılıklı geçerlerken biri veya her ikisi düşüb ölse, diyet gibi bir şey lâzım gelmez. Şerhi
Ebil'berekât,  Hasiyeti Düsükî.)
(Şafiîlere göre de bazı Ölüm hâdiseleri hakkında şu gibi hükümler vardır :
(1) : Bir kimseyi bir şahıs hareketi mezbuhanede bulunacak bir hâle  getirib onun görmesi, söylemesi ve ihtiyariyle hareketi kalmamış iken sünra
diğer bir şahıs da o kimse hakkında cinayetde    bulunarak vefatı  tahakkuk etse katil,   evvelki şahıs sayılır. Çünkü o kimseyi ölüm haline getiren
odur. Bu cihetle o kimse mevta hükmündedir, ikinci şahıs ise ta'zir olunur. Zira bir Ölüye karşı lâzım gelen hürmeti hetk etmiştir.
(2) : îki  sefine' müsademe  ederek yalnız birisi veya her ikisi ki-rıhb içinde bulunanlar telef olsalar bir kavle göre bu sefinelerden her birinin müdiri,
sefinesinin diğerine isabet etdirdiği zararların     yaramı zamin olur. Diğer bir kavle göre de bakılır : Eğer bu müdir bizzat veya kendisine itaat
edenler ile beraber sefinesini başka tarafa sarf ve tevcihe muktedir bulunmuş ise zamin olur, muktedir bulunmamış ise zamin olmaz.
Zayi olan malları bu sefineleri İdare edenler, kendi mallarından Öderler. Vefat eden kimselerin diyetlerini de bu sefineleri idare edenlerin âkileleri
verirler. Meğer ki sefineyi idare eden köle olsun. O zaman bu  kendi rakabesine tealluk eder.
 (3) : Bir takım, kimselerin mancınık  ile atdıkları  taş, geri dönüb içlerinden birini öldürse bu ölenin diyetinden hissesine düşen sakıt olub mütebaki
kısmını diğer arkadaşları zamin olurlar. Meselâ  : Bunlar dört kişi bulunmuş olsalar, diyetin dörtde üçünü ber hayat olanları öderler.
(4) : Bir satıh üzerinde bulunan gayri mümeyyiz bir çocuk, kendisine karşı yapılan bir sayhadan korkarak aşağıya düşüb telef olsa sayha eden
şahsın âkilesi üzerine diyeti muğallâza lâzım gelir.
Diğer bir kavle göre sayha eden şahıs, kısasa müstahik olur. Fakat bu veçhile sukut eden, baliğ veya mümeyyiz bir kimse olursa sayha edene bir
şey lâzım gelmez.
Teşhiri silâh suretinde de hüküm böyledir.
(5) : Kendisine kargı teşhir edilen bir silâhdan korkub kaçan kimse, bu esnada bir suya veya ateşe veya*yüksek bir yerden aşağıya atılarak telef
olsa,  silâhı teşhir eden şahsa zaman lâzım gelmez.    Çünkü vukua gelen telefi nefs hâdisesi, bil'ihtiyar    iltizam edilen bir hareket neticesinde vuku
bulmuşdur.
Fakat böyle firar eden kimse, bilmeksizin bir kuyuya veya ateşe düşerek ölse kendisini takib eden şahıs üzerine zaman lâzım gelir. Zira o şahıs, bu
cinayetin tam bir saiki bulunmuşdur. Kitabiii'üir,, Muhtasarı Müzenî, TunfetüTmuhtac, Elmuhallâ.)
(Hanbelîlere göre de bazı katiller hakkında şu gibi hükümler vardır.
(1) : Bir ferd mukabilinde bir cemaat kısasen kati olunabilir. Eğer bu kati meşru olmasaydı, kısasın meşruiyetîndeki hikmet, bâtıl olurdu. «Evet.,
böyle  bir kısas korkusu  bulunmasa  birçok kimseler     toplanıb istemedikleri bir insanı  öldürür,  bir diyet vermekle cezaden kurtulurlardı.»
Maamafih bu hususda sahabei kiramın icmai da vardır. San'a ahalisinden yedi kişi, bir şahsı kati etmişlerdi, Hazreti Ömer, bu yedi kişiyi kısasen
kati etmişdir.
(2) : Bir cemaat,  bir şahsı  öldürmüş  olunca bakılır, eğer bunlar bu hususda ittifak etmişler ise hepsinin de hakkında kısas cari olur. Velev ki, her
birinin fi'li katle salih bulunmasın.
Fakat aralarında bir ittifak mevcüd bulunmadığı takdirde de her birinin fi'li, katle salih bir halde bulunmuş ise yine haklarında kısas lâzım gelir.
Fakat böyle her birinin fi'li katle salih değilse, meselâ : Her biri küçük bir taş ile maktule vurmuş ise haklarında kıssa lâzım gelmez.
(3) : Bir kimsenin meselâ : Bir elini bir şahıs, bir ayağını da diğer bir şahıs kosib üçüncü bir şahıs da muzıha suretiyle yaralamakla vefatına
sebebiyet verseler hepsinin hakkında kısas lâzım gelir. Çünkü bu katilde müşterek bulunmuşlardır. Bu halde veliyyi maktul muhayyerdir, dilerse
bunları avüf ederek her birinden bir diyetin üçde birini alabilir. Dilerse bunlardan birini veya ikisini afüv edib diğerini kısas etdirir.
Bu üç şahısdan birinin yapdığı cürha; iyleşdikden aonra vefat vuku bulsa veli, yine muhayyerdir. Dilerse bu cürhayı yapanı diyet mukabilinde afüv
eder ve dilerse hakkında bu cürha veçhile kısas icra etdirir, Diğerlerini de ya kısasen kati etdirir, veya bir diyet mukabilinde afüv eder. Veyahut
bunlardan birini kısasen kati etdlrib diğerinden nısıf di-yet almakla iktifa eder.-
(4) : Bir kimse, bir şahsın hayatım İdame ve müdafaa edebilmesi iğin muhtaç olduğu taamını, auyunu, silâhını veya hayvanını - bunları tekrar ihzar
edemiyeceği bir yerde - elinden, almakla telef olmasına sebebiyet verse diyetim zamin olur.
Kezalik : Bir kimse, kendisi muztar olmadığı halde kendisinden muztar olan bir şahsın istediği taamı, suyu men ederek bu yüzden telef olmasına
sebebiyet verse, diyetini zamin olur. Fakat taleb vaki olmadığı takdirde zaman lâzım gelmez.  (Keşşafül'kına, Müntehel'İradat.)
(Zahirîlere göre de bir kısım katil hâdiselerinden dolayı şu gibi hükümler vardır :
(1) : Bir kimse, bir kalabalık arasında çiğnenib ölse de katili bi-linmees veya bir kimse, kendisine isabet eden bir ok veya bir    taş ile Ölse de
bunları atan bilinmese veyahut bir kimseyi bir şahıs     öldürse de kaçub gaib olsa bu maktulün diyeti, gârimlerin haklan olan müslü-manlarm
sadakalarından ve müslümanların     mesaühine     mevkuf sair emvalden ödenir.
Rivayete nazaran bir cuma günü Küfe camii şerifinden cemaat dağılırken, aralarında bir zatın kati edilmiş olduğu görülmekle Hazreti Ali, onun
diyetini beytülmalden ödemişdir.
(2) : iki sefine, müsademede bulunsa bakılır : Eğer bu müsademe, rakiblerinin kasdleri   olmaksızın mücerred' bir  gafîetden veya rüzgârın
galebesinden neşet etmiş ise üzerlerine asla zaman lâzım gelmez. Fakat sefine rakibleri karanlikdan dolayı biribirini görmeyerek     müsademede
bulunmuşlar ise bu, hata tarikiyle t>ir cinayet    sayılır* Bu halde telef olan mallar tazmin edilir, vefat edenlerin diyetleri de hepsinin âkileleri



üzerine lâzım gelir. Bu müsademe kasden yapılmış olduğu takdirde dö zayi olan inallar tazmin edilir, selâmette kalanlar hakkında da ya kısas veya
tam diyet lâzım gelir.
Birbiriyle güreşde veya mülâabede bulunan veya birbiriyle süvari eya piyade oldukları halde çarpışan kimseler hakkında da vefat ve telef vukuunda
bu hükümler carîdir.
(3) : Bir kimse, yüksek bir yerden bir şahıs üzerine düşerek, kendişinin veya o şahsın veya her ikisinin vefatına sebebiyet verse bakılır: Eğer yalnız
kendisi ölmüş ise, diğerine bir şey lâzım gelmez, velev ki elindeki bıçağa isabet ederek ölmüş olsun. Çünkü bunda mübaşir olan o kimsedir. Yalnız
o şahıs Ölmüş ise amd takdirinde o kimse hakkında kısas lâzım gelir, hata takdirinde ise âkilesi üzerine diyet icab eder.
Bu sukut neticesinde ikisi birden ölse bakılır : Eğer bu sukut amde mukarin ise o düşen kimse hakkında artık bir şey lâzım gelmez. Zira meydanda
katil kalmamışdır. Fakat bu sukut bir hata neticesi bulunmuş ise düşenin âkilesi üzerine diğerinin diyeti lâzım gelir. Çünkü hataen .;lden dolayı
diyet, katil üzerine değil, âkilesi üzerine teveccüh eder.
Bu amden sukut neticesinde evvelâ üzerine düşülen şahıs, sonra da düşen kirase vefat etse bu kimsenin malından o şahsın diyeti verilmek icab eder.
Fakat evvelâ düşen kimse Ölse artık bir şey lâzım gelmez.
Bu sukut hataea olduğu takdirde ise gerek evvelâ düşen, aonra da diğeri ve gerek evvelâ diğeri, badehu düşen ölsün.her baıde düşenin âkilesi
üzerine diğerinin diyet lâzım gelir. Düşenin varislerine ise hiçbir şey verilmez. Çünkü onun hakkında bir cinayet yapılmamışdır.
(4) : Bir kaç kimse, bir su içinde yıkanırken birbirlerini suya daldırmakla içlerinden biri Ölmüş bulunsa bakılır : Eğer onu hangisinin suya kasden
daldırdığı malûm ise hakkında kısas lâzım gelir. Bu hâdise bir hata eseri ise âkilesi üzerine diyet icab eder. Fakat bu daldırüig, emsaline nazaran
ölüme sebebiyet vermiyecek bir suretde bulunmuş ise bundan dolayı daldırana bir şey lâzım gelmez. Belki daldırılan eceli mü-semmasiyle hatfe
enfihi ölmüşdür.
Bu kimselerden hangisinin bu ölüme sebebiyet verdiği beyyine ile sabit olmayıb mücerred biri hakkında böyle bir iddia vuku bulursa tahlif edilir,

yemin edince berî olur. (Elmuhalla.) 
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Diyarların Yıkılmasından  Münbais  Ölüm
 
354 - : Bir dıvarın yıkılarak bir kimsenin telef olmasına sebebiyet vermesine «cinayeti hâit» denir ki, bazan zamanı mucib olur, basar oliuaz.
Şöyle ki : Bir kimsenin divan, güzelce bina edilmiş, iken bilâhare bir şahsan üzerine yıkılarak mevtine sebebiyet verse o kimse üzerine zaman lâzım
gelmez. Fakat duvarı bidayeten inhidama mail bir halat yapdırmış ise üzerine diyet lâzım gelir. Velev ki, kendisine «tekaddümı vaki olmug olmasın.
Çünkü dıvarın böyle yapılması, başkasının hava. sini işgal ve kendisinin yıkılmasını intaç edeceği cihetle bir tecavüz  
355  - : Tekaddüm, melhuz bir zararın izale edilmesi için evvelce yapılan bir tavsiyeden, tenbihden ibaretdir.
Meselâ. : hane sahibine hitaben : «Senin bu duvarın yıkılmaya yüz tutmuş veya korkunç bir durumda bulunmuş, yıkılıb bir kimseyi telef etmesin,-
bunun icabına bak» denilmesi bir tekaddümdür.
Fakat «senin duvaçın inhidama mail bulunuyor, bunu yrkıversen münasib olur» denilmesi, bir tekaddüm sayılmaz. Çünkü böyle bir söz, bir taleb ve
tenbih değil, bir müşavere maHiyetindedir. Bedayi.
356 - : Bir tekaddümün lüzumu, duvarın inhidama mail olduğunu bilmediğine dair mal sahibinin dermeyan edeceği  melhuz mazereti bertaraf
etmek faidesîni de mutazammındır.
Tekaddümün resmî bir makamda yapılması veya işhad edilmesi, her halde lâzım değildir. Şu kadar var ki, ileride inkâra mahal kalmamak için işhad
edilmesi, ihtiyaten lâzımdır.
Tekaddüm vukuu, inkâr halinde iki erkeğin veya bir erkek ile iki' kadının şahadetleriyle sabit olur. Bedayi
357 - : Bir dıvar, bilâhare inhidama mail olmakla yıkıhb bir kimseyi telef etse bakılır : Eğer sahibine tekaddüm vuku bulmuş, badehu hedme
müsaid bir vakit de geçmiş, ise diyeti müstelzim olur ve illâ olmaz. Tenvir,
358 - : Tariki amma yıkılan bir dıvarın jenkazmdan umuma zarar dokunması melhuz olmakla bu enkazı kaldırması hakkındaki tekaüdüme rağmen
sahibi bunu kaldırmaya kâfi bir vakit geçdiği halde kal-dırmayıb da bu enkazdan dolayı kazaen bir insan telef olsa sahibine bu insanın diyetini
vermek lâzım gelir. Dıvar hakkındaki işhad," enkaz hak kında da işhaddır. Tenvir, Reddi Muhtar.
359 - : Dıvarm yıkılmasından dolayı  verilmesi icab  eden diyeti dıvar sahibinin mevcud ise âkilesi, mevcud değilse tamamen kendisi tediye eder.
Fakat bu telefden dolayı mal sahibine keffaret lâzım gelmez. Çünkü bu, hata dûnunda tesebbüben vaki bir telefdir. Bedayî, Haniyye.
360 - : Bir tekaddüm ve tenbihin muteber olması için  aşağıda sırasiyle beyan olunacağı üzere beş, altı şart vardır:
361 - : Tekaddümde bulunan kimsenin bu    tekaddüme hakkı olmalıdır.
Şöyle ki: inhidama mail olan bir dıvar, bitişiğindeki bir ev üzerine mail olub da yıkılmasiyle o ev sakinlerinden birini telef etmiş, olsa tekaddüm,
evvelce bunlardan biri tarafından yapılmış olmalıdır. Başkalarının tekaddümü faide vermez
Ve eğer bu dıvar, bir tariki hâs üzerine mail olub da yıkılmasiyle bu tarikden mürura hakkı olanlardan birini telef etmiş ise tekaddüm, mutlaka
bunlardan biri tarafından vuku bulmuş olmalıdır.
Ve eğer tariki amma mail olub da yıkılmasiyle bir 'kimseyi telef etmiş ise her kimin tarafından olursa olsun tekaddümün vuku bulmuş olması
kâfidir. Çünkü tariki âmda herkesin hakkı vardır.
362 - :- Tekaddümde  bulunan kimse;  âkil, mümeyyiz     olmalıdır; Binaenaleyh gayrı mümeyyizin, mecnun ile matuhun tekaddümleri
muteber değildir.
îtfaahaza bu hususda müslim ile zimmî, hür ile rakik arasında fark yokdur. Bunlardan herhangi birinin tekaddümü kifayet eder. Şu kadar var ki,
mümeyyiz olan çocuk, velîsi tarafından, rakik de mevlâsı tarafından husumete;'1 tekaddüm vazifesini ifaya me'zun bulunmalıdır.
363 - : Kendisine tekaddüm yapılacak kimse, inhidama mail olan •divan yıkmaya şşr'an me'zun bulunmalıdır.
Binaenaleyh müste'cire, müstaîre, müstevdea, mürtehine yapılacak bir tekaddüm, muteber olmaz. Çünkü bunlar, yıkmak velayetini, kudretini haiz
değildirler.
364 - : Bir tekaddümün muteber olması için aranılan velayet ve kudret, inhidam vaktine kadar devam etmelidir.



Binaenaleyh kendisine tekaddüm vaki olan kimse, henüz dıvar yıkılmadan onu ihtiva eden binayı bir veçhile mülkünden çıkarsa veya te-cennün,
azl, vefat gibi bir sebeble bu velayet ve küdretden mahrum kalsa artık tekaddümün hükmü kalmamış olur, yeniden tekaddüm lâzım gelir.
365 - : Tekaddümden sonra hedme müsaid olacak bir zaman geçmelidir.
Binaenaleyh tekaddüm ve isnadı müteakib henüz yıkmaya müsaid bir zaman geçmeden dıvar yıkılarak bir kimseyi telef etse sahibine zaman lâzım
gelmez.
366 - : Dıvar müteaddid kimseler arasında müşterek olunca hepsine tekaddüm edilmelidir ki, bir telef vukuunda tam zaman lâzım gelsin. Aksi
takdirde herhangi şerike tekaddüm vaki olmuş ise yalnız ondan hissesi  nisbetinde diyet alınabilir. Çünkü bazan bir cemaatden    ibaret olan
şeriklerin hepsine tekaddüm kabil olamaz. Binaenaleyh bunlardan herhangi biri hakkındaki tekaddüm, kendi hissesi nisbetinde muteber olmayacak
olursa zarara müeddî olur. Zarar ise bikaderil'imkân def olunur. Bedayi, Hindiyye.
367 - : înhidama mail dıvar, vakfa aid ise tekaddüm, mütevellisine yapılır. Velev ki o vakıf, icareteynli bir vakıf olsun. Bu tekaddümden sonra
dıvar yıkılıb bir zarara sebebiyet verse zamanı vâkıfın mâlinden lâzım gelir, telef olan insanın diyeti ise vâkıfın âkilesi üzerine lâzım gelir. Yoksa
mütevellinin malinden veya vakfın mâlinden lâzım gelmez.
Çünkü mütevelli, vâkıfın naibidir. Vakfın ise zimmeti yokdur.    Reddi Muhtar.
Ebniyesi mülk ve1 arsası mukataah bir vakıfda ise tekaddüm, ebniye sahibine yapıhr. Böyle bir dıvar, çocuk, deli gibi velayet altında bulunan
kimselere, aid olunca da tekaddüm, bunların velîlerine veya vasilerine yapılır. Bu tekaddüme rağmen ileride dıvarın yıkılmasiyle bir zarar vukua
gelse bunun zamanı o çocuğa veya deîiye aid olur. Çünkü bunların velîleri, vasileri bunların namına hareket ederler. Ankaravî.
368 - : Kısmen ittisalindeki  hane üzerine, kısmen   de tariki   âm üzerine mail olan bir dıvar, yıkılarak ya hane sakinlerinden veya o yoldan
geçenlerden birini telef etse bakılır : Eğer lâalettayin bunlardan biri tarafından tekaddüm vaki   olmuş İse dıvar sahibi   üzerine   diyet lâzım gelir.
Tekaddüm vuku bulmamış ise bir şey lâzım gelmiz.
369 - : inhidama  mail bir dıvar sahibine badettekaddüm îüzumı şer'îsinden ziyade bir mühlet verilse nazar olunur : Eğer dıvar, bir hane üzerine
müteveccih  olub da  sahibine tekaddüm eden kimse  tarafından mühlet verilmiş ise bu, muteber olur. Binaenaleyh bu mühlet müddeti henüz
bitmeden dıvar, o hane üzerine yıkılarak o kimseyi veya ailesinden birini telef etse dıvar sahibine zaman lâzım gelmez. Fakat dıvar, tariki âmme
müteveccih olduğu halde sahibine tekaddüm eden kimse tarafından veya hâkim canibinden mühlet verilmiş ise bu, muteber olmaz. Binaenaleyh
tekaddüm vukuundan itibaren divan hedme müsait bir vakit geçtiği halde henüz mühlet bitmeden dıvar, yıkılarak birisini telef etse diyetini dıvar
sahibi zamin olur. Çünkü âmmeye aid olan bir hak, böyle muteber olmayan bir te'cil ile sakıt olmaz.
Tariki hassa müteveccih bir dıvar hakkında da o tarikden mürura hakkı olanların tacilleri muteberdir, içlerinden bazılarının mühlet vermesi
başkaları hakkında muteber olmamak icab eder. Dürer, Gurer, Reddi Muhtar, Mi'yan Adalet.
370 - : Ecîr olan kimselerin yıkmakda   oldukları bir dıvar,   kendilerinden veya haneden birisinin üzerine yıkılarak  telefini intaç etse bunun diyeti
ve keffareti ecirler üzerine lâzım gelir, dıvar sahibine lâzmi gelmez.
371 - Bir dıvar üzerindeki oluk, düşerek bir kimseyi telef etse bakılır : Eğer o kimseye oluğun dıvar üstündeki kısmı isabet etmiş ise sahibine zaman
lâzım   gelmez.  Çünkü dıvar sahibinin divan üzerine o kısmı koyması caizdir. Cevazı şer'î ise zamana münafidir. Fakat harice çıkarılmış olan kısmı
isabet etmiş ise dıvar sahibi üzerine tam diyet lâzım gelir. Zira bu suretle hakkı tecavüz etmiş bulunur.
Şayed oluğun her iki.tarafı da isabet etmiş veya hangi kısmın isabet etdiği gayri malûm bulunmuş ise nısıf diyet lâzım gelir.
Yarılmış, harab olmuş sukuta yüz tutmuş dıvarlar hakkında da yukarıdaki hükümler carîdir. Bedayî, Hindiyye.
372 - : Bir binanın üst katı bir kimseye, alt katı da başka bir kimseye aid olub da bu katlardan birinde sukut alâmeti zahir olduğu takdirde de
tekaddüm muamelesi cereyan eder. Şöyle ki   :   Bilfarz üst kat yıkılmaya yüz tutmakla sahibine alt katta oturanlar tarafından tekaddüm vuku 
bulduktan   sonra yıkılmakla bunlardan birinin     telefine sebeb olsa o yıkılan kat sahibine zaman lâzım gelir.
373 -  : Bir kimse, bir divardan veya pencereden aşağıya düşerek durmakda veya yürümekde olan bîr şahsı telef etse diyetini zamin olur, üzerine
keffaret de lâzım gelir. Çünkü o kimse, bu-hâdisenin bilmüba-şere faili sayılır.  Fakat böyle yukarıdan düşen kimse, aşağıda bulunan bir şahsa
çarparak vefat ştse bakılır: eğer o aşağıdaki şahıs, yoldan geç-mekde bulunan veya kendi arsasında duran bir şahıs ise kendisne bir zaman lâzım
gelmez. Amma yolda durmakta, oturmakda veya uyumak-da bulunan bir şahıs ise müteveffanın diyetini zamin olur. Zira bu takdirde başkasının
hukukuna tecavüz etmiş bulunur.
374 - : Nefsi telef etdiğinden dolayı diyeti    müstelzim    olan bir hedm ve sukut hadisesi, cerhe, kat'ı uzva sebebiyet verdiği takdirde de - ayni şerait
dairesinde - ersi müstelzim olur. Hindiyye, Reddi Muhtar, İzahürcinayet. Gasb mebhasine de müracaat!.
«(MaÜkîlere göre de yıkıhb bir şahsın telefine sebebiyet veren bir divardan dolayı sahibine zaman lâzım gelmesi için - tekaddüm hususunda -
iştihad lâzımdır.
Binaenaleyh böyle bir hâdise zuhurunda bakılır : eğer dıvar. inhitata mail ve benzerleri korkunç bir halde bulunmuş, işhad da vaki olmuş ise sahibi
üzerine zaman lâzım gelir. Fakat 'işhad vaki olmamış ise zaman lâzım gelmemelidir. Velev  ki benzerleri  mahuf bulunsun.
Divan inhidama mail olan hane kiraya verilmiş veya terhin edilmiş ise bakılır : sahibi hazır ise işhad kendisine karşı yapıhr. Hazır değilse ' keyfiyet,
veliyyüremre  - hâkime arz edilir. Hanede sakin olanlara karşı işhad faide vermez. Onların divan yıkmaya salâhiyetleri yokdur. Mti-
devvenetül'kübrâ.)
(Şafiî fukahasma göre tekaddüm, işhad bulunsun, bulunmasın inti-dama mail bir dıvarın yıkılmasından münbais zarar ve ziyam sahibi zamin
olmaz. Çünkü o, bu divan kendi mülkünde vaz etmiştir. Dıvarın bu meyli ise sahibinin fi'liyie olmaksızın hadis olnıuşdur. Şu kadar var ki, sahibi
bunu bu halde bırakdığından dolayı isaetde bulunmuş olur. Muhtasarı Müzeni.)
(Zahirîlere göre de işhad bulunsun bulunmasın dıvarın kıyılıb bir şahsı veya bir malı telef etmesinden dolayı sahibine ne diyet, ne kefaret ne de
zaman lâzım gelmez. Bu dıvarın san i bine ne âmden ve ne de hataen katil denilemez. Mallar muhteremdir, bir kimse üzerine nassm veya ic-maın
icab etmediği bir garamet ile hüküm caiz değildir. Kbî Leylâya ve Ebû Sevre göre de divar sahibi, eğer dıvarın meylini ve za'fını bildiği halde onu
hâli üzere bırakmış ise zamin olur ve illâ zamin olmaz.

îshak îbni Rahveyhe göre ise dıvarın isabet etdiği şeyi işhad bulunsun bulunmasın sahibi zamin olur. Elmuhallâ.) 
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Müdafaat Meşrua Halindeki Katl Hadiseler! :
 
375 - : Nefsi müdafaa maksadiyle olan bir kati, kısası ve diyeti müstelzim olmaz. Şöyle ki: bir kimse kendi üzerine haksız yere kati kas-diyle teşhiri
silâh eden mükellef bir gah sı - katilden başka bir suretle def ederek nefsini kurtarmaya kadir olamayacağı müteyakkan olmakla, kati etse hakkında
ne kısas, ne diyet, ne de ta'zîr lâzım gelir. Hâdisenin şehr dahilinde veya haricinde, geceleyin veya gündüzün olması beyninde fark koydur.
Fakat sayha veya feryad etdiği takdirde etrafından halk koşarak kendisini kurtaracakları müteyakkan bulunduğu halde böyle yapmaksızın katle
teşebbüs etmiş bulunursa hakkında katil ahkâmı cereyan eder. Dürer, Mülteka.
376 - : Bir kimse, kendisine teşhiri süâhda bulunan gayri baliğ bir çocuğu veya bir mecnunu âleti cariha ile, yani amden kati etse üzerine diyet lâzım
gelir. Matuh da mecnun hükmündedir.
Bu hâdisede İmamı Ebu Yusüfe göre diyet lâzım gelmez. Çünkü o kimse, nefsini kurtarmak için onu kati etmedir. Buna cevaben deniliyor ki,
bunların bu teşhiri silâhı, hürmetle muttasıf değildir. Artık bu, bir bağı ve tecavüz sayılmaz, bununla ismet sakıt olmaz. Zira bunda sahib bir ihtiyar
yokdur. Bundan dolayıdır ki, çocuğun veya mecnunun birisini öldürmesinden dolayı hakkında kısas icab etmez, yalnız diyet lâzım gelir, Müiteka,
Bahri Raik.
377 - : Bir kimse kendisine mücerred teşhiri silâh etdikten sonra dönüb giden bir şahsı arkasından yetişerek kati etse hakkında katil ahkâmı carî
olur. Binaenaleyh o şahsı âleti cariha ile kati etmiş olunca hakkında kısas icra edilir. Hindiyye.
378 - : Müdafaai mal maksadiyle olan bir katil de kısası ve diyeti müatelzim olmaz. Şöyle ki : bir kimse, kendisinin en az on dirhem gümüş
kıymetinde bir malını elinden haksız yere cebren almak isteyen bir şahsı -- katilden başka bir suretle mena' muktedir olamıyacağı cihetle kati etse
hakkında katil "ahkâmı cereyan etmez.
Kezalik : bir kimse, gece vakti hanesine girerek bazı emvalini galıb giden bir şahsı, arkasından takib ile o mallan katilden başka bir veçhile elinden
almaya kadir olmamakla - kati etse kendisine bir şey lâzım gelmez.
Fakat böyle gasb veya sirkat edilen bir malın - başka bir suretle meselâ : sayha etmek tarikiyle - istirdadı mümkün iken o surete tevessül
edihniyerek kati cihetine gidilmesi, mesuliyeti müstelzim olur. Binaenaleyh kati hâdisesi, âleti cariha ile yapılmış ise katil üzerine kısas, âleti gayri
cariha ile yapılmış ise diyet lâzım gelir. Dürer Mülteka, Reddi Muhtar.
379 - : Irz ve namusu müdafaa maksadiyle yapılan bir kat!, mesuliyeti cezaiyyeyi müstelzim olmaz. Şöyle ki  bir kimse, kendisine, cebren zina
veya livate fezahatinde bulunmak isteyen bir mütecavizi - Öl-dürmekden başka bir tarik ile def edemiyeceği cihetle - kati etse hakkında katil
ahkâmı carî olmaz.
Kezalik : bir kimse, kendi zevcesi veya kız kardeşi gibi mahremlerinden birini bir şahıs ile birrıza gayri meşru mukarenetde bulunurken görüb de
feveranı gazabla bunları hemen kati etse hakkında bir şey lâzım gelmez. Ankaravî.
380 - : Bir kimse, kendi hanesi içinde Öldürdüğü şahıs hakkında, kendi mahremlerinden .biriyle zina ederken görüb feveranı gazabla öldürdüğünü,
yahut sirkat kasdiyle hanesine girdiğinden başka suretle defa muktedir olamadığı cihetle kati etdiğini iddia etse bakılır  : Eğer o şahıs, hayatında o
yolda şuiahval ile maruf olub da zahiri hal, iddiai vakii müeyyid bulunursa katil, bilâ beyyine yeminiyle  tasdik  olunarak taarruzdan kurtulur.
Böyle olmadığı takdirde ise mücerred iddiası, kendisini mesuliyetden kurtaramaz. Ankaravî, Mîyari Adalet.
«(Einımei selâseye göre de bir kimsenin canına, malına veya ırzına tecavüz etmek isteyib men ve tardı başka suretle kabil olmayan bir insan,
muharib demek olduğundan katli caiz, zamanı gayri mucibdir.)
(Zahirîlere göre de müdafai. nefs uğrunda kati, zamanı müstelzim değildir. Kezalik: bir şahıs, hırsız olsun olmasın bir kimsenin malını zulmen
almaya kıyam edince bakılır: O kimse, bu şahsı tard ve men'e kadir ise öldüremez, Öldürür ise hakkında kısas lâzım gelir. Fakat tard ve men'e kadir
olmayıb biraz tevakkuf edince malını elinden abb gideceği anlaşılırsa katli caiz olur. Çünkü bu da bir müdafaai nefs de-mekdir. Elmuhaîlâ.)
Şunu da ilâve edelim ki : insan için çanını, namusunu, malını müdafaa etmek bir vecibedir. Bu uğurda hayatını feda eden bir mü'min, ahıret ahkâmı
itibariyle şehid sayılır.
Resuli Ekrem, sallâllahü tealâ aleyhi vesellem Efendimiz bir gür ashabı kirammdan bir zümreye hitaben «Siz aranızda kimleri şehid sa yarsınız?.»
diye sormuş, onlar da «Allah yolunda kati edilenleri şehid sayarız» demişler. Nebiyyi zîşan efendimiz. «O halde ümmetimin şehid' leri az
demekdir» buyurmuş. O zümrei âiiye de «öyle iae Yâ Resulâllah!. Şüheda kimlerdir? »    diye sormuşlar.    Peygamberi âlîşan efendimiz de
şöyle buyurmuştur :
Yani : müsîümanlardan her kim malını muhafaza uğrunda öldürül-se şelıiddir, her kim nefsini müdafaa yolunda öldürülse şehiddir, her kim dinine
yardım uğrunda öldürülse şehiddir, ve her kim ehlinin, meselâ : zevcesinin veya sair bir karibinin namsunu korumak yolunda öldürülse şehiddir.
Velhâsıl bu hususlarda müdafaaya mecbur kahb vaki olan tecavüzü başka suretle defa muktedir bulunmayan kimsenin öldüreceği mütecaviz

şahsın kanı ise hederdir, kendisi de indallah mesuldür. Elcamiüs-sagîr, Feyzul'kadîr. 
[43]

 
Hayvanlara Müteallik Cinayetler :
 
381 - : İstılah kısmında da yazıldığı üzere  bir  hayvanın basma-siyle, sadmesiyle, ısırnıasiyle, sıçramasiyle, ön ayağını çarpmasiyle, arka ayağını
tepmesiyle veya kuyruğiyle vurmasiyle husule gelen cinayete «cinayetülbehîme» denir. Böyle bir cinayetden mütevellid zarar ve ziyan, agağıda
kısmen bildirildiği veçhile bazan heder olur gider, bazan da o hayvanın sahibi veya rakibi veya aaiki =  sürücüsü veyahut kaidi  Önden geçicisi
veyahut hem rakibi, hem de saik ve kaidi tarafından tazmin edilir.
382 - : Hayvanlar hakkında gasb veya itlaf suretiyle vuku bütan cinayetlere de  «cinayat  aleîbehaim»  adı verilir  ki, bunların hükmü de zaman. -
bedellerini ödemek ve bazı hususlarda da keffaretdir. Haremi şerifdeki sayd = av avlamak gibi.
Hayvanlar hakkındaki cinayet - itlaf hâdiselerinin hükümleri, gasb ve itlaf mebhasinde yazılıdır. Hayvanların yapdıkları cinayetlerin hükümleri ise
kısmen bervechi âtidir.
388 - Merada otlayan veya sahibinin muştaki ilen veya müştereken maiik olduğu mahalde duran veya sahibinin şevki olmaksızın bo-şanarak



başkasının. mülküne giren bir hayvan, orada kendiliğinden bir kimseyi tepmek veya çarpmak gibi bir suretle telef etae sahibine zaman, yani : diyet
lâzım gelmez.
Fakat bir kimsenin hayvanı, kendi' mülkünde birisini telef ederken o kimse bunu görüp de men etmezse üzerine zaman lâzım gelir. Bedayi, Tenvir,
Ankaravî.
384 - : Kendiliğinden boşanıb firar eden bir hayvan,  arkasından
yetişib kendisini tutmak isteyen bir kimseyi tepib telef etse,  sahibine zaman lâzım gelmez.
385  - : Bir kimse   tarafından  başkasının  mülküne  idhal    edilen bir hayvan, orada kendiliğinden birisini telef etae bakılır:  eğer o kimse bu
hayvanı o mülke sahibinin müsaadesiyle  idhal etmiş ise  üzerine zaman lâzım gelmez ve illâ lâzım gelir. Mi'yarı Adalet, Ankaravî.
386 - : Bir kimsenin râkib olduğu hayvan, gerek kendi mülkünde ve gerek başka birinin mülkünde ve gerek tariki âm gibi "bir mahalde Ön veya
arka ayağiyle üzerine basarak bir şahsı telef etse, bunu o râkib, mübaşereten telef etmiş sayılacağı  cihetle üzerine  diyet ve kef-faret lâzım gelir.
Aralarında karabet mevcud ise mirasdan, vasiyetden de mahrum kalır.
Fakat böyle bir hayvan, yürürken başiyle veya ön veya arka ayağiyle dokunmasiyle veya ısırmasiyle veya ön ayağını çarpmasiyle, yahut
müsademesiyîe bir kimseyi telef etse, rakibine yalnız zaman lâzım gelir, mirasdan, vasiyetden mahrumiyet lâzım gelmez. Çünkü bu suretde ra-kib,
mübaşir değil, mütesebbib mevkiinde bulunmuş olur.
Amma bu hayvan, böyle arka ayağiyle depmesinden veya kuynıeu-nu çarpmasından nâsi bir kimsevi telef etse rakibine zaman da lâzım gelmez.
Zira bu, mümkinütteharrüz olmavan bir sebeble vücude gelmiş olur. Bedayî. Hindiyye, Kudurt, Mülteka.
387 - : Bir hayvan, tariki âmda mutad veçhile yuları tutulurken arkasından gelib kendisine çardan kimsevi rakibinin sun'u    olmaksızın tepib öldürse
rakibine zaman lâzım gelmez.
Kezalik : rakibinin vıkıîması üzerine boşanan bir hayvan, yoluna dovam ile bir insanı telef etse, rakibine zaman teveccüh etmez. Bedayi, Dürer.
388 - : Bir kimsenin tariki âmda durdurduğu veya bağladığı hayvan, bir şahsı telef etse diyeti o kimse üzerine lâzım gelir. Çünkü tariki âmda
hayvanım durdurmaya veya bağlamaya kimsenin salâhiyeti yok-dur. Bunu yapmakla o kimse, başkalarının hukukuna teaddî etmiş, bir şahsın
telefine sebebiyet vermiş olur. Binaenaleyh bü, tesebbüb tarikiyle bir katil demek olduğundan keffareti, mirasdan,  vasiyetden  mahrumiyeti icab
etmez.
Bir mescidin önünde durdurulan hayvan hakkında da bu hüküm, carîdir. Meğer ki bu mescidin önünde hayvan durdurulması için ve-îiyvüî!emr
tarafından bir mevkif tayin edilmiş olsun. Hindiyye, Tenvir, Ankaravî.
Kezalik: bir hayvan, gem almadığı cihetle başı zabt edilemeyib bir insanı telef etse rakibine zaman lâzım gelmez. Çünkü hayvanatın kendiliğinden
olarak vukua gelen cinayetleri, mazarratları hederdir.
389 - : Tariki  âmda  veya bir mesci  dönünde durdurulmuş veya bağlanmış olan bir hayvan, oradan bir veçhile ayrılarak kendi    basma gittiği bir
yerde birisim telef edecek olsa diyetini o hayvanın sahibi zamin olmaz. Hindiyye.
390 - : Bir kimse, tariki amma başı boş bırakılması mutad olmayan bir hayvanı bu suretle salıvermekle o hayvan, bırakıldığı yolda kendiliğinden
yürürken bir şahsı telef etse diyeti o kimse üzerine lâzım gelir. Hedâye.
391 - : Bir hayvan,  tariki amma  veliyyülemrin izni    olmaksızın konulmuş olan taş veya kereste gibi bir şeyin kendisine çarpmasından' ürkerek bir
kimseyi tepmesi veya çarpmasiyle telef etse bu kimsenin diyetini o şeyi tariki amma bırakmış olan şahıs zamin olur. Bunda tekad-düm şart
değildir. Bunda ibtidaen bir teaddî vardır, o şahıs bu telefe sebebiyet vermişdir. Dürer, Fetavai Kaidiyye.
392 - : Bir hayvanın yolda hızlı koşturulmasından    dolayı ayak-laı-ımn dokunmasiyle sıçrayan büyük bir tas. parçası, bir kimseye isabet ederek
mevtine veya gözünün çıkmasına sebebiyet verse diyetini o hayvanın rakibi zamiri olur. Çünkü bu, mümkinütteharrüz bir hareket olduğu halde
bundan teharrüz edilmemşdr. Bu hususda râkib ile redîf, saik ile kaid müsavidirler. Bedayî, Hindiyye.
393 - : Yol üzerinde olmaksızın sahrada veya at pazarı gibi bir yerde veya kira hayvanlarının durmalarına mahsus bir mahalde, yahud nâsın
izdihamı sebebiyle mürur ve ubur kesilmek gibi bir zarurete mebni tarîki âmda durdurulan bir hayvan, sahibinin sun'u olmaksızın bir kimseyi tepib
veya çarpıp veya ısırıp telef etse sahibine zaman lâzım gelmez Bedayi, Haniyye.
394 - : Bir hayvana rakibinin veya saik ve kaidinin izniyle dürten veya vuran kimsenin bu fi'li, bizzat rakibinin veya saik ve kaidinin ti'li 
mesabesindedir. Binaenaleyh yürümekde bulunan bir     hayvan, bu dürtmeden veya darbden nâşi bir şahsı telef etse ne rakibine veya saik ve
kaidine, ne de nâhis ve daribine zaman lâzım gelmez. Çünkü bir kimse yürümekde bulunan hayvanına yolda yürümek için dürtmeğe mezundur.
Fakat kaidi veya saikı bulunan bir hayvan, yolda birisinin bilâ izin dürtmesi üzerine boşanarak hemen bir kimseyi telef etse diyetini yalnız o dürten
şahıs zamin olur. Velev ki çocuk olsun. Cevhere, Mülteka.
395 - : Bir hayvan, bir şahsın dürtmesinden veya    vurmasından dolayı ürkerer rakibini düşürüb telef etse bunun diyetini o gahıs zamin olur. Fakat
bu halde hayvan, rakibinden başka birisini telef etse bakılır: Eğer üzerine ayakîariyle basarak öldürmüş ise icab eden diyeti o şahıs, râkib ile beraber
msfiyet üzere zamin oîur. Ve eğer Ön veya arka ayağı veya başı ile çarparak veya müsademe ederek telef etmiş ise diyeti yalnız o şahıs tazmin
eder. Tenvir, Reddî muhtar, miyarı adalet.
396 - : İki. râkib, biribiriyle müsademe ederek telef   olsalar her birinin diyetini - mevcud ise - diğerinin âkilesi öder. Çünkü her biri diğerinin
sadmesiyle telef olmuşdur. Bu, İmamı Âzam ile İmameyne göredir, îmamı Züfer ile İmam Şafiîye göre her birinin âkilesi, diğerinin yalnız nısıf
diyetini te'diye eder. Zira telef hâdisesi, her iki rakibin fi'liyle vukua gelmişdir. Bir kimsenin kendi fi'liyle kendi hakkında vuku bulan bir cinayet ise
hederdir. Bedayî, Bahri Raik.
397 - : Müteaddid saikleri, kaidleri bulunub katar halinde yürüyen hayvanlardan biri, bir şahsı bir suretle telef etse diyetini bu saikler ile kaidler
bü'iştirâk zamin olurlar. Çünkü bu telefe sebebiyet vermekds hepsinin dahli vardır. Bunlar, gerek piyade ve gerek süvari olsunlar mü: savidir.
Şu kadar var ki, bunlardan râkib olan bir sâikin veya kaidin hav-vanı, "nir şahsın üzerine basmak suretiyle bu telef hâdisesini meydana getirmiş
olunca bu râkib; hem diyete iştirak eder, hem de telef olan şahsın akribasından ise mirasından mahrum kalır. Çünkü bu halde kendisinin fi'li, bir
mübaşeret mahiyetinde bulunmuş oîur. Bedayi, Hindiyye.
398 - : Bir katarın  önünde  kaidi,   arkasında da  saiki bulunduğu halde bu kaidin Önünde bulunan yolculardan bir rakibin hayvanı,    bir kimseyi
basıb telef etse diyetini bunların üçü mütesaviyen  zami" olurlar.



Rakibin arka tarafındaki bir havvanm telef edecetri kimsenin diveti hakkında da hüküm böyledir. Fakat rakibin ön tarafındaki bir havvanm telef
edeceği kimsenin divetine râkib iştirâV etmez, bunu valnız kaid ile, saik zamin olurlar. Cönkü bu halde râkib, ne mübaşirdir ve ne de kaid
vaziyetinde bulunmuştur.
Maahaza bazı fuhaltava pöre rakibin havvanı birisini t^lef nrterse zamanı valnız rakibe aid olur. buna kaid He sâîk iştirak etmez. Zira râkib,
mübaşir olmakla telef hâdisesi valnız kendjsine izafe edilir. Bedayî, Tatar Haniyye.
399 - : Bir kimse, bir köpeği ısırtmak için bir gahıs üzerine kış-k>rtmakla konek koşun o şahsı ısırarak telef etse divetini o kimse zamin oîur.
Çünkü bu körjeçi bövle kışkırtmak, bir hayvanı salıvererek birinin telefine sebebiyet vermek gibidir.
Bu mesele, İmam Ebu Yusüfe göredir. Fetva için muhtar örülen de budur. îmam Muhammede göre eğer o kimse, kışkırtmakla beraber saik veya
kaid bulunmuş ise diyeti zamin olur ve illâ olmaz.
îmam Azama göre ise o kimseye mutlaka zaman lâzım gelmez. Zira telef hâdisesi, bu kışkırtmakla değil, köpeğin kendi ihtiyariyle vuku bul-
muşdur. Hayvanatın kendi ihtiyarlariyle yapdıkları cinayetler ise hederdir. Bedayî, Hindiyye.
400 - : Bir köpek, bulunduğu haneye  sahibinin izniyle veya izni olmaksızın giren bir kimseyi  ısırarak   telef etse sahibine zaman  lâzım gelmez.
Çünkü köpeği hanede tutmak, mübahdır, sahibi bu telefe sebebiyet vermiş sayılmaz. Bedayi.
401 - : Bir kimse, süsken öküz veya  dalayıcı  köpek gibi zararlı bir hayvanı - mahallesi veya karyesi ahalisinden biri tarafından : «hayvanını zapt
et» diye vaki olan tekaddüm ve tenbihe rağmen - zabt et-beyib de salıvermekle bir şahsı telef edecek olsa diyetini zamin olur. Fakat bir kimsenin av
iğin salıverdiği köpeği, kendisi saik olmadığı halde bir şahsı çarparak telef etse o kimseye - rivayatı zahireye göre - zaman lâzım gelmez. Dürer,
Hindiyye.
402 - : Bir şahsı arslan gibi yırtıcı- bir hayvanın önüne itip de o hayvan tarafından parçalanarak telef edilmesine sebebiyet veren    kimseye zaman
lâzım gelmez. Fakat bu kimse, müebbed suretde habse müs-tahik olur. Tenvir.
403 - : Bir kimsenin yola atdığı bir  akreb veya yılan,  orada bir şahsı ısırarak telef etse diyeti o kimse üzerine lâzım gelir. Çünkü bunları vola
atmakla teaddide buiunmurçdur.  Fakat atılan hayvan, atıldığı yerden başka bir yere gidib de badehu birisini telef etse artık atana zaman lâzım
gelmez. Zira bu takdirde teaddî, bertaraf    olmuş    olur.    Bedayi, Mebsut                                                            
404 - : Hayvanat vasıtasiyle nefs hakkında yapılarak diyeti müs-telzinı olan bir cinayet, mâdünennefs vuku bulduğu takdirde de ersi   = azaya aid
diyeti müstelzim olur.
«(Malikîlere göre de hayvanlar vasıtasiyle yapılan cinayetler- hak-kmda şu gibi hükümler vardır  :
(1) : Bir kimsenin râkib olduğu hayvan, "bir şahsı çiğneyib öldürse o kimseye zaman = diye lâzım gelir. İki süvari arasında tesadüm vukubulduğu
takdirde bakılır: Eğer amden vuku bulmuş ise vefat halinde kısası, hataen vuku bulmuş ise zamanı müstelzim olur. Ne veçhile vuku bulduğu
bilinmediği takdirde ise amde hami olunur. Çünkü süvarilerin hareketleri kendilerine müzamdır. Bu tesadüm, bir aczi hakikîden dolayı vuku
bulduğu suretde ise telef olanın kanı heder olmuş olur, kısas da, zaman da lâzım gelmez. Aczi hakikî ise iki süvariden hiç birinin kendi nefsini veya
râkib olduğu hayvanı diğeriyle müsademeden men'e bir veçhile muktedir olamaması hâlidir. Maahaza racih olan kavle nazaran bu aczi hakikî
suretinde süvariler arasında vuku bulan müsademe, hata
hükmünde olarak   diyeti ve malların  kıymetlerinin  zamanını müstelzim olur.
(2) :  Bir kimsenin çekip götürdüğü bir katardaki İlk hayvan veya ron  hayvan bir şahsı çiğneyip öldürse  o kimsenin zamin olması   lâzım gelir.
(3) : Bir kimse, bir şahsı yırtıcı  bir hayvanın önüne atarak itlaf edilmesine, sebebiyet verse, hakkında kısas carî olur.
(4) : Bir kimse, yırtıcı bir hayvan ile birlikde bir şahsın üzerine atılıb döğe döğe ölümüne  sebebiyet verse o  kimse  hakkında îbni  Kasımın iki
kavli vardır. Bir kavline göre o kimse hakkında - evliyai katilin kasamesi takdirinde - kısas lâzım gelir. Diğer bir kavle göre kısas lâzım gelmez,
çünkü o şahsın Ölümü bu kimsenin fi'lile mi, yoksa hayvanın fi'lile mi vücude geldiği bilinemez. Belki o kimsenin üzerine kendi mâlinden diyet
lâzım gelir.
(5) : Bir kimse, diri ve insanı öldürür takımdan bir yılanı bir şahıs üzerine atmakla o yılan bu şahsı isırıb öldürse bakılır : Eğer o kimse, o yılanın bu
şahsı öldüreceğini bilmiş ise hakkında kısas lâzım gelir. Velev ki, şaka olarak atmış olsun.
Kezalik : O kimse, o yılanı bu şahıs üzerine şaka suretiyle olmaksızın atmış ise hakkında kısas icab eder. Velev ki o hayvanın bu şahsı
Öldüreceğini bilmemiş olsun.
Fakat o hayvanın öldüreceğini bilmemiş ve ona şaka tarikiyle atmış bulunursa hakkında kısas değil, diyet lâzım gelir.
(6) : Bir şahsın üzerine atılan yılan ölmüş ve insanı öldürecek bir hacimde bulunmamış olursa, bunun atılması sebebiyle o şahsın ölmesinden dolayı
atanın üzerine yalnız diyet lâzım gelir.
(7) : Bir şahıs, üzerine atılan diri ve  ölü bir yılandan korktuğu cihetle düşüb ölse, atan kimsenin üzerine diyet lâzım gelir.
(8) : Bir kelbi  akurun yapacağı   kati  hakkında  tafsilât     vardır. Şöyle ki: Bir kimse, akur bir köpeği muayyen bir şahsı kati etmek mak-sadiyle
edinmiş ise kendisine bu köpek  hususunda tekaddüm  inzar ve ihtar vuku bulmuş olsun olmasın, bu köpeğin o muayyen şahsı öl-dürmesiyle o
kimse hakkında kısas lâzım gelir. Gayri muayyen bir şahsı öldürdüğü takdirde ise diyet icab eder.
Amma bu hayvanı bir şahsın zararını asla kasd etmeksizin ittihaz etmiş ise bakılır : Eğer bu hayvanı sahibi ekinlerini, hayvanlarını beklemek gjbi
bir vech için edinmiş, kendisine de evvelce tekaddüm = in-zaz ve tenbih vaki olmuş ise bu hayvanın bir insanı öldürmesinden dolayı sahibine diyet
lâzım gelir, tekaddüm vaki olmamış ise. lâzım gelmez.
Fakat bu kelbi akuru sahibi caiz olmayan bir vech için ittihar etmiş ise bu hayvanın telef edeceği şeyi zamin olur. Bu hususda kendisine tekaddüm
vuku bulmuş olsun olmasın. Elverir ki, onun bir kelbi akur olduğu bilinmiş olsun. Elmüdevvenetürkübra, Şerhi ebil'berekât, Şerhi Muhammedi
Hırşî.)
(Şafiîlere göre de hayvanların itlaf edecekleri şeyler hakkında şu gibi hükümler vardır :
(1) : Bir kimse râkib olduğu hayvanı zapte kadir iken bu hayvan her nasılsa dizgini, bağını kırarak bir şahsı telef etse o kimseye zaman lâzım
gelmez. Fakat  bu  hayvan başkasına aid olub o  kimse sahibinin izni olmaksızın buna râkib olmuş ise bu telefden dolayı zamin olur.
(2) Bir kimsenin hayvanı yolda yürürken işese veya terlese de bir şahıs bunların üzerine basmakla düşüb Ölse, o kimseye zaman lâzım gelmez.
Çünkü aksi takdirde yoldan mürur ve ubur, mümteni olur.



(3)  : Bir kimse, râkib olduğu hayvanı çamırların veya halkın toplandıkları bir yerde mu'tada muhalif bir süratle sürse bu yüzden tevel-lüd edecek
zararı zamin olur. Fakat mutad veçhile sürmüş olsa zamin olmaz.
Kezalik-: koyun, sığır ve katar halde olmaksızın deve gibi hayvanlar çarşı ve pazar gibi kalabalık bir yerde sevk edildiği takdirde meydana
getirecekleri zararları, sâikleri zamin olurlar.
Kezalik : yaramaz huylu olub, yalnız kırlarda binilebilecek olan bir hayvana nâs arasında binerek bir zarara sebebiyet veren kimse, bu zararı zamin
olur. Velev ki, o hayvanı hızlı sürmüş olmasın.
(4) : Bir kimse, bir çocuğu veya bir mecnunu emsalinin zapt edileceği veya edemiyeceği bir hayvana bindirmekle bir şeyin telef olmasına
sebebiyet verse, o şeyi bu kimse zamin olur.
(5) ; Bir kimse, bir hayvanı kuvvetlice bağlamış olduğu halde bu hayvan, her nasılsa kurtularak bir şahsı veya bir malı telef etse, o kimseye zaman
teveccüh etmez.
(6) : Bir veya müteaddid hayvanları bir yoldan râkib,  saik veya kaid olarak gündüzün veya geceleyin götüren kimse, o hayvanların itlaf edecekleri
malların bedellerini kendi malinden tazmin edeceği gibi bunların Öldürecekleri  şahsın  diyeti de  o  kimsenin  âkilesi üzerine     lâzım
gelir.                                  
(1) : Bir hayvanın iki rakibi bulunsa telef edeceği şeyi ikisi bizzat veya âkîleleri vasıtasiyle tazmin ederler.
Kezalik : Bir hayvanın kaidi, sâiki bulunmakla beraber rakibi de bulunsa telef edeceği şeyin zamanı yalnız rakibine teveccüh eder. Çünkü hayvanın
yuları, onun elindedir. Fakat bu telef, bu hayvana başkasının vurmasından ileri gelse zaman, bu vurana lâzım gelir. Velev ki, gayri mümeyyiz bir
gocuk olsun.
 (8) : İki süvari, bir müsademe neticesinde birden ölseler her birinin âkilesi, üzerine diğerinin  nısıf diyeti  lâzım gelir. Çünkü her biri, hem 
kendisinin» hem  de sahibinin sadmesinden  ölmüştür.  Nitekim  bir şahıs, hem kendisinin, hem de bankasının cerh etmesinden dolayı Ölünce de
hüküm böyledir.
Bu tesadüm neticesinde râkib oldukları hayvanlar ölse her biri diğerine aid hayvanın nısıf diyetini zamin olur.
(9) : Bir süvari, bir yerde duran bir şahsa çarpmakla ikisi de vefat etse süvarinin diyeti heder olur, diğerinin diyeti bu süvarinin âkile si üzerine
lâzım gelir.
(10) : Bir kimse, kendi  arkasına veya hayvanının     sırtına    odun yükleyib bununla kalabalık  bulunan bir  çarşıya  girerken veya  oradan çıkarken
bu yüzden bir şahsın telef olmasına sebebiyet verae    üzerine zaman lâzım gelir.
(11) : insanlara veya mallara zarar    vermesi iki üç    tecrübe ile malûm olan bir hayvanı, meselâ : Bir deveyi veya akur bir köpeği başı boş bırakan
veya bağlanmasında  kusur  eden  sahibi,  o  hayvanın itlaf edeceği şeyi zamin olur. Fakat bir kimsenin kapısına veya dehlizine bağlamış olduğu
akur köpek, davet etmiş olduğu müsafirini yırtıp öldürecek olsa o kimseye bir şey lâzım gelmez. Çünkü bu hayvan onu kendi ihtiyariyle
yırtmışcür.   Davet  eden,   onu  ilca  etmemişdir.   Müsafir,   asa gibi bir şey ile köpeği def etmediği cihette taksirde bulunmuş, sayılır.
(12) : Bir kimse, başkasının evine orada kelbi akur olduğunu bildiği halde girmekle buköpek tarafından ısırılarak ölse  sahibine  zaman lâzım
gelmez. Fakat o kimse, bunu bilmediği halde sahibinin izniyle girerken  bu kazaya uğrarsa,   sahibine  zaman  teveccüh, eder. Şayed bu eve
girdikden sonra çıkarken böyle bir kazaya uğrasa sahibine yine zaman lâzım gelmez. Çünkü bu takdirde ondan ihtiraz mümkün bulunur.
(13) : Bir kimse, kuşları veya taamları itlaf etdiği iki üç tecrübe ile mahud olan kedisini başıboş  bırakmış veya rabtında kusur   etmiş olmakla bu 
hayvan,  başkasının  kuşunu  veya  taamım  gündüzün  veya geceleyin telef etse, bunu o kimse zamin olur. Çünkü böyle bir hayvanı rabt ve zabt
altında bulundurarak fenalığına meydan verilmemesi lâ-yıkdır.
(14)  : Bir kimse, bir şahsı çok kere öldürücü olan bir akrebe veya yılana sokdursa veya bir şahsın üzerine yırtıcı  bir hayvanı  atsa veya bir şahsı
kurtulamjyacağı dar bir yerde bulunan bir hayvanın üzerine atsa. da bu yüzden o şahıs itlaf edilse, bu kimse hakkında kısas lâzım gelir.  Çünkü katli
amdin  tarifi,  buna da sadıkdır.  Muhtasarı  Müzeni, TuhfetUl'muhtaç, Haşiyei Şirvan!.)                   
 (1) : Bir kimse eli  altında bulunmayan,  meselâ:  Kendisinin mer-kûbi olmayan hayvanı bir şahıs telef etse veya bir uzvunu kırsa o kimseye zaman
lazım gelmez. Fakat bir kimsenin râkib olduğu veya sevk etdiği veya kaidi bulunduğu hayvan böyle bir cinayetde bulunsa o kimseye zaman
teveccüh eder.
(2) : İki râkib veya bir râkib ile bir piyade müsademede    bulunmakla birinin hayvanı telef olsa kıymetini diğeri zamin olur. İkisinin de hayvanı
telef olsa her biri diğerine aid hayvanın   kıymetini tazmin eder. Çünkü bunlardan her biri, diğerinin çarpmasından Ölmüşdür.
(3) : îki  râkibden biri, Önde yürürken  arkadaki     râkib,     yetişib çarpmakla birisinin veya her ikisinin hayvanı telef olsa zaman,  arkadan yetişib
çarpan râkib üzerine lâzım gelir.  Çünkü bu çarpma, onun tarafından vaki olmuşdur.
(4) : Bir kimse, bir şahsı efî denilen habîş bir yılan üzerine atsa veya bu yılanı o şahıs üzerine atsa da bu yılan,.o şahsı öldürse diyeti o kimse üzerine
lâzım gelir. Müntehel'iradat.)
(Zahirîlere göre de bu hususda şu gibi hükümler vardır:
(1) : Hayvanatın kendi kendilerine gündüzün veya geceleyin ifsad ve itlaf etdikleri mallardan, nefslerden dolayı  sahihlerine  zaman lâzım gelmez."
Nitekim bir hadisi   şerif de buyurumuşdur. Yani Hayvanların telef etdikleri şeyler hederdir.
Ancak bir hayvan, bir malı veya nefsi itlaf etmek için kasden başı bog bırakılmış olursa o vakit zaman lâzım gelir.
(2) Bir kimsenin râkib olduğu hayvan, başım, yanını,  kuyruğunu veya arka ayağını veya durduğu halde Ön ayağını vurarak bir şahsı telef etse o
kimseye zaman lâzım gelmez. Fakat bir     şahsın     üzerine aniden sevk ederek telef olmasına sebebiyet verse, hakkında kısas lâzım gelir.   Çünkü
bu  halde  bu cinayetin müteammidi, mübaşiri   olmuş olur. Önünde kim olduğunu bilmeksizin hayvanını sürüb bir şahsı telef etdiği takdirde de
âkilesi üzerine diyet lâzım gelir. Zira bu     takdirde hataen katil sayılır.
(3) : Bir kimsenin râkib olduğuhayvanın yavrusu, oynamaya başlayarak veya anasının arkasından gitmeyi terk edecek bir şeyi telef etse o kimseye
zaman lâzım gelmez.
(4) : Bir  kimse,  hayvanını  müslümanların  yolu    üzerinde   bağlamış veya hayvanı sahverib kendisi yürür bulunmuş olmakla hayvan bir şeyi itlaf
etse o kimseye zaman lâzım gelmez. Vâkıâ o kimse, bu hareketiyle isaetde bulunmuşdur. Fakat her müsî, zamin olmaz. Nitekim fitne zamanında
silâh yapıb satan bir müslim, zalim, müsî, nâsın kati edilmesine  yardımcı sayılır.   Maanrafih  onun  üzerine  bir   zaman  teveccüh



 (5) : Bir hayvanın kaidi, eğer. onun ipini veya yularım elinde tut-duğn halde onu bir şahsın üzerine amden sevk edib ölümüne sebebiyet verse
hakkında kısas lâzım gelir. Amden sevk etmediği takdirde de âkilesi üzerine diyet teveccüh eder, kendisine de hatan katil olmuş olacağından
kef£aret lâzım gelir.
(6) : Bir hayvanın kaidi var iken  rakibine  zaman lâzım  gelmez. Meğer ki hayvanı telef olan şahıs üzerine yüklemiş veya kaide yardım etmiş olsun.
Bu takdirde kaid ile müştereken zamin olur.
Kaidin elinde ne ip, ne de yular ve saire bulunmadığı takdirde ise hayvanın telef edeceği şeyden dolayı kendisine zaman lâzım gelmez. Çünkü bu
suretde kaid, bir şeye teveüi etmemiş, telef edilen şeyde mübaşir bulunmamışdır. Bhimde.in ceih ve telef etdikleri şeyler ise hederdir, zamana tâbi
değildir.                                                    
(7) : Rakibi ve redifi bulunan bir hayvan, bir şahsı telef etse bakılır  Eğer redif, hayvanın dizginim bizzat tutub bu telefe amden sebebiyet vermiş
ise hakkında kısas lâzım gelir. Hataen sebebiyet vermiş ise kendisine keffaret,  âkilesine de  diyet teveccüh eder. Kendisini  öne geçirmiş olan
rakibe bir şey lâzım gelmez.. Meğer ki kendisine yardım etmiş olsun.
(8) : Bir kimse, bir köpeği tehyic etse veya arştan, yılan gibi bir hayvanı sahverse de bunların bir  şahsa dokunmalarını kasdetmiş bulunmasa
bunlarınyapacakları zararı zamim olmaz. Fakat bir insanı itlaf kasdiyle böyle tehyic de, irsalde bulunmuş olsa ö insamn itlafından dolayı hakkında
kısas lâzım gelir. Çünkü bu takdirde o kimse bu cinayete mübaşeret etmiş olur.
(9) : Bir kimsenin evinde bulundurduğu bir kelbi  akur   -   ısırıcı köpek, o eve giren bir şahsı ısırıb öldürse ev sahibine zaman lâzım gelmez. Vakıa
o kimse, böyle bir hayvanı evinde bulundurmakla müteaddî, zâlim bulunmuşdur. Fakat bu itlâfda müteaddî    değildir,  bunda kasdi yokdur. Her

zalim için zaman lâzım geleceği de tarafı ilâhîden ve tarafı nebevîden vacib kılınmış değildir. Elmuhallâ.) 
[44]

 
Cinayetlerin Ne Vechîle Sabit Olacağı :
 
405 - : Gerek nefse ve gerekse madûnennefse aid cinayetler, ya ikrar ile, veya ikrardan nükûl ile veya beyyine ile veyahut bir cemmi ga-îîrin
arasında zahiren vuku bulmuş olmasiyle sabit olur.
Cinayete müteallik ikrar, iddia edilen bir cinayeti bir şahsın irtikâb etdiğine dair olan itirafından, ibaretdir.
Bu beyyıneye gelince bu da cinayete dair mahkemede vuku bulan «ahadetden ibaretdir ki, buna «şahadet filcinaye» denir.
Cinayetler hususunda İkrarların,  şahadetlerin     dâvalara    mutabık olub olmaması ve üzerlerine terettüb eden hükümler hakkında aşağıdaki
meseleler teferrü eder:
406 - : Veliyyi  katil,  bir  kimseden «Sen  müverrisimi  amden öldürdün» diye dâva etdiği halde o kimse «Hayır ben onu hataen öldürdüm» diye
ikrarda bulunsa üzerine yalnız diyet lâzım gelir.
Bilâkis katil, katlin amden vukunu itiraf etdiği halde veliyyi katil, bunun hataen vuku bulmuş olduğunu iddiada bulunsa katil üzerine hiç bir şey
lâzım gelmez. Veli, onu tekzib etmiş olur. Fakat bilâhare velî, katili tasdik ederek «Evet., sen müverrisimi amden kati etdin» diyecek olsa katil
üzerine yalnız diyet lâzım gelir. Mebsut, Bedayi.
407 - : Veliyyi katil, bilâ beyyine amden katil dâvasında bulunduğu halde müddeaaleyh, amde ve âleti katle dair bir şey söylemeksi-zin. mutlak
suretde katli ikrar etse üzerine veliyyi katilin talebi halinde diyetle hükm olunur.
Nitekim dâva amden kati olduğu halde ikame edilen şahidler, katli mutlaka şahadet etdikleri takdirde de hüküm böyledir, Ankaravî, Fe-tavayi
Mehdiyye,
408 - : Bir şahıs, bir katil cinayetini başka bir kimse ile beraber müştereken yapmış olduklarını o kimsenin inkârına mukarin veya onun gıyabında
ikrar etse bu ikrarına binaen yalnız kendi hakkında kısas icra edilebilir. Fakat onun mücerred bu ikrariyle o kimse hakkında katil hükmü İcra
edilemez.  Çünkü ikrar, bir hücceti kasıradır, mukir-den başkasının aleyhinde muteber   olmaz. Feyziyye.
409 - : Veliyyi katil,  iki kimseden bir katli amd  dâvasında bulunduğu halde bu kimselerden yalnız biri bu cinayeti yalnız kendisinin yapmış
olduğunu ikrar etse hakkında kısas icra edilebilir. Bu cinayeti yalnız diğer kimsenin yapmış olduğuna dair vuku bulacak bir şahadet, artık muteber
olmaz.  Çünkü bu şahadet, dâvaya uygun    bulunmamış olur.
Bu cinayetin hata tarikiyle olduğu iddia edildiği takdirde de yalnız mukir üzerine nısıf diyet lâzım gelir. Meşhudun aleyhe bir şey lâzım gelmez.
Ankaravî.
410 - : Veliyyi katil, iki kimsenin amden katil olduğunu bilâ beyyine iddia etdiği halde bu kimselerden biri, katlin hata tarikiyle, diğeri de amd
suretyle vukuunu ikrar etse maktulün diyetini nısfiyyet üzere zamin olurlar, hiç biri hakkında kısas lâzım gelmez. Nitekim katlin hata tarikiyle
vukuu iddia edildiği takdirde de hüküm böyledir.  Mebsut, Hindiyye.
411 - : Veliyyi  kaül,  bir  kimseden «sen     müverrisimi fülân zamanda kail etdin» diye dâva etmekle başka bir şahıs zuhur ederek «Ha-vır,
miiverrisini  Öldürdüm»  dive  ikrarda, bulunsa  bakılır:   Eğer ve
Üyyi katil, bu ikrarı tasdik ederse katlin mucebiyle mukır üzerine hükm edilerek müddeaaleyh berî olur. Ve eğer veliyyi katil, bu ikrarı tasdik
etmezse bu, lâğv olub müddeaaleyh dâvadan berî olmaz: Binaenaleyh bu dâva beyyine ile isbat edilince icabına göre müddeaaleyh hakkında hükm
olunur. Ecvibei Kama, Miyarı Adalet.   .
413 - : Bir şahıs, bir kimseyi yalnız kendisinin amden kati etmiş olduğunu veliyyi katilin tasdikine mukarin ikrar etmekle kısasen kati edildikden
sonra diğer bir şahıs zuhur ederek «o kimseyi bizzat ben kati etmişdim» diye ikrar, veliyyi katil de kendisini tasdik edecek olsa hakkında kısas icra
edilmiş olan birinci mukirrin varislerine veliyyi katilin diyet vermesi lâzım gelir. Veliyyi katil de bu ikinci mukirden maktulün diyetini almaya
müstahik  olur.  Hindiyye, Reddi Muhtar.
413 - : îki gahısdan her biri, bir kimseyi yalmz kendisinin amden kati etdiğini ikrar etdiği halde veliyyi katil «Hayır, o kimseyi ikiniz bir-likde
amden kati etdiniz» diye iddiada bulunsa her iki şahıs hakkında da kısas icra edilebilir.
Kezalik : Bir şahıs, bir kimseyi amden kati etdiğini ikrar etmekle hakkında veliyyi katilin talebiyle kısas icra edildikden sonra başka bir şahıs da
zuhur ederek o kimseyi kendisinin amden kati etmiş olduğunu ikrar edecek olsa bunun hakkında da kısas icra edilebilir. Çünkü bunların birer
müşterek katil olmaları ihtimal dahilindedir. Mebsut, Bahri Raik, Haniyye.



414 - : Bir şahıs, bir maktul hakkında «ben onun yalnız bir elini kesdim, fülân şahıs da onun ayağını amden kesmekle     bundan dolayı katil hâdisesi
vücude geldi» diye ikrar, veliyyi katil de bu iştiraki inkâr ile  «hayır, onun elini,  ayağını yalmz  sen kesdin» diye  dâva eylese bu mukir hakkında
kısas icra edilebilir. Mebsut, Tatar Haniyye.
415 - : Bir mecruh  «benim carihim fülân  kimse     değildir»  diye işhad etdikden sonra o cerhden müteessiren vefat etse bakılır: Eğer o kimsenin
oerh. eylediği nâsın ve hâkimin yanında maruf ise  bu işhad, muteber olmaz. Binaenaleyh mecruhun varisleri o kimseden cerhin mu-cebini dâva
edebilirler. Fakat o kimsenin cerh eylediği böylece maruf değilse isnadı vaki, muteber olmuş olur, artık bunun hilâfına olan bir dâva, mesmu olmaz.
Bedayi, Hindiyye.
416 - : Bir mecruh «beni fülân kimse cerh etdi» dedikden sonra o cerhden müteessiren vefat etse varisleri bu cinayet hakkında başka birisi aleyhine
artık dâva açamazlar. Çünkü bu dâva, esasen müverris-lerinin  hakkıdır,  bu halde müverrisleri, bunların ikame  edecekleri   şa-hidleri tekzib etmiş
olur. Maahaza mecruhun bu kavli mücerrediyle cinayet sabit olamıyacağı cihetle bunun indel'inkâr .beyyine ile İsbat
417 - : Bir mecruh, büri tam bıüdukdan sonra vefat etse, artık varisleri «caiz ki senin cerhinden dolayı ölmüşdür» diye carin aleyhine dâva
açamazlar. Çünkü tevehhüme itibar yokdur.
Fakat carih ile mecruhun varisleri arasında «badelcerh bür'i tam hâsıl olub olmadığı» hakkında ihtilâf vaki olub, iki taraf da kendi iddiasına beyyine
ika-ne etmek istese bür'i tammı iddia eden carihin bey-yinesi tercih olunur. Mebsut, Reddi Muhtar.
418 - : Rakikin diyeti müstelzim oian cinayeti ya beyyine ile veya mevlâsımn ikrariyle sabit olur, rakikin kendi ikrariyle sabit olmaz. Çünkü bu
ikrar, mevlâsımn aleyhine olduğundan muteber değildir.
Binaenaleyh rakik, bu ikrarından dolayı muahaze olunamaz, velev ki, bilâhare azad edilsin. Hindiyye, Haniyye.
419 - : Veliyyi katil katil olduğunu İddia etdiği şahıs muvacehesinde bu iddiasını beyyine ile isbatdan izharı acz etse talebiyle o şahsa yemîn teklif
olunur. Yemin ederse veliyyi katilin dâvasından beri olur. Yeminden nükûl ederse kısas ile hükm olunamaz. Beiki yemîn veya katli ikrar edinceye
kadar habs edilir.  Fakat dâva, diyeti mucib bir kati hakkında ise rnüddeaaleyh yeminden nükûl edince aleyhine diyetle hükm olunur. Dürer, Mîyarı
Adalet.
420 - : Kısası mucib olan- kati hakkında indel'inkâr en az iki erkeğin şahadetde bulunmaları lâzımdır.  Bu hususda kadınların şahadet leri muteber
değildir. Fakat diyeti müstelzim olan cinayetler hakkında bir erkekle iki  kadının şahadetleri de kabul olunur..  Diyeti  müstelzim olub  erkeklerin
muttali olamıyacakları   hususlarda  ise   yalnız kadınların şahadetleri de makbuldür. Kudurî, Tahtavî.
421 - : Katlin zamanında, mekânında,  altında ve  cirahatin mevziinde şahidlerin itifakları lâzımdır. Bunların birinde ihtilâf etmeleri, şahadetlerinin
kabulüne  manidir.  Hatta şahidlerden biri,  katlin     nasıl bir âlet ile yapıldığım beyan etdiği halde diğeri bunu beyan etmeksizin yalnız katle
şahadetde bulunsa şahadetleri kabul olunmaz.
Fakat şahidlerin katil âletini beyan etmeksizin mutlak katle şahadet etmeleri muteberdir. Bu halde yalnız diyet ile hükm olunur.
Bir de küçük bir hanenin iki canibi gibi mütekarib olan iki mekân hakkındaki ihtilâf, şahadetin kabulüne mani olmaz. Tenvir, Netayicül' efkâr.
422 - : Katil hâdisesini şahidlerin gözleriyle görmüş olmaları lâzımdır.
Binaenaleyh sema ile, yani : «Nâsdan işitdik» demek suretiyle vu-kubulacak şahadetleri kabul olunmaz.
Kezalik : Kısas hakkında şahadet aleşşehade, ve kitabül'kazî ilel'-kazî de makbul  değildir. Çünkü  bunlar, şübheden  halî  değildir.   Kısas ise şübhe
ile münderî olur.
Fakat diyeti mucib olan bir katil hâdisesi hakkında şahadet alel-şahade ve kitabül'kazî ilel'kazî de makbuldür. Çünkü bunların mucebi-mâldir.
Cevhere, Tahtavî. Şahadet ve kaza mebhaslerine de müracaat!
423 - : îki şahidden biri katil hâdisesine, diğeri de" bu hâdise hakkındaki ikrara şahadetde bulunsa şahadetleri kabul olunmaz. Çünkü meşhudun
bihde ihtilâf bulunmuş olur, biri fiîl, diğeri kavidir. Fakat ikisi de katli ikrara şahadetde bulunsa şahadetleri kabul olunur. Tenvir.
424 - : Şahidler, müddeaaleyh   hakkında   «bu,   maktule   ölünceye kadar kılıç çaldı» veya «maktulü süngüliyerek öldürdü» diye şahadetde
bulunsalar bununla amden katle şahadet etmiş olurlar. Mecmaül'enhür.
425 - : Şahidler  «müddeaaleyh,  fülân şahsı kıhc ile hataen kati etti» diye şahadetde bulunsalar, maktulün diyeti mevcut ise - âki-lesiyle beraber
müddeaaleyhin üzerine lâzım gelir.
Fakat «müddeaaleyh, fülân şahsı öldürdü, amma amden mi, yoksa hataen mi öldürdü, onu bilmeyiz» diye şahadette bulunsalar diyet, yalnız
müdeaaleyh üzerine lâzım gelir, yalnız onun malinden istifa olunur.
426 - : Şahidler, bir şahıs aleyhine   «bu,  maktulün evvelâ     elini mafsalından amden kesdi, sonra da onu amden öldürdü» diye şahadet de
bulunsalar veliyyi katil, muhayyer olur, dilerse o şahsın evvelâ elini kısasen kesdirir, sonra da kendisini" kısas etdirir ve dilerse yalnız kısa-sen kati
ile iktifa eder. 'Ensen olan da budur. Hâkim de böyle yapılmasını tavsiye eder.
Bu, imamı Azama göredir. îmameyne göre veliyyi katil, bu caniyi yalnız kısasen kati edebilir. Elini kısasen keadiremez, bu iki ceza arasında bir
tedahül varî olur.
Fakat bu iki cinayetden biri hata, diğeri amd tarikiyle vukubul-muş olursa her ikisinin de hükmü bü'ittifak icra edilir. Bu halde birinci cinayet, yani
: Maktulün elini kesmek hâdisesi, hata tarikiyle olmuş ise bundan dolayı caninin âkilesi üzerine diyet lâzım gelir. Katilden dolayı da cani hakkında
kısas icra edilir. Bilâkis birinci cinayet amd, ikinci cinayet de hata tarikiyle vuku bulmuş ise birincisinden dolayı caninin elinde kısas icra edilir,
ikinci cinayet olan katilden dolayı da cani ile âkilesi Üzerine diyet lâzım gelir.
427 - : Bir şahsın bir kimseyi muziha suretiyle cerh ederek mevtine sebebiyet verdiği iddia edildiği halde ikame edilen şahidler «evet., bu şahıs o
kimseyi muziha suretiyle yaralamışdı, fakat badehu şifa buldu» diye şahadetde bulunsalar şahadetleri kabul olunarak yalnız muzi-hadan dolayı
madunennefs kısas ile hükm olunur.
Kezalik : bu hâdisede iki şahidden biri muzihanm iyileşdiğine, diğeri de bunun sirayetiyle mevti intaç etdiğine şahadetde bulunsa yalnız muzha
hakkındaki şahadetleri makbul olur. Çünkü yalnız bu hususda ittifak etmiş bulunurlar.
428 - : Badelcerh mevt beyyinesi, badel'bür'  mevt beyyinesinden evlâdır.
Binaenaleyh vefat eden bir mecruhun velîsi, onun cerhi müteakib daha iyi olmadan vefat etdiğini, carih de onun tam şifa buldukdan sonra vefat
eylediğini bil'iddia beyyine ikame edecek olsa velînin beyyinesi tercih olunur. Tenvir.



429 - : Bir maktulün varisleri; biri hâzır, diğeri gaib bulunan iki şahıs hakkında amden kati dâvasında bulunarak beyyine    ikame edecek olsalar bu
beyyine yalnız hâzır hakkında muteber olub, onun hakkında kısas ile hükm edilebilir. Gaibin gelmesine intizar lâzım gelmez. Fakat bilâhare gaib
zuhur edince onun muvacehesinde de yeniden beyyine ikama edilmesine lüzum görülür. Hindiyye.
430 - : Bir maktulün  varislerinden   biri,   meselâ:   iki   oğlundan birisi hâzır, diğeri gaib olmakla hâzır olan varis,  bir şahıs     aleyhine amden katil
olduğuna dair beyyine ikame etse,  bu beyyine dinlenerek o şahıs habs edilir. Fakat hakkında kısas icra edilemez. Bilâhare gaib olan varis gelir de
yeniden beyyine ikame ederse o  zaman kısas icra edilir.
Bu, îmamı Azama göredir. îmameyne göre yeniden beyyine ikamesine lüzum görülmez. Nitekim bu ihtilâfın sebebi, evvelce beyan olun-muşdur.
Bu katil hâdisesinin hata suretiyle vukuu iddia ve beyyine ile isbat edilmiş olduğu takdirde ise diyet ile hükm edilir. Gaib olar. varisin avdeti
halinde tekrar beyyine ikamesine bilittifak lüzum kalmaz. Çünkü bu hususda matlûp olan, maldır. Bir müteveffanın medyunu zimmetindeki
alacağını isbat içinse varislerinden herhangi birinin ikame edeceği beyyine kifayet eder.
431 - : Bir  maktulün  meselâ  Kardeşi,  yegâne  varisi ve velîsi olmak iddiasiyle âmid olan katili kısas etdirmek istediğinde katil, maktulün başka
diyarda oğlu olub velayeti kısasın ona aid olduğunu iddia etse katilin beyyinesi tercih olunur. Çünkü kardasın iddiası, zahir, katilin iddiası ise hilafı
zahirdir. Beyyineler ise hilafı zahiri isbat içindir. Behce, ŞerhüTmecami.
432 - : Hataen kati iddiasında bulunan bir veliyyi  katîl, bulunduğu beldede şahidleri mevcud olduğundan bahisle müttehemden  kefil hâkim  
mütfmdpn iif. piin müddetle kefil isteve-
bilir. Fakat veliyyi katil, şahidlerinin gaib olduklarını ifade etdiği takdirde müttehemden kefil istenemez.
Kezalik : amden katil iddiasında bulunulduğu takdirde de ne beyyine ikamesinden evvel, ne de sonra müttehemden kefil alınamaz. Şu kadar var ki,
veliyyi katil, beyyine ikame edilinceye kadar ıtıüttehemin bir tarafa savuşmasına meydan vermemek üzere kendisini takib edebilir
433 - : Bir katil hâdisesi  hakkında beyyine ikame edilince  meşhudun aJeyh, şahidlerin tezkiyeleri icra edilinceye kadar   zecren habs edilir.
Böyle bir hâdise hakkında yalnız âdil bir şahid, şahadetde bulunduğu takdirde de diğer bir şahid ikamesine kadar müttehem, birkaç gün habs edilir.
İkinci bir şahid ikame edilmediği suretde ise müttehemin sebili tahliye edilir.
434  - : Kısası icab eden bir katle şahadet eden iki şahidden her biri, kısas icra edildikten sonra şahadetinden rücu etse kısasen kati edilen şahsın
diyetini, nısfiyet üzere zaminolurlar, kendi haklarında kısas icra ediimez. Çünkü onlar katle mübaşeret etmemişlerdir ve bu hususda mücbir bir
vaziyette de bulunmamışlardır. Kudurî.
435 - : Hataen kati edildiğine şahadet edilerek diyeti istifa olunan bir kimsenin bilâhare berhayat olduğunu tebeyyün etse verilen diyet; velîsine de,
şahidlere de berhayat olduğu tebeyyün etse verilen diyet; velîsine de, şahidlere de tazmin etdirilebilir. Şahidlere tazmin ettirildiği takdirde onlar da
velîye rücü edebilirler.
Kezalik : amden kati edildiğine dair şahadet edilen kimse, müttehem hakkında kısaa icra edildikden sonra berhayat olarak zuhur etse müttehemin
varisleri, onun diyetini hem o kimsenin velîsine, hem de şahidlere tazmin etdirebilirler. Fakat şahidlere tazmin etdirilince şah idler, îmamı Azama
göre velîye rücu edemezler. îmameyne göre ise rücu edebilirler.
436  - : Kısas dâvalarında vekâlet, caizdir.
Binaenaleyh nefs hakkında vukubulan bir cinayet dâvasında gerek müddet, ve gerek müddeaaleyh canibinden vekil tayin edilebilir. Buna «velâket
fiddem» denir. Şu kadar var ki, kısası istifa için vekil olan kimse, müvekkili hazır bulunmadıkça kısası icra edemez. Çünkü müvekkilin caniyi af
etmesi de melhuzdur. Vekâlet mebhasine de müracaat!
437  - : Kısas d a tahkim caiz değildir.
Binaenaleyh kısas dâvalarında iki taraf, nzalariyle bir veya müteaddit kimseyi hakem nasb ve tayin edemezler. Buna «tahkim fılkısas» denir.. Bu
hususda hakemlerin velayetleri noksandır, kan hususunda ise velayetleri yokdur. Bunların vaziyetleri şübheden hal» değildir, gübhe ise kısasa
münafidir. Kısasa veliyyül'emr tarafından mansub bir hâkimin hükm etmesi lâzımdır. Bedayî, Kudurî.
438 - : Hududi ilâhiyyede olduğu gibi kısâsda da imzai kaza, te-tümmei kazadandır. îmza ikaza ise verilmiş olan bir hükmü, istifadan, bilfi'l infaz ve
icradan ibaretdir.
Binaenaleyh kısas hakkındaki bir hüküm, bu hükmü veren hâkim tarafından infaz ve icra edilmedikçe natamam, gayri vaki mesabesindedir. Bu
halde bir katilin kısasına hükm eden hâkim, kabîel'imza azl edilse veya vefat etse lâhik hâkim, yeniden muhakeme icra, beyyine is-tima etmedikçe
sabık hükmü infaz edemez.
Kezalik : Katli amde şahadet eden kimseler, badel'hükm, kablel'-imza şahadetlerinden rücu etseler veya kendilerine âma, cünun gibi şahadetlerine
mani olacak bir hal arız olsa verilmiş olan hüküm, icra edilemez, belki yeniden muhakeme icrasına, yeniden beyyine ikamesiyle hüküm verilmesine
ihtiyaç görülür.
Deniliyor ki : Hudud gibi hukukullahda imzai kaza, tetümmei kazadandır, îmza bulunmadıkça kaza tamam olmuş olmaz. Çünkü kazadan =
hükümden asıl maksad, hak sahibine hakkım ilâm etmekdir, tâ ki bu hakkını istifa etsin. AUah Tealâ Hazretleri ise kimlerde hakkı olduğunu zaten
bilir, kazaya lüzum yokdur. O halde hukukullardaki kazadan maksad, bu hukuku istifa etmek salâhiyetini hâkime tefviz etmekdir. Hâkim ise bunu
istifa etmeden azl edilince veya vefat edince artık kazası istihkâm etmemiş olur, yeniden bir kazaya ihtiyaç görülür.
Kısasa gelince vakıa bu, hukukr ibaddandır. Bu cihetle bunda imzai kaza, tetümmei kazadan sayılmayabilir. Nitekim bazı fukaha buna kaildir.
Fakat ekseri fukahaya göre kısas, her ne kadar hakkı ibad ise de bu, bir ukubetdir. Bunda itina vecibedendir. Bu da hudud gibi yalnız ricalin
şahadetleriyle sabit olur, bu da hudud gibi şübühat ile sukut eder. Bunun istifasında da tevkil caiz görülemez. Binâenaleyh kısas hususunda da
imzai kaza = hükmü vakıı istifa, tamamı kazadan madud bulun-muşdur.
Velhâsıl : nevadirin rivayetine göre kısas hususunda imzai kaza, kazaya mülhak değildir, kazayı mütemmim sayılmaz. Fakat Camii Kebîrin
rivayetine ve âmmei rivayata nazaran imzai kaza - istifai kısas, kazaya mülhakdır. Hattâ bu huausda badeşşehade, kablel'kaza arız olub kazayı men
eden her hâdise, bedelhükm kablel'istifa tahaddüs edince hükme de mani olur. Tahrir şerhi Camiül'kebîr, Zeyieî, İzahül'cinayât.
«(Malikîlere göre de cinayetlerin sübutü hakkında şu gibi meseleler vardır  :
(1) : Mal hakkında ve mala müncer olacak bir şey hakkında olmadıkça şahidlerin en az iki âdi! erkek olması lâzımdır.
Binaenaleyh kısas nefsi mucib. bir kati hakkında kadınların şahaderi muteber değildir.  Hattâ yalnız kendi aralarında tahaddüs eden bir kati



hakkında da kendilerinin şahadetleri muteber olmaz.
Kezalik : kıaasdan afüv iddiası, iki âdil erkeğin şah adeti yle sabit olur, bir erkek ile iki kadının gah adeti yle sabit olmaz.
(2) : Diyeti  müstelzim bir cerhden veya hataen    katilden dolayı bir erkek ile iki kadının şahadeti kifayet eder. Böyle bir hadise bir erkeğin veya iki
kadının şahadeti ve müddeinin yeminiyle de sabit olur. Çünkü bunların neticesi maldir.
Kezalik : amden yapılan bir cerhden dolayı iktiza eden kısas fil', uzuv, bir erkek ile iki kadının şahadetleri yle veya bir erkek veya iki kadının
şahadeti ve müddeinin yemini ile sabit olur. Bu, istihsanen makbuldür.
(3) : Bir şahsın bir kimseyi cerh etdiği nâs arasında fâş olsa buna sema ile şahadet caiz olur. Yani   : şahidler «biz bunu muayyen kimselerden veya
ötedenberi sika kimselerden faş bir suretde işitmekde bu-lunmakdayız. Diye şahadette bulunabilirler.
(4) : Bir kimse, kendisine varis olacağı bir şahsın birisini amden kati etdiğine şahadetde bulunsa şahadeti kabul olunmaz. Çünkü bunda töhmet
vardır. O şahsın hakkında kısas icra edileceğinden    terikesine tevarüs için bu şahadetde bulunmuş olması melhuzdur. Meğer ki o şahıs fakir olsun.
Hat&en kati hakkındaki şehadeti ise meşhudun aleyh fakir olsun olmasın her halde makbuldür. Zira bunda töhmet yokdur.
(5) : Bir kimse, kendi kardeşim bir şahsın amden cerh etmiş olduğuna şahadetde bulunsa meşhur olan kavle göre bu şahadet caiz olmaz. Fakat
diyeti müstelzim bir cerh hakkında şahadeti kabul olunur. Şu kadar var ki, bu kimse, adalet itibariyle akranından  mümtaz bir halde bulunmalıdır. 
Çünkü kardeşin kardeş  lehine  olan şehadetindeki töhmet, kuvvetlidir.
(6) : Bir maktulün diyetini ödeyecek olan âkilesinden bazıları, katil hâdisesine şahadet eden şahsın fâsik olduğuna şahadetde bulunsalar şahadetleri
makbul olmaz. Çünkü bununla kendi nefislerinden diyet vermek zararını def etmek istemiş olabilirler.
(7) : Sıbyanın şahadetleri sahih değildir. Ancak toplandıkları bir yerde vücude gelen cerh, kati gibi bir hâdiseden dolayı şahadetleri şeraiti
dairesinde kabul olunabilir : Şöyle ki: hâdise yalnız çocuklar arasında vuku bulub içlerinde büyük bir kimse bulunmamalıdır. Şahadet edenler de
erkek mümeyyiz, müteaddid, ihtilâfdan beri, meşhudun aleyh hakkında adavetden hâli,  meşhudun lehin kariblerinden  gayri  madud
bulunmalıdırlar ve şahadetlerinden evvel hâdise mahallinden ayrılmamış olmalıdırlar.  Bunların o hâdise hakkında içlerinden bazıları  aleyhine
müctemian şahadetleri makbuldür. Çünkü bu hâdiseye ancak onlar muttali bulunmuş olurlar. Çocuklar; silâh atmak, güreş tutmak gibi, koşup
durmak gibi talimlerde, idmanlarda yalnız başlarına bulunurlar. Artık bazılarının bazıları hakkında şahadetleri kabul olunmazsa kanlarının heder
olmasınamüeddî olur. Onların böyle toplu bir halde şahadetleri ise o hâdise hakkında kanaatbahş olacak bir beyyine mesabesinde bulunur.
Artık bu çocukların bu şahadetleriyle kısas değil, diyet sabit olur. Bu şahadetle beraber kesame cihetine gidilmez. Zira kesame kısas için yapılır.
Diğer eimme, çocukların bu şahadetine  kail değildirler.
(8) : Sahidler daha hüküm verilmeden  «vehm etmişiz» diye şahadetlerinden rücu etseler, şahadetleri sakıt olur. Badelhükm rücu etseler bu hüküm
nakz edilemez, ister mala ve ister nefse dair olsun. Binaena leyh bu şahadete binaen kısas icra edilmiş olursa sahidler, hakkında kısas yapılan
şahsın diyetini kendi mallarından öderler.
Eşbehe göre yalan yere amden katle şahadet etmiş oldukları takdirde haklarında kısas icra., edilir. Çünkü onlar meşhudun aleyh olan şahsı bir
şübheye müstenid olmaksızın öldürmüş gibi olurlar.
(9) : Sahidler, bir şahsın katil olduğuna şahadet edib badelhükm daha kısas icra edilmeden maktul olduğu iddia edilen kimsenin berha-yat olduğu
sabit olsa hükmi vaki, nakz edilir. Kısas icra edildikden sonra sabit olsa bu şahidlerden, kısasen öldürülen şahsın diyeti alınır, bununla beraber bu
şahidler, te'dib için müteellim olacak veçhile cezalandırılır ve uzun bir müddet habs edilirler.
(10) : Veliyyi katil, şahidlerin yalancı  veya     şahadete  gayri ehil olduğunu bildiği halde bunların şahadetlerine binaen bir şahıs hakkında amden
kısas icra etmiş olsa kendi hakkında da kısas lâzım gelir.
Kezalik : şahidlerin yalancı olduğunu bildiği halde bunların şahadetleriyle kısasa zulmen hükm etmiş olan hâkim hakkında da kısas icab eder, velev
ki, kısasa bizzat mübaşeret etmiş olmasın.
Şahidlerin bu halini hem veliyyi katil, hem de hâkim bilmiş olsa ikisinin hakkında da kısas lâzım gelir. Kısası bilf'il icra eden cellâda bir şey lâzım
gelmez. Çünkü o bu hususda şer'i şerifin bir memurudur. Muhtasarı Ebiz'ziya, Şerhi Muhammedirhırşî, Haşiyei Aliyyil'advî.)
(Şafiiîere göre de diyeti müstelzim bir cinayet, iki erkeğin şahâ-detiyle sabit olabileceği gibi bir erkeğin şahadetine inzimam edecek olan müddeinin
bir veya müteaddidi yemini ile de sabit olur. Ve müddeinin vekili, müddeî - veliyyi katil hazır bulunmasa da gıyabında kısası icra edebilir.
imam Şafiîye göre şahidler, amden katle şahadetde bulunub da kisas icra edildikten sonra şahadetlerinden rücu etseler bakılır: Eğer amden
şahadetde bulunmuş olduklarım söylerlerse haklanndakısas lâzım gelir. Bu şahadetleriyle katil hakkında kısas lâzım geleceğini bilmediklerini
söylerlerse tazir olunurlar ve kendilerinden diyet aünır. Hata ettik dedikleri takdirde de üzerlerine diyet lâzım* gelir. Muhtasarı Müzem.)
(Hanbelî fukahasma göre de iki şahidden biri, bir şahsın bir kimseyi amden kati etdiğine, diğeri de o şahsın o kimseyi kati etmiş olduğunu ikrar
eylediğine şahadetde bulunsa kati sabit olur. Çünkü kati hususunda şahidler müttefikdirler.
Şahidler, katlin vukuuna şahadet etmekle beraber vaktinde veya mekânında veya âletinde ihtilâf etseler şahadetleri makbul olmaz. Çünkü

şahidlerden her biri diğerim tekzib etmiş, tearuz vukua gelmiş olacağından beyyine tekemmül etmemiş bulunur. Keşşafül'kma.) 
[45]

 
Çenenin Mahîyetf,  Nevileri Ve Hakları  
 
439 - : Cenîn, henüz validesinin rahminde bulunan çocuk demek-dir. Cem'i «ecinne» dir.
Ceninler, analarının rahminde canlanmış olub olmamaları itibariyle «zî hayat cenîn», «gayri zî hayat cenîn» nevilerine ayrılırlar.
Ceninler, yaradılışlarının muhtelif safhalarına göre dört nev'e ayrılır. Şöyleki : yaradılışı tebeyyün etmiş, âzası belirmiş olan bir cenine
«müstebinül'hilka cenîn» denir. Âzası henüz belirmemiş olan bir cenine de «gayri müstebinühüka cenîn» denilir ki bu, alâka - kan parçası
mesabesindedir.
Âzası tamamiyle teşekkül etmiş olan cenine «tammülhilka cenîn» denildiği gibi âzası kısmen teşekkül etmiş olan cenine de «gayrü tam-mül'hilka
cenîn» denilir.
Başı, tırnaklan, tüyleri belli olan bir cenîn, tammül'hılka hükmündedir.
440 - : Cenîn,  hakkı  hayata mâlikdir.  Cenîn hakkında  veraset, vasiyet gibi bazı hükümler cereyan, eder. Ceninin hayatına tecavüz, bir cinayet 



sayılır.
Cenîn, nüfusı umumiyeyi tezyide ve binnetice millî mevcudiyeti idameye hadim, faideli bir ferd demekdir. Bir cenîn, mensub olduğu aile için âtiyen
bir şeref ve şan vesilesi olabilir. Bir cenin, büyük, fıtrî bir istidada mâlik olarak âtiyen içinde bulunacağı cemiyetin itilâsına hizmet edebilir.
Binaenaleyh cenîn halinde bulunan masum mahlûkatın güzelce muhafazasına çalışmak şahsî ve içtimaî bir vazifedir.
441 - : Müslümanlık, nüfusı islâmiyyerün artmasına büyük   bir kıymet vermişdir. Bir hadisi şerifde «kadınlarınızın hayırlısı velûd olanlarıdır»
diye buyurulmuşdur. Bir kadının, bir erkeğin içtimaî kıymeti vücude getirdikleri çocukların çokluğiyle artar. Mensub olduğu içtimaî heyetin kuvvet
ve satvetini arttırmaya hizmet eden böyle bir erkek, böyle bir kadın, hayırlı, hürmete lâyık bir şahsiyet sayılır.
Bir kimse,  müteaddid evlâda  muvaffak  olmasrfnı kendi     hakkında
bir nimeti ilâhiyye telâkki etmelidir. Bir hadisi şerifde evlâdın kokusu, cennetin kokusundandır»     buyurul-duğu gibi diğer bir hadisi nebevide de
buyurulmuşdur.  Yani hayırlı  evlâd,  dünyada nurdur,  ahretde  sürürdür, ebeveynin saadeti âsanndandır.
442 - : Terbiyeli bir suretde yetiştirilen evlâdın kıymeti pek büyük dür. Hele müteaddid kız evlâdına nail bulunan bir müslüman, âdeti cahüiyyeye
muhalefet için daha ziyade sevinç izhar etmelidir.  âyeti celîlesi mantukunca Hallâkı kerîm hazretleri dilediğine kız evlâdı, dilediğine de erkek
evlâdı ihsan buyurur. Her ikisi de mevahıbi sübhaniyyedendir. Binaenaleyh insan, bu gibi mevahibi ilâhiyyeye nailiyetinden dolayı pek mahzuz ve
müteşekkir olmalıdır ki, hakkında avatıfı rabbaniyye tevali etsin;
443 - : Malûmdur ki, akvamı cahiliyyeden bir kısmı, mücerred fakru zaruret korkusiyle ve bu gibi sair bâtıl endişeler saikaaiyle yeni doğan
çocukları diri diri topraklara gömerlerdi". Bilâhare islâmiyet güneşi tulûa başlayınca insaniyyete, rikkati cinsiyyeye, beşeriyetin rakik ihtisaslarına
münafi olan bu çirkin hareket
âyeti celîlesiyle nehy olunmuşdur.
Yani: çocuklarınızı fakr ve zaruret havfiyle öldürmeyiniz. Ben âzimüşşan; onları da, sizi de merzuk kılarım. Şüphe yok ki onları öldürmek, pek
büyük bir cinayetdir.
Evet., şübhe yok ki, hâliki kâinat hazretleri, razzakı âlemdir. Her hayat sahibini başka bir rızka nail etmişdir. Artık efradı ailenin artması yüzünden
esbabı maişetimizin azalacağına nasıl kail olabiliriz? Her' şahıs, kendi nzkiyle dünyaya gelir, kendi rızkını istifa eder, başkalarının rızkına müzahim
olamaz. Bilâkis çok kere bir nevzadm yünıni ku-dumiyle- aile arasında bir feyz-ü bereket yüz gösterir. İnsan biraz da bu cihetleri düşünmelidir.
444 - : Mücerred maişet darlığı endişesiyle veya herhangi gayri meşru bir maksatla çocuklarını daha dünyaya gelmeden, cenîn halinde iken düşnrüb
hayatlarına kasd eden eşhas, çocuklarını diri 'diri mezara defn eden akvamı cahiliyyeyi taklid etmiş olurlar. Belki bu merhametsiz e§hasın irtikâb
etdikleri cinayet, daha feci neticeler verebilir. Çünkü bu suretde hem bir masumun hayatına kasd edilmiş oluyor, hem de onu hâmil bulunan kadının
hayatı büyük bir tehlikeye maruz kalıyor.
Filhakika tıbben sabittir ki, çpcuk düşüren bir kadının vücudu her türlü hastalıklara müstaid olur, en ufak bir arızanın tesiriyle en mühlik ve en
müzmin illetleri kabule müheyya bulunur ve çok kere bu gibi kadınlar ebediyen akamete mahkûm olurlar. Artık dinî hükümlere itaat eden,
hayatının kıymetini bilen bir kadın, böyle bir cinayete cüret edemez, herkesin olduğu gibi cenînin de haklarına riayetden ayrılamaz, mukadderata

razı olur durur. 
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445 - : Ceninlerin düşmeleri, kasde mukarin olub olmamak itibariyle ikiye ayrıbr. Biri, kasde mukarin olmayan düşmelerdir. Hilkati daha tamam
olmadan düşen çocuğa «sıkt» denir.
Bir kısım ceninlerin sıhhî, tıbbî hiçbir tedbire müracaat etmeksizin vaktinden evvel düşmeleri, maddî ve manevî bir takım esbab ve avamil tesiriyle
vuku bulmaktadır. Maişet esbabının noksanı, sıhhî tedbirlerin fıkdanı,, kadınların hamileri hakkında tekayyüdatda kusur etmeleri, hami esnasında
şiddetli heyecanlara maruz kalmaları, havf ve telâş içinde yaşamaları, kendilerini pek ziyade müteessir edecek vakaları haber almaları bu
cümledendir. Bu hususda asıl en mühim bir se-beb de vardır ki, o da ana ile babadan birinde sarı bir hastalığın müzmin bir illetin ve bilhassa
emrazı zühreviyyeden birinin bulunmasıdır. Zührevî marazlar ise alel'ekser fuhşiyatın bir meşum neticesidir.
Filhakika namus ve iffetle kabili telif olmayan bir takım ef al ve harekât yüzünden ne vahîm neticelerin vücude geldiği daima görülmektedir.. Bir
nice havaperest eşhas, hehimî bir zevkin esiri olarak her türlü münasebata cüret gösteriyorlar. Arük fuhşiyat denilen içtimaî musibet, oianca
şiddetiyle menhus dairesini tevsi ederek muhitin saf havasını zehirleyip duruyor.
iste bütün bu gibi hareketler çocuk düşürme facialarını arttırmaktadır. Artık bunun manevî mesuliyetini düşünmelidir.
446 - : Bir kısım ceninlerin düşmeleri ise kasde mukarindir. Bu cihetle bu, alelekser daha büyük bir seyyie, bir cinayet teşkil eder. Buna «iskatı
cenîn - çocuk düşürme» deniliyor. Natamam düşük düşüren kadına da «muskit» denilir Böyle çocuk düşürmek âdeti olan kadına da «miskat»
denilmektedir.
Iskatı cenîn facialarının başlıca sebepleri de hayatî şeraitin noksanı, maişet darlığı, iffet ve nezahetle te'lifi kabil olmayan bir kısım ahlâkî
seyyielerin irtikâb edilmesi, bir takım kadınların hüsn ve taravetlerini daima muhafaza etmek emelinde bulunmaları ve çocuğa bakmak külfetinden
azade bulunmak arzusu gibi şeylerdir.
Bütün bu seyyielerin tevesaüünde İçtimaî teşkilâtın büyük bir his-aei mesuliyeti vardır. ÂHe reisleri çocuklarına, aile efradına, tedrisat müesseseleri
talebeye, kalem sahipleri efradı ahaliye karşı mükellef bulundukları terbiye ve tenvir vazifesini güzelce, lâyıkiyle ifaya çalışacak olursa bu gibi
seyyielerin hiç olmazsa azalması temin edilmiş olur,
447 - : Çocuk düşürmek hâdiseleri islâm hukuki cezaiyesince esasen birer cinâyetdir. Bunu - bir müsaadei şer'iyyeye müstenid olmaksızın - irtikâb
edenler, cani sayılır. Çünkü cenin, bir insan demekdir. Cenîn. zî hayat ise bunu amden düşürmek, bir insanı öldürmek demek-dir. Cenîn, henüz zî
hayat değike onu düşürmek, bir masumu hayata mazhar  olmakdan  malınım   bırakmak   demekdir.   Bir insanı öldürmek, bir masumu hayata naili
yelden mahrum bırakmak ise cinayetden başka değildir.
Iskatı cenîn hâdiseleri; hem ferdî, hem de içtimaî bir cinâyetdir. Bir memleketde nüfusun artması, hem ferdlerin, hem de âmmenin menfaatleri



icabatındandır. Iskatı cenîn fazihası ise bu menfaatlere mugayir, insaniyet duygularına münafidir.
Maişet endişesiyle bu seyyieye cüret edenler, âtıl, hakka tevekkülden mahrum, güzel bir dinî terbiyeden bînasib kimseler demekdir.
Fuhşiyat yüzünden bu feciaya cüret edenlerde içtimaî hayatı zehirleyen mikroplardan daha muzir, daha ziyade tenkile müstahik kimselerdir.
Mücerred gençlik çağının kendilerine vermiş olduğu güzelliği, taraveti muhafaza arzusiyle bu cinayeti irtikâb edenler de canavar tabiatlı insanlar
demekdir. Acaba böyle taş yürekli bir valide, doğurduğu yavrusunu diri diri yiyen bir canavardan daha aşağı bir mahiyette değil midir?. Eğer böyle
bir kadının son derece çirkin olan siyreti harice aks edecek olsa artık onun suretindeki hüsnü letafetin ne kıymeti kalır.
Ya kendi lâtif cinsine hâs olan vazifeleri ifadan kaçınıb da çocuk beslemeği külfet sayan, mücerred eğlence yerlerinde, sefahet sahalarında vakit
geçirmek için çocuk anası olmak şerefini, bir külfet, bir. nık-met sayıb duran bir kadının içtimaî hey'et arasında ne mevkii olabilir?.
Artık vücudüne sebebiyet verdiği bir masumu, bir özrü meşrua müstenid olmaksızın İskata cüret, eden bir kimse, kendisini bir cani. kasveti kalbe
mâlik bir şaki olmak üzere tanımalıdır.
448 - : Iskatı   cenîn  bir zarurete   istinad  etmedikçe bir   cinâyetdir. Bunu irtikâb edenler, ta'zir cezasına müstahik olacakları gibi aşağıda yazılı
olduğu veçhile gurre namiyle tazminat itasiyle de mahkûm olurlar.              
Şu kadar var ki, muhakkak bir özür dolayısiyle bazı ceninleri düşürmek, cinayet sayımlayacağı cihetle maddî ve manevî mesuliyeti müs-telzim
olmaz.
Şöyle kî: henüz âzası belirmemiş, olan bir cenîn, validesinin hayatına tesir edecek sıhhî bir sebebden dolayı tıbbî bir tedkik ve .müşavere
neticesinde düşürülebilir.
Kezalik: bir kadııy, çucuğuna süt vermekte iken gebe kalmakla sü-dü kesilmeğe bağladığı ve çocuk için süt anne tedarüküne de servetleri nıüsaid
bulunmamakla çocuğun helakinden korkulduğu takdirde henüz bir uzvu teşekkül etmeden hamli düşürmek caizdir. Çünkü böyle bir hami, henüz bir
insan olarak teşekkül etmeyib muzga - et parçası veya alaka = câmid kan, kan pıhtısı hükmünde bulunur. Çocuk ise tam bir insandır. Binaenaleyh
bunu siyanet için o hamli düşürmekde mahzur  yokdur.
Maahaza bu düşürmek için hamlin nihayet yüz yirmi günlük olması lâzımdır. Bundan sonra hamli ıskat etmek caiz görülmemekdedir. Çünkü âzası
kısmen beliren bir cenin, tamamen müstebîn hükmündedir. Böyle bir cenini iskat ise kati ite beraberdir. Binaenaleyh bir kadın hilkati, sureti
insaniyyesi tamamen veya kısmen tebarüz eden bir cenîni düşürüb de kendi fi'liyle onun ölmesine sebebiyet verse âdeta bir katil gibi ma'siyet
irtikâb etmiş bulunur. Nitekim Reddül'muhtarda: diye   yazılıdır.
449 - : Validesinin rahminde makûs - arzani bir vaziyet alıb da
ölü bulunan bir cenîn, validesinin hayatından korkulduğu takdirde parça parça edilerek çıkarılabilir. Fakat bu halde zîhayat olan bir ceninin
parçalanarak   çıkarılması   caiz   görülmemektedir.   Çünkü  muhterem   bir nefsi kurtarmak için teaddîsi olmayan diğer muhterem bir nefsi
öldürmek bâtıldır.
Canli bir cenîn ise vefat eden validesinin karm -usulü dairesinde- yarılmak suretiyle  dışarıya çıkarılır.
450 - : Bir kadın,  mücerred bedenini  ıslah,  sıhhatini  temin içiı:
ilâç- içer veya her nasılsa karnına vurur da bunun tesiriyle hâmil bulun-duğu çocuk, gerek diri ve gerek ölü olarak düşerse bundan dolayı kendisine
bir ceza terettüb etmez, bu çocuğa varis de olabilir.  
Fakat yukarıda beyan olunduğu veçhile bir zaruret bulunmak sızır mücerred çocuğu düşürmek için kasden ilâç içmek vesaire caiz değildir
Kütübi fıkhiyyemizde demliyor ki: nutfe, rahmi madere vâsıl ol-dukdan sonra henüz ruh nefh olunacak kadar bir müddet mürur etmese bile bunu
iskat etmek caiz olmaz. Çünkü nutfe rahme vâsıl oldukdar sonra hiçbir kimsenin sununa muhtaç olmaksızın nefhi ruh ile hayal bulmaya başlayacağı
cihetle zi hayat mesabesinde sayılır. Binaenaleyr bunu düşürmek cevaza karın olamaz. Nutfe rahmi mâdere vasıl oldukdan ve nefhi ruh kabil olacak
kadar bir müddet geçdikden sonra bunu İskata tevessül etmek ise evla bittarik caiz değildir. Zira bu halde nut-fe, zî hayat itibar olunacağından bunu

iskat eden, katil olmuş olur. Kati ise en büyük bir cinayetdir. Muhiti Burhanı, Velvaliciyye, Hindiyye. 
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451  - : Yüklü bir  kadın,  doğülmek  veya korkutulmak  sebebiyle iskaü cenînde bulunsa bakılır: eğer cenin, ölü olarak düşerse buna sebebiyet
veren kimse üzerine «gurre» lâzım gelir. Zî hayat olarak düşer de akıbinde ölürse o kimse üzerine bir diyeti kâmile lâzım gelir. Fakat henüz hilkati
gayri müstebîn bir halde düşerse o kimse üzerine ta'zırden başka bir' şey lazım gelmez. Bu hususda müslim ile zimmî müsavidir.
Gurre ise beş yüz dirhem gümüşden ibaretdir. Dürer, Kudurî.
452 - : Verilmesi icab eden bir gurreyi, ceninin düşmesine sebebiyet veren şahıs, âkilesi mevcut ise onanla beraber, mevcud değilse biz-  zat
kendisi bir sene hitamında tediye eder.
Gurre, ceninin varisleri arasında hissei irsiyelerine göre taksim olunur   Dürer, , Cevhere.
453  - : Ceninler  müteaddid  olunca,  gurre  de,   diyet  de   müteaddid olur.
meselâ: düşürülen ceninler iki ikiz bulunsa bakılır: eğer ikisi de ölü olarak düşerse cani üzerine iki gurre lâzım gelir. îkisi de diri olarak düşüb de
akabinde ölürlerse cani üzerine iki tam diyet icab eder. Bunlardan biri ölü, diğeri de diri olarak düşerse cani üzerine bir gurre ile bir de tam diyet
lâzım gelir. Hmdiyye, Dürer.
454 - : Gebe bir kadın, korkutulmak veya başına, arkasına, karnına veyahut diğer  bir uzvuna vurulmak  sebebiyle hamlini iskat edib de akıbinde
kendisi de bu yüzden ölse bakılır: eğer düşen cenîn, ölü ise cani üzerine bir gurre ile bir tam diyet lâzım gelir, diri olub da akibin-de vefat etmiş ise
cani üzerine iki diyet icab eder.
Bilâkis bu yüzden evvelâ kadın, vefat edib de badehu hâmil olduğu cenîn düşse nazar olunur: eğer cenin, zî hayat olarak düşüb de akİ-binde ölse
cani üzerine iki diyetikâmile lâzım gelir. Çünkü iki hayat sahibi insanı öldürmüş olur. Fakat cenîn, ölü olarak düşerse bundan dolayı gurre ve
keîfaret lâzım gelmez. Yalnız o kadından dolayı cani üzerine bir diyet ile bir keffaret lâzım gelir. Zira bu takdirde cenin, validesine tabidir. Ceninin
hayatı, teneffüsü, anasm;n hayatiyle, teneffüsiyle kaimdir. Ve ceninin böyle ölü olarak düşmesi, vaki olan darbdan mı, yoksa anasının vefatından
mı neşet etdiği malûm değildir. Dürer, Gurer, Bedayi.



455 - : Müstebînülhılka  olmayan  ceninlerin düşürülme sinden  dolayı ta'zir lâzım gelirse de gurre lâzım gelmez. Çünkü bu, hakikati halde bir
cenîn değil, bir müzgadan ibaretdir. Şu kadar var ki, duracak olsaydı bunun bir insan olarak teşekkül edeceği sikatdan olan kabilelerin
şahadetleriyle sabit olursa cani hakkında «hükümeti adilâzım gelir. Tahtavî.
456 - : Bir kadın, zevcinin izni olmaksızın ilâç içmek veya kendinin karnına vurmak veya ağır bir şey yüklenmek gibi bir suretle hâmil bulunduğu
cenini kasderi iskat edecek olsa bakılır: eğer cenin, ölü olarak düşerse bu kadın üzerine gurre lâzım gelir. Ve eğer diri olarak düşüb de âkîbinde
ölecek olursa tam diyet icab eder.
Fakat kocasının izniyle Ölü bir cenîn düşürmüş olduğu takdirde kendisine böyle bir zaman lâzım gelmez. Şu kadar var ki, tâ'zîre müsta-hik olurlar.
Amma diri bir cenîn düşürecek olsa üzerine diyet de, keffaret de lâzım gelir. Velev ki zevci izin vermiş olsun. Çünkü diri bir nefs hakkında cinayet
tahakkuk etmiş olur, bunda ibahe carî olmaz.
DÖğmek veya korkutmak "gibi bir suretle zevcesinin çocuğunu düşürmesine sebebiyet veren bir zevç hakkında da düşen çocuğun ölü oiub
olmadığına nazaran ya gurre veya diyet lâzım gelir. Hindiyye, Dürer, Reddi Muhtar.
451 - : Gurre hususunda ceninin erkek olmasiyle dişi olması arasında fark yokdur. Fakat diyet hususunda fark vardır. Şöyle ki: Cenin, diri olarak
düşüb de akibinde vefat edince bakılır: eğer erkek ise cani hakkında tam erkek diyeti ve eğer dişi ise tam dişi diyeti lâzım geiir. Bedayi, Hindiyye.
458 - : îskatı cenine sebebiyet veren şahıa,  ceninin babası veya anası veya sair vârislerinden biri olduğu takdirde mirasından mahrum kalır,
gurreden veya diyetden hisse alamaz. Ve cenîn din olarak düşmüş ise bu şahıs hakkında keffaret de lâzım gelir. Çünkü bu şahıs, haksız yere bir
katili mübaşir mesabesindedir, ölü olarak düşürülen bir ceninden dolayı keffaret ise mendubdur. Bedayi, Tenvir.
459 - : Yukarıdaki  meseleler,  ceninin  hür  olduğuna  göredir. Iskat edilen cenin, rakik olduğu takdirde ise bakılır: eğer diri olarak dü-güb de
akibinde ölecek olursa tam kıymetini meviâsına cani zamin olur. Fakat ölü olarak düşdüğü takdirde erkek ise kıymetinin yirmide birini, dişi ise
kıymetinin onda birini cani zamin olur.
Bu kıymeti tayin için cenin, ayni mahiyetde, ayni renkde zî hayat bir çocuk olarak dünyaya gelmiş fan. edilerek kendisine ehli vukuf tarafından bir
kıymet takdir olunur.
Maahaza İmam Ebu Yûsüf'den bir rivayete göre de bu iskatdan dolayı ceninin anasına ne kadar noksan arız olmuş ise cani, o niksan mik-daruu
zamin olur. Çünkü bu halde eemn, anasına tabi, onun âzasından maduddur. Bedayi, Hindiyye,  Dürer.
460 - : îfikat edilen rakik, zayi olub da kıymetini takdir mümkün olmadığı ve bu hususda cani ile rakikin mevlâsı arasında tenazu bulunduğu
suretde söz, caninin olur. Muhit.
461 - : Düşürülen rakik bir ceninden dolayı kıymeti, itibariyle verilmesi lâzım gelen tazminatı yalnız cani, peşin olarak tediye eder, buna âkilesi
iştirak etmez. Bedayi.
462 - : Iskatı cenin hususunda kasdin mevcud olub olmaması müsavidir.
Binaenaleyh gerek amden ve gerek bir hata neticesi olarak ceninin düşmesine sebebiyet veren kimse üzerin - gurre veya diyet suretiyle zaman
lâzım gelir. Bundan yalnız ceninin  anası  müstesnadır.
Onun hakkında kasde mukariıı olmadıkça zaman lâzım gelmez. Haniy-ye  (450)  nci meseleye müracaat!.
463 - : Bir caninin diri olarak düşmüş olması,, sesini yükseltme-siyle, teneffüs etmesiyle, süd emmesiyle veya âzasınm hareket etmesiyle sabit olur.
Yalnız bir uzvunun hareket etmiş olması, diri olduğuna isbata kâfi değildir. Çünkü bu hareketin bir ihtilâç neticesi olması ihtimal dahilindedir.
Haniyye, Reddi Muhtar.
464 - : Iskatı ceninden dolayı ta'zir, gurre, diyet gibi cezaların terettüb etmesi, bu hususdaki nehyi ger'înin birer müessir müeyyidesi demekdir. Bu
suretle bu fedanın azalması temin edilmiş olur, masum şahsiyetler heder olmakdan kurtulur, bilhassa emvale meyyal olan kadınların bu veçhile
ceza görmeleri, kendilerini çocuk düşürme cinayetine cüretden pek güzel men eder. Elverir ki bu gibi ahkâma lâyıkiyle riayet edilsin.
«(Maiikîlere göre de ceninler hakkında şu gibi hükümler vardır:
(1) : Bir  ceninin düşmesine  sebebiyet veren  kimse,  gerek   ecnebi olsun ve gerek babası veya anası olsun hakkında gurre veya saire lâzım gelir.
Bu hususda amd ile hata müsavidir.
Meselâ: bir kadın, çocukları düşürecek bir şey içmekle çocuğunu düşürse üzerine gurre lâzım gelir.
(2) : Düşürülen cenin,  henüz   alâka  veya  dem  halinde  bulunmuş olsa da bir hamiden ibaret olduğu malûm olunca cani üzerine ya validesinin
diyetinin veya cariye olduğuna nazaran kıymetinin onda biri lâzım gelir, bunu cani nakden veya muaccelen tediye eder veyahut gurre vermesi icab
eder. Maamafih bu gurre, hür olan kadınların ceninlerine mahsusdur. Bu gurre ile bunun kıymetini vermek hususunda cani muhayyerdir.
(3) : Gurreden maksad  ya bir köledir veya  yedi  yaşından  aşağı olmamak üzere küçük bir cariyedir. Bunların kıymetleri hurrenin diyetinin onda
birine müsavi bulunur. Şöyle ki: müslim olan bir cenînin gurresi - kıymet itibariyle - altı yüz dirhem gümüşdür. Gayri müslim-lerin gurreleri ise
mütefavitdir. Zimmî sayılan bir cenînin gurresi, babasının diyetinin yirmide birine, validesinin diyetinin de onda birine müsavidir.
(4) : Gurreyi yalnız cani kendi malinden verir ve bu gurre Leyse ve Mâlikîlerden bazı fukahaya göre yalnız ceninin validesine verilir. Çünkü cenîn,
validesinin bir cüz'ü mesabesindedir. Binaenaleyh cenin hakkındaki cinayet,  onun validesine  teveccüh  etmiş,  âdeta onun  bir uzvu hakkında
yapılmış sayılır. Fakat diğer zevata göre gurre, ceninin nefsine bedeldir. Bedeli nefsde ise veraset carî olur.
Müdevvenetül'kübrada yazıldığı üzere imam Mâlikin içtihadı da böyledir.
(5) : Cenîn, validesinden diri olarak ayrılıb hayatı isühlâl avaz vermek suretiyle anlaşıldıkdan sonra ölse cani üzerine diyet lâzım gelir. Şu kadar var
ki, bu halde ceninin velîlerine yemin teveccüh eder, bu cenînin fi'U cani ile öldüğüne kasem ederler.
Cani bu iskat hususunda muteamnıid bulunsa, meselâ çocuğu düşürmek maksadiyle anasının karnına veya arkasına veya başına vurmuş olsa da
çocuk diri olarak düşdükten sonra ölse cani üzerine kıssas lâzım gelib gelmeyeceğinde hilaf vardır. Racih olan, diyetin lüzumudur.
(6) : Ölü olarak  düşürülen  ceninden dolayı kefaret,   Maliki  fuka-hasınca müstahsendir,  imam Şafiîye göre ihtiyaten vacibdir.
(7) : Rakik  olan bir cenînin     düşürülmesinden  dolayı validesinin yevmi cinayetdeki kıymeti  nazara alınır, cani bu kıymetin onda birini zamin
olur. îmam Şafiî ile İmam Ahmede göre de böyledir. Muhtasarı Ebîz'ziya,  Şerhi Ebil'berekât, Bedayi.)
(Şafiîlere göre de iskatı cenîn hakkında şu gibi meseleler vardır:
(1) : Iskat edilen bir cenîn, validesinden ölü olarak ayrılıb düşmüş olunca caninin âkilesi üzerine gurre lâzım gelir. Bu cinayet amden yapılmış ise



bir kavle göre gurre cani üzerine teveccüh eder. Ceninin varislerine verilir. Fakat validesinden ayrılık düşdükten sonra bir zaman bi-lâ elem
yaşayacak olsa zaman lâzım gelmez.
Bilâkis validesinden ayrılır ayrılmaz veya bir zaman müteelli-mâne yaşayıb müteakiben vefat etse cani üzerine diyeti nefs lâzım gelir.
Müslim olan bir cenînin gurresi, bir köle veya cariyedir ki, kıymeti altı yüz dirhem gümüşdür, yani tam bîr diyetin yirmide birine muadildir.
(2) : Şafiî fukahasından bir kavle göre müslim ile gayri müsîim cenînin gurresi müsavi ise -de Şafiî mezhebince esah olan diğer bir kavle göre gayri
müslim cenînin gurresi, kendi diyeti k.ûmilesiyle mütenasibdir. Bu halde kitabî sayılan bir ceninin gurresi, müslim bir cenine aid gurrenin
üçde  biri ııisbotindedir.  Mecusî  bulunan  bir ceninin gurresi  de  müslim olan bir cenine aid gıırrenin beşde birinin sülüsü nisbetindedir.
(3) : Gebe bir kadın öldürülmekle kendisinden bir cenîn, ölü olarak düşse bu cenîn için de gurre lâzım gelir.  Çünkü cani, iki şahsı it-, lâf etmişdir.
İmam Ahmede göre de böyledir.
(4) : Bir kimse ayhine ıskatı cenîn dâvası açıldığı takdirde, söz, maalyemîn müddeaaltyhindir. Diğer taraf dâvasını beyyine ile isbat etmeğe muhtaç
olur. Şöyle ki: «Bu iskat, müdeaaleyhin cinayeti yüzünden vuku bulmugdur» diye iddia edildiği takdirde bunun indelinkâr en az iki erkek galüd ile
isbat edilmesi ieab eder.
Müddeaaleyh, kendisine isnad edilen cinayeti itiraf etmekle beraber İHkat hâdisesini inkâr etse söz, yine maalyemîn müddeaaleyhin olur, diğer taraf
için iskat vukunu beyyine ile isbat lâzım gelir. Şu kadar var ki, bu takdirde kadınların şahadetleri kabul olunur. Zira iskat, bir nevi velâdetdir. 
Velâdet hususunda ise kadınların  şahadetleri  muteberdir.
(5) : Kendisine cinayet ve ıskatı cenîn isnad edilen şahıs, hem cinayeti  hem de  iskat.  vukuunu itiraf etmekle  beraber bu ıskatın kendi canibinden
neşet fltmiş olduğunu inkar etse bakılır:  eğer iskat,  cinayeti müteakib veya bu emayetden münbais elemin bekası zannı galib ile rnütesavver bir
müddeti müteakib vuku bulmuş ise söz, maalyemîn müd-deinin olur. Çünkü zahiri hal, kendi iddiasını müeyyiddir. Ve illâ müddeaaleyh, yeminiyle
tasdik olunur: Meğer ki müddei, bu cinayetden mii-tehassil teellüm neticesinde ceninin sukut etmiş olduğunu beyyine ile isbat etsin. Şu kadar var
ki, bu hususda da şahidlerin en az iki erkek olması icab eder.
(6) :  Müddeaaleyh; hem cinayeti, hem de bu cinayet yüzünden iskat vukunu itiraf edib de. ceninin ölü olarak düşdüğünü, diğer taraf da bunun diri
olarak düşüb akibinde vefat eylediğini iddia edecek olsa söz, maalyemîn müddeaaleyhin olur, diğer taraf için kendi iddiasını beyyine ile isbat etmek
lâzım gelir. Bu hususda kadınların şahadetleri de makbuldür. Her iki taraf da beyyine ikame edecek olsa hayat beyyinesi tercih olunur.
Bu dâva meseleleri, Hanbelî fıkhınca da hemen hemen böyledir. Ma-haza Hanbelî fukahasına göre ceninin sukut etmesi, istihlâli = sesini
yükseltmesi, müteellim olarak bekası veya validesinin müteellim olarak kalması hususlarında bir âdil kadının sözü de makbuldür. Zira bu gibi
hususlara erkekler çok kere muttali olamazlar. 'Elmu Tuh f e tül' muhtaç, Haşiyei Şirvanî.)
(Hanbelîlere göre de iskat edilen ceninler hakkında şu gibi hükümler vardır:
(1) : Gerek amden ve gerek hataen düşürülen ceninden dolayı gur-
re veya diyet lâzım gelir. Şöyle ki: hür, müslim olub meyyiten düşürülen bir cenînin diyeti, bir gurredir, yani: bir köle veya cariyedir ki kıymeti o
ceninin validesine aid diyeti kâmilenin onda birine müsavidir.
Diri olarak düşürülen böyle bir ceninden dolayı da tam bir diyet verilmesi icab eder. Maahaza diri olarak düşen bir ceninden dolayı diyet verilmesi,
için bu cenînin âdete -nazaran yaşayabilecek bir kabiliyet-de bulunması lâzımdır ki, bu da en az altı aylık olmasiyle. kabildir, bundan dûn müddetli
bir cenîn, meyyit hükmündedir'.
Ebeveyni kitabî olan bir cenînin gurresi de bir müslim cenînin gur-resinin yarısı nisbetindedir. Diğer bir tabir ile anasına aid diyetin onda birine
muadil bir kıymetdedir.
Mecusî sayılan bir ceninin gurresi de kırk dirhemdir. Yani: validesinin diyeti kâmilesinin onda biri mikdandır.
Gebe bir kadm, rayihasından müteezzî olacağı malûm bir taam yanında tevkif edilmekle hamlini düşürecen olsa buna sebep olan kimse üzerine
meyyiten sukut halinde gurre, hayyen sukut halinde de diyeti kâmile lâzım gelir.
(2) : Gurre hususunda cenînin erkek olmasiyle dişi olması arasında fark yokdur. Diri olarak iskat edilen cenîn, rakik olduğu takdirde cani üzerine
kıymeti lâzım geür. Çünkü kölenin kıymeti, hür hakkındaki diyet menzilesindedir. Elmuğnî, Neylürmeârib.)
(Zahirîlere göre de iskatı cenîn hakkında şu gibi meseleler vardır:
(1) : Bir kadın, hamlini iskat etse bakılır: eğer cenine henüz ruh nefh edilmemiş ise bu kadın üzerine gurre lâzım gelir. Ruh nefh edilmiş,  kadın da
onu Öldürmek  kasdinde bulunmamış  ise âkilesi üzerine gurre lâzım gelir. Fakat öldürmek  kasd etmiş ise kendi hakkında ka-T/ed veya malinden
müfadat icab eder.
(2) : Bir kimse, yüklü bir kadını döğmekle bir «enin düşürse bakılır: eğer bu cenin, daha dört aylık olmadan düşmüş ise o kimse üzerine gurre
vacib olur, keffaret lâzım gelmez. Çünkü bu takdirde bir hayat sahibini Öldürmemişdir ki, keffaret lâzım gelsin. Fakat tam dört aylık oldukdan
sonra düşmüş, hareketde bulunması yakinen bilinmiş, buna dört âdil kabile de şahadetde  bulunmuş olursa bundan dolayı hem gurre, hem de
keffaret vacib olur.
Bir cenîne yüz yirmi geceden sonra ruh nefh edileceği bir hadisi şerif ile beyan buyurulmuşdur. O halde bu cenîn, zî hayatdır. Ölmüş olarak düşünce
diyeti gurredir. Kati edilmiş olacağından dolayı da caniye keffaret lâzım gelir.
(3) : Hamli  tebeyyün etmiş  olan bir kadın,  öldürülse  karnındaki ceninden dolayı cani üzerine gurre lâzım gelir. Bu cenîn ölü olarak harice atılmış
olsun olmasın müsavidir. Çünkü bu, öldürülmüş bir cenindir.
Resuli Ekrem Efendimiz, ceninden dolayı gurre ile, yani: bir köle veya cariye verilmesiyle emr etmiş, onun harice ilka dilib edilmemeaini beyan
buyurmamışdır.
Fakat İmam Mâlike-göre bu eenîn, harice atılmış} olmadıkça gurre lâzım gelmez. Zira o halde anasından bir cüz' sayıhb ayrıca bir varlık sahibi 
sayılmaz.
(4) : Bir kadının karnındaki  müteaddid ceninler düşürülecek olsa her cenin için bir gurre verilmesi icab eder. Bu ceninler -bâdcâsükut öl-seier her
birinden dolayı bir diyet ile bir keffaret lâzım gelir.
(5) : Iskat edilen  ceninin yüz  yirmi   geceyi   tecavüz etmiş olduğu teayyün ederse verilecek guıre, bütün vârislerine mevrus ulur. Bu müddeti 
tecavüz etdiği  müteayyen  bulunmazsa gurre  yalnız   validesine   aid bulunur. Çünkü cenin bu halde zîlıayat olmayacağından bir maktul



mesabesinde değildir, belki,  sudan, alâkadan veya et ile  kemikden ibaret olub validesinin bir cüz'ü mesabesindedir-, Eİ'muhallâJ
[48]

 
Kasamenin  Ve Levsin   Mahiyktlkut 
 
465 - : Katili meçhul olan ve üzerinde katil eseri bulunan bir katilin bulunduğu' mahal ahalisinden elli kimsenin vechi mahsus üzere yemin
etmelerine kasame denir.  Şöyle ki:
Bir mahallede veya bir karyede veya bir şahsın mülkünde veya meskeninde yahut bir karye veya beldeye ses işitilecek derecede yakın olub kimsnin
mülkünde bulunmayan hali bir yerde bir katil bulunduğu ve kendisinde - doğülme gibi, gözlerinden kan fışkırması gibi - kati edildiğine delâlet eden
bir e»er görüldüğü halde katili bilinmese, katilin velîleri ise o mahal sahibinin veya ahalisinin inkârlarına rağmen onların kati etmiş olduklarım bilâ
beyyıue dâva ve yemin etmelerini taleb eylese bunlardan evliyai katilin irıtihab edecekleri elli erkeğe hâkim tarafından yemîn tevcih edilir.
Onlardan her biri de «billahi onu ben öldürmedim ve Öldüreni de bilmiyorum» diye namı akdesi ilâhîye kasem eder.
Şayed kendisine böyle yemîn tevcih edilenlerden biri, katilin kim olduğunu biliyorsa o halde «billahi onu ben Öldürmedim, ve fülândan, başka
öldüreni de bilmiyorum* diye yemîn eder. Bedayî, Mecmaüi'enhür.
466 - : Kasame suretiyle yemîn edeceklerin adedi elliye baliğ olmadığı takdirde kendilerine elliye kadar yemîn tekrar tevcih edilir.
Meselâ: bunlar, kırk dokuz kimse olsalar bunlardan İhtiyar edilecek birine bir yemîn daha tevcih edilir. Kaaame de udod, mensus olduğundan bu,
ihlâl edilerm z. Bedayî, Hindiyye.
467 - : Kasame icra edilince o mahalle veya karye ahalisinin mükellef erkekleri veya o mülkün mâliki ve sakinleri üzerine müsavat üzere diyet ile
hükm olunur. Bu hususda bunların zenginleriyle fakirleri arasında fark yokdur. Bu veçhile icab eden diyetler, üç. senede tesviye edilir. Bu diyetleri
vermeğe - mevcut ise - âkileler de iştirak eder, mevcut değilse bunları yalnız mahalle veya karye ahalisi veya mülk ve mesken sahipleri öderler. Bu
halde kati cinayeti amden işlenilmiş olsa da kısaa cihetine gidilemez. Bedayî, Dürri Muhtar.
468 - : Kasamenin tarifinden de. anlaşıldığı üzere kasame yapılabilmesi için ölü olarak bulunan şahsın maktuliyetine delâlet edecek bir eserin, bir
karinenin bulunması lâzımdır. Bunlara fıkıh ıstılâhınca «levs» denir. Şöyle ki:
(Levs) lâfzı, lûgatde alâmet, adavet, ceriha, kuvvet, şer, iltica, betaetle hareket, bir şeyin bulunması, bir şeyin fena bir şey ile bulaştırılması gibi
mânâları ifade eder. Telvis tabiri, bu maddedendir, Lisanımızda bazı gayri ahlâkî şeylere  «levsiyat»  denildiği malûmdur.
istilanda ise levs, birisini kati etmekle müttehem olan şahısda katillik nişanesi ve yahut katil ile aralarında zahir bir düşmanlık bulunması gibi
alâmetlerden, karinelerden ibaretdir.
469 - : Levse gayri kâmil, zaif beyyine de denir. Bu hal, müd-deinin sidkına delâlet eden, hâkim için galebei zan vücude getiren, vaki olan iddianın
sıhhatini müeyyed bulunan bir karine demekdir ki, ma-hiyyetine göre ya kavi veya zaif bulunur. Bunun pek kuvvetlisine «ka-rineî katm» adı verilir.

Beyyineler mebhasine müraceat!.. 
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Kasame İle Diyetin Sebebi Vücubi Ve Bunların L.Üzumundaki Maslahat Ve Hikmet  
 
470 - : Katili meçhul bir katilden dolayı kasame yapılması ve bunu müteakib diyet itasiyle hükm edilmesi, Mebsutı Serahsî'de,  Bedayî' de ve sair
fıkıh kitablanmızda beyan olunduğu üzere emri nebeviye müs-tenid, ve bir takım adlî, idarî, içtimaî maslahatlara, hikmetlere müste-niddir. Bunlar,
aşağıdaki veçhile hülâsa edilebilir:
471 - : Muayyen kimselere aid her mahalle, her semt ahalisi için lâzımdır ki, o saha ile alâkadar bulunsunlar, orasının emniyetini muhafazaya
çalışsınlar, orada tecavüze uğrayacakların yardımına koşsunlar, gerek içlerinden ve gerek dışarıdan bir takını sefihlerin türeyerek bulundukları
yerlerin asayişini İhlâl etmelerine meydan vermesinler. Böyle bir mevzide bir katilin bulunması ise ahalisinin vazifelerinde müsamaha etdiklerini
gösterir. Binaenaleyh haklarında bîr nevi ceza olarak  kasame ve diyet icab eder.
472 - : Muayyen   kimselerin  mahallesinde,   karyesinde   ve   bahusus mülkünde veya meskeninde bir öldürülmüş şahsın bulunması, o kimseleri
töhmet altında bırakır, bu cinayeti kendilerinin irtikâb etmiş olmalarına bir karine teşkil eder.
.Binaenaleyh bu töhmetden kurtulmaları için kasame usuliyle yemîn etmeleri lâzımdır.
Maamafih muayyen kimselerin bir katil cinayetinden dolayı kasa-meye, diyet itasına tabi tutulmaları, çok kerre o cinayet faillerinin meydana
çıkmasına, caninin cezasız kalmamasına yardım eder. îşte bu bakımdan da kasame pek lüzumludur.
473 - ; Katil  hâdisesi,  içtimaî heyeti  tedhiş  edeceği gibi  katîlin ailesi ve akribası hakkında da büyük bir musibet teşkil eder, onların zararlarına,
kederlerine bâis olur.
Binaenaleyh bu gibi hâileleri azaltmak, bu gibi zararları, kederleri £amir ve teskin etmek için maddî ve manevî tazminat kabilinden olarak kasame
icrasiyle diyet itası lâzım gelmiştir.
474 -  : Katîlin bulunduğu mevzi - âtiyen beyan olunacağı veçhile - âmmeye aid olduğu takdirde kasame icrası, müteazzir olacağından yalnız
beytül'mal tarafından katîlin varislerine diyet verilmesi lâzım gelir ki, bu da âmmenin lâk ayi d liginden dolayı cemiyete teveccüh eden bir zaman
demekdir. Bu suretle âmme namına tazminat verilmiş, masum bir kan heder olmakdan kurtulmuş, içtimaî bir muavenet husule gelmiş olur.
Velhâsıl: katil hâdiselerinin hatan, ehemmiyeti pek büyük olduğundan böyle bir hâdisenin kimseyi alâkadar etmeksizin hemen kapanıp -gitmesi,
idare ve adalet bakımından muvafık olamayacağı cihetle bu halde kasame ile diyet itası icab etmekdedir.
Kasame ile müddeaaleyhler kısasdan, büyük cezadan kurtuluyor, diyet ile de maktullerin kanlan heder olmakdan siyanet edilmiş oluyor. Bunun

neticesinde de içtimaî heyet, tesanüd ve intibah dairesine davet edilmiş bulunuyor. 
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Kasame Yapalabîlmesl İçin  Muktezî
 
475 - : Bir  takım  kimseler hakkında  kasame yapılabilmesi  için -aşağıda yazılı olduğu üzere- bazı şartların tahakkuku icab eder. Aksi takdirde



kasame yapılamaz. Şöyle ki:
476 - : Katilde - ölü olarak bulunmuş şahısda cirahat gibi, darp nişanesi gibi, boğazı sıkılarak boğulmuş olmak gibi kati alâmeti bulunmalıdır.
Binaenaleyh kendisinde böyle bir alâmet bulunmayan bir ölüden dolayı kasame icra edilemez. Çünkü bu halde oriUn kendi kendine ölmüş olması
zahirdir.
Burnundan, ağzından arkasından veya tenasül uzvundan kan çıkmış bir halde bulunan bir ölü hakkında da hüküm böyledir. Zira bu gibi
mevzüerden bir darb ve katilden münbais olmaksızın kanın seyelân etmesi, çokça vakidir. Fakat gözden veya kuîakdan çıkmış olan kan bÖy-le
değildir. Bu, katil alâmeti sayılır. Bedayî, Mülteka.
477 - : Kaül,   benî   âdemden   olmalıdır.   Bu   hususda  müslim   ile zimmi, âkil ile mecnun, baliğ ile sabî, erkek ile kadın arasında fark yok-dur.
Binaenaleyh bir islâm mahallesinde kati edilmiş buluna., her hangi bir müslim veya zimmîden dolayı da o mahalle ahalisine kasame ve diyet
teveccüh' edeceği gibi zimmîlere âid bir mahallede maktul bulunan bir müslimden veya zimmîden dolayı da o mahalle ahalisine kasame ve diyet
müteveccih olur.
Kezalik: katîlin hür olmasile r&kik olması arasında da İmamı Âzam ile imam Muhammed'e göre fark yokdur. Binaenaleyh öldürülmüş olart
rakikden dolayı da kasame yapılarak kıymeti istifa olunur. Çünkü ra-kik de her veçhile bir âdemdir. Fakat İmam Ebu Yûaüf'e göre katıl olan
rakikden dolayı kasame usulü tatbik edilemez. O, haddi zatında bir âdem ise de mevlâsının memlûkü olduğundan kıymeti hakkında mal hükümleri
cereyan eder.
Nitekim ölü olarak bulunan mallardan, behîmelerden dolayı da kasame ve garamet cari olamaz. Çünkü kasame ile diyetin lüzumu, benî âdem
hakkında kıyasa muhalif olarak sabit olmuş olduğundan bu usul, sair dâvalarda muteber olamaz. Bedayî, Tahtavî, Dürri Muhtar.
478 - : Katil, meçhul olmalıdır.
Binaenaleyh katil, malûm olur veya muayyen bîr şahsın katil olduğu katilin velîleri tarafından iddia edilirse katîlin bulunduğu, mahal ahalisi
hakkında kasame ve zaman lâzım gelmez.
Meselâ: î^alûm bir şahıs, bir kimseyi bir mahalledeki tariki âmde kati ederek firar eylese o mahalle ahalisine kasame ve diyet lâzım gelmez.
Bedayî.
479 - : Katil vukuu hakkında dâva ikame edilmelidir.
Binaenaleyh katîlin velîleri tarafından kati dâvası açılmadıkça katîlin bulunduğu mahal ahalisine kasame ve-diyet lâzım gelmez. Çünkü kasame bir
yemindir. Yemin ise dâva bulunmadıkça icab etmez.
Katlin amden vukuiyle hataen vukuunu iddia arasında kasame bakımından fark yokdur. Bedayî.
480 - : Kasame yapılması taleb edilmelidir.
Binaenaleyh katîlin velîleri, böyle bir talebde bulunmadıkça kasame yapılamaz. Taleb etdikleri takdirde ittiham- eyledikleri eşhası ihtiyar ve katîlin
bulunduğu mahalle, karye veya kabile ahalisinden kimlere ye-mînin tevcih edileceğini tayin hakkı kendilerine aid bulunur. Bedayî.
481 - : Müttehem görülenler tarafından katil hâdisesi inkâr edilmelidir. Çünkü kasame bir yemindir. Yemîn ise münkire teveccüh ederli itiraf
etdiği, yanı: kendisinin katil olduğunu söylediği takdirde artık kasame icrasına mahal kalmaz. Bedayî.
482 - : Katilin bulunduğu  mevzi, katilin  mâlikine aid  olmamalıdır.
Binaenaleyh bir litkik, mevlâsmm mülkünde veya yedi tasarrufun-dabulunan bir yerde kati edilmiş bulunsa kasame ve diyet lâzım gelmez. Şu kadar
var ki rakik, mükâteb ise kıymetini mevlâsf zamin olur. Çünkü mükâteb kendi kazancı hususunda ve aleyhindeki bir cinayetden dolayı icab eden
zaman hususunda hür sayılıb mevlâsı ecnebî mesabesinde kalır. Asıl rakik ise mevlâsmm mülkidir, artık ondan dolayı mevlâsına zaman tevcihine
mahal yokdur. Bedayî, Muhit.
483 - ; Katilin bulunduğu mevzi; bir mahalle, bir karye veya bir kimsenin mülkü veya meskeni bulunmalıdır. Böyle olmadığı takdirde ka.-same ve
diyet carî olmaz.
Fakat o mevzi; mahsur, yani: efradı nihayet yüz kadar olan bir cemaate aid olmayıb da âmmeye mahsus ve mahalleden ses işidüemeye-cek kadar
uzak bir. mesafede bulunduğu takdirde kasame lâzjm gelmezse de diyet lâzım gelir ve bu diyet, beytülmal canibinden tesviye edilir. Çünkü kasame
ve diyet, evvelce de işaret olunduğu üzere siyanet ve nusrat hususundaki bir taksirden dolayı lâzım gelir. Âmmenin yedi ta-sarufunda bulunan bir
mahallin siyanet ve muhafazası ise âmmeye ra-eidir. Şu kadar var kî, âmme hakkında kasame icrası müteazzir olduğundan bu halde kasame sakıt
olub yalnız beytülmalden diyet istifasile iktifa olunur. Çünkü beytülmalin mali, âmmeye aiddir. Bundan diyetin istifası ise kabildir.
Bir mahalle ortasındaki tariki âmda vuku bulmuş olan bir katilden dolayı ise kasame ve diyet o mahalle ahalisine lâzım gelir. Mebsut, Bedayî.
484 - : Katilin cesedinin en  az yarısından ziyadesi veya bağının tamamını ihtiva etmek üzere cesedinin yansı bulunmalıdır.
Binaenaleyh bir mahalde bir katilin yarısından ziyade bulunursa kasame ve diyet lâzım gelir. Çünkü ekser için hükmi kül vardır. Fakat cesedinin
yarısından azı, meselâ: yalnız elleri veya ayakları bulunacak olsa kasame ve diyet lâzım gelmez. Zira bu parçalar için kasame, diyet lâzım gelse
mütebaki parçalar İçin de ayrıca kasame, diyet lâzım gelir. O halde bir katil için iki kasame, iki diyet içtima etmiş olur. Halbuki böyle iki kasame ile
iki diyetin içtimai caiz değildir.
Şayed katîün yalnız yansı bulunacak oisîl bakılır: eğer bu nısıf, başım tamamen* ihtiva ediyorsa kasame ve diyet lâzım gelir, ihtiva etmiyorsa lâzım
gelmez. Çünkü bas, asıldır. Bunu ihtiva etmeyen nısıf parçaya katıl namı verilemez. Mebsut, Bedavî.
485 - : Kendilerine  kasame  teveccüh eden  ahali  arasından -bazıları yeminden nükûl edecek olsa bakılır: eğer veliyyi katil, kısası mu-cib olacak
bir kati iddiasında bulunmuş ise bu nükûl edenler, yemin veya katli ikrar edinceye kadar habs olunurlar. Ve eğer diyeti müstelzim bir katil
iddiasında bulunmuş ise yeminden nükûl edenlerin âkileleri üzerine diyetin tamamiyle hükm olunur. Tenvir, Bedayi.
486 - : Kasamede  bulunmaları icab   edib  «men      aleyhilkasame» denilen kimselerin hepsi de kendilerine bit'taleb tevcih edilen yeminden imtina
edecek olsalar yemin veya kati cinayetini ikrar edinceye kadar haba olunurlar. Çünkü bu yemin, kan meselesini ı'zam için lizatihi müs-tahakdır,
binefsihi maksud olan bir hakdır.  Böyle bir hakkı muktedir oldukları halde edadan kaçınan kimseler, habs ile edaya icbar edilir. Hattâ bunlar katli
itiraf ve yemini icra etmeksizin diyet itasını iltizam etseler de yine kendilerinden yemîn sakıt "olmaz. Zira onların bu yemine mecbur olmaları; 
katli ikrara, katilin teayyününü ve kati aniden vuku bulmuş isü bundan dolayı kısas icra edilebilmesine vesile olabilir.
Yalnız îmam Ebu Yûsüf'de'n rivayet edilen bir kavle göre böyle yeminden imtina edildiği takdirde habscihefine gidilmez, belki bu halde İmtina



edenlerin mevcud ise âkileierine, değilse yalnız kendilerine diyet lâzım gelir. Badayî, Bürer haşiyesi Abdülhalim.
477 - : Bir mahalde kasameyi icab eder bir suretde bulunan ka-tîlin maruf varisi bulunmadığı takdirde beytülmal emini, o mahal ahalisine kasame

etdirib onlardan beytülmal için diyet alabilir. Çünkü velîsi bulunmayan kimsenin velîsi âmme riyasetini haiz olan zatdır. Mebsut, Bedayi. 
[51]

 
Kasameye Ve Diyet İtasına Dahil-Olub Olmayanlar :
 
488 - : Bir kati hâdisesinden dolayı kasame icra edilebilmesi için yukarıda   (483)   rakamile şart olarak gösterilen esas üzerine bir kısım meseleler
teferru eder. Bunların başlıcalarını kaydediyoruz.
489 - : Bir şehirden veya karyeden aes işidilemeyecek kadar, uzak olub da hiç bir kimsenin mülkünde ve tasarrufunda bulunmayan bir kırda
bulunan katilden dolayı kasame ve diyet carî olmaz. Fakat ses işiti-lebüecek bir mahalde bulunan katilden dolayı o mahalle en yakın olan mevzi
ahalisi hakkında kasame ve diyet carî olur. Bu mevzi, bir köy olabileceği gibi biç şehrin kati hâdisesine en yakın olan bir mahallesi de olabilir.
Katil, öes igidilecek bir mesafede bulunursa imdadına koşmak mümkün bulunmuş olur. Fakat böyle olmayınca mahalle veya karye ahalisinin
imdada koşmaları kabil olamaz. Binaenaleyh hıfz ve nusretde taksir ederek takdiren katil mesabesinde bulunmuş sayılamazlar.  Mfebsut, Bedayî.
490 - : Dicle, Furat gibi büyük  bir nehirde bir katıl bulunduğu takdirde bakılır: eğer nehrin suları bu katili alıb götürmekde bulunmuş ise kasame ve
diyet lâzım gelmez.  Çünkü  böyle  büyük  bir  nehir, bir kimsenin mülkünde ve yedi tasarrufunda bulunmaz. Fakat katıl, böyle bir nehrin kenarında
çıkmış  kalmış veya bağlı  bulunmuş bulunursa o mahalle en yakın olub da ses işidilebilecek bir mesafede bulunan kariye veya mahalle ahalisi
üzerine kasame ve diyet lâzım gelir. Zira bu ahali; o nehirden su alır, hayvanlarını suvarırlar. Bu cihetle o nehir, bunların ellerinde sayılır. Mebsut,
Hindiyye.
491 - : Bir veya bir kaç kimsenin mülkünde bulunan küçük bir nehirdeki katilden dolayı onun sahihlerine kasame ve diyet lâzım gelir. Katîl, gerek o
nehrin bir kenarında çıkmış veya bağlanmış kalmış olsun ve gerek sulariyle akib gitmekde bulunsun. Mebsut.
492 - : Bir adada bulunan katilden dolayı icab eden kasame ve diyet, o adaya ses işidilebilecek kadar yakın olan mevzi ahalisine lâzım gelir. Çünkü
bu ada, onların tasarrufunda bulunmuş olur. Mebsut.
493 -  : Âmmeye aid büyük mescidlerde, şehir haricinde olub mahallelerden ses işidilemeyecek bir mesafede bulunan ve «Şarii Âzam» denilen
yollarda ve mahallelerden ses i a. i dilemeyecek kadar uzak olub muhtelif sanat ve ticaret erbabına aid bulunan ve «sûkuramme» tâbir olunan çarşı
ve pazar yerlerinde ki katilden dolayı kasame icra edilemeE. Çünkü bunlar, muayyen mahsur kimselerin ellerinde değildir. Bu halde bey-tüî'mâl
tarafından katilin varislerine diyet verilmesi lâzım getir. Zira bu mevzilerin idaresi, menafii âmmeye aid olduğundan bunların muhafazaları da
âmmeye racidir. Binaenaleyh âmmenin bu hususda görülen kusur ve müsamahasından dolayı beytül'mâlin bu diyeti zamin olması icab eder.
Habishanelerde bulunan katiller hakkında da hüküm böyledir. Yalnız îmam Ebu Yûsuf'e göre habishanelerde bulunan katillerden dolayı kasame ve
diyet, oralarda mahbus olanlara teveccüh eder. Çünkü ha-tishaneler, onların bir nevi yedi tasarruflarında sayılır. Mebsut, Bedayî.
494 - : Şehirlerdeki  mahalleler arasında bulunan büyük yollarda görülecek katillerden dolayı o  yollara en  yakm  olub ses işidilecek bit mesafede
bulunan mahalle ahalisine kasame ve diyet lâzım geiir.
Tariki hâsda, çıkmaz sokakda bulunan katilden dolayı da buralara mâlik olan kimselere kasame ve diyet teveccüh eder.
Muayyen bir sınıf sanat erbabına . aid olub kendilerine nisbet olunan çarşıya «sûkulhassa» denir ki bu, onlara nazaran bir mahalle mesa besindedir.
Binaenaleyh bu çarşıda bulunan bir katilden dolayı icab eden kasame ve diyet de buradaki sanat sahihlerine teveccüh  eder.  Mebsut, Haniyye.
495 -  : Muhtelif kabilelerin ikamet etdikleri bir mahallede bir katıl bulunsa bakılır:   Eğer o mahallenin  «ehli  hıtte  demlen kadîm  ahaliyi, yani: 
kadîm emlâk sahipleri - ki ellerindeki yerler, ilk fetih tarihinden İtibaren hududu tahtit ve tayin edilerek kendilerine temlik edilmiş bulunur --
mevcud ise kasame ve diyet yalnız onlara teveccüh eder. O  mahalleye   sonradan  gelerek kira  ile . oturmuş  veya  yer satın   almış olanlara
teveccüh etmez. Çünkü o mahallenin muhafazasiyle, tedbiriyle en ziyade alâkadar olanlar, onun kadîm  ahalisidir. Bunlar usul sayılır. Fakat bu 
kadîm   ahaliden kimse kalmadığı takdirde   kasame   ve diyet, diğerlerine teveccüh  eder.
Bu mesele, İmamı Âzam'a göredir. îmam Ebu Yûsuf e göre, kasame ve dîyet, bu mahalle ahalisinin mecmuuna müteveccih olur. Zira bun-iar o
mahalleye malikiyetde ve tasarrufda müsavidirler.
Bu meselede her- iki muhterem müetehid, kendi zamanındaki Örf ve âdeti nazara almış olduğundan aralarında hakikî bir ihtilâf yokdur. İmamı
Âzam zamanında Küfe havalisindeki kabail ve ahali arasında kendi içtihadı  veçhile bir âdet carî bulunmuşdü. Mebsut, Bedayî.
496 -  : Kadîm ahalisi mevcud olmayıb da filhal bir takım mâlikler ile sakinleri ihtiva eden bir mahallede bir katîl bulunacak olsa kasa-me ve diyet
yalnız mâliklere teveccüh eder. Çünkü hıfz ve nusrat hususunda bunların alâkaları daha ziyadedir.
Bu mesele, îmamı Âzam ile imam Muhammed'e göredir. İmam Ebu Yûsüf'e göre kasame ve diyet, bunların hepsine birden teveccüh eder. Zira o*
mahalleye mâliklerinin mülkiyet itibariyle ihtisasları olduğu gibi sâkinlerinin de tasarruf itibariyle ihtisasları vardır. Bedayî.
497 - : Bir kimsenin mülkü olub  başka bir  şahsın icare,   ariyet veya gasb tarikiyle sakin bulunduğu bir hanede bir katîl bulunsa kasâ-me ve diyet,
hanenin mâlikine teveccüh eder.
Bu. İmamı Âzam'a göredir. Imameyne göre kasame ve diyet, yalnız bu sakin olan şahıs üzerine lâzım gelir. Bunların hizmetcileriyle uşaklarına
lâzım gelmiyeceği gibi o hanenin sahibine de lâzım gelmez.
İrnameynin bu kavli, nâsın maslahat ve ihtiyacına daha uygun görüldüğü cihetle vaktiyle şeyhül'islâm Ebussuud merhumun arzı üzerine Türkiye'de
bununla amel edilmesi hakkında bir ferman sâdır olmuşdur. SurretüTfetâvâ, Miyarı Adalet.
498 - : Bir kimse, icare veya ariyet \eya gasb tarikiyle sakin olduğu hanede kati edilmiş bulunsa o hane sahibine kasame ve diyet lâzım gelmez.
Kezâlik: bir kapıdan girildiği halde iki daireye ayrılan bir hanenin bir dairesinde müste'cir veya müstair olarak müstakillen sakin olan şahıs,' maktul
bulunsa diğer dairede sakin bulunan sahibine kasame ve diyet lâzım gelmez.                                       
Kezaük: bir hanede bekçi bırakılan şahıs, o hanede Öldürülmüş bulunsa başka yere gitmiş olan hane sahibine kasame ve diyet lâzım gelmez.
Surretül'fetâvâ.
499 - : Bir mahalle veya karye ahalisinden birinin mülkü olan bir
yerde bir katıl bulunsa kasame ve diyet, bu yerin mâlikine teveccüh eder, o mahalle veya karye ahalisinin umumuna teveccüh etmez.



Kezalik: bir kimsenin icare .veya ariyet gibi bir tarik ile. şakin olduğu hanede misafirlerden biri, -muhtelit bir halde bulunurken- meçhul bir şahıs
tarafından öldürülmüş bulunsa kasame ve diyet, yalnız kimseye lâzım gelir, diğer misafirlere lâzım gelmez.
Fakat îmam Ebu Yûsüf'e göre bir müsafir, müstakil bir odada kendi başına sakin iken meçhul bir şahıs tarafından öldürülmüş bir halde bulunsa
müsafir olduğu kimseye de kasame ve diyet lâzım gelmez. Melsut, Hindiyye, Hayriyye.
500 - : Bir kimse, kendi mülk hanesinde veya kiraladığı bir meskende veya isticar etmiş olduğu bir dükkânda veya herhangi bir müessesede veya
kendisinin mülkü olan hâli bir arsada Öldürülmün bir halde bulunsa mahalle ahalisi vesaire üzerine kasame ve diyet lâzım gelmez. Yalnız kendi
âkilesi ve diğer bir itibara nazaran varislerinin âkileai üzerine diyet lâzım gelir. Âkile, bu diyeti varislere verir. Çünkü dari islâm-da hiç bir
kimsenin mühderüddem bırakılmayacağını bir hadisi şerif, nâ-tıkdir.
Bu mesele, İmamı Âzam'dan bir kavle göredir. Fakat yine ondan diğer bir kavle ve imameyn ile îmam Züfere göre bu halde âkileye de bir şey lâzım
gelmez. O kimse, kendi mülkünde veya yedi tasarrufunda bulunan bir yerde intihar etmiş sayılır. Müntehirin kanı ise hederdir. Ma-ahaza vârisler;
ayni hâdisede hem mahkûmun aleyh, hem de mahkûmun leh olamazlar. Müfta bih olan da budur. Bedayî.
501 - : Bir yerde, meselâ: han odalarının  birinde  birlikde  sakin olan müteaddid kimselerden biri öldürülmüş olarak bulunsa o yerde sakin olanlara
kasame ve diyet lâzım gelir ve bu diyet, hepsine müsavat üzere tevzi edilir. O hanın sair odalarında oturanlara bir şey lâzım gelmez.    '
Meselâ: bir odada icare ile on bir kimse sakin iken içlerinden birisi maktul'bulunub katili malûm olmasa o oda sakinlerine kasame lâzım gelir ve
her birine bir diyeti kâmiîenin onda biri isabet eder. Buna diğer odalardaki müstecirler iştirak etmezler.
Fakat İmam Muhammed'den nakl edilen bir kavle göre bir hanede bulunan iki kimseden biri, meselâ: boğazlanmış bir halde bulunsa diğerine
zaman lâzım gelmez. Çünkü bu hâdisenin bir intihar neticesi olması veya başka bir şahıs tarafından yapılmış bulunması ihtimal dahilin İmam Ebu
Yûsuf, bu kavle muhalifdir. Müşarünileyhe göre bu hâdisedeki ihtimal, zamana münafi değildir. Nitekim her hangi bir mevzide öldürülmüş olarak
bulunan kimse hakkında da böyle bir ihtimal mev cud ise de bu, nazarı itibara ahnmamakdadır. Kâfi, Mecmaül'enhür, Mî-yarı adalet.
502 - : Bir kaç  kimse arasında  müşterek  olan  bir hanede bulunan katilden dolayı İcab eden kasame ve diyet, o kimselerin hepsine müsavat üzere
teveccüh eder, velev ki hisseleri mütefavit bulunsun. Çünkü o haneyi hıfz, umumuna aiddir. Vukubulan taksirde de hepsi  müsavat üzere
müşterekdirler. Dürer, Tatar Haniyye.
503 - : Bir hanede bulunan katilden dolayı  icab  edecek   kasame ve diyet, o, hanenin sahibiyle onun orada hazır bulunan âkilesine teveccüh eder.
Âkile, gaib bulunduğu takdirde ise kasameye iştirak etmez. Bu hane gerek meskûn olsun ve gerek olmasın.
Bu, İmamı-Âzam ile îmam Muhammed'e göredir. İmam Ebu Yûsüf'e göre âkileye kasame asla teveccüh etmez. Bedayî.
504 -  : Bir kimsenin satm ahb da henüz tesellüm etmemiş olduğu bir hanede bir katîl bulunsa bakılır: Eğer bu satış muamelesinde muhayyerlik yok
ise diyet, satanın âkilesine lâzım gelir. Fakat muhayyerlik var ise diyet, o haneye zilyed bulunanın âkilesine teveccüh eder.
Bu, imamı Âzam'a göredir. Imameyne göre muhayyerük yok ise diyet, satın alanın âkilesi üzerine lâzım gelir. Ve eğer muhayyerlik var ise diyet,
bu haneye mâlik olacak kimsenin âkilesine teveccüh eder. Mülte-ka, Mecmaül'enhür.
505 - : îki köy veya iki sokak araaında bulunan bir katilden dolayı icab eden kasame ve diyet, bu hadise mahalline en yakın olan köy veya sokak
ahalisine lâzım gelir. Şu kadar var ki, hâdise mahalli ile o köy veya sokak  arasındaki mesafe ses işidüebilecek  bir mikdarda bulunmalıdır. Bedayî.
506 - : Bir katîl, iki karyeye müsavi, ses işidilir bir mesafede bulunacak olsa kasame ve diyet, bu iki kariye ahalisine müsavat üzere lâzım gelir,
velev ki bunların ahalisi, mütefavit mikdarda bulunsunlar.
Karyeler müteaddid olduğu takdirde ^e hüküm böyledir: Bedevi, Dürer.
507 - : Katjlin bulunduğu karye ahalisinden bazıları  ahar diyarda gaib iken kasame icra edilerek diyetle hükm olunsa bakılır: eğer gaib olanlann o
kariyede emlâki var ise onlara da diyetden hisse tarh olunur1. Ve eğer emlâki yok ise veya olub da içerisinde başkaları sakin ise gaib-lere hisse tarh
olunmaz. Dürer, Mecmaül'enhür.
508 - : Bir katîl, bir köyün arazisinden bir mevzide bulunmakla beraber o mevzi, diğer bir köyün hanelerine daha yakın bulunsa bakılir: eğer bu
mevzi, bir kimsenin mülkü ise kasame ve diyet bu kimseye teveccüh eder ve eğer kimsenin mülkü değilse kasame ve diyet, bu mevzie en yakın
olan köy ahalisine müteveccih bulunur. Mebsut, Hindiyye.
509 - : Bir katil, arazii emîriyye veya milliye denilen bir tarla veya çayır üzerinde bulunsa kasame ve diyet, oranın bâtapu mutasarrıfına lâzım
gelmez. Belki oraya ses işidilecek kadar yakın bir.mesafede bulunan kariye veya mahalle ahalisi üzerine lâzım gelir.
Katilin bulunduğu bu yer, ses işidümeyecek kadar uzak bir mesafede hâli bir tarla veya çayır ise hiç bir kimseye kasame ve diyet lâzım gelmez.
Hindiyye.
510 - : Bir beldenin harab, ahaliden hâlî bir mahallesinde bir ka-tîl bulunsa icab eden kasame ve diyet, o mahalleye muttasıl, ses işidüe-bilir bulunan
diğer mamur mahalle ahalisine teveccüh eder. Tajıtavi.
511 - : Katîl, bazı kimselere mevkuf olan bir hane veya arazi içende bulunsa kasame ve diyet, o kimselere lâzım gelir.
Bir mahallenin mescidinde veya o mescide mevkuf bir hanede bulunsa kasame ve diyet, o mahalle ahalisine teveccüh eder.
Fukara ve mesâkîne vakf edilmiş olan arazide bulunan katilin diyeti de beytül'mâl tarafından verilir. Muhiti Serahsî, Hindiyye.
512 - : Bir kimse,   lehine  şahadeti   muteber  olmayacak bir pahsın hanesinde veya o şahsın bulunduğu mahalde maktul bulunsa bu şahsın
kendisine ve âkilesîne kasame ve diyet teveccüh eder. Fakat kendisinin irsden mahrumiyeti lâzım gelmez. Zevcinin hanesinde öldürülmüş bulunan
zevce, oğlunun hanesinde Öldürülmüş bulunan baba, babasının hanesinde maktul bulunan oğul, gibi. Dürri Muhtar, Ankaravî.
513 - : Bazı aşiretlerin, kabilelerin   ümrandan  uzak  bir   sahrada kurmuş oldukları çadırlardan ses işidilir bir mahalde bulunan katilden dolayı
kasame ve diyet, o çadırların, sakinlerine lâzım gelir.  Mebsu,t.
514 - : Bir ordugâhda katîl bulunduğu zaman bakılır: eğer ordugâhın bulunduğu mevzi, bir kimsenin mülkü veya bir kabilenin ikametgâhı ise
kasame ve diyet, bu kimse ile âkilesine veya bu kabileye lâzım gelir, çünkü bu mevzi, bunların hıfzında sayılır.
Bu, îmamı Âzam ile îmam Muhammed'e göredir. îmam Ebu Yûsuf e göre kasame ve diyet, hem bu mevziin mâlikine, sakinlerine, hem de
ordugâhdaki erlere teveccüh eder. Ve eğer bu mevzi, kimsenin mülkü ve ikametgâhı değilse kasame ve diyet, o mevzie en yakın çadırlarda bulunan
erlere müteveccih bulunur.
Şayed kati hâdisesi, orada bir çadır içinde vuku bulmuş ise kasame ve diyet, bu çadır içindeki erler ile-onların âkilelerine raci olur.



Maahaza bu katîl, ordugâhda düşman ile bir muharebeyi müteakib bulunmuş olursa kasame ve diyet lâzım gelmez. Çünkü bu halde bunun düşman
tarafından öldürülmüş olması zahirdir. Mebsut, Bedayî.
515 - : Bir sefinede  katîl bulunacak  olsa bakılır:   eğer  sefinede yolcular yar ise kasame ile diyet bunlar ile beraber sefinenin içinde bulunan
sahiplerine ve kapdanlarma lâzım gelir. Fakat sefine sahihleri sefinenin içinde bulunmuyorlarsa kendilerine bir şey,lâzım gelmez.
Sefine, mahalle gibi sabit olmadığından bunda yalnız ma)ikiyet değil, tasarruf ciheti de nazara ahnmışdir. Nitekim üzerinde katîl bulunan bir araba
hakkında da hüküm böyledir.
. Sefinede bulunanlar: «kati hâdisesini içimizden fülân kimse vücude getirdi, katil fülân şahısdır» diye şahadetde bulunsalar makbul olmaz. Çünkü
bu şahadetle kendilerine teveccüh eden kasame ve diyetden kurtulmak gayesini istihdaf etmiş olabilirler. Böyle bir töhmetden dolayı bu şahadet,
muteber olmaz. Sefine ise bir buk'a mesabesindedir. Bedayî, Cevhere, Ankaravî.
516 - : Bir hayvan  üzerinde   bulunan   katilden dolayı icab   eden kasame ve diyet, o hayvanın sürücüsüne, yedicisine veya rakibine tevec cüh eder.
Bunlar içtima edince hepsine birden müteveccih olur. Çünkü katîl, bunların ellerinde bulunmuşdur.
Şayed böyle bir katîl, sürücüsü, yedicisi, rakibi bulunmayan bir hayvan üzerinde bulunursa bakılır: eğer bulunduğu mevzi, bir mahalle veya bir
karye ise kasame ve diyet, o mahalle veya karye ahalisine teveccüh eder ve eğer bir kimsenin mülkü ise o kimse üzerine lâzım gelir. Ve eğer
bunlardan başka hâlî bir mahal ise buraya en yakm olub ses işidilecek bir mesafede bulunan köy veya mahalle ahalisine müteveccih olur. Fakat ses
işidilemeyecek kadar uzak bir mesafede bulunursa kimseye kasame ve diyet lâzım gelmez. Bedayî.
517 - : Bir kimse, bir katili arkasına alarak taşımakda iken yakalansa üzerine kasame ve diyet, teveccüh eder. Çünkü katîl, onun elinde
bulunmuşdur.
Kezalik: bir kimsenin böyle nakl etdiği bir mecruh, bir iki gün sonra kendi hanesinde o almış olduğu cerhden dolayı vefat etse o kimseye îmamı
Ebu Yûsuf e göre kasame ve diyet lâzım gelmezse de îmamı Azama göre gelir. Zira ölüme müeddî olan bir cerh, mevt hükmündedir. Binaenaleyh
o kimse, bir mecruhu değil, âdeta bir katili hâmil bulunmuş olur. Bedayî, Ankaravî.
518 - : Bir mahallede veya bir kabile'arasında meçhul bir gahi3 tarafından cerh edilmiş olan bir kimse, nakl edildiği başka bir mahallede o almış
olduğu cerhden dolayı sahibi firas. olarak vefat etse kasama ve  diyet,  cerhin vukubulduğu mahalle ahalisine   teveccüh  eder.  Fakat kendi ayağiyle
gidib sahibi tıraş olmaksızın bir kaç gün gezdik den sonra vefat edecek olsa kasame icra edilemez.
Bu, İmamı Âzam ile İmam Muhammed'e göredir, imam Ebu Yûsuf ile Ibni Ebi Leylâya göre her iki halde de kasame ve diyet lâzım gelmez. Çünkü
vaki olan; kati değil, bir cerh  hadisesidir.  Mülteka, Ankaravt
519 - : Bir mahalleden geçmekde olan bir kimse,-meçhul bir şahıs tarafından atılan bir taş veya kurgun gibi bir şey ile' düşüb ölecek olsa kasame ve
diyet, o mahalle ahalisi üzerine lâzım gelir.
520 - : Biribirine  karşı bir asabiyet neticesi  olarak  siıah  teşhir ile mücadelede bulunan bir cemaatin dağılmaları üzerine meydanda bir katîl 
bulunacak olsa hâdisenin vuku  bulduğu  mahal   ahalisine kasame ve diyet lâzım geür. Meğer ki katîün velîleri, o cemaatin veya onlardan muayyen
birinin aleyhine  kati dâvası açsınlar. Bu takdirde  o mahalle ahalisine kasame ve diyet lâzım gelmeyeceği gibi beyyine ikame edilme-^ dikçe o
cemaat veya o muayyen ferd hakkında da kısas, diyet gibi bir şey lâzım gelmez.
521 - : Bir mahallede tammülhılka bir cenîn bulunsa bakılır: eğer kendisinde darb eseri rnevcud ise o mahalle ahalisi hakkında kasame ve diyet
lâzım gelir. Fakat nakısülhılka ise veya kendisinde darb eseri mev-cud değilse mahalle ahalisine bir şey lâzım gelmez. Hindiyye.
522 - : Kasame ile diyete yalnız âkil, baliğ, hür olan erkekler da hil olurlar, velev ki bunlar âmâ veya mahdud fil'kazf bulunsunlar.
Binaenaleyh çocuklar, mecnunlar, matuhlar bunlara dahil olmazlar. Çünkü bunlar yemine ehl değildirler, kendileri hıfz ve nusret ehli de
sayılmazlar.
Şu kadar var ki katîl, bunlardan birinin mülkünde bulunsa kasame bunların âkilelerine teveccüh eder, icab eden diyeti de bunlar âkilelerite beraber
zamin olurlar. Bu halde kati hâdisesi, bunların mübaşeretile vuku bulmuş gibi sayılır.
Kezalik: kadınlar dahi kendi mülklerinde haricinde bulunan katilden dolayı kasame ile diyete dahil olmazlar. Çünkü bunlarda bulundukları
mahalle veya karyenin muhafazasiyle, yardımiyle mükellef değildir--er.
Maahaza Hanefî fukahasının müteahhirleri, kadınların da bazan muharebe ve mukateleye iştiraklerini nazara aldıkları cihetle onların da diyeti
tahammül eden âkile arasına dahil olacaklarına kail olmuşlardır Hattâ «esah olan da budur» deniliyor.
Fakat kendi hanelerinde veya kendilerinden başkası bulunmayıp kendilerine aid olan bir karyede bulunacak katilden dolayı kadınlara d; bilittifak
kasame teveccüh eder. Bu halde icab eden diyeti de âkilelerile beraber tediye ederler.
Kezalik: ticarete mezun olmayan köleler, cariyeler de kasameye, diyete dahil olmazlar, velev ki müdebber, müdebbere veya ümmi veled
bulunsunlar. Çünkü bunlar, mülk sahibi değildirler ve âdete nazaran bunlar hıfz ve nusret ehli sayılmazlar. Amma mülkinde veya meskeninde
bulunan katilden dolayı mükatebe kasame ve kıymetiyle diyetden ekal olan mikdar lâzım gelir. Zira mükâteb, kendi kazancına mâlik olduğundan

bu itibar ile hür mesabesindedir. Mebsut, Kudurî, Cevhere. 
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Kasame Île Diyetden İbra 
 
523 - : Kasameden, diyetden ibra, iki  neviuu. Birincisi:   sarahaten ibradır ki, veliyyi katîün, kendilerine kasame ve diyet teveccüh edenlere karşı
«sizi ibra ettim»- .veya «sizden kasameyi, diyeti iskat etdim» veya «sizi af eyledim» demesi gibi bir suretle olur.
İkincisi: delâleten ibradır ki, bu da hâdisenin vuku b'üduğu maha. ahalisini bırakıb da bu mevzi haricinde bulunan bir şahıs aleyhine veliyyi katîlin
dâva açması gibi bir suretle olur. Bu halde o mevzi ahalisi kasameden, diyetden ibra edilmiş olurlar. Çünkü velînin böyle bir dâvaya kıyamı, o
mevzi ahalisinin bu cinayetden berî olduklarını itiraf de-rnekdir. Şu kadar var ki, bu dâvaya o mevzi ahalisi şahadet edemez. Zira o ahali, bu
dâvada husemadan maduddurlar. Maahaza bunların bu şahadetleri töhmetden de halî olamaz. İhtimal ki veliyyi katîlin onları bu suretle ibra etmesi,
açdığı dâvaya onların şahadet etmelerini temin içindir. Ve yine ihtimal ki onlar, kendilerini veliyyi katîlin bu veçhile ibra etmiş olmasına bir
mükâfat olmak üzere btı şahadete kıyam etmişlerdir.
Bu, İmamı Âzam'a göredir. Fakat imameyne göre bunlar bu husus-da şahadet edebilirler, bu şahadetleri muteberdir. Çünkü bunların şahadetlerine



dâvadan evvel mani olan töhmet, bu ibra ile zail olmuş, şahadetlerinin kabulüne bir mani kalmamışdır. Bedayi, Cevhere, Tenvir.
Imameynin bu reyi nâsa erfak, asrın maslahatına evfak görülmüş olduğundan bu veçhile amel edilmesi hakkında mecelle cem'iyyeti ilmiy-yesinin
bâ müzekkire müracaatı üzerine meşihat makamının-arzile 1293 senesi ramazanı şerifinin üçüncü günü bir irade istihsal edilmişdir. Mi'-yarı adalet.
524  - : Veliyyi katîl, katîlin bulunduğu mahalle  ahalisinden lâalettayin birinin veya lâalettayin bir kısmının katil olduğunu iddia edecek olsa
İmamı Azamdan bir rivayete göre bununla o mahalle ahalisine teveccüh eden kasame ve diyet, sakıt olmaz. Meğer ki bu iddia, bibeyyine sabit
olsun. Bu iddiaya o mahalle ahalisinin şahadetleri de muteber olmaz. Çünkü bu şahadetleri, kendilerini kasameden, diyetden kurtarmak
töhmetinden hâlî değildir. Fakat İmamı Âzam'dan diğer bir rivayete göre bu iddiaya mebni o ahaliden kasame ve diyet sakıt olur. İmameyne göre
ise bu hususda o ahalinin şahadetleri de kabuj olunur. Bedayî, Cevhere, Tenvir.
Fetva İmamı Âzam'ın ilk kavli üzeredir. Fakat İmameynin kavli maslahata daha muvafık görüldüğünden bununla amel olunmak üzere, 1293 senesi
Ramazanı şerifinin üçüncü günü bir irade sâdır olmuşdur. Miyarı Adalet.
525 - : Bir karye veya   mahalle   ortasında   mecruh   bulunan   bir kimse, aklı başında olduğu halde:  «o karye veya mahalle ahalisiyle kana, diyete
müteallik dâvam, nizaım yokdur» dedikten veya «kendisini ha ricden gelen bir şahsın cerh etmiş olduğunu» söyledikden sonra o cerh-den
müteessiren vefat etse bakılır:  eğer o mahallin ahalisi, bir kavmt mahsur ise kendilerine kasame  ve  diyet lâzım gelmez.  Ve  eğer gayrı mahsur bir
kavim ise lâzım gelir. Yüz kişiden ziyadesi gayri mahsur sayılır. Bedayî.
526 - : Mahalle  veya kariyelerinde katîl bulunub   da  kendilerine kasame teveccüh eden ahali, içlerinden veya haricden birinin bu cinayeti irtikâb
etmiş olduğunu iddia etdikleri takdirde bakılır: eğer bu iddialarını beyyine ile isbat eder, kendilerine veliyyi katîl de muvafakatde bulunursa
müddeaaleyh hakkında icab eden kati hükmü icra edilir. Ahali kasameden,  diyet vermekden kurtulur. Fakat veliyyi katîl,  muvafakat etmez, yani:
müddealeyhin katîl olduğunu tanımazsa artık  ne  o  ahaliye, ne de müddeaaleyhe bir şey lâzım gelir. Çünkü ahali,   ikame etdik-. leri beyyine ile
kendilerinin cinayetden berî olduklarını isbat etmiş olur lar. Müddeaaleyh ise veliyyi katîl tarafından -katil olduğu kabul edilmemekle- ibra edilmiş
sayılır.
Şu kadar var ki, ahalinin ikame edecekleri şahidler, kendilerinin bulundukları mahalle veya karye ahalisinden olamazlar. Zira bunların hepsi de
davacı mevkiindedirler. Artık içlerinden bir kısmının şahadeti kabul edilemez. Bu hususda İmamı Âzam ile İmanıeyn arasında ittifak vardır.

Bedayî, Ankaravî, Mecmaül'enhür. 
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Kasame Hakkında Muhtelif Mezahîbi Fıkhîyye:
 
Kasameye dair yukarıda verilen malûmat, Hanefiyyeye göredir. Sair mezahibi fikhiyyede ise bunlara muhalif bazı mühim hükümler vardır. Bu
cihetle onları da ayrıca hulasaten kaydediyoruz:
« (Maliküere göre kasame «hür ve müsüm olan bir katilin âkil ve baliğ bulunan velîlerine teveccüh eden elli yeminden ibaret» dir ki, bunlar
alettevaiî kat'î suretde ifa edilir. Şöyle ki:
Cerh, darp veya tesmim suretiyle öldürülmüş ve kendisinde «levs» denilen kati alâmeti bulunmuş olan hür, muslini bir şahsın velîleri, muayyen bir
kimse aleyhine inkârına nmkarin bilâ beyyine kati dâvası açınca kendilerine mahkemede elli yemîn tevcih edilir. Bunlar da katlin amd veya hata
suretiyle olduğunu bilbeyan müddeaaleyhin katil olduğuna kat'î suretde elli defa yemin edince müddeaaleyh hakkında amd iddiası takdirinde kısas,
hata iddiası takdirinde diyet lâzım gelir.
«Levs» müddeabihin vukuu hakkında galebei zan tevlid eden şeyden ibaretdir ki, buna «lath» da denilir.
Aşağıdaki haller, levs için birer misal vücude getirmektedir:
(1) : Âkil, baliğ, hür, müslim bir mecruh veya mecruhe,-«beni fü-lân kimse öldürdü» veya:  «benim kanım fülân kimsenin yanındadır» diye
söyienıb de almış olduğu cerihadan müteessiren vefat etse bu söz, biı-levs olmuş olur. Şu kadar var ki, böyle bir cerihadan, bilâhare sözünden
dönerek   «hayır beni  başka bir şahıs  öldürdü»   veya  «bilmiyorum  beni kim öldürdü» diyecek olsa levs bâtıl olub kasameye mahal kalmaz.
(2) : Hür, müslim bir mecruh «beni babam yatırıp boğazladı» veya «beni babam atdığı bir taş veya demir ile bu hale getirdi, katilim odur* diyecek
olsa bu da bir levs teşkil eder. Binaenaleyh kasame icra edilince boğazlama takdirinde kısas, diğer takdirde de diyet lâzım gelir.
(3) : Mecruh veya mesmum veya   kendisinde   darb eseri   meşhuti olan hür, müslim bir kadın, «beni kocam öldürdü» diye söylendikden sonra
vefat etse bu da bir levs olmuş olur. Binaenaleyh bu gibi bir levs, iki âdil kimsenin şah adetleri yle sabit olunca kasame cereyan eder.
(4) : Hür, müslim bir maktulü bir şahsın aniden veya hataen darb veya cerh etmiş olduğuna dair iki kimsenin şahadetde bulunmaları bir levsdir.
Binaenaleyh böyle bir şahadet vukuunda da maktulün velîleri, ka-sameyi icra ederek amd suretinde kısasa, hata suretinde diyete müstahik  olur.    
Şu kadar var ki, kati hâdisesinin o darb veya cerhden sonra vücude gelmesi lâzımdır. Bu hâdise, darb veya cerhi müteakib bilâ tehir vücude gelmiş
olduğu takdirde şahadeti vakıa, katlin sübutü için kifayet edeceği cihetle başkaca kasameye lüzum kalmaz.
(5) : Darb veya cerh hâdisesine yalnız bir kimsenin şahadetde bulunması da bir levs sayılır.
(6) : Âdil bir kimsenin amd veya hata suretiyle olan bir kati hâdisesini müşahade etmiş olduğuna şahadet etmesi de bir levsdir.
Binaenaleyh bu şahadet üzerine maktulün velîleri, kasameyi icra ederek katlin mahiyyetine göre kısas icrasına veya diyete müstahik olurlar.
İki âdil kadın, bu hususda bir âdil erkek mesabesindedir.
(7) : Âdil bir kimsenin maktulü kanlar içinde müteharrik ve muz-tarib bir halde gördüğüne ve katil olmakla müttehem. şahıs da üzerinde kan
alâmeti olarak  maktulün yanında müşahade edildiğine şahadet etmesi de bir levsdir.
(8) : Mecruh veya mazrub veya mesmum ülub da kendisinde cerh, darb veya tesmim alâmeti bulunan bir müslüman gebe kadın, kendisiyle hamlini
fülân kimsenin öldürdüğünü - kanlarının fülân kimse yanında bulunduğunu, yani: kanlarına fülân şahsın girmiş olduğunu - söyledik-den sonra vefat
etse bu söz de bir levs olmuş olur.
Binaenaleyh bu halde kasame carî olur. Şu kadar var ki, cenin validesine tâbi ve cenin hakkında validesinin bu iddiası mülga olduğundan cenînden
dolayı ayrıca bir şey lâzım gelmez, velev ki diri olarak düşüb He badehu Ölmüş bulunsun.
F'akat böyle bîr hâdiseyi âdil bir kimse müşahade edib de buna, yani: o kadın ile hamlinin kanına fülân şahsın girmiş olduğuna şahadet&e



bulunacak olursa ceninin de kanı heder olmaz. Belki cerh, darb veya zehirleme hâdisesinin hata suretiyle vukuu .iddia edilmiş olunca kasame
teaddüd eder, hem kadından, hem de ceninden dolayı kasame yapılır. Kadının da, cenînin de diyeti caniden alır.ır
(9) : Bir şahsın muhtelit ahaliden müteşekkil bir köyde veya bazı kimselerin hanesinde maktul bir halde bulunması, bir levs teşkil etmez Çünkü o
şahsın  başkaları tarafından öldürülerek oraya   atılmış  olması melhuzdur.

Kezalik: bir müzahame esnasında bir şahsın maktul bulunması, mü-zahimler aleyhine kasame yapılması için bir sebeb tegkil etmez.) 
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Müdöelere Ve Müddeaaleyhleke Teveccüh Edecek Yemeler :                                                              
 
(Yine Malikîlere göre müddeilere ve müddeaaleyhlere müteveccih yeminlere dair şu gibi meseleler vardır:
(1) : Bir kimseyi lâalettayin bir şahsın öldürüb muayyen bir cemaat arasına karışmış olduğuna iki kimse şahadetde bulunsa o cemaat efradından her
birine elli defa yemin tevcih edilir.
Binaenaleyh bunlar, maktulü kendilerinin öldürmediklerine ve öldüreni de bilmediklerine yemin edince veya böyle bir yemîndep cümlesi birden
nükûl edince maktulün diyetini vermekle mükellef olurlar.
Fakat içlerinden bazıları bu yeminden nükûl etdiği takdirde diyeti yalnız bu nükûl edenlerin vermeleri lâzım gelir. Bu suretlerde kasame-ye, yani:
maktulün velîlerinin yemin etmelerine hacet kalmaz.
(2) : Hata tarikiyl kati edilmiş olan bir Şahsın varisleri müteaddit! olunca icab eden elli yemin, kendilerine hissei irsiyelerine göre tevzi edilir, kesir
vuku bulursa bunu hissesine fazla kesr isabet eden vâris» ikmal eder.
Meselâ: bir katilin varigbri, bir oğlu ile bir kızından ibaret bulunsa oğlu, otuz üç kerre, kızı da on yedi kerre yemin edt ı ki, mecmuu eli: yemin
etmiş olur. Çünkü bu elli yeminden oğulun hissesine otuz üç yemin ile bir yeminin üçde biri, kızın hissesine de on altı yemin ile bir ye-mînin üçde
ikisi isabet eder. Binaenaleyh kız, on yedi yemin yapmakla bu kesri ikmal etmiş olur.
Her varisin hissesine isabet eden kesr, müsavi derecede bulunduğu takdirde ise bu kesri her birisi ikmal eder.
Meselâ: maktulun varisleri, üç kızından ibaret bulunsa her biri o:ı yedi kerre yemin eder ki, mecmuu elli bir yemin etmiş olur. Zira her birinin
hissesine isabet eden yemin, on altı yemin ile bir yeminin sülüsanı . mikdarıdır. Bu sülüsanı her biri ikmal edince yeminlerin mikdarı, elli bire baliğ
olmuş olur.
(3) : Katilin velîlerinden bir takımı amden kati, bir takımı da hata suretiyle kati iddiasında bulunsa veya bir kısmı amden kat! dâvasında bulunduğu
halde diğerleri ademî malûmat beyan edecek olsa kasame yapılamaz.
Hepsi de. amden kati İddiasında bulunmakla beraber yeminden nükûl edecekleri takdirde de hüküm böyledir.
Fakat velîlerden bir takımı hataen kati İddiasında bulunduğu halde diğerleri ademi malûmat beyan etseler kati iddiasında bulunanlar, elli yemini
yaparak diyetden hisselerine isabet eden mikdarı alabilirler.
Böyle hata suretiyle kati iddiasında bulunan varislerden bir kısmının yeminden nükûlleri takdirinde de hüküm böyledir. Yani: yemin edenler,
diyetden hisselerim alabilirler. Nükûl edenler ise bir şey alamazlar-
(4) : Dereceleri müsavi olan varislerden bir kısmı aniden kati, bir kısmı da hataen kati iddiasında bulunacak olsalar her birine kendi iddiasına göre
yemin tevcih edilir. Hepsi de yemin edince kısas hakkı sakıt olub varisler diyete müstahik olurlar. Bu diyeti  müddeaaleyhİn  mevcud ise âkilesi,
değilse kendisi tediye eder.
Bu hâdisede hata iddiasında bulunanlar, .yeminden nükûl ederlerse amden kati iddiasında bulunanlar diyete de müstahik olmazlar. Çünkü onların
iddialarına göre kendilerine diyet verilmesi lâzım gelmez.
(5) : Arnden katilden dolayı yapılacak kasame neticesinde bir muayyen şahıstan başkası hakkında kısas icra edilemez.
Binaenaleyh katilin velîleri en az iki şahıs hakkında amden kati iddiasında bulunarak iktiza eden yemini icra etseler de bu iki şahıs hakkında kısas
İcra edilemez. Fakat bunlardan birini tayin ederek katilin o olduğuna dair kasamede bulunsalar onun hakkında kısas icra edilir.
Hataen  katil iddiasında ise  badel'kasame   icab  eden diyet, kat! müttehem olanlardan her bîrinin âkilesi  üzerine  tevzi   edilerek üç sene içinde
istifa edilir.
(6) : Amden öldürülmüş olduğu iddia ediien bir maktulden dolayı kasame tarikiyle  yapılan  yeminler,  o maktulün  yalnız  asabesi  üzerine tevcih
edilir. Bu asabe, ister varis bulunmuş olsun ve ister olmasın.
Maahaza bu asabenin lâakal iki şahıs olması lâzımdır. Amd suretinde iki şahıstan ekalle kasame tevcih edilemez ve amü suretinde kadınların
yeminleri de kabul edilmez.
Şayed amden kati edilen bir şahsın varisleri, velîleri yalnız kadınlardan ibaret olacak olsa varissiz bir kimse hükmünde olarak iktiza öden yemîn,
müddeaaleyhe reddolunur. Binaenaleyh müddeaaleyh, yemin ederse kurtulur, etmezse, yemîn veya katli ikrar edinceye kadar habs olunur.
(7) : Amden   katiden dolayı   asabeye    tevcih    edilecek   yeminler, adedlerine göre tevzi edilir. Hissei irsiyyelerine göre tevzi edilmez. Bunların
adedi elliyi tecavüz ederse yalnız ellisine birer yemîn verilmekle iktifa edilir. Şayed her birisi yemîn etmek isterse haklarında kur'a keşide edilir.
(8) : Varislerden bazıları gaib veya çocuk bulunsa hazır ve baliğ olan varis, kendi hissesi mikdarmca yemin ederek kendisine isabet eden diyet
mikdarım ahz edebilir.
(9) : Dereceleri mütesavi  velîlerden bazıları çocuk  bulunsa bunların bulûğuna intizar lâzım  gelmez. Binaenaleyh  diğer velîler, kasameyi bil'icra
cani hakkında kısas hükmünü istihsal edebilirler.
(10) : Maktulün varisleri, yeminden nükûl edince müttehemin âkilesi, elli yemin yaparak diyet vermekden kurtulurlar. Müttehemin âkilesi yok ise
bizzat kendisi ejli defa yemin eder. Âkile veya müttehem de yeminden   nükûl   ederse diyeti  vermeğe   mecbur olurlar, Âkiieden   yalnız bazıları
yeminden nükûl ederseler diyetden yalnız hisselerine isabet eden kısmı vermekle  mükellef olurlar. Elmüddevvenetül'kübrâ, Şerhi Ebil'be rekât, 

Elmuğnî.) 
[55]

 
Şafii Mezhebine Göre Kasame:



 
(«Kasame»: Katilin velîlerine verilen bir isim olduğu gibi bunların aralarında bit'tevzi yapacakları yemine de verilen bir isimdir. Fıkıh ıs tılahınca
ise «evliyai  katilin yapacakları  elli yeminden  ibarettir.»
Maahaza kasame tabiri,' istilanda mutlaka yemin mânâsında da müstameldir.
Şafiî mezhebine göre kasame yapılabilmesi için mutlaka bir «levs>-bulunmalıdır. Levs bulununca elli yemin, katilin velîlerine teveccüh eder,
Bunlar bu yeminden imtina ederlerse o vakit müddeaaleyh mevkiinde bulunanlara bu yemîn teklif edilir.
«Levs»: evliyai katilin iddialarında sadık olduklarına dair bir zan-nı galib husule getiren bir karinei haliyye veyi1. filiyye»1 demekdir. Ki, vaki olan
iddiayı müeyyid bulunur.
Aşağıdaki haller, levs için birer misal teşkil eder:
(1) : Katilin, kendisiyle veya kabilesiyle aralarında dinî veya dünyevî  adavet  bulunan  kimselerin mahallesinde veya  küçük   karyelerinde
bulunmuş olması.
(2) : Katilin, bir  hanede veya  bir  mâbedSe  veya  kuyu  başı gibi bir mevzide toplanan bir halkın oradan dağılması üzerine hemen görülmesi.
(3) : Aralarında adavet bulunan   kimselerin   yanındaki   bir şahsen, oradan ayrılmasını müteakib vefat edib de kendisinde tesemmüm eseri
görülmesi.
(4) : Mükatele için karşılaşan iki taifenin biri birinden  ayrılması üzerine meydanda bir katilin görülmesi.
(5) : İçinde katil bulunan bir haneden bir şahsın elinde silâh bulunduğu veya elbisesi kana boyanmış olduğu halde çıkıvermesi.
(6) : Bir kimseyi muayyen bir şahsın kati etdiğine dair yalnız bir âdil zat tarafından ihbar vuku bulması.
Bir takım kadınların veya çocukların veya kölelerin ve müslüman-!ar hakkında gayri müslimlerin vuku bulan haberleri de bu kabildendir.

(7) : Bir kimseyi muayyen bir şahsın kati etmiş olduğuna dair havas  ve  avam   arasında  bir  şayianın  mevcut olması.) 
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Kasame Yapılabilmesi İçin İcab Eden Bazı Şartlar:
 
(Şafiîlerce kasame icra edilebilmesi için bazı şartlar vardır. Şöyle ki t
(1) : Katil olmakla müttehem olanların muayyen veya mahsur bir cemaat olmamaları lâzımdır.
Binaenaleyh bir katilin velîsi, levs bulunduğu halde muayyen bir fjih.ıs hakkında «bu, katildir» dese veya mahdud bir cemaat hakkında bunlardan
biri katildir» dese de bilâ beyyine kati iddiasında bulunsa dâvası dinlenir, kendisine kasame teveccüh eder. Fakat levs bulunmadı-. ğı takdirde katil
tayin edilmedikçe -kavli esahha göre- dâva dinlene-mez.
Mahsurdan maksad, bir yerde bulundukları zaman mücerred bakmakla adedlerini tayin ve ihata kolaylıkla kabil olacak mikdardaki kimseler
demekdir. Gayri mahsur ise bunun hilâfınadır.
(2) : Katilin malûm  olmaması lâzımdır.
Binaenaleyh katil, beyyine ile veya ikrar ile ve kendi, ilmiyle hüküm vermek içtihadında bulunan bir hâkimin muttali olmasiyle malûm bulunursa
kasame icrasına mahal kalmaz.
(3) : Ölmüş şahsın maktuliyetini gösterir bir levsin bulunması lâzımdır.
Mesela: büyük bir beldeden munfasıl bir mahallede veya küçük, yani : ahalisi mahsur bir karyede kendisiyle veya kabilesiyle o mevzi sahipleri
aralarında - kati ile intikama saik olabilecek birer adavet bulunan bir şahıs, maktul bir halde bulunub da orada Ölmüş olduğu tahakkuk etse kasame
icra edilebilir.
Kezalik: o şahsın cesedinden bir kısmı bulunduğu takdirde de hüküm böyledir. Çünkü bu adavet, bir levs demekdir.
Fakat o mahallede veya karyede oranın asıl ahalisinden olmayan ve maktul ile veya kabilesiyle aralarında adavet bulunub bulunmadığı malûm
bulunmayan kimseler de mevcud bulunmuş olsa kasame icra edilemez. Zira levs tahakkuk etmiş olmaz.
Böyle bir mahalle veya karye içinde -birçok kimselerin gidib gel-mekde olduğu büyük bir cadde bulunduğu takdirde de hüküm böyledir. Çünkü bu
halde de karine müntefî olur.
Sahrada, mescidde, çarşı ve pazar yerlerinde bulunan katilden dolayı da kasame carî olmaz.
(4) : Bir hanede, bir mâbedde veya bir kuyu başında toplanmış bir cemaatin birbirinden ayrılması üzerine orada bir katıl bulunacak olsa bakılır: eğer
o cemaat, mahsur oîub da katîlin mevtine sebebiyet vermeleri mutasavver^ bir halde bulunmuşlar ise haklarında dâva ve kasame carî olur. Velev ki
aralarında adavet, melhuz ve başkaca bir karine de mevcud bulunmasın.
Fakat o cemaat, gayri mahsur olduğu takdirde kasame carî olamaz. Meğer ki veliyyi katîl, bu çemaatden muayyen şahıslan tayin ederek yalnız
onların haklarında katil dâvası ikame etsin. Şu kadar var ki, bu takdirde velev cüz'î bir suretde olsun, bir kati eseri mevcud olmak lâzım  
gelir.                    .
(5) : Kital için karşılaşan iki saffın birbirinden ayrılması üzerine meydanda bir katîl bulunsa bakılır:  eğer kital, İltiham etmiş, yani: iki saf silâhlarını
birbirine tevcih eylemiş ise bu vaziyet, katîlin karşıki saf tarafından öldürülmüş olduğuna bir karine teşkil eder. Fakat böyle silâhları birbirine

karışmış bir halde bulunmamış iae bu hal, katîlin kendi bulunduğu  saf efradı tarafından  öldürüldüğüne delâlet eder.) 
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Müddeîlere Ve De Aleyhlere Teveccüh Eden Yeminler  :
 
(Şafiîlere göre kasamede yemine dair şu gibi meseleler vardır:
(1) : Kasame, katîlin varisleri arasından baliğ, âkil olanlara teveccüh eder, bunların bu hususda âdil olub olmamaları, müslim bulunub
bulunmamaları arasında fark yakdur.
Çocuklar, mecnunlar, matuhlar ise bu yeminden müstesnadırlar.
(2) : Katîlin vârisi,  velîsi  bir şahısdan ibaret   olduğu,    kasameyi icab edecek bir karinede bulunduğu takdirde bu varise elli defa yemin tevcih



edilir, o da her defasında «vallahi bunu fülân» veya «bu»şams öl-durmüşdür» diye yemin eder. Fakat varisler müteaddid olduğu takdirde bu
elli.yemîn kendilerine hissei irsiyyelerine göre tevcih edilir.
Meselâ: katîlin varisleri, iki oğlundan ibaret bulunsa her biri yirmi beş defa yemin eder. Bir oğlu ile üç kızından ibaret bulunsa oğlu yirmi defa,
kızları da onar defa yemin ederler, Şayed varisler yalnız üç k'ıedan ibaret olsa her biri on yedi defa yemin eder ki, mecmuu elli birdir.
Yeminlerde kesr carî, yani: bir yeminde tecezzi kabil olamayacağı cihetle böyle kepri icab eden yerlerde kesrler itmam edilir.
Kasame suretiyle yapılan yeminlerde tevalî şart değildir. Başka başka günlerde yapılmak suretiyle elli yemin ikmal edilebilir.
(3) : Katîlin varislerinden bazıları gaib veya kasır veya yeminden nâkil bulunacak olsa hazır ve mükellef bulunan varis, müddeaaleyh
muvacehesinde elli defa yemin ederek diyetden kendi hissesine isabet eden mikdarı alabilir. Maahaza hazır olan bir varis, gaib olan varisin
zuhuruna kadar yemin etmezse bununla hakkını iskat etmiş olmaz. Bilâhare birlikde hisseleri nisbetinde olarak yemîn edi£ haklarım istifa
edebilirler.
Vefat edecek bir varise kendi varisleri kasame hususunda halef olur. Varislerin adedi elliden ziyade iss her birine yemin tevcih edilir.
Katlin arnd suretiyle olduğu iddia edilmiş ise icab eden diyeti bizzat müddeaaleyh kendi malinden eda eder. Fakat hata veya şibih amd suretiyle
olduğu iddia edilmiş ise diyet itası, müddeaaleyhin âkilesine lâzım gelir, îmam Şafiînin kadîm içtihadına nazaran amd takdirinde müddeaaleyh
hakkında kısas icra edilir.
(4) : Kasame icab eden bir hususda  müddeî,   kendisine   teveccüh sden yeminden imtina ederse yemîn müddeaaleyhe teveccüh eder, buna «yemini
merdude» denilir. Bu halde müddeaaleyh, elli defa yemin edince kendisine isnad edilen kati cinayetinden beraet etmiş olur, kendisine diyet de
lâzım gelmez.  Böyle katil olmakla itham edilenler, müteaddid Oldukları takdirde her birine elli defa yemin tevcih edilir.
Hattâ bir levse mukarin olmaksızın kati ile ittiham edilen kimselerden her birine de bidayeten elli yemin teveccüh eder. Bunlar, bu yeminden
imtina ederlerse bu, müddeiye red olunur. Bu halde müddeî, elli defa yemin edince amd iddiası takdirinde kısas icrasına, hata ve şibhi amd iddiası ta
Bu yeminlere de «eymanı merdude» âdı verilir ki, kasameden başkadır. Müddei de bu yeminden nükûl e,derse müddeaaleyh, kendisine is-nad

edilen kati cinayetinden berî olmuş olur.) 
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Şafttlerce Kasameyi Iskat Eden Bazı Haller :
 
(1) : Kendisinde levs bulunan bir katilin varislerinden biri, bir şahıs hakkında kati iddiasında bulunduğu halde diğer biri bunu tekzib etse veya
başka bir şahıs hakkında kati dâvası açsa - müreccah olan kavle nazaran - levs, sakıt ve kasame iddiası zail olur. Fakat varislerden biri kati
iddiasında bulunduğu halde sükût etse veya «ben katilin kim olduğunu bilmiyorum» dese bununla levs ve kasame sakıt olmaz.
(2) : Müddeaaleyh, hakkındaki levsi inkâr etse, meselâ:  «kati hâdisesi zamanında kendisinin marîz veya mecnun veya fülân beldede sakin
bulunmuş olduğunu, yahut toplanan cemaat arasında kendisinin bulunmadığını veya elinde silâh olarak görülen şahsın kendisi olmadığını»
söyleyerek kendisinin töhmetden beraetini müdafaaten dermeyan eylese yeminiyle tasdik olunur. Çünkü ademi huzur ve beraeti zimmet asıldır.
Bu halde müdeî, iddia etdiği emareler hakkında en az iki âdil muhbir ikamesine mecbur olur. Bunu ikame edemediği takdirde levs, sakıt olub asıl
dâva baki kalır.
(3) : Bir kimse, bir şahıs hakkında amd veya hata suretiyle kat! iddiasında bulunduğu halde mevcud olan levs, mutlaka katli gösterib de amd veya
hataya delâlet etmez bir halde bulunursa - esah olan kavle nazaran - kasame icra edilemez.
(4) : Varisi olmayan bir katilden dolayı levs bulunsa da beytülmal eminî kasame icra edemez. Belki yeliyyül'emr tarafından bir müddeî tayin edilir.
Kati hâdisesi beyyine ile isbat edilemediği takdirde müddeaaleyh yeminile tasdik olunur. Yeminden nükûl  ederse   yemin veya katli ikrar edinceye
kadar habs edilir.
(5) : Kasame, hâkimin huzurunda  yapılır.   Hâkimin emri   olmaksızın yapılan yeminler, hâkim tarafından iade etdirilir. Hâkim, katlin arad
suretiyle mi, başka suretle mi olduğunu istizahda bulunarak yemini ona göre yapdınr.
(6) : Katîlin velîleri, kasameyi bil'icra müddeaaleyhden veya âkile-sinden diyeti istifa etdikden sonra müddeaaleyhin kendisine isnad edilmiş olan
katilden berî olduğuna dair beyvine ikame edilecek olsa istifa edilen diyet, red olunur.
Bu hususda müddeaaleyhin lehine şahadetleri makbul olmayan kimselerin şahadetleri makbul olmayacağı gibi hataen kati suretinde
müddeaaleyhin âkilesinin şahadetleri de makbul olmaz. Çünkü bunlar, bu şahadetle mahkûm oldukları diyet itasından kurtulmak gayesini istihdaf
etmiş olabilirler.
Hakikate muhalif olarak kasame.de bulundukları bilâhare ikame edilen beyyine ile  zahir olan müddeîler hakkında veliyyüî'emr tarafından ta'zîr

cezası tertib olunur. Kitabül'üm, Muhtasarı Müzeni, Tııhfetül'mub tac.) 
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Haneelî Mezhebine Göre Kasame:
 
«Kasame»: Mütekavvimüddem olan bir kimseyi katiden dolayı yapılan mükerrer kasemlerden ibaretdir.
Bir katil hâdisesinden dolayı kasame yapılabilmesi için şu on şartın tahakkuku lâzımdır:
(1) : Hâdisede levs bulunmalıdır. Bu da katıl ile müttehem arasın da veya bunların kabileleri arasında bir zahir adavet bulunmasından iba retdir. Bu
halde kasame yapılır. Katilde gerek kat! eseri bulunsun ve gerek bulunmasın. Ve kati mevziinde katile veya kabilesine karşı adaveti bulunmayan
sair kimseler de gerek mevcutj olsun ve gerek olmasın.
Katîlin yanında elbisesi kana boyanmış, elinde silâh bulunmuş b. şahsın bulunması,  levs değildir.
Bir yerde toplanmış olan bir cemaatin dağılması üzerine meydand bir katîlin zuhuru da bir levs teşkil etmez.
Kadınların, çocukların, gayri âdil kimselerin vuku bulacak şahadetleri de bir levs vücude. getirmez.
Katîlin mecruh bir halde iken «beni fülân şahıs cerh etdi» demiş olması da bir levs sayılmaz.
Levs bulunmadığı, beyyine de mevcud olmadığı takdirde müddeaa-leyhe bir yemin tevcih edilir Yemin ederse dâvadan berî olur. Yeminden nükûl



ederse diyet itasına mahkûm olur. îddia edilen katlin hata tarikiyle olmasiyle amd tarikiyle olması arasında - muhtar olan kavle nazaran - fark
yokdur. Fakat diğer bir kavle göre katlin amden vuku-bulmuş olduğu bilâ beyyine iddia edilmiş, levs de mevcud bulunmamış olunca münkir olan
müddeaaleyhe yemin tevcih edilmez, belki sebili tahliye edilir.
(2) ; Kati dâvasında müddeaaleyh, müteaddid değil,  münferid bulunmalıdır.
Binaenaleyh iki kimse hakkında dâva vuku bulsa, meselâ: «bu katli Zeyd ile Amr birlikde yaptılar» veya «bu katli Zeyd ile Amr'den biri
yapmışdır» diye dâva edilse kasame cari olmaz.
(3) : Müddeaaleyh,  mükellef  olmalıdır. Bu  hususda müddeaaleyh ile katîlin müslim ile zimmî, erkek ile kadın, hür ile köle olmaları arasında fark
yokdur. Fakat müddeaaleyh, çocuk veya mecnun olursa kasame dâvası sahih olamayacağından kasame carî olmaz.
Maktul olan köleden dolayı yemin, mevlâsma teveccüh eder.
(4) : îddia edilen katli müddeaaleyhin yapmış* olması mümkün bulu nm abdır.
Binaenaleyh müddeaaleyhin kati zamanında başka bir beldede veya kendi beldesinde mahbüs bir halde bulunduğu veya hastalığına meb-ni
hanesinde esiri firaş bir halde bulunmuş olduğu beyyine ile sabit olursa hakkındaki kati dâvası bâtıl olur. Çünkü bu suretde his ve zahiri hal,
müddeiyi tekzib eder.
(5) : Müddeî, iddia etdiği katlin ne veçhile vuku bulmuş olduğunu dâvasında tasrih etmelidir.
Meselâ: müddeî, «sen bu katili bıçak ile veya küıc ile fülân uzvundan cerh ederek öldürdün» diye dâva etmelidir. Bu taşrihden evvel yapı-i'dcak
yemin muteber olmaz.
(6) : Vârislerin hepsi, de kasameyi talep etmelidir. Binaenaleyh bunlardan  bazıları taleb  edecek olsa  bununla kasame
icra edilemez.
(7) : Varislerin hepsi de bil'ittifak kati dâvasında bulunmalıdır.
Binaenaleyh bunlardan bazıları dâva etdiği halde diğerleri sükût etseler kasame yapılamaz. Mücerred biri birini tekzib etmemeleri kâfi değildir.
(8) : Varislerin hepsi de katlin vukuunu dâvada müttefik bulunmalıdır.
Binaenaleyh varislerden bazıları katlin vukuunu inkâr edecek olsa kasame icra edilemez.
(9) : Varislerin hepsi de  muayyen bir şahıs  hakkında  kail   iddiasında bulunmalıdır.
Binaenaleyh kati dâvası, bir şehir veya mahalle ahalisi veya gayri muayyen bir şahıs hakkında ikame edilerek kasame yapılamaz.
Kezalik: varislerden biri: «katil, Zeyddir» diğeri de «katil, Amr'dır» diye dâvada bulunsa veya varislerden biri: «katil, Zeyddir» dediği halde diğer
varis «ben katilin kim olduğunu bilmiyorum» dese kasame icra edilemez.
Fakat varisler: «Biz katili bilmiyoruz» dedikden sonra onu tayin edecek olsalar dâvaları dinlenir. Çünkü buna bilâhare muttali olmaları mümkündür.
(10) : Varisler arasında en az bir mükellef erkek bulunmalıdır.
Binaenaleyh bir katilin varisleri, yalnız kadınlardan ibaret olsa bunların dâvasiyle kasame yapılamaz. Çünkü kadınların bu hususdaki yeminleri
şahadet mesabesindedir. Bu yemin ile amden vuku bulmuş olan bir kati hâdisesi de sabit olabilecektir. Kadınların böyle bir kati hakkındaki
şahadetleri iae makbul değildir.
Fakat hata veya şibhi amd suretiyle olan bir kati iddiasında vârislerden bazılarının gaib veya kasır veya yeminden nâkil bulunması, kasame
icrasına mani değildir. Bu halde mükellef olan erkek vâris, hissesine isabet eden mikdara göre yemin ederek diyetden hissesini alır. Gaib veya kasır
olan varislerde hazır olunca ve mükellef bir hale gelince hisselerine göre yemîn.ederek diyetden kendilerine aid kısımları alabilirler.

Amd suretiyle olan bir kati iddiasında ise bütün vârisler yemine ehl oldukları halde toplamb yemini birden icra etmedikçe kısas icra edilemez.) 
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Hanbelilere Göre Kasamenin Ne Veçhile Yapılacağı :
 
(1) : Yukarıdaki şartlar mevcud  olunca katilin bilfiil  varisi   olan mükellef erkeklere hissei irsiyyelerine göre elli yemin tevcih edilir. Bunların
adedlerine nazaran yapılacak yeminlerde kesr bulunursa bunlar da ikmal edilir.
Meselâ: katilin varisleri, bir oğluyla kocasından ibaret olsa oğluna otuz sekiz, kocasına da on üç yemin tevcih edilir ki, mecmuu elli bir yemîn etmiş
olur. Şayed erkek varisler, elliden ziyade bulunursa bunlardan yalnız ellisine birer yemin verdirilir, diğerlerine artık yemin tevcih edilmez.
Rakikin seyyidi, onun varisi mesabesindedir.
(2) : Kasame, müddei ile muddeaaleyh hazır bulundukları halde ya-nhr. Yapılacak yeminlerde müvalât ve  meclisde ittihad lâzım  değildir.
Erkek varisler yemin edince katiden dolayı icab eden hak, bütün varislere <Jd olur. Dâva, katlin gerek amden hataen vuku bulmuş olması
hususunda olsun müsavidir. Şu kadar var ki dâva, amden kati hakkında vuku bulur, şeraiti de tamamen mevcud bulunursa kasameyi müteakib
muddeaaleyh hakkında kısas icra edilir.
(3) : Kasamede erkek varisler, yeminden nükûl etdiği veya varisler bütün kadınlardan ibaret bulunduğu takdirde kendi rızalariyle müd-deaaleyhe
elli yemin tevcih edilir, o da «vallahi onu ben öldürmedim, öldürene muin de olmadım, öldüreni de bilmiyorum» diye bu yemini yapınca beraet
kazanmış olur. Fakat bu yeminden nükûl edince de üzerine diyet itası lâzım gelir.                                                            .                  .
Şayet vârisler, yeminden nükûl eder, müddeaaleyhin yemin etmesine de razı olmazlarsa ^atilin diyeti, beytülmal tarafından tediye edilir,
müddeaaleyhin sebili tahliye olunur. Nitekim bir galebelik arasında, maktul bulunan kimsenin diyeti de beytülmal canibinden tesviye edilir. Ney-

lülmeârib, KeşşafüTkına, Elmuğnî.) 
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Zahirîyye Mezhebine Göre Kasame  
 
(Zahirîlerde kasame usulüne kaildirler. Şöyle ki:
(1) : Bir şahıs, herhangi bir yerde, meselâ: bir kavmin ikametgâhında veya bir sahrada veya bir mescidde veya bir çarşıda veya birisi nin veya
kendisinin hanesinde ölmüş bir halde bulunsa kasame yapılabi-



Şöyle ki: ölünün velîleri, ölünün bulunduğu mahal ahalisinden olsun olmasın bir şahsa veya bir cemaate karşı dâva açarak onun katil olduğunu bilâ
beyyine iddiada bulunsalar bakılır: eğer bu iddialarının doğru olması, imkân dairesinde bulunur da yalancı oldukları müteyakken bulunmazsa
ölünün asabesinden âkil, baliğ elli kişi: «Billahi taalâ onu fülân şahıs veya fülân, fülân kimseler bil'iştirâk Öldürmüşlerdir» diye yemin ederler. Bu
elli kimse içinde asabattan olan kadınlar da bulunabilir. Bunların varis olmaları şart değildir. Bunlar böyle yemin edince kısas veya diyet veya
müfadat hakkını kazanmış olurlar.
(2) : ölmüş bir kimsenin maktul olduğuna dair bir levs bulunması şart değildir. Elverir ki onun hatfe enfihi *= kendi kendine ölmüş olduğu
müteyakkan bulunmasın.
Kezalik: amden veya hataen öldürülmeyib de bir behîmenin fi'Üle, veya behîme hükmünde olan çocukların veya mecnunların fi'liyle veya
kendisinin intihar etmesiyle Ölmüş olduğu sabit olan bir maktulden dolayı kasame icra, ve beytülmal canibinden diyet ita edilmez.
(3) : Maktulün  asabesi,  yukarıda yazıldığı   veçhile   yemin  etmek-den kaçınıb «katilin kim olduğunu alettayin bilemiyoruz» diyecek olsalar,
maktulün bulunduğu mahalle veya kabile efradından elli kimseden her biri «vallahi onu ben Öldürmedim» diye yemin eder. Bunlar bu yeminden
nükûl ederlerse bu yemini yapmaya cebr olunurlar. Yemin edince maktulün kanından berî olurlar. Maktulün diyeti beytülmal canibinden veya
sadakaların borçlulara mahsus olan kısmından tediye olunur.
Yemin edenler «biz. öldüreni de bilmiyoruz» diye yeminlerine bir şey ilâve etmekle mükellef olmazlar. Bu, bir şahadet demekdir. Bir kimsenin
şahadet edeceği bir şey hakkında hilafı hakikat şahadet etmeyeceğine dair ayrıca yemine tabi tutulması ise caiz değildir. Halbuki kasamede yemin
caridir.
(4) : Katıl, kendisinde henüz hayat olduğu halde bulunsa veya ka-tîlin asabesi elli kişiden velev bir kişi noksan olsa veya asabeden elli kişi yemin
etmek istemedikleri gibi müddeaaleyhin yemin etmelerine de razı olmasalar kasame bâtıl olur.
Katîl henüz ber hayat iken bulunur veya asabesi elliden noksan olursa velîleri tarafından alelusul dâva ikame edilerek bir veya müteaddid olan
müddeaaleyhe yemin tevcih edilir. Her müddeaaleyh, yalnız bir kere yemîn eder ve bu yemine mecbur olur.
Maktulün bulunduğu mahal ahalisi de müddeaaleyhim oldukları halde elliden noksan bulunsalar kasame asla yapılamaz.
Maktulün velîleri, asabeleri, dâvalarını tahkik edemedikleri takdirde de kasame yapılamaz. O halde hüküm birdir: maktul hür olsun, köle olsun

diyeti beytüİ' malden veya garimlere aid' sadakalardan tediye edilir,  Elmuhallâ.) 
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Saih Bir Kısım Müctehiplerce Kasame :
 
(Fukahanın cumhuru, kasamenin meşruiyetine kaildirler. Zamanı sa-detden evvel de kasairfe usulü mevcud bulunmuşdur. Resuli Ekrem, sal-lallahü
aleyhi vesellem efendimiz, bu usulü ibka ve İslah buyurmuşdur. Ezcümle Hayberde maktul bulunan bir zatdan dolayı kasame yapılmasını emir
buyurmuşlardır.
Fukahai kiramdan yalnız Salim ibni Abdillah, Ebu Kılâbe, Ömer ib-ni Abdilâziz, Ebu Uliyye gibi bazı zevat, kasameyi caiz görmemişlerdir. Bu
zevata göre;
Evvelâ: kasame, usuli şer'e muhalifdir. Çünkü usuli şer'e nazaran Dir kimse kat'iyyen bildiği veya hissen müşahade eylediği bir şey hakkında
yemin edebilir. O halde bir maktulün velîleri, katilin kim olduğunu yakinen bilmedikleri halde nasıl yemin edebilirler?.
Saniyen: usuli şer'e göre beyyine müddeîye, yemin de münkire te veccüh eder. Kasamede,ise bilâkis yemin, müddeüere tevcih edilmiş oluyor.
Salisen: usvüi şer'e nazaran irakai dem hususunda yeminler, mües sir değildir. O halde müttehem mevkiinde bulunan bir şahıs hakkında kasame
yoliyle kısas nasıl yapılabilir?.
Rabian: kasame hakkındaki ahadisi şerife de Resuli Ekrem Hazret ierinin kasame ile hükm etmiş olduğu sarahaten rivayet edilmiş değildir. Bu
hususda te'vilât carîdir. Binaenaleyh bu gibi te'vili kabil olan rivayetlere istinaden usuli şer'iyyeye muhalif olarak kasame cihetine gidilemez.
Kasameye kail olan cumhuri fukaha tarafından ise denilmektedir ki:
Kasame hakkındaki hükmi şer% kendisine mahsus, münferid, istisnaî bir esasa müsteniddir. Kati hâdiseleri ekseri gizlice yapılacağı cihetle hayatı
beşeriyyeyi siyanet için bu esas, müstesna bir halde kabul edilmiştir. Eshabı Kiramdan Muaviye ve İbnizzübeyr Hazretlerinin de kasame
yapılmasına müsaade etmiş oldukları sahihen rivayet olunuyor.
İbni Hazm, Muhallâsında diyor ki: «Vâkıâ her dâvada beyyine müddeîye, yemin de müddeaaleyhe aiddîr, bunu Resuli Ekrem Efendimiz emr
etmişdir. Fakat kasame de evvelâ müddeîlerin yemin etmeleri, onlar yemin etmezlerse müddeaaleyhlere yemin -tevcih edilmesi de tarafı nebevî
den emir buyurulmuş, kasameye hükm edilmiş, kasame ile sair dima ve emvalin araları tefrik buyurulmuşdur. Artık Resulullahm beyan buyur
duğu hükümlerden bir kısmım ahz, sair bir Hışmını terk halâl olamaz. Çünkü bunların hepsi de indi. ilâhîdendir, hepsi de hakdırt bunun indinde
durulması, bununla amel edilmesi farzdır. Aleyhisselâtü vesselam efendimizin hükümlerinden bazıları itaat bakımından diğer hükümlerinden evlâ
değildir. Buna muhalefet eden, günaha ve  kavli ilâhîsi tahtına girmiş olur.»
Şunu da ilâve edelim ki: fukahai islâmiyyeden hiç biri bir hükmi ne-bevîye bile bile muhalif ictihadda, bulunamaz ve böyle bir §eye asla temayül
gösteremez. Ancak rivayet edilen bir hüküm, kendisince usuli veçhile sabit olmadığından dolayı ona muhalif ictihadda bulunmuş olabilir.
Sonra kasamede velîlerin yemin etmeleri, einımei selâseye göre bir levse, kendilerince kanaati kâmile tevlid edecek bir karineye müatenid
olacakdır. Bu halde husule gelen galebei zan, pek kuvvetli olacağından buna istinaden yemin etmeleri limaslahatin caiz bulunmuşdur.
Maahaza velîlerin bu yeminleri, katilin kim olduğunu alettayin bilmemeleri haline münhasır değildir. Velîler, bazan katilin kim olduğunu pekâlâ
bilebilirler, fakat bunu mahkemede usulen isbat edecek beyyine-ye malik bulunamazlar. Bu halde bu cinayet hâdisesinin cezasız kalacağı zaruridir.
Kasame usulü ise bu mahzuru izale etmekdedir.
Bununla beraber yemin edecek olan velîlere hâkim tarafından: «Allah tealâdan korkunuz, katili iyice tesbit etmeden yemin etmeyiniz.» diye ihtar
edilmesi de mendub bulunmaktadır.
Şunu da ilâve edelim ki: kasame aleyhindeki itirazlar - en ziyade yeminlerin müddeîlere tevcihi ve bunun neticesinde kısas icra edilebilmesi
bakımından olduğu cihetle - sair mezheblere tevccüh etse de Hanefî mezhebine teveccüh edemez. Çünkü bu mezhebe göre -yukarıda yazıldığı
üzere- yemin edecek olanlar, müddeîler, yani: katilin velîleri, varisleri, asabaları değil, müddeaaleyh makamında bulunan, ve kati hâdisesini inkâr



eden müttehem kimselerdir. Ve bu yemin neticesinde nihayet diyet ile hükm edilir, kısas cihetine gidilmez. Binaenaleyh kasame icrası, usuli şer'i
şerife muhalif sayılamaz. Şu kadar var ki, kati hâdiselerinin ehemmiyetine binaen münkirlere tevcih edilecek yeminler, müte-addid bulunmuşdur.
Bu yemin ile beraber diyet itası da masum kanların heder olub gitmesine meydan vermemek, içtimaî hey'eti daima müteneb-bih, mütebassır,

mütesanid bir halde bulundurmak hikmet-ve maslahatından vesaireden neşet etmişdir. 
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Bir Muhtıra 
 
Vaktiyle Türkiye'de âmiden katil olanın kısasiyle hâkim tarafından hükm edildikden sonra ilâmı usuli veçhile tanzim olunub Babıâliye takdim,
oradan da ilâmın sak ve sebki tetkik edilmek üzere Babı Meşihatcirsal olunarak fetvahanei âlide ilâm tetkik ve muktezası zahrı ilâma tahşiye ve
tahtim edilib Babıâliye iade olunurdu.
İlâmın muvafıkı usul olduğu Fetvahane canibinden tasdik olunarak kısasın icrası gösterilmiş olunca keyfiyet, makamı saltanata arz ile kısasın icrası
babında irade istihsal ve mucibince divanı hümayun kaleminden bir kıt'a ferman tastir, badehu kısas icra edilirdi. Bu, devletçe ittihaz edilmiş bir
usul idi. Mîyarı adalet.
Kısas icrasına, kısasdan afve, hükümeti adi suretiyle cezaya, kasame yapılmasına ve imzai kazaya dair vaktiyle verilen hükümleri havi olub
fetvahanei âlice tedkik ve temyiz edilmiş olan ilâm hülâsalarından beş numune:
(1) : Kastamuni vilâyeti mahkemei şer'iyyesinden verilib fetvahanece tedkik edilen bir kısas ilâmı hakkında fetvahanenin kararı:
«Meali ilâm, katili merkum Pehlivan Mehmedin maktuli mezbur kâmili mucibi kısas olan kati ile bervechi muharrer kati eylediği şahidini
mezbûran şahadetleriyîe badessübût mucebince katili merkumun kısasına hükm olunduğunu beyandan ibaret olub bu suretde veresei kibardan hiç
birisi katili merkumu kısasdan afüv veya sülhe rağbet etmedikleri halde bizatihima huzurlarında katili merkumun kısası iktiza edeceği Fî gurrei
Zilkade 1291 Esseyyid Muhammed Tahir.»
(2)  : Sinob mahkemei şer'iyyesinden verilen bir ilâmın fetvahanece karara iktiran eden hülâsası:
«Müfadi ilâm icrası hükmi kısasına fermanı âli sâdır olan katili mezbur Yakubu veresei kebîreden zevcei mezbure, kısasdan meccanen afüv
eylediğine binaen sigarı merkumun haklarında mesele diyete mün-kalib olmakla fızzadan diyeti recül olan on bin dirhemi şer'îden âfiyei
mezburenin sakıt olan hissei irsiyesinden maadasını mukassatan vasiyyi mezburelhac Osman'a edaya tenbih olunduğunu beyandan ibaret olmakla
bu surette âfiyei mezbure fîmabad hususu mezkûr hakkında katili merkumdan nesne dâvasına kadire olnıayıb ber rnantukı ilâm diyeti mezkû-reden
Âfiyei mezburenin sakıt olan hissei irsiyyesinden maadasını teka-siti selâse ile vasiyyi mezbure katili mezburün edası lâzım geleceği. Fî 17 Şevval.
1291. Naib: Esseyyid Muhammed Fevzi.»
(3) : Bolu mahkemei şer'iyyesinden hükümeti  adi suretiyle tayin edilen bir ceza hakkındaki ilâmın fetvahanece yapılan hülâsası:
«Meali ilâm: müddeî vekili merkum Muhammed müddeaaleyh carihi merkum Mustafa'nın inkârına mukarin bervechi muharrer tesaddî eylediği
dâvasını şâhidanı merkuman şahadetleriyîe badel'isbat müvekkile! mezburenin sol kolunun badel'bür hareketi tabiiyyesine halel geldiği tabî-banı
merkumanın ihbarları ve lâzım gelen hükümeti adi, izah olunmak üzere bilâ eser ve eseri mezkûr ile cariye farz olunarak ledettakvim kıymetine
sülüs noksan terettüb eylediği ehli vukufun ihbarlariyle zahir ol-dukdan sonra diyeti mer'enin sülüsünü bir sene tamamına değin müd-deî vekili
merkume edaya carihi merkume tenbih olunduğunu beyandan ibaret olub bu suretde müddeiyei meabûre Aişe İçin sü.'üsi diyeti mer'eyi bir sene
tamamına değin müddei vekili merkume carihi merkumun edası lâzım geleceği.
(4) : îskilib mahkemei   şer'iyyesinden   kasameye dair verilib bazı noksanlarından dolayı fetvahanei âlice nakz edilen ilâmın bîr hülâsası:
«Müfadi ilâm: müddeiyetan asil ve vasiyyi mezburetan Ayişe ve Emine hatunlar, müverrisleri müteveffayi mezbur Muhammed Azimin katili
beyyine veya kimsenin ikrariyle sabit olmamakla men aleyhilkasame 'olan Cay karyesi ahalisi müddeaaleyhim mezburunun inkârlarına muka-rin
bervechi muharrer tesaddî eyledikleri dâvalarında isbatdan izharı acz edib taleb ve ihtiyar ve işaretleriyle men*aleyhilkasame olan müddeaaleyhim
mezburundan elli nefer kesandan her birine vechi şer'î üzere yemin verilmeğin mucebince fızzadan diyeti recül olan on bin dirhemi şer'îyı tarihi
ilâmdan itibaren müddeiyetanı mezburetana mukassatan edaya ahalii karyei mezkûreye tenbih olunduğunu beyandan ibaret olub ancak inhisarı
verasetin usuli veçhile ber nehci şer'î sübutüne ve şahidlerile mü-zekküerinin isim ve şöhretlerinin ilâma dercine ve ahalii karyei mezkûre kavmi
mahsur ve müddeaaleyhim mezbûründen ibaret olub olmadığına ve müddeaaleyhim mezbûrünün esamisi hilâlinde bazıları babalariyle oğullan
beraber olarak muharrer olub bu halde o makule evlâd, babalarının ıyalinde midir yoksa müstakillen hane sahibleri midir, buralarının tavzihine
tearruz olunmamalı bu cihetle sebki ilâm noksan ve halelden gayri halî olmağın bu suretde hususi mezkûr sebki muvafık sâkki şer'î ve kuvudı
lâzimeyi havi ilâm ile inhasının mahalline emr ve iş'arı menutı re'yi âlî idugî fî 7 M. 271 Esseyyid Ali Faiz.»
(5) : Kângırı mahkemei şer'iyyesinden verilib naibin infisali üzerine yeniden rüyeti lâzım gelen bir kısas ilâmının fetvahanece nakzi:
«Müfadi ilâm, katili merkum diğer Ahmedin maktuîi mezbur Ahme-di mucebi kısas olan kati ile bervechi muharrer kati eylediği şühudi merkumun
şahadetleriyle badessübut mucebince katili merkumun kısasına hükm olunduğunu beyandan ibaret olub ancak kısasa hükm eden naibi mumaileyhin
kazai mezkûrdan infisali vukubulduğuna ve imzai kaza ise tetümmei kazadan olduğuna mebni hususi mezkûrun naibi lâhik huzurunda badettekrar

iadei muhakeme ve şühud olunarak ber nehci şer"ı fasl ve rüyeti iktiza eder. Rebiyülevvel 298 Esseyid Muhammed Ragib.» [64]

 
İKİNCİ BÖLÜM

 
İSLAM HUKUKUNDA HUDUDA MÜTEALLİK MESELELER HAKKINDA OLUB ALTI MEBHASE AYRILMIŞDIR:

 
(BİRİNCİ MEBHAS)

 
HUDUDUN MAHÎYYETÎNE, KISIMLARINA, NEVİLERİNE ALD UMUMİ MALUMATI HAVİDİR.

 



HUDUDUN MAHİYYETİ, KISIMLARI VE NEVİLERİ :
 
527 - : Huctud, ıstılah kısmında da beyan olunduğu üzere men mânâsına olan haddin cem'idir. Cenabı Hakkın haram kıldığı şeylere «hudu-dullah»
denir. Çünkü bu haram olan şeyler dinen memnudurlar. Bunlara yaklaşmamak icab eder. Nitekim Kur'am Mübînde:buyurulmuşdur.
Kezalik: bilcümle ahkâmı ilâhiyyeye de «hududullah» denir. Zira bunların maverasına tahatti, memnu buUmrr-kştur.
Hukuk ıstılahınca hudud, hakhullah olmak üzere icrası icab eden mukadder ukubetlerdir. Ukubet ise ceza ve azab manasınadır, cem'i: uku-batdır.
Darb ile, hafes ile, kat'ı uzuv ile veya kati ve recin ile icra edilebilir.
528  - : Lisanı şeriatde bir kısım ukubetlere hudud adı verilmiş-dir. Bunlar, bir takım muharrematın vukuuna birer maniadır, yapılmış
muharrematdan dolayı da birer zâcirdirler.
Filvaki bu ukubetler/mücrimler hakkında birer cezadır, başkaları hakkında da birer ibret ve intibaha vesiledir, âmmenin menfaatlerini mu-
tazammındır.
Herhangi bir cürmün mazarratı, fesadı, âmmeye müteveccih olursa ondan dolayı tatbik edilecek ukubetin menfaati de âmmeye raci bulunur.
îşte âmmenin mesalihi için, yani: içtimaî heyete aid fesadları def, menfaatleri celb için ifası icab eden ve mikdarları şer'an muayyen bulunan bu
cezalara «hududullah, hududi şer'iyye» denildiği gibi «hukuki ilâ-hiyye» namı da verilir.
Bu cezaların böyle Hak Tealâ Hazretlerine nisbet edilmesi, bunların ehemmiyetine ve başkaları tarafından afüv Ve iskat edilemeyeceğine işareti
mutazammındır.
529 - : Hudud   tabiri,   bazı fukaha   tarafından  hem   hakkullaha, hem de hukuki ibade şâmil olmak üzere «şer'an mikdarı muayyen olan
ukubetler» diye tarif olunmuşdur. Bu halde hadler, iki kısımdır. Şöyle ki: Birinci kısım: kendilerinde badessübut afüv ve sulh carî olmayan
hadlerdir. Bunlar, hukuki âmmeyi teşkil ederler. Ve şu altı nev'e ayrılır: Haddi zina, haddi kazf, haddi hamr, haddi sekr, haddi sirkat, haddi kat'ı
tarik. Bunlara.«hududı hâlise» de denir. İşte kamusun bu ikinci bölümü, bunları muhtevi olacaktır.
İkinci kısım: kendilerinde badessübut afüv ve sulh carî olabilen hu-duddur. Bunlar, eşhasa aid haklar demekdir. Kısas gibi. Bu krema dair meseleler
yukarıda birinci bölümde «Cinayetler» unvanı altında yazıl-mışdır.
«{Hanbelîiere göre hudud hakkında bazı umumî ahkâm:
(1) : Had, şer'an «ukubeti mukadder»den ibaretdir. Bu ukubet; mükellef, müslümanlara aid ahkâmı mültezim, tahrime vâkıf kimseler hak: kında,
vacib olur.
Binaenaleyh çocukların, mecnunların, uykuda bulunanların,, harbîlerin, müste'minlerin, henüz ihtida ederek dari İslama gelmiş, ahkâmı is-
lâmiyyeye muttali bulunmamış kimselerin bir kısım muayyen, memnu fiilleri irtikâb etmeleri  haklarında had cezasını  müstelzim olmaz.
(2) : Had cezalarını ya âmme riyasetini haiz olan veliyyüTemr veya onun naibi ikame eder, başkaları ikame edemez. Çünkü had, iıakkul-lahdır,
içtihada mütevakkıfdır, başkalarının bu hususda zulm edeceğinden korkulur. Şu kadar var ki, bunu başkası ikame edecek olsa kendisine bir zaman
lâzım gelmez, yalnız ta'zîre müstahik olur.
Ancak hür, mükellef, hadde ve haddin şÜFutuna vâkıf olan bir mev-lâ, müstakıllen mâlik olduğu rakiki hakkında yalnız darb suretiyle haddi
zinayı, haddi kazfi, haddi sirkat ile ta'zir cezasını tertib edebilir. Velev ki bu mevlâ, kadın olsun. Fakat kati suretiyle had icra edemeyeceği gibi
müşterek veya merhun veya kısmen hür veya başkasının menkûhesi olan köle veya cariyesi hakkında da asla had cezasını ikame edemez.
(3) :  Herhangi  bir had tatbik edilirken veliyyül'emrin veya naibinin bulunması vacibdir. Haddi zina ânında haddi ikame edecek kimse ile beraber
bir taifenin, hiç olmazsa bir şahsın hazır bulunması da icat) eder.
(4) : Had cezası, hakhullaha riayet niyetiyle ikame edilmelidir ki, bir kurbet olsun. Çünkü had, bir keffareti zünübdür, bununla mücrimin, o haddi
müstelzim günahından kurtulacağı umulur. Bu hadden sonra artık mücrim, habs olunamaz ve tekdirimsi lâkırdılar ile müteezzî edilemez. Bunlar
haramdır.
(5) : Hakkında had İrzını gelen erkeğe ayakda olduğu halde ne pek yeni ve nede pek eski olmayan bir sevt ile = bir döğme aletiyle had darbeleri
vurulur. Bu sevtın hacmi, kamus ile asa arasında bulunur.
Mahdud; uzadılmaz, bir şey ile bağlanmaz, .elbisesi soyulmaz, belki üzerinde kışın giydiği bir libas bulunmaz. Darbelerde cildi yaracak suret-de
vurulmaz, başına, yüzüne, karnına, tenasül uzvuna vurulmakdan sakınılır, en ziyade kabaca etlere, uyluklara vurulur. Çünkü bunların tahammülü
çokdur.
Hakkında had yapılacak kadına oturduğu ve elbisesi kendisine rabi. edildiği ve açılmaması için iki eli bağlandığı halde arkasına ve arkasına yakın
yerlere vurulmak suretiyle had cezası tatbik edilir.
(6) : Mücrim, mutad veçhile  yapılan  hadden  veya   ta'zirden veya te'dibden dolayı ölse bunları ikame eden memur üzerine zaman lâzım gelmez.
Çünkü şer'an me'zuniyet verilen bir şey yapılmışdır.
Fakat cellâd hadde bir sevt fazla vursa veya arnden veya hataon mutad fevkinde haddi icra etse veya mahdudun dayanamayacağı bir sevt ile vurmuş
olsa telef vukuunda mahdudun tam diyetini zamin olur.
Cellâd, başka mükellef bir şahsın emrine binaen muayyen mikdar-dan fazla vurub da mücrimin telefine sebeb- olsa bakılır: eğer cellâd bu ziyadenin
tahrimine vâkıf, ise diyeti kendisi zam in olur,-vâkıf değilse o emr eden şahıs zamin olur.
(7) :  Muhtelif hudud içtima edince, meselâ:   katli,  recmi,  kat'ı  uzvu müstelzim hadler, bir şahısda toplanınca on ağır olan kati cezası tatbik
edilir, diğerleri sakıt olur. Çünkü hududdan murad, zecr ve men'dir. Kati yapılınca artık başkaca zecre hacet kalmaz.
(8) :  Bir şahıs hakkında katli mucib olmayan cinsleri müttehid hudud içtima edince yalnız bir had icrasiyle iktifa olunur.
Meselâ: bir kimse, hakkında daha had ikame edilmeden defaat ile zinada veya sirkatde veya şürbi hamrda bulunmuş olsa bunlardan dolayı bir had
icrası kifayet eder, cezalar arasında tedahül bulunmuş olur. Çünkü bu bir had ile matlûb olan zecr husule gelir.
Fakat had ikame edildikden sonra tekrar o fazihayı irtikâb ederse münzecir olmamış olduğu anlaşılacağından hakkında tekrar had lâzım gelir.
(9) : Katli icab etmeyen muhtelifüicins hudud içtima edince bunların hepsi de ayrı ayrı ik?.mo edilir, bunlarda tedahül cari olmaz.
Meselâ: bir şahıs, hern zinada, hem cie sirkat ile şürbi hamrda bulunsa hakkında bunlara aid cezalar tertib olunur. .Şu kadar var ki, bunların daha
hafif olanları daha evvel ikame edilir. Meselâ: evvelâ haddi şürb, sonra haddi zina, sonra da hnddi sirkat tatbik olunur. Bunlar alet-tevali yapılmaz.



Çünkü telefe müfzî olabilir.
(10) : Şahsî =   insanlar  aid haklar,     tamamen istifa olunur.   İcab eden kati cezasından evvel diğer cezalar tatbik ve binnisbe hafifleri takdim
edilir. Çünkü kati ile başlanılsa diğerlerini tatbike mahal kalmaz.
Meselâ: bir kimse, bir şahsa kazfde bulunsa,  bir şahsın da aniden elini kesse, diğer bir gahsı da amden Öldürse, evvelâ kazfden dolayı hakkında
had icra edilir. Sonra kisasen eh kesilir, daha sonra da kısasen kati olunur.
(11) : Bir şahıs hakkında hem huduuullah, nem de hududı ademî içtima edib bu hadler bir mahalde vuku bulmuş olmasa evvelâ hududi ademî
tatbik edilir ve binnisbe hafifleri takdim olunur. Eğer bunların içinde katli icab eden bir had yok ise hepsi de istifa edilir, aralarında tedahül carî
olmaz. Meselâ: haddi kazf ile haddi şürb içtima etse cinsleri muhtelif olduğu için ikisi de ikame edilir.
Kezalik: gayri muhsan olan bir şahıs, zinada, şürbi hamrde ve muh-aan olan bir kimseye kazfde bulunsa ve bir kimsenin adavet saikasiyle amden
elini kesse evvelâ kısasen eli kesilir. Çünkü bu mahza hakkı ademidir. Bu cihetledir ki, diğer hadlerden ağır olduğu halde takdim olunur. Sonra
haddi kazf yapılır. Zira bu da sahi olan kavle göre hakkı ademidir. Daha sonra haddi şürb ikame edilir. Çünkü bu, haddi zinadan hafif-dir, en sonra
da haddi zina tatbik edilir.
(12) : Hukuki İlâhiyyeden olan kati ile sair hukuk içtima etse bu hukuk, katiden evvel mütevaliyen istifa olunur, meselâ kesilen uzvun iyi olması
beklenmez. Çünkü bu intizarda faide yoktur. Hakkullah olan kati, her halde ikame edilecekdir.
Fakat bu kati, hakkı ademî olursa bunun istifası için mücrimin kesilen uzvunun iyi olmasına intizar lâzım gelir. Zira bu takdirde mücrimin kati
edileceği muhakkak değildir, kendisini veliyyi kısasın afüv etmesi melhuzdur.
(13) : Hakkullah ile hakkı   ademî bir   mahalde içtima   etse hakkı ademî afüv edilse de hakkullah yine ikame edilir.
Meselâ: bir şahıs, zinadan dolayı katle veya sirkatden dolayı kat'ı yede hadden mahkûm olduğu gibi amden katilden veya kat'ı yedden dolayı da
katle veya kat'ı yede kısasen mahkûm bulunsa veliyyülcinaye afüv etse de o şahıs hakkında hadden kati veya kat'ı yed cezası tatbik edilir. Çünkü
sabit olan bir hakkullah, sakıt olmaz. Keşşafülkma, Neylül-meârib.)
(Zahiriyye mezhebine göre de hudud hakkında bazı umumî ahkâm:
(1) : Hakkullah olarak yapılan hadlerin sebebleri, şu yedi  şeyden ibaretdir: muharebe = yani: yoİ kesicilik, riddet, zina, kazf bizzina, sirkat, ariyeti
inkâr, hamrı tenavül. Bunlardan başka sebeplerle had cezası tatbik edilemez.
(2) : Had cezaları mescidlerde ikame edilebilir mi?. Mescidlerin ne-zafetine, tatyibine riayet edilmesi, haberi  sahih ile sabit  bir vecibedir.
Binaenaleyh kati gibi, kat') uzuv gibi hadlerin mescidlerde yapılması haramdır. Çünkü akacak kanlar \\e mescidler kirletilmiş olabilir. Bu ise
tanzife, tatyibe muhalifdir.
Resuli Ekrem (sallallahü aleyhi vesellem) efendimiz, Mâız hakkında recmin mescid haricinde olarak «Bakî'» mevkiinde yapılmasını emir
buyurmuşlardı.
Fakat celd - darb suretiyle olan hadlerin mescidde de, mescidin haricinde de ikamesi caizdir. Şu kadar var ki, mescid haricinde yapılması evlâdır.
Çünkü dökülecek şahısdan zafi tabiati sebebiyle bevl vesaire zuhuru melhuzdur.
(3) : Bir mücrim hakkında ikame edilecek had, onun için bir kef-fareti günah mahiyetinde midir?. Yani: bunun ikamesiyle irtikâb etmiş olduğu
günah sakıt olur mu?. îbni Hazme göre muharebe, yani: yol kesicilik günahından başka günahlar, sebebiyet verdikleri hadlerin ikame-edilmesiyle
sakıt olur, mücrim ayrıca tövbe etsin etmesin müsavidir. Yoi kesicilik günahı ise tövbe bulunmadıkça sakıt olmaz. Çünkü bunu mürte-kib olan
şahsın hem dünyada, hem de ahiretde azîm azaba maruz kalacağını bir âyeti celîle nâtıkdır.
(4) : Bir mücrim, tövbe etmekle hadden kurtulabilir mi?. Bazı zevata göre herhangi bir had, tövbe ile sakıt olur. îmanı Şafiî Irakda iken bu
ictihadda İmiş, Mısır'a gitdikden sonra bu içtihadından rücu etmiş-iir. Bir kısım zevata göre ise tevbe ile hadler sakıt olmaz. Nitekim Mâız jibi
muhterem bir zat tâib olmuş olduğu halde hakkında had icra edilmişdir.
Ibni Hazme göre yol kesicilerin kablelkudre, yani: daha derdest edilmelerinden evvel vukubulan tövbeleri, haklarındaki haddi iskat edeceği gibi
zina, sirkat, kazf, şürbi hamr hakkındaki hadlerde sahiplerinin kablelkudre vaki olacak tövbeleriyle sakıt olur. Çünkü bunların hepsi de haddır.
Kuttaı tarik hakkındaki haddin tövbe ile sukutu ise  âyeti celîlesiyle sabittir.
(5) : Mücrimlerin kablelhad tövbe etmeğe davet edilmeleri bir farizadır. Haddi İkame eden veliyyül'emr Veya naibi, kablelhad tov-be talebinde
bulunmamış olursa badelhad istitabede bulunması icab eder. Mücrim,  badelhad,   taib  olunca  serbest bırakılır,   habsi   cihetine gidilemez. Çünkü
kendisinden hakkullah ahz edilmiş olur. Bundan ziyadesi, hududı ilâhiyeyi tecavüzdür. Bu ise haramdır.
Şayed mücrim, «tövbe etmiyeceğim» derse münker bir harekette bulunmuş olur, ta'ziri icab eder. Sükût edip de ne tevbe etdiğini ve ne de
etmediğini söylemezse  hapsi vacib  olur,   daima  tövbe etmesi kendisine ' teklif olunur. Tövbe etdiğini söyleyince serbest bırakılır.
(6) : Bir şahsın bir töhmetden dolayı habs edilmesi caiz midir?. Fukabadan bir cemaat bunun cevazına kail olmuşlardır. Resuli Ekrem efendimizin
bazı kimseleri bir töhmetden dolayı ihtiyaten veya istizharen bugün bir gece habs etmiş olduğu mervıdir.
îbni Hazmc göre kati ile, zina ile, sirkat ile veya şürbi hamr ile ve saire ile  nuitlehem olan bir şahsın habs edilmesi halal değildir. Çünkü
bir âyeti kerimede şübhe-yok ki, zan ve tahmin, insanı hakdan, hakka aid bir şeyi araşdırmakdan müstağni kılamaz.) buyurulmuşdur. Bir hadisi
şerifde de  varid olmuşdur. Yani: zandan kaçınınız, çünkü zan, sözün, hatıra gelen şeylerin en yalanıdır. Mücerred zanna binaen bir kimsenin
cezalandırılmasına kıyam  edilemez.
Resuli Ekrem Efendimizin zamanında küfr ile müttehem olanlar var idi ki onlar, münafık denilen kimselerdi. Nebiyyi âlişan hazretleri, bunlardan
hiçbirini bu töhmete mebni habs etmemişdi.
(7) : Bir müslüman, haddi müstelzim bir cürümde bulundukdan sonra diyarı şirke  kaçarak  -ncuzübillâh- irtidad etse hakkındaki  bu
had sakıt olmaz. Bir hadisi şerifde buyurulmuşdur. Yani: bir kavi, hür olsun, olmasın diyarı şirke firar ederse kanı halâ! olur. Çünkü bu şahıs,
irtidad etmese de bir zaruret bulunmaksızın mücerred böyle arzı şirke iuhukİyle muharib olmuş olur.
Diğer bir hadisi şerifde de buyurulmuşdur. Yani: bir zaruret ve maslahat bulunmaksızın müşriklerin arasında ikamet eden her müslümandau ben
beriyim.
Diyarı şirke iltihakından sonra yaptığı bir cürmden dolayı icab eden had de bu iltihak sebebiyle sakıt olmaz.
(8) : Bir kimse, kablelhad defaat ile zinada veya sirkatde veya şür-bi hamide vova ariyeti inkârda ve emsalinde bulunsa bunlardan dolayı bir had mi



lâzım gelir, ba^ka başka hadler mi?. Bu meselede ihtilâf vardır. Bazı fukahaya göre bunların arasında tedahül carî olarak yalnız bir had ile iktifa
olunur. Bazı fukahaya göre is:e bunların her birinden dolayı ayrıca bir had lâzım gelir. Meselâ: bir kimse, bir şahıs hakkında ikinci defa kazfde
bulunsa hakkında ikinci bir had lâzım gelir. Zahiriyyeye göre ise bu müteaddid, cinsleri müttehid fi'llere hâkim, bilâhare muttali olunca hepsinden
dolayı yalnız bir had ikame eder. Fakat bunlara ayrı ayrı muttali olub da bir zaruret bulunmaksızın haddi ikame veya ikmal etmemiş bulunursa her
birinden dolayı ayrıca had lâzım gelir, birini ikmalden sonra diğerine mübaşeret eder.^ Evvelce ikame edilmiş olan bir had, ikinci defa işlenilen
ayni bir cürüm için kifayet etmez.
 (9) : Mücerred zina ile. veya kazf ile veya mücerred sirkat ile had ikamesi vacib olmaz. Belki buna başka bir mânânın da inzimamı lâzımdır ki, o
da böyle memnu bir fi'lin, ikamei hududa salahiyetli olan bir hâkimin huzurunda sübutünden ibaretdir. Bu sübut ise hâkimin bilmeliyle veya
beyyinei âdile ile veya ikrar ile husule gelir. Böyle bir sübut bulunmayınca ne had, ne celde, ne de kat'ı uzuv lâzım gelmez. Eğer lâzım ge-iecek
olsa böyle bir fi'lde bulunan şahıs için mücerred bu fi'linden dolayı kendi hakkında kendisinin haddi ikame etmesi farz olurdu.  Halbuki bir
kimsenin kendi hakkında haddi ikame etmesi icmaı ümmetle haramdır.
(10) : Haddi mucib bir fİ'li ikrar mı iyidir, setr mi? Bu meselede ihtilâf vardır. Bir taifeye göre muhtar olan, setrdir. Fakat zahiriyyeye göre efdal
olan, veliyyül'emrin huzurunda o günahı itiraf etmekdir. Vakıa setr, bil'icma mübahdır. Yapdığı günah, mestur kalmış olan bir müs-lüman,
meşiyyetullaha tâbidir. Allah Tealâ onu dilerse afüv eder ve dilerse muazzeb kılar. Fakat hakkında had icra edilen kimseden o günah sakıt olmuş,
bu ceza onun için keffarete vesîle bulunmuş olur. Artık böyle malûm, kat'î bir afüv ve mağfiretin efdal olduğu ise bızzarure malûmdur.
(11) : Hududı veya sair cezalar müstelzim bir    fi'lde    bulunduğu zannedilen bir şahsı imtihan için döğmek, habs etmek, tehdid eylemek halâl
değildir. Çünkü bunu ne kur'an, ne sünnet, ne de icmaı ümmet icab etmemektedir.  Mücrimin  müslim  olmasiyle zimmî  olması  bu    hususda
müsavidir. Böyle bir darb ve habse mebnî ikrar edilen bir cürümden dolayı had vesaire cezası tatbik edilemez. Bu, sade mükrehane bir ikrardan
başka değildir.
(12) : Kati, sirkat, hırabe, şürbi hamr, kazf gibi hududı iktiza eden fi'llerde iki adlin şahadeti kâfidir.  Bunların müetemian    şah adetleri yle
münferiden şahadetleri müsavidir.  Böyle iki  şahid,  birçok    kimselerin aleyhine şahadet etseler hepsinin hakkında da hudud ikame edilir. Bilâkis
bu aleyhlerine şahadet edilenler de o şahitlerin aleyhine şahadetde bulunsalar bunların bu şahadetleri makbul olmaz. Çünkü bunların adaletleri,
aleyhlerine evvelce vaki olan şahadet ile cerh edilmişdir.
(13) : Şahidler, asıl baddi mucib fi'le şahadet etmekle beraber bunun zamanında,  mekânında veya mezniyyün bihada    veya    mesrukun minhde
ihtilâf etseler  şahadetleri  yine  tam sayılarak had  icrası vacib olur. Çünkü asıl fi'l hakkında şahadet, tamdır, bu şahadetde  mekânı, zamanı
vesaireyi zikre ihtiyaç yokdur.
(14) : Had, mürun zaman ile sakıt olmaz. Binaenaleyh haddi mucib olan bir fi'l hakkında şahidler vaktiyle şahadetde bulunmayıb da bir müddet  
sonra   şahade.tde   bulunsalar   yine  had   ikame edilir.  Velev ki bu müddet içinde mücrim halini ıslah etmiş olsun.
(15) : Had,  şübhe ile  ikame  edilemez, bunun  sebebi yakinen malûm olmalıdır. Ve böyle yakınen sabit olan bir had de şüphe ile sakıt olmaz.
Had, hakkullahdır, sabit olmadıkça şübhe ile ikamesi halâl olmaz
Nitekim   bir   hadisi   şerifde buyuruhnuştur. Yani : şübhe yok ki, kanlarınız, mallarınız şeref-ü vekarımz, bedenleriniz sizin üzerinize haramdır,
bunlara haksız yere tecavüz etmeniz caiz olmaz. Bilâkis sabit olunca da şübhe ile iskatı halâl olmaz. Çünkü Hak Tealâ Hazretleri - işte bunlar
hududı ilâhiyyedir, artık bunları tecavüz etmeyiniz, bunları muattal bırakmayınız.) buyurmuşdur.
(16) : Ehli zimmet Kakında da hudud  cezası  tatbik edilir.  Çünkü bunlar zimmeti kabul etmekle bu gibi ahkâmı islâmiyyeye  tabi  olmuşlardır.
Binaenaleyh zimmîler hakkında da haddi sirkat icra edileceği gibi haddi zina, haddi kazf, haddi şürb vesairede icra edilir, imam Şafiî ile Ebu
Süleymamn ve bunların eshabmın da kavilleri böyledir.
(17) : Köleler ile  cariyelerin haklarındaki   hadler,   hürler ile hür-relerin haklarındaki hadlerin tam yarısına muadildir.  Meselâ    celdede, nefyi
muvakkatde, kat'i uzuvda rakikler, hürler İle hürrelerin, cezalarının tam nısfına tabi olurlar. Fakat yarısını tatbik mümkün olmayan cezalarda,
meselâ kılıç ile kati veya salb veya müebbed nefy hususunda memîûkler ile ahrar müsavidir.
(18) : Had icrasında  mücrimin  vaziyeti   ne olacakdır?  Had yapılırken mücrim, ayakda mı duracak,  yoksa oturacak  mıdır?. Bu husus-da bir nas
yokdur. Binaenaleyh zinadan, hazfden, hamrden ve ta'zirden dolayı yapılacak hadler, erkek ve kadın hakkında nasıl kolaya    gelirse Öylece yapılır.
îmtina eder, meselâ  : celdeleri elleriyle defe çalışırlarsa da elleri bağlanılabilir.
(19) : Hadlerde darbın =  dayağın sıfatına gelince zinadan, kazf. den, hamrden ve ta'zirden dolayı vurulacak darbeler, mahdudı  müteel-lİm etmekle  
beraber   onun  kemiklerini  kırmayacak,   derisini   yarmıya-cak, kanını akıtmayacak, etlerini ezio kokutmayacak bir tarzda olacak-dır. Aksi
takdirde bu haddi tatbik edene de ve bununla emr etmiş olana da bu veçhile kaved  = mukabede bilmisil lâzım gelir. Bunun    burhanı âyeti
celîlesidir. Yani   :  Hak Tealâ Hazretleri her şey için bir mikdar teyin buyurmuşdur. Hadlerdeki darblerin de bir mikdarı vardır, bundan fazla ve
noksan yapılması caiz olmaz.
(20) : Hadlerde kullanılacak darb vasıtaları nelerdir?. Zinaya, kaz-fc mahsus hadler, sevt ile, yani : darbe aid âletlerden her hangi biriyle, meselâ  :
sopa ile, kamçı ile yapılabilir.
Şürbi hamrdan dolayı had, sevt Üe yapılabileceği gibi budağı ve yaprakları bulunmayan hurma dah ile, ayak kablariyle, el ile, elbisenin bir tarafiyle
de yapılabilir.
(21) : Hasta olan bir mücrim  hakkında  had  cezası  hemen tatbik edilebilir mi?. Hastalığın ne zaman zail olacağı kestirilemez.  Mücrimin hakkında
had icrasiyle afüv ve mağfirete    biran evvel nail olması ise
maüûbdur. Nitekim bir âyeti kerimede : Rabbiniz tarafından tecelli edecek,  mağfirete koşunuz)  buyuruMuştur.  Binaenaleyh  hasta hakkında da
tahammül edeceği  suretle hafifçe had cezası muaccelen tatbik edilir, te'cile lüzum yokdur.
Cidden pek zaif olan bir mücrim hakkında da meselâ : yüz ince salkımı bulunan bir hurma dalı ile bir defa vurmak suretiyle celde cezası yapılabilir.
(22) : Hadlerde nefy cezası da var mıdır, yok mudur?.    Zahirîlere göre yol  kesiciler hakkındaki nefy  cezası,  kur'an ile   sabittir,   zinadan dolayı 
nefy de sünnet ile sabit olmuşdur. Bazı zatlar, riddetden, gürbi .hamirden, sirkatden dolayı da nefy ile hükm etmişlerdir. Zahirîlere göre bu nefy,
habs demek değildir, belki mücrimi daima bir beldeden diğer bir beldeye nefy edib durmakdır. Hasam Basrînin kavli de böyledir. Şöyle ki, bir
muharib  = yol kesici, bir beldede ancak bir kerre yiyeceğini, uyumasını, ve hayatını koruyacak suretde rahatım temin için durdurulur, sonra başka



beldeye gönderilir, bu hal, tövbekar oluncaya kadar devam eder,,  tövbe edince nefy  cezası sakıt olur,  kendi    "yurduna dönmesine müsaade
olunur.
Bu nefy hususunda erkekler ile kadınlar arasında fark yokdur. Me selâ  : zinadan dolayı hür ve hürreler    hakkında yüz celde ile bir sene müddetle
nefy cezası tazım geldiği gibi memîûkler ile memlûkeler hakkında da elli celde ile altı ay nefy cezası icab eder.
(23) : Hadi mucib bir cürmü, tahrimine,  haddi  mucib olub olmadığına   muttali   olmaksızın irtikâb   etmiş olan  bir şahıs  hakkında   had ceza
tatbik edilir mi? edilmez. Meselâ  :   henüz dari harbden gelib islâ-miyeti kabul etmiş, bu gibi dinî hükümlerden daha haberdar olamamış, bir kimse
hakkında had icra edilmez ve kendisi melâmet de olunmaz. Belki bu hususdaki dinî hükümler kendisine talim edilir, badehu o cürmü tekrar irtikâb
ederse o zaman hakkında had lâzım gelir. Şayed ce halet iddiasında bulunursa bakılır : eğer bu cehaleti mümkün görülürse hakkında had ve yemîn
lâzım gelmez. Fakat bu iddiasında yalancı olduğu yakinen bilinirse iddiasına iltifat olunmaz.
Kendisine ahkâmı islâmiyye evvelce    baliğ olmamış bir kimse, bu
gibi hususlarda .mazur sayılır. Çünkü kur'amkerîmd hıvyurulmuşdur. Yani  : Allah Tea4â, bir kimseye iktidan
aairesinde olmayan bir şeyi teklif buyurmaz. Bir kimse ise kendisine tebliğ edilmemiş bir şeyi bilmek iktidarım haiz olamaz. Çünkü bu, bir ilmi
gayb mesabesinde bulunmuş olur. Elmuhallâ.)
«Fakat dari islâmda ahkâmı islâmiyyeyi öğrenebilecek kadar ika-, met etmiş olan bir müslüman, bu babdaki cehaletinden dolayı mazur olamaz.

Çünkü bu halde bu gibi ahkâmı Öğrenmek, bilmekle mükellef bulunmuş olur.» [65]

 

[1]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/3-5.

[2]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/7-9.

[3]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/9.

[4]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/9-12.

[5]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/12-13.

[6]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/13.

[7]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/13.

[8]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/13-14.

[9]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/14-15.

[10]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/15-16.

[11]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/16-17.

[12]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/17-18.

[13]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/19.

[14]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/19-20.

[15]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/21.

[16]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/21.

[17]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/21-23.

[18]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/23.

[19]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/24-25.

[20]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/25.

[21]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/26.

[22]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/26.

[23]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/26.

[24]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/27.

[25]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/27-28.

[26]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/28-31.

[27]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/31-47.

[28]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/47-52.

[29]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/52-53.



[30]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/53.

[31]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/53-56.

[32]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/56-58.

[33]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/58-63.

[34]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/63-80.

[35]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/80-88.

[36]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/88-94.

[37]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/94-98.

[38]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/99-103.

[39]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/103-107.

[40]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/107-112.

[41]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/113-119.

[42]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/119-124.

[43]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/124-126.

[44]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/126-135.

[45]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/135-145.

[46]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/145-147.

[47]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/147-150.

[48]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/150-156.

[49]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/156-157.

[50]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/157-158.

[51]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/158-161.

[52]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/161-169.

[53]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/169-170.

[54]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/170-172.

[55]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/172-174.

[56]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/174-175.

[57]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/175-176.

[58]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/176-178.

[59]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/178-179.

[60]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/179-181.

[61]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/181.

[62]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/181-183.

[63]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/183-184.

[64]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/184-186.

[65]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/187-196.



(İKİNCİ MEBHAS)
HADDİ ZİNAYA AİDDİR.

Zina Île Haddi Zinanın Mahîyyetleri;
İhsanın  Mahîyyet Ve Nevileri   :
Recm İle Celdîn Mahtyyetler  Ve Meşruîyyetlertndekî Hikmet :
Zina Fatihasından Dolayı Had İcka Edilebilmesi İçin   Vücudu  İktiza  Eden Şaktlak   :
Zina Fazihasının Surett Sübutü  :
İkrar Ve Şahadetdkn Kücua Ve Şahadetin Butlanına  Müteallik  Hükümler
Haddi Zinada Tedahül Cereyanı Ve Had Île Zamanın Ictlmaı   :
Haddi Zinayı Tskat Eden Bazı Şebekler   :
Celi. İle Kecm Cezalarının Suueti İfası  :

(ÜÇÜNCÜ MEBHAS)
HADDİ KAZF HAKKINDADIR.

Kazfin Ve Haddi Kazfin Mahiyetleri Ve Haddi Kazfin Sebebi :
Kazife Aid Şartlar :
Makzufe Aid Şartlar  :
Makzufun Fihe Aid Şaktlar :
Makzufün Fih İle Nefsî Kazfe Aid Şaktlau :
Haddi Kazf İcrası İçin Husumete - Şahsî Dâvaya Lüzum Bulunduğu  :
Razfden Dolayı Afüv, İbra Ve Müsaleha Muteber Mîdir?..

(İKİNCİ MEBHAS)
 

HADDİ ZİNAYA AİDDİR.
 
İÇİNDEKİLER : Zina ile haddi zinanın mahiyetleri. İhsanın ma-HIyyeti ve nevileri. Reom ile celdin mahiyetleri ve meşruiyetlerindekî hikmet.
Zina fazihasından dolayı had icrası için imik şartlar. Zina fazihasının sübutu. Zinaya müteallik ikrar ve şahadetden rücu. Haddi zinada tedahül

cereyanı ve had ile zamanın içtimai, Haddi zinayı ıskat eden şeyler. Celd ve recm cezalarının sureti ifası. 
[1]

 
Zina Île Haddi Zinanın Mahîyyetleri;
 
530 - : Zina, ıstılah kısmında da beyan olunduğu üzere bir şer'î akde mübtenî olmaksızın bü'ihtiyar yapılan haram bir mücameatdir. Bunu irtikâb
eden erkeğe «zani», kadına da «zaniye» denir.
Zina fazihasını kendi ihtiyariyle olmaksızın yapan erkeğe «mezniyyün bih», kadına da «mezniyye», «mezniyyün bina» denilmesi şayidir.
531 - : Zina fazihası, haddi şer'îyi icab edib etmemek itibariyle iki kısma ayrılır.
Bir kısmı, haddi icab eden gayri meşru mukarenetdir ki bu, dari islâmda mükellef, yani : islâm ahkâmım mültezim bir şahsın halen veya sabıkan
müştehat bulunan berhayat bir kadınla niülkden, nikâhdan ve mülk ile nikâh şübhelerinden hali olarak bü'ihtiyar irtikâb etdiği mücameatdir.
Bu faziha, o şahıs hakkında haddi müstelzim olduğu gibi bu mü-cameate nefsini birrıza temkin eden kadın hakkında da haddi müstelzim olur.
Diğer kısmı da haddi icab etmeyen gayri meşru mukarenetdir ki, bu da gayri mükellef bir şahsın bir kadınla gayri meşru suretde yapmış olduğu
mücameatdir.                                             ,
Erkek ile kadının her ikisi de mükreh olarak yapdıkları mücameat, haklarında haddi icab etmiyeceği gibi, mükellef oldukları halde biri mükreh,
diğeri gayri mükreh bulunsa mükreh olan hakkında da haddi icab etmea.                           
Mülk şübhesine, nikâh şübhesine, iştibah mevziinde iştibah şubesine mukarin olan mücameatler de haddi müstelzim olmaz. Şu kadar var ki, bu
şübhelere müstenid mücameatler, haddi icab etmezse de haddi zatında dikkatsizlik den münbais birer ma'siyet olduğundan ta'ziri müstelzim olur.
Bedayî, Hindiyye.
532 - : Şübhe,   sabit   olmadığı   halde   sabite      benzeyen      şeydir. Haram mı, helâl mı olduğu yakinen bilinmeyen şeye de şübhe,  irmhalh
şübhe denilir. Ve şübheler, şübhei mülk, şübhei akd,  şübhei iştıbah  nevilerine ayrılır.
533 - : Şübhei  mülk,   mahalde   sabit olan  şiibhedir  ki, bir şeyin halâl olmasına mani bir delil bulunduğu halde  bundan katı nazar edilerek
mücerred haram olmasına münafi görülen bir delîHn mevcud bulunmasından neşet eder. Buna,   «şübhei mahal»  de denir.  Mahallin halâl
olduğuna dair bir hükmi şer'î şübhesi sabit olduğu cihetle buna «şüp-hei hükmiyye» de deniimişdir.
Meselâ : bir kimse, oğlunun cariyesine tekarrübde bulunsa bir haramı irükâb etmiş olur, bununla beraber hakkında had lâzım gelmez.  Çünkü
evlâdın malı üzerinde babasının büyük   bir alâkası  vardır. nefsin de, malın da babana aiddir) hadisi şerifi, bu husuada bir delil teşkil ediyor. Bu
delile nazaran evlâdın malı, babasına aid olmuş oluyor. Binaenaleyh bu cihetle bir şübhei mülk vücude gelmişdir. Bu şübhe ise haddin    sukutu için
kâfidir. Bedayi.
534 - : Şübhei akd, sureten. mevcud olan bir  akdi   nikâhdan husule gelen şübhedir ki, buna «şübhei nikâh» da denir. Bu şübhe ile de İmamı 
Azama göre  had,  sakıt olur.
Meselâ : bir kimse, şahidsiz olarak tezevvüc etdiği bir kadına tekarrübde bulunsa hakkında had lâzım gelmez. Fakat bunun haram olduğuna vâkıf
ise ta'zir suretiyle ağırca cezalandırılır. Bedayî, Fethül-kadîr.
535 - : Şübhei iştibah,   bazı   hakların   ve  hükümlerin   cereyanından neşet eden şübhe demekdır ki, bazan şübhei akd ile içtima eder.



Meselâ : bir kimse, üç talâk ile boşadığı zevcesine iddeti içinde halâl zanniyle tekarrüb etse hakkında had lâzım gelmez. Çünkü aralarında evvelce
vuku bulmuş bir akd vardır ki, bundan şübhei akd neşet etmiş olur. Sonra iddet içinde kadının nafakası, zevci mutallıkına aiddir, bunların biri biri
lehine şahadetleri gayri makbuldür, aralarında daha bazı hukuk vardır. Bu cihet ise bir şübhei iştibah vücude getirmiş bulunur. Binaenaleyh bu
takdirde had sakıt olacağı gibi min vec-hin mevcud olan şübhei akde mebni dı've indinde neseb  de  sabit olur.
Maahaza böyle bir tekarrüb, haddi zatında haram olduğundar, mürtekibi ta'zirden, uhrevî mesuliyetden azade olamaz. Mebsutı Serahî, Bedayî.
536 - : Haddi zinaya gelince bu da şartları mevcud olduğu halde vaki ve sabit  olan zina fazihasından   dolayı bunu   mürtekib  olan şahıs hakkında  
tertib   edilecek    bir   ukubetden      ibaretdir.  Bu  ukubet ise  mutisan ve muhsane olanlar hakkında reemden, muhsan ve muhsane olmayanlar
hakkında da celdeden - usulü dairesinde dayak cezasından ibaretdir. Nitekim aşağıda izah edilecekdir.(Malikîlere göre zina, hür olsun olmasın
mükellef bir kimsenin bir şahsa gayri meşru surette  mukarenetde bulunmasıdır.
Binaenaleyh mükellef ve müslüman olan bir kimsenin mülki nikâh veya rakabe ile mukarenete şer'an mezun olmadığı bir insana Ön veya arka
cihetinden bilâ şübhe teammüden vatiyde bulunsa hadde müs-tahik olur.
Vatıy ise haşefenin ve .haşefe mevcud değilse o mikdarm mezkûr iki uzuvdan birinde tegayyüb etmesidir, velev ki lezzete mani olmayacak
derecede hafif bir hâil ile beraber bulunsun, velev ki intişar etmiş bulunmasın.
Müsahaka ^ tenasül uzuvlarının biri birine temas etdirilmesi, aralarında nikâh veya mülki rakabe ile cariyelik bulunmayan kimseler hakkında
haramdır. Maahaza bu, zina değildir. Çünkü bunda îlâc = idhal yokdur, bunu irtikâb eden kadınlar veya erkekler hâkimin içtihadına göre te'dib
edilirler.
Nefsini sabiye veya behîmeye teslim eden bir kadın da bu te'dibe müstahik  olur.
Bu faziha, ya mükellef şahsın ikrariyle veya iki adlin şahadetiyle sabit olur.
Hayz, nifas veya itikâf veya nüsüki hac sebebiyle tekarrübü haram olan bir kadına kocasının bu halde tekarrüb etmesi de hakkında ietihaden te'dibi

müstelzim   olur. Şerhi Ebil'berekât.) 
[2]

 
İhsanın  Mahîyyet Ve Nevileri   :
 
537 - : ihsan, fıkıh ıstılahınca: had icra edilebilmesi için vücudi şer'an lâzım gelen bazı evsafın bir şahisda içtima etmesidir ki, ihsanı kazf ile ihsanı
recm  nevilerine ayrılır.
İhsanı kazf, bir kimsede akü, bulûğ, hürriyet, islâm, zinadan iffet vasıflarının içtimaiyle husule gelir.
İhsanı recm de bir kimsede şu yedi vasfın içtimaiyle tahakkuk eder  ;
Akıl, bulûğ, hürriyet, islâm, nikâhı sahih ile teehhül, zevcesinin de bu evsaf ile itsafı, bu evsafın^ictimamdan sonra aralarında muka-renetin vuku
bulmuş  olması.
Binaenaleyh âkil, baliğ, hür, müslim olan ve nikâhı sahih ile evlenmiş ve zevcesi de bu vasıfları cami bulunmuş olduğu halde aralann-,da
mukarenet vukua gelmiş bulunan bir erkek bu ihsanı haiz olacağı gibi  o kadın da bu ihsanı  haiz bulunur. îhsan hasletini haiz olan erkeğe
«muhsen», kadına da «muhsane» denilir. Merbut,  Bedayî.
538 - : Yukarıda yazılı vasıfları nefsinde cem etmiş, refikasında da ayni vasıflar mev.cud bulunmuş olan bir kimse, fena mukarenetler-den nefsini
vikaye edebilecek manevî bir hısne istinat etmiş olacağı cihetle kendisinin iffet ve ismetini koruyacak olan bu hale «ihsan» adı verilmişdir. Şöyle
ki:       .
(1) : Akıl,  insanın harekâtını tanzim,   kendisini   zina  gibi âkibeti pek vahim olan fazihalardan men ve tahzir eden fıtrî bir kuvvetdir.
(2) : Bulûğ, insanda aklın tecellî etmesine, teemmül ve tefekkür hassalarının tebarüz eylemesine  sebeb olacak   bîr haldir.   Baliğ     olmayan 
kimseler,   akıllarının henüz  inkişafa başlamadığı,   kendilerinde   te-emül ve tefekkür kuvvetinin kâfi derecede münbasit bulunamadığı cihetle
nefislerini   lehv ve   lâabe inhimâkden menedemezler.   işlerin   âki-betlerini düşünmeğe,   güzel hareketler  ile   çirkin  hareketlerin  aralarınj
ayırmaay kadir olamazlar.
(3) : Hürriyet, büyük bir nimetdir. İnsanlar bu sayede izzeti nefse, şahsî hâkimiyete mâlik olarak kendilerini zina gibi  çirkin,    behimî hareketlerle
lekelenmekden, korumaya müstaid bulunurlar.
(4) : islâm,  bir  nimeti kâmiledir, nezahet  ve fazileti  âmir,  mün-tesiblerinin  selâmetini, saadetini kâfidir.   Binaenaleyh her  veçhile  şükrü mucjb 
olduğundan sahibinin küfranı   nimetden,   isaeti   edebden  ibaret olan  zina fazihasından  kaçınması   lâzım   gelir.
(5) : Nikâhı sahih, bu da bir nimetdir, iki tarafın temayülünü ha-lâl bir suretde tatmine vesile olduğundan bununla haramdan istiğna hâsıl ölmüş
olur. Nikâhı fâsid ise bu temayülün tatmini  için meşru bir tarik olmadığından bununla nikâh hakkında izdivaç  nimeti tamam  olmuş, haramdan
istiğna husule gelmiş olamaz.
(6) : Zevç ile zevce de ayni vasıfların içtimai, bu da onların mü-nasebetlerindeki  kemale,   temayüllerinin en güzel bir suretde  tatmin edilmesine  
hadimdir.   Bu evsafdan  birinin   bir tarafda noksan   bulunması ise aralarında içtimaî hayatın lâyıkı veçhile inkişafına mani, tabiat-lerin bir
dereceye kadar teneffürüne bais olabilir.
Filhakika ihsan vasıflarım tamamen cami bir kimsenin, kendisi gibi ayni evsafı cami bir kadınla izdivacı, bu vasıflardan mahrum bir kadınla, meselâ
bir cariye ile veya bir sabiyye ile izdivacı gibi olamaz.
(7) : Bu vasıfların iki tarafda ictimaından sonra mukarenetin vukuu, bu da gayri meşru temayüllerden tamamen istiğna    husulüne hadim bir
keyfiyetdir. Bu vasıfları haiz olanlar ile olmayanlar arasındaki mukarenet ise bu matlûb gayeyi lâyıkiyle temin etmiş olamaz. Mebsut, Bedayî,
Hidaye.
539 - Yukarıdaki     izahatden   de  anlaşıldığı   ihsanı   temin   eden vasıflardan  her biri,  sahibi hakkında  bir nimetdir. Bu nimetlerden her biri,
insanı nezahate sevk, gayri meşru temayüllerden men edecek bir mahiyettedir.  Buna  rağmen küfranı nimetde   bulunarak en     çirkin bir cinayet
olan zina fazihasını irtikâb eden bir şahıs, bu   cinayetinin şenaatini tahfif edecek ma'zeret esbabından mahrum bulunmuş' olacağı cihetle hakkında
recm cezası lâzım gelir. Bu vasıflardan mahrum olan bir şahıs ise bu derecelerde nimete nail bulunmamış demekdir. Binaenaleyh bunun irtikâb
edeceği aynî cinayetden dolayı cezası nisbeten hafif olarak celdeden ibaret bulunur. Muhit, Bedayî.



540 - : ihsanın bakası için  zevciyyetin bekası,  şart  değildir. Binaenaleyh ömründe bir defa tezevvüc ve mukarenet edıb de badehu dul kalmış olan
bir şahıs da muhsen olabilir.
İhsanın yukarıda gösterilen yedi vâsfın içtimaiyle tahakkuk edeceği Hanefiyyeye göredir. Maahaza İmam Ebu Yusüfden bir rivayete nazaran bu
hususda islâm, şart değildir. Binaenaleyh sair vasıflan haiz olan bir zimmî veya zimmiyye de muhsan olarak recm cezasına tabi olabilir. Çünkü
zina, bütün edyanca haramdır. Mebsut, Bedayî, Fethül1-kadir.
«(imam Mâlike göre de ihsan hususunda islâmiyyet, şarttır.
Binaenaleyh bir gayri müslim, muhsan sayılarak zinasından dolayı hakkında recm cesazı verilemez. Maamafih livate fazihasından dolayı ihsan
aranılmaz. Mükellef, muhtar olan bir şahıs, gayri muhsan olsa da, meselâ : köle veya gayri müslim bulunsa da irtikâb edeceği livata cinayetinden
dolayı hakkında mutlaka recm cezası tatbik edilir. Şerhi Ebil'berekât.)
(imam Şafiîye ve Hanbelî mezhebinde esah olan kavle nazaran ihsan hususunda islâmiyet, şart değildir. Binaenaleyh sair vasıflan cami olan bir
zimmî veya zimmiyye de muhsan olabilir. Resuli Ekrem Hazretleri, bir Yahudi ile bir Yahudiyye hakkında recm cezasını emir buyurmuşlardır.
Keşşafül'kına.)
(Zevceynden birinin muhsan olması için diğerinin de her halde muhsan bulunması, eimmei Haneffiyye ile Hanbelîlere göre şart ise de imam
Mâlike ve imam Safiye göre şart değildir. Binaenaleyh sair ihsan vasıflarım cami bir müslim, yalnız bir cariye ile veya bir zimmiyye ile evlenmiş

bulunsa da yine muhsan sayılır. Bedayi.) 
[3]

 
Recm İle Celdîn Mahtyyetler  Ve Meşruîyyetlertndekî Hikmet :
 
541 - : Kati, tard, nefrin gibi mânaları ifade eden recm tabiri ıstılahı şer'îde : «Muhsan olan zani ile muhsane bulunan zaniyeyi vechi mahsus üzere
taşlayarak öldürmek» den ibaretdir.
Lûgatde deri üzerine vurmak mânâsına olan celct tabiri de ıstaiâh-da : «Muhsan olmayan mükellef zani veya zaniycnin. muayyen uzuvlarına vechi
mahsus üzere değnek veya kamçı İle vurmak* dan ibaretdir. Her bir vuruşa «celde» denir.
542 - : Recm ve celd cezalarının meşruiyetindeki hikmet ve maslahat, bedihîdir. Şarii hakîm, bu cezalar ile beşeriyetin nezahetim,' şerefi insanîsini,
behimiyet haline düşmekden siyaneüni temin edecek en ku.ş-vetli bir müeyyide! adalet vücüde getirmişdir.
Malûmdur ki, zina fazihası en  büyük  bir günahdır,  pek   fena  bir
cinayetdir. Nitekim bir âyeti kerîmede buyurulmugdur. Yani ; zinaya, zinanın mukaddimatma yaklaşmayınız, şübhe yok ki, zina bir çirkin
cinayetdir, pek kütü bir yoldur.
Evet. zina fazihası neseblerin ziyama, aileler arasında hıyanet vo denaetin zuhuruna, cemiyet hayatında iffet ve nezahetin zevaline ve Çok kerre
muhasemat ve mukatelâtın tekevvününe  sebebiyet  verir.
Zina fazihası, nice aileleri mahv eder, nice namuslu kimseleri ebe-diyyen bir mahcubiyet altında bırakır, nice şahsiyetlerin neseblerini ijübheli
gösterir. Bu cihetle bir zina hâdisesi, herhangi bir tehevvür vo adavet neticesi olarak meydana gelen bir kati hâdisesinden pek çok meşum, hicabâver
bir cinayetdir.
Zinadan mütevelli d çocukların nasiyei hallerinde bir nikbet vardır, bunların bulundukları yerlere bağlılıkları pek gevşekdir, bunların çoğaldığı
yerlerde fakr ve meskenetin artmasından, azabı ilâhînin yüz göstermesinden korkulur. Nitekim bir hadisi şerifde buyurulmuşdur.. Yani : 
ümmetimden hayır ve bereket zail olmaz,  ara larında zinadan  mütevellid çocuklar  zuhur  etmedikçe.     Aralarında  zinadan hasıl olan çocuklar
zuhur edince Allah Tealânın    hepsine birden azab etmesi yaklaşmış olur.
îşte zina hâdiseleri, bir cemiyet için bu kadar korkunç, çirkin, şeametti bîr cinayetdir. Hele muhsan olan erkekler ile kadınların bu cinayeti irtikâb
etmeleri ise her türlü tasavvurun fevkinde bir faziha teşkil eder.
Binaenaleyh cemiyet arasında bu gibi cinayetlerin vücüde gelmemesini ve hiç olmazsa azalmasını temin için bu cinayet'ari mürtekib olanlar
hakkında pek ağır ceza verilmesine lüzum vardır. Tâ ki, bu cezalar, hem mücrimler hakkında bir ukubet olsun, hem de âmmeye karşı mühim,
müessir bir ibret teşkil etsin.
İşte bu gibi hikmetlere mebııi muhsan olan zanîler ile zaniyeler hakkında recin, muhsan ve muhsaııe olmayanlar hakkında da celd dayak cezası
meşru bulunmuşudur. Bu mücrimler, muvakkat, gayri meşru, mezmum, bütün azaya şâmil bir zevki behimîye karşı böyle tesiri yi no bütün azaya
müteveccih, elem âver bir cezaya kendi ihtiyar-laıiyle istihkak kesbe t mislerdir.
Bidayeti islâmda zina edenler, habs edilir ve söz ile tekdir ve tev-bılı olunurlardı. Sonra bir hadisi şerif ile recm ve celd cezaları teşri bu-vuruldu, bir
âyeti kerime ile de celd cezası ayrıca tasrih buyuruldu.
Vakıa beşeriyet, bir takım temayülâtın zebunudur, insanlardan vakit vakit bazı ma'siyyetler zuhur edebilir. Fakat insanlara lâzımdır ki, bu
temayülâta mukavemet etsinler, böyle bir ma siy ete mübtelâ oldukları takdirde  derhal  mütenebbih olub  tevbekâr olsunlar.
İslâm hukuki cezaiyyesi, beşeriyetin bu vazıyetini pek güzel nazara almış, insanların tevbekâr olarak m a'si yellerden ictinab etmelerini pek ziyade
iltizam etmişdir. Bu cihetledir kî, buhususda pek re'fetkârâne hükümleri  muhtevi bulunmaktadır. Şöyle ki   :
Bu gibi günahkârlardan tevbekâr olarak hali nezahate avdet edebilmeleri için haklarında müsamaha gösterilmesi tecviz edilmiş, bu cinayetin
sübutü, âdeta muhal denilecek şartlara rabt olunmuş, bu cinayete aid cezaların bir şübhe ile sakıt olacağı  hadisi şerifiyle tensîs buyurulmuşdur.
Nitekim aşağıdaki meselelerden im   hakikat daha   ziyade tavazzuh  edecekdir.
Maahaza bu cezalar, hatdizatmda matlûb tesiri haiz olduğundan bunların pek nadir hâdiseler hakkında tatbik edilmesi de takib edilen gayei hikmetin

tahakkuku için kâfidir. 
[4]

 
Zina Fatihasından Dolayı Had İcka Edilebilmesi İçin   Vücudu  İktiza  Eden Şaktlak   :
 
543 - : Gayri meşru mukarenetde bulunanların âkil, baliğ olmaları şartdır.



Binaenaleyh âkil ve baliğ olmayanlar arasında vuku bulacak bir zina vakası, haddi müstelzim olmaz. Matuhlar da sabi hükmündedirler.
Kezalik : Baliğ ve âkil bir erkek, bir sabiyye ile veya bir meçnune ile gayri meşru mücameatde bulunsa yalnız kendisi hakkında had lâzım gelir.
Çünkü kendisi, mükellef ve mübaşir olmakla bu fazahati, hem lûgaten ve hem de şer'an zinadan madud bulunmuş olur. Fakat sabiyye ile mecnune
hakkında had lâzım gelmez.
Kezalik : bir sabî veya mecnun, âkil ve baliğ olan bir kadınla böyle bir mukarenetde bulunsa hiç biri hakkmda had lâzım gelmez. Çünkü bunların bu
nıukarencti, tam bir zina fazihası sayılmaz. Çocuk ile deli esasen ukubete ehil değildirler. Bunların hakkında had icra edilemeyeceği cihetle bunlara
zina hususunda tabi sayılan kadın hakkında da had
İcra edilemez.
Bu mesele, imamı Âzam ile Imameyne göredir. İmam Züfere ve imam Ebu Yusüfden bir rivayet ve imam Şafiîye göre bu takdirde kadın hakkında
had icra edilir. Zira o, mükeliefdir, onun nefsini temkin etmesi zinadan maduddur. Mebsut, Bedayi.
544 - : Gayri meşru mukarenetin ikraha gayri mukarin olması şarttır.
Binaenaleyh bir erkek veya kadın, vuku bulan bir ikraha mebni zinada bulunsa hakkında had icra edilemez. Şu kadar var ki, bu ikrahın bir ikrahı
mülci olması lâzımdır. Bedayi.
545 - : Gayri meşru mukareneun mülk şübhesinden, ışubana, mahaı olan yerlerde  işübah şübnesınden hali buıunmaaı şarttır.
Binaenaleyh bir kimse, oğiunun cariyesine veya kemusınm baineu mutallâkai mu'teddesine mukarenetde bulunsa hakkındata'zir lâzım gelirse de -
had lâzım gelmez.
Kezalik: refikası olacak kadını görmeden teehhül eden bir kimse, kadınların; «işte refikan budur» diye vuku bulan ifadelerine binaen başka bir
kadınla zifafa girmiş bulunsa - bu suretle vüeude gelen bir şübheden dolayı - hakkında had lâzım gelmez. Ü kadın da mehre müstahik olur.
Kezalik : bir âma, evlendiği birkadını yatağına davet etdiği halde; «İşte kendisile evlendiğin kadın benim» diyerek bu davete icabet eden başka
birkadınla mücameatde bulunsa - bu veçhile tahaddüs eden bir şübheye mebni - bu ama hakkında had icab etmez. Bedayi.
546 - : Gayri meşru mukarenetdeki şübhenin bir delile müstenid olması şarttır. Delile müstenid olmayan şübhelere itibar olunmaz.
Binaenaleyh bir kimse, yabancı bir kadınla mukarenetde bulunub da : «Ben onu kendi zevcem veya cariyem sandım veya zevceme, cariyeme
benzettim» diye iddiada bulunsa buna itibar olunmayarak hakkında had lâzım gelir.
Kezalik : bir kimse, velev âma olsun kendi meclisinde veya kend yatağında uyumakda bulduğu bir kadına zevcesi sanarak     tekarrübde bulunsa
hakkında had lâzım gelir. Çünkü bu gibi zanlar, şübheler, birer delile  istinad etmediği cihetle  ademe  mülhak bulunur.
Bu mesele, tmamı Âzam ile Imameyne göredir İmam Züfere gön bu hususda âma mazur sayılır. Zira bir kimsenin hususî odasında, yatağında
ecnebi bir kadının uyumaması, bir emri zahirdir. Bu cihetle va ki olan zan, mahalli zanda vuku buimug olur.
«Eimmei  selâseye göre  de bu zan,  bir mazeret teşkil etdiğinden âm hakkında had icrasına mani olur.» Bedayî,
547 - : Gayri meşru mukarenetin akdi nikâh şübhesinden hali ol ması şarttır.
Binaenaleyh bir şahıs, kendisine nikâhı neseben veya rezaen veya sıhriyyeten haram olan her hangi bir kadınla teehhül edib de mücameatde
bulunsa hakkında - bu gayri meşru hareketinden dolayı - had cezası lâzım gelmez. Gerek bu teehhülün ademi cevazına vakıf bulunmuş olsun ve
gerek olmasın. Çünkü böyle sureten .vaki olan bit' akdi nikâh, her ne kadar bâtıl ise de bununla bir şübhei akd, vücude gelmekle had sakıt olmuş
olur.
Maahaza herhangi bir akde mukarin olan bir mukarenet, lügatçe zina sayılmaz. Bazı milletler arasında bu gibi nikâhlar cereyan etmektedir ki,
bunlardan dolayı kendilerine müdahale edilmemektedir. Şu kadar var ki, o şahıs, bu hususdaki hürmete vakıf ise ta'zir suretiyle cezalandırılır.
Bu mesele, İmamı Azama göredir. îmameyne göre mehariminden biriyle veya başkasının zevcesiyle veya kendisine müebbeden haram olan sair her
hangi bir kadınla bilerek teehhül ve mücameatde bulunan şahıs hakkında had cezası tatbik edilir. Çünkü onun bu fiili, zinadan başka değildir.
Fetva da bu veçhiledir. Şu kadar var ki, bunun hürmetine vâkıf bulunmayıb halâl olduğunu zan etmiş olursa hakkında yalnız tn'zir ile iktifa olunur.
Mebsut, Bedayî.
548  - : Gayri   meşru mukarenetin isticare     mukarin     olmaması şartdır.
Binaenaleyh bir kimse, zina için bir bedel mukabilinde isticar etdiği bir kadınla mücameatde bulunsa bu gayri meşru hareketinden dolayı her ikisi
hakkında da had cezası lâzım gelmez. Çünkü bu isticar, bir nevi mehr mukabilinde akdi nikâha müşabihdir. Böyle bir akde müstenid bir
mukarenete ahli lügatçe zina adı da verilmektedir. Bu cihetle hâdisede bir şüphe vücude gelmiş olacağından had sakıt olur. Fakat hâdise, haddi
zatında haram olduğundan bundan dolayı ta'zir suretiyle cezaya müstahik olurlar.
Bu mesele de îmamı Azama göredir. Imameyne göre bu mücameat da haddi icab eder. Mebsut, Bedayî.
549 - : Gayri meşru mukarenetde bulunan şahsın dilsiz olmaması şartdır.
Binaenaleyh dilsiz bir şahıs hakkında yapdığı gayri me§ru müca-moatden dolayı haddi zina tatbik  edilemez. Çünkü dilsizliği bir  şübhb
uyandırmakdadır.  Eğer söylemeğe kadir olsaydı belki yapdığı mukare netin haddi  mucib, olmayacak bir şeye  mukarin    olduğunu    dermeyan
ederdi, işte temekkün eden bu şübhe, haddin sukutu için kâfidir. derecede İskata çalığınız. Zira imamın - haddi ikame edecek hâkimin afüvde hata
etmesi, ukubetde hata etmesinden hayırlıdır. Bir müslü-man hakkında bir mahreç buldunuz mu, hemen ondan haddi iskat ediniz.» Mebsut, Bedayf.
550 - : Gayri meşru mukarenetin dari  adilde vuku bulması şartdır.
Binaenaleyh dari harbde veya dari bağîde gayri meşru bir muka-renete cüret etmiş olan bir müslüman veya bir zimmî, dari adle gelince hakkında
haddi zina cezası tatbik edilemez. Çünkü hâdise, veliyyü!1 emrin dairei velayeti haricinde vuku bulmuijdur.
Kezalik : bir islâm seriyyesine veya bir islâm fırkai askeriyyesine mensub bir nefer, dahil oldukları bir dari harbde zina şeniasını irtikâb edecek olsa
hakkında had cezası tatbik edilemez. Çünkü sertyye ve fırka kumandanları uhdelerine yalnız umun harbiyyeyi idare ciheti müfevvaz-dır, hududı
ikame vazifesi müfevvaz değildir.
Fakat veliyytiî'emr veya hududı ikameye mezun büyük bir emîr, kendi ordusu efradından birinin ordugâhda irtikâb edeceği böyle bir se-niadan
dolayı hakkında had cezasını tatbik edebilir. Zira bunların maiy^ yetlerindeki efrad, kendilerinin veîâvetleri altında bulunur.
Şu kadar var ki, bir nefer, dari harbde ordugâhdan ayrılarak böyle bir hareketde bulunmaya cüret gösterecek olsa hakkında had icra edilmez. Çünkü
bu takdirde hâdise, velayet harici bir mahalde vuku bulmuş olur. Mebsutı Serahsî,  Bedayî,  Hindiyye.



551 - : Dari islâmda gayri meşru mukarenetde bulunan bir gayri müslimin,  islâm  ahkâmını iltizam etmiş bulunması  şartdır.
Binaenaleyh harbîlerden bir müs'temin, dari islâmda bir kadınla veya bir müslim veya bir iiınrnî, dari isiâmda bir müste'mine ile gayri meşru
'mücameatde bulunsa bu müste'min ile müste'mine hakkında had icra edilemez. Çünkü bunlar, bazı muamelât zımnında muvakkaten dari islâmda 
ikamet  etmekle islâm   ahkâmını   iltizam etmiş sayılamazlar.
Bu mesele, imamı Âzam ile îmam Muhammede göredir, imam Ebu Yusüfe göre bunların haklarında had lâzım gelir. Zira bunlar, dari islâmda
bulundukça zimmî mesabesinde olarak islâm ahkâmını iltizam etmiş sayılırlar.
Kendisine müste'min tarafından mukarenet vuku bulan kadına gelince bunun hakkında imamı Âzam ile îmam Ebu Yusüfe göre had lâzım gelir.
Çünkü bu, dari islâm ahalisinden hulunmuşdur. İmam Muhammede göre bunun hakkında da had icra edilemez. Zira müste'min hakkında had sakıt
olunca ona tebean bu kadın hakkında da aakıt olur. Bu halde o kadının ta'zir suretiyle cezalandırılması icab eder.
Fakat müste'min bulunan bir harbiyye ile bu fazihayı irtikâb eden bir müslim veya bir zimmî hakkında bil'ittifak had    cezası lâzım gelir. Mebsut,
Bedayî, Reddi Muhtar.
552 - : Gayri meşru mukarenetde bulunanların  bu mukarenetde-ki hürmete vâkıf olacak bir halde bulunmaları şartdır.
Binaenaleyh zinanın haram olduğuna vâkıf bulunmayan bir millet arasında yaşamış olub da henüz islâmiyyeti kabul ederek ahkâmına daha muttali
bulunmamış olan bir şahsın irtikâb edeceği bir zina' hâdisesi, hakkında haddi müstelzim olmaz.
Fakat dari islâmda veya zinanın haram olduğuna kail bulunan herhangi bir millet arasında yaşamış olan bir şahsın bu hususdaki cehaleti ,bir
mazeret teşkil etmez.
Binaenaleyh zinada bulunan bir zimmî : «Ben bunun haram olduğuna vâkıf değildim» veya : «Bu, benim itikadımca halâldır» diyecek olsa bu
iddiasına itibar olunmaz. Çünkü bu iddiasında yalancı olduğu Uûmdur ve böyle bir cinayeti istihsal etsin diye zimmete = islâm ta-büyyetine  
kabul   edilmiş   değildir.
553 - : Gayri  meşru mukarenin   ber hayat bir kadın     hakkında vuku bulması şartdır.
Binaenaleyh bir meyyit hakkında vuku bulan gayri meşru bir mukarenet, ta'ziri icab ederse de haddi müstelzim olmaz. Çünkü tabiat, ölüden
teneffür edeceği cihetle böyle bir mukarenet, tam mânasiyle bir zina mahiyetinde sayılamaz.
Nitekim1 "behîmelerden birine tekarrübde veya nefsini temkinde bulunan bir şahıs hakkında da bu veçhile muamele yapılır. Zira tab'ı beşeri,
behaime karşı esasen bir iştiha ve temayül hissetmiyeceği ci hetle böyle bir fazihadan zecr ve men' için had eczası tayin edilmiş değildir. Şu kadar
var ki, bu denaeti irtikâb edecek bir şahıs hakkında ağır bir ta'zir cezası verilir. Hattâ bazı fukahaya ve imamı Şafiîden rivayet olunan üçüncü bir
kavle göre böyle bir şahsın, muhsan olsun olmasın kılıç ile katli icab eder.
Kendisine tekarrüb edilen behîmeye gelince bu da kesilib yakılır. Bu behîmeden diri veya ölü olarak intifa edilmesi mekrukdur. Böyle bir muamele,
hâdisenin kapanması, bu behîme yüzünden o şahsın daima ta'yir ve takbir edilmemesi mülâhazasına müsteniddir.
Maahaza bu behîmenin her halde kesilmesi lâzım değildir. Başkasına aid ise kendisinden kıymetiyle satın alınıb kesilmesi mendubdur. Bu behîme,
yeyilmesi halâl olan hayvanlardan ise kesildiği zaman etini yemek, İmamı Azama göre caizrtir. İmamcvne göre bu et, her halde ya-kılmalıdır.
Bedayî, Hindiyye.
554 - : Gayri   meşru   mukarenetin  cihazı   tenasül     yoliyle   vuku bulmuş olması şartdır.                                 .
Binaenaleyh maJcûs bir tarik ile vuku bulan bir mukarenet, en ağır ta'zir cezasını müstelzim olursa da haddi zina cezasını müstelzim olmaz. Çünkü
bu suretle mukarenet zinadan başka bir fazihadır.
Bu mesele, imamı Azama göredir. Imameyne göre ecanib hakkında irtikâb edilecek bu faziha da haddi icab eder.
İmamı Azama göre bunu irtikâb eden şahsın hakkında muayyen bir had cezası bulunmadığı cihetle ta'zir suretiyle ceza verilir: Bundan başka
veliyyül'emr, aiyaseten lüzum görürse bu fazihanın mürtekibini kati de edebilir.
Kendi refikası veya cariyesi veya kölesi hakkında böyle bîr şena-atde bulunan kimse İse bil'ittifak şiddetli ta'zire müstahik olur. Bu .fazihayı itiyad
eden bir şahıs hakkında habs, darb veya kati suretiyle ceza tayini veliyyüremre aiddir. Mebsut, Bedayi, Fethül'kadir.
555 - : Gayri meşru mukarenetde bulunduğu usulen sabit olan bir şahsın mücerred tövbe etmesiyle hakkındaki had cezası sakıt olmaz Cumhurı
fukaha buna kaildir.
«(Mâlikîlere göre de bu hususda şu gibi meseleler vardır :   
(1) : Şübheİ   nikâh,   hadde   manr  değildir Binaenaleyh  müebbeden haram olan bir kadınla yapılan bir akdi nikâha mebni mücameatde
bulunmak, haddi icab eder. Bu hususda cehl, bir ma'zeret teşkil etmez.
Bile bile başkasının zevcesini veya kendisinin kablettahlil mutai-lâkai selâsesini veya nikâhı altında dört kadın var iken bir beşinci kadını alıb
tekarrübde bulunan şahıs hakkında da hüküm böyledir. Hattâ bu halde bir çocuk dünyaya gelecek olsa nesebi o şahısdan sabit olmaz. Çünkü tmam
Mâlike göre had ile neseb içtima edemez.
(2) : Bir kimse, gayri medhulün biha' olan zevcesi    üzerine onur. kızını tezevvüc ederek tekarrübde bulunsa hakkında ta'zir cezası lâzım gelir.
Fakat medhulün biha olsun olmasın zevcesinin üzerine anasını te-^evvüc ederek mukarenetde bulunsa hakkında had lâzım. gelir.
Kezaiik: medhulün biha olan zevcesi üzerine kızını tezevvüc edib tekarrübde bulunsa hakkında bil'ittifak had lâzım gelir.
(3) : Bir kimse, zevcesinin üzerine onun neseben kız kardeşini alarak mukarenetde bulunsa hakkında ictihaden. te'dib lâzım olur. Zevcenin süt kız
kardeşihakkmda ise iki kavi vardır.
(4) : İsticar, haddi iskat etmez: Binaenaleyh bir şahıs bir bedet mukabilinde isticar etdiği bir kadınla mücameatde bulunsa    hakkında had lâzım
gelir. Çünkü vaki olan isticar, istibahe suretiyle mahallinde vaki olmadığından bâtıl ve binaenaleyh  mücameatı vâkıâ,  zinadan ihanet olmakla
haddi müstelzim olur. İmam Şafiî ile îmam  Ahmede  gürele böyledir.
 (5) : Mükereheten zinada bulunmuş o!an bir kadın hakkında had-ve te'dib lâzım gelmez. Mükreh olan erkek hakkında ise ihtilâf vardır. Meşhure
göre bunun hakkında had lâzım gelir. Çünkü    bundan kuvvei bahiyyenin uyanması, bir nevi 'ihtiyar eseridir.
(6) : Gayri meşru mukarenetin makûs tarikden     vukuı da haddi müstelzimdir. Çünkü bu fazihada gayri meşru bir mukarenet olmak itibariyle
zinaya müşarik, onun gibi behimî bir gayeye müteveccih, ayni hürmeti mutazammım olduğundan zina ile ayni hükümdedir. îmam -Şafiî ile îmam
Ahmed de buna kaildirler. Hattâ îmam Şafiîden diğer bir rivayete göre böyle şeni bir filde bulunan şahsın, muhsan olsun olmasın kıhc ile katli



lâzım gelir. Bu şeniaya nefsini temkin eden şahsa gelince eğer mükreh veya gayri mükellef ise hakkında bir şey yapılmaz. Fakat mükellef ve muhtar
ise teclid olunarak tağrib edilir, yani   : başka bir yere nefy olunur, gerek  muhsan olsun ve gerek olmasın, gerek  erkek bulunsun ve gerek
bulunmasın. Bu fazihayı kendi zevcesi veya   cariyesi hakkında irtikâb eden bir şahıs da ta'zir cezasına müstahik olur.
(7) : Bir   müste'min veya müste'mine,   dâri   islâmda gayri meşru bir mukarenetde bulunsa, mensub olduğu din müntesiblerine def edilir. Tâ ki,
hakkında kendi itikadlarına göre muamele yapsınlar.
(8) : Bir müslim, dari islâmda bir müste'mine ile veya' dari harb-de müste'min bulunan bir müslim, orada bir harbiye ile zinada bulunsa da bilâhare
bu hareketi dari islâmda kendisinin ikrariyle veya beyyine ile sabit olsa hakkında had lâzım gelir.
(9) : Mecnuneye,  nâimeye, âdete  nazaran vat'ı mümkün olan sa-gîreye veya meyyiteye zevci olmayan bir şahsın mücameatde bulunması da
hakkında haddi müstelzim olur.
Bainen veya selâsen. mu'teddeye zevci mutalhkınin tekarrübü de bu hükümdedir. Elmüdevvene, Şerhi Ebil'berekât, Mebsutı Serahsİ.)
(Şafiîlere göre de nefsini zina için ibahe eden veya kiraya veren kadın ile buna tekarrüb eden erkek hakkında had lâzım gelir. Çünkü bu hususda
ibahe lâğuvdur, icare ise bâtıl olduğundan buna itibar yoktur. Musahere veya beynuneti kübra veya Han veya ridde tarikiyle haram olan bir kadına
tekarrüb de bu hükümdedir. Velev ki aralarında bir akdi nikâh bulunsun. Zira böyle fâsid akd muteber değildir.
Behîmeye tekarrüb ezher olan kavle göre haddi müstelzim değildir. Çünkü bu, müştehat değildir. Bu hayvanın katli caiz olmaz. Eti yeyilir takımdan
ise kesilmesi icab etmez, kesilirse eti yeyilir. Mezheb olan budur. Tunfetül'muhtaç.)
(Hanbelîîere göre de zinadan dolayı had icra edilebilmesi için şöylece dört şart vardır :
 (1) : Zina  hâdisesi, ber  hayat bir insanın Ön  ve  arka tarafından Haşefenin veya o mikdannın tegayyüb etmesi suretiyle vukubulmuş olmalıdır.
Binaenaleyh başka uzuvlara veya behaime mukarenet  haddi  değil, la'ziri müstelzim olur.
Behîmeye tekarrüb eden şahıs hakkında şiddetli ta'zir yapıl'r. Be 'lîme de kendisinin mülkü olsun olmasın, eti yeyilir takımdan bulunsun ^ulunmasın
öldürülür, etini yemek haram olur. Bohîme başkasına aid ıae mücrim, kıymetini sahibine tazmin eder. Bu faziha ikrar' ile sabit olacakı gibi iki
erkemin şahadetiyle de sabit olur. Şu kadar var ki, hayvan başkasının mülkü ise mücrimin bu İkrariyle öldürülmesi caiz olmaz. Ciğer bir kavle göre
nefsini hayvana temkin eden bir kadının katli icab eder.
(2) : Zinada bulunan şahıs mükellei  bulunmuş olmalıdır. Binaenaleyh  çocukların, n-dcnunlann,  uyumakda bulunanların  gayri meşru
mukarenetleri  haklarında had cezasını  müstelzim  olmaz.  Sek-ran İse   mükellef  sayılır.  Fakat   mükellef bir şahıs, emsali   mukarenelc
mütehammil  bir  sagîre ile   veya   mecnune   ile   veya  bilâhare   tezevvüc edeceği bir kadınla zinada bulunsa o şahıs hakkında had lâzım gelir.
(3) : Zina hâdisesi  şübheden hali  bulunmuş  olmalıdır.   Çünkü bir hadisi  şerifde:   «hadleri  muktedir   olduğunuz  kadar  şübheler   ile   iskat
ediniz»   buyurulmuşdur.
Binaenaleyh bir hür müslim, oğluna veya kısmen veya tamamen beytülmale aid bulunan bir cariyeye tekarrübde bulunsa hakkında had lâzım
gelmez. Çünkü bunda şübhe vardır. Bir insan, oğlunun mâline mâlik gibidir. Bir müslümanm ise beytüîmalin malinde hakkı vardır.

(4) : Zina hâdisesi usulü dairesinde sabit olmalıdır. Nitekim ileride beyan olunacaktır. Keşşafül'kına, Müntehel'iradat.) 
[5]

 
Zina Fazihasının Surett Sübutü  :
 
555  - : Zina cinayeti iki tarikden biriyle sabitolur: İkrar, şaha-iet. Bu hususda hâkimin malûmatı kâfi değildir. Çünkü hâkimin ilmi, ıudud
hususunda - sahabei kiramın icmaliylc - hüccet olamaz. Elkâfi.
556  - : Zinaya dair ikrar, zinayı irtikâb eden şahsın bu cinayeti huzurı  hâkimde  müteferrik  dört  meclisde  dört defa  itiraf  etmesinden ibaretdiç,
Binaenaleyh bir kimse, hâkimin huzurunda bir defa veya bir meclisde dört defa ikrar etmekle hakkında haddi zina icra edilemez. Çünkü bu haddin
şübhe ile,iskat edilmesi mültezem olduğundan bu veçhile dört defa ikrara lüzum vardır.
557 - : Hâkim, bir nedamet duygusiyle mahkemeye müracaat ederek yapmış olduğu gayri meşru bir mukareneti itirafda bulunan kimsenin birinci,
ikinci, üçüncü itiraflarını hakimane bir suretde red eder. Buna rağmen o kimse dördüncü defa olarak hükm meclisine gelerek ik-iarını tekrar edince
hâkim: «Zina nedir?. Nasıl ve kim ile ve nerede vaki oldu?.» diye kendisinden sorar ve muKarin derecei akl ve şuurunu da tedkik eder, bu hususda
mensub olduğu aileden tahkikatda bulunur. Çünkü  mecnunların,, matuhların  ikrarları   hederdir.
558 - : Gayri  meşru mukarenetde bulunduğunu itiraf eden kimsenin bu fazthayı haddi icab edecek tarzda irtikâb etmiş bulunduğu anlaşılınca
hâkim: «Belki aranızda bir nikâh var idi» veya «Bu hâdise bir şübhçye binaen vuku bulmuş olmasın» veya «Rüya görmüş olmayasın?.» gibi -bir
veçhile kendisine bazı telkinatda bulunur ki, buna «telkini rü-cuv- denir.
Bu telkindeki hikmet, pek müstehcen bir hâdisenin tescil edilmemesi, bu yüzden bir çok kimselerin ebedî bir hicab altında kalmaması, fahiş bir
hareketin halk arasında şüyuuna meydan verilmemesi gibi şeyle- r di r.
Maahaza böyle bir ikrarda bulunan bir şahıs, büyük bir nedamet izhar etmiş, halini ıslah yoluna yönelmiş, nezahet dairesinde yaşamaya avdet
uylemiş bir kimse demektir. Esasen bir mücrim hakkında ceza vermekden maksad da bu cihetleri teminden başka bir şey değildir. Artık bu cihetler
vücude gelince ayrıca cezaya o kadar hacet kalmaz.
559 - : Hâkimin - yukarıda yazılı olduğu veçhile - bütün irşa-datına rağmen muterif, uhrevî mesuliyet endişesiyle  titreyerek   cezasını dünyada
görmek suretiyle günahdan kurtulmak gayesini takib eder, hakkında şer'î cezanın tatbik edilmesini samimî bir nedamet hissiyle ta-leb ederek
ikrarında İsrar gösterirse artık hakkında - muhsan olub olmadığına göre - hâkim, had cezasiyle hükm eder. Bahri Raik, Mebsu-tı Serahsî, Hindiyye.
560 - : İkrar ile  sabit olan zina hadiselerinde tekadümi  zamane - mürurı zamana itibar olunmaz.
Binaenaleyh bir mücrim, her ne zaman bu günahını usuli dairesinde itirafda bulunsa hakkında had icra edilebilir. Çünkü ikrar suretinde tekadümi
zaman;  bir şübhe, bir töhmet teşkil etmez.
561 - : Bir şahıs, bir kadınla zinada bulunmuş olduğunu o kadının gıyabında iddia ve ikrar etse hakkında had icra edilebilir. O kadının mahkemede
hazır bulunmasına lüzum yokdur. Hattâ had icra edil-dikden sonra gelerek zevciyyet iddiasiyle mehr.talebinde bulunsa buna itibar olunmaz. Çünkü
bu iddia ile hâkimin hükmü ibtal edilemez. Hâkim, zinaya hükm etmişdir. Zina ise mehri icab etmez.
Bilâkis bir kadın, bir erkekle zinada bulunduğunu o erkeğin giyabında ikrar etdiği takdirde de hüküm böyledir, yani: o kadın hakkında had icra



edilebilir. Mebsut, Hindiyye.
562 - : Bir şahıs, mahkemede bir kadının huzurunda onunla zinada bulunmuş olduğunu ikrar etdiği halde kadın, bunu inkâr ederek: «Hayır, bu
benimle zinada bulunmadı ve ben bunu tanımam»  diyecek olsa o şahıs hakkında had icra edilemez. Çünkü zina hâdisesi, mahalsiz mutasavver
değildir. Kadının inkâriyîe bu mahalliyyet,  mürtefi olmuş ve bu suretle kadının zina şaibesinden masuniyeti de temin edilmiş olur.
Bu hüküm, İmamı Âzam'a göredir. İmameyne göre -mu'terif hakkında had icrası lâzım gelir. Zira zina fazîhası iki tarafdan her birine müstakillen
aid bir fi'ldir. Her birinin fi'li ise kendi hakkında haddi mu-cib olacak suretde ikrariyle zahir olur. Artık bunlardan birinin inkârı, diğerinin ikrarına
tesir edemez. Mebsut, Muhit.
563 - : Sekrarun zina hakkındaki ikrarı muteber değildir.
Binaenaleyh gayri meşru mukarenetde bulunan bir sarhoş hakkında had lâzım gelirse de böyle bir mukarenetde bulunduğunu sarhoşluk halinde
ikrar eden şahıs hakkında bu ikrariyle had icra edilemez. Bahri Raik.
564 - : Zina hakkındaki ikrar,  beyyine  ile sabit olmaz.
Binaenaleyh bir şahsın gayri meşru nıukarenetde bulunduğunu ha-ricde ikrar ve itiraf etmiş olduğuna mahkemede şahadetde bulunsalar bu şahadet
kabul edilemez. Çünkü hududu ikameye velayeti olmayan kimselerin huzurunda vaki olan zinaya müteallik-ikrarlar, muteber değildir.
565 - : Sarih olmayan ve hilafı zahir bulunan ikrarlar da muteber değildir.
Binaenaleyh bir dilsiz, kendisinin gayri meşru mukarenetde bulunduğunu İşaretle veya kitabetiyle ikrar edecek oba buna itibar olunmaz. Zira bu
ikrar, sarih değildir.
Kezalik: ikrarda bulunan şahsın mecbubiyeti veya retka olduğu anlaşılsa hakkında had icra edilemez. Çünkü zahiri hal, kendisini mükez-zibdir.
Mebsut, Haniyye.
566 - : Zina hakkındaki şahadete şelince, bu da mahkemede hâkimin huzurunda toplanan mükellef, hür, âdil, basîr dört erkeğin görmelerine
müstenid bir suretde zinanın vukuuna müttefikan şahadet etmelerinden ibaretdir.  Bu şahadet, zina lâfziyle veya başka bir lisanda ayni mânâyı ifade
eden diğer bir lâfz ile yapılır.
Demek oluyor ki, bu hususda bir şahadetin kabulü için şu beş şartın bulunması lâzımdır:
(1) : Şahidler, lâakal dört mükellef, hür, basir kimse olmalıdır.
(2) : Şahidlerin dördü de erkek olmalıdır.
(3) : Şahidlerin hepsi de mesturülhal olmayıb âdil bulunmalıdır.
(4)  : Şahidlerin hepsi   de   müttefikan  bir   meclisde  içtima   ederek şahadet  etmelidirler.
(5) : Şahidler,  zinayı vazıhan beyan  etmeli,   yani:   mükhüle  içinde sürmedanlıkda sürme bulunuşu gibi tenasül cihazlarının iltika halinde
bulunmuş olduğunu tasrih eylemelidirler.
Maahaza meşhudun aleyh veya aleyha müslüman olduğu takdirde şahidlerin de müslim bulunmaları lâzımdır. Hattâ bir zimmî veya zim-miyye
aleyhine dört zimmî gahadetde bükınub da hüküm lâhık olduk-dan sonra henüz hüküm infaz edilmeden bu meşhudun aleyh veya aleyha islâmiyyeti
kabul etse vaki olan şahadet ve hüküm sakıt olur. Çünkü hududda imzai kaza, tetümmei kazadandır. Kablel'imza vel'infaz ihtida Vuku bulunca
hüküm, keen lem yekûn olmuş olur. Mebşutı Serahsî, Fethül'kadir, Hindiyye.
567 - : Yukarıdaki şerait veçhile şahadet vuku bulunca hâkim, zinanın mahiyyetini ve nerede ve ne zaman ve kim ile vuku bulduğunu şahidlerden
sual eder.
Bu sualdeki ve şahidlerin teaddüdündeki hikmet ise pek çirkin olan bir hâdisenin hakikaten vaki olub olmadığını araşdırmakdan ve pek iğrenç
bulunan bu hadisenin şüyuuna, tesciline meydan verrneyib fuhş ile ittiham edilen bir insanı bu fazihadan kurtarmağa vesile aramakdan vesaireden
ibaretdir.
Maahaza zina tabiri, ihtimalli bir lâfz olduğundan şahidlerden bu lâfz ile ne kasd etdikle'nni arandırmak ihtiyat icablarmdandır. Çünkü bazı
kimseler, bir takım mukarenetleri zina sanâriar ki bu mukarenet-lerj haddi zatında zina mahiyetinde bulunmaz.
Sonra iddia edilen zinanın vuku bulduğu mekândan suai edilmesi. bu hâdisenin haddi icab etmeyecek bir mahalde, .meselâ: dari harbde vuku
bulmuş olması ihtimaline mebnîdir.
Bu hâdisenin vuku bulduğu vakitden suale gelince bu da hâdisenin sebavet halinde vuku bulub bulmadığını ve hâdisede tekadümi ahd bulu-nub
bulunmadığını anlamak içindir. Çünkü sabavetle tekadümi ahd, bu hususda şahadetin kabulüne manidir.
Bu tekfcdüm, müddeti ise esah olan kavle nazaran bir aydır. Meğer ki bu tekadüm, mesafenin uzaklığı, şahidlerin hastalığı veya yolların korkunç bir
halde bulunması gibi bir sebebe müstenid olsun, o takdirde tekadümi zaman, şahadetin kabulüne mani olmaz. Bunun tayini hâkimin reyine
muhavveldir.
Tekadimü ahdin şahadete mani olmasına gelince şahidler, muttali oldukları zina fazihasını setr edib etmemek hususunda muhayyerdirler. Bir
müddet tevakkuf edib de şahadetde bulunmayınca setr cihetini iltizam etdikleri anlaşılmış olur. Bilâhare şahadete kıyam etmeleri, artık bir şahadeti
hisbe mahiyyetini gaib eder, bir adavet saikasiyle vuku bulduğuna delâlet eyler. Böyle bir şübhe ile de had icra edilemez.
Mezniyyiin bihadan suale gelince bu da zina ile ittiham edilen şahıs iie bunun arasında zevciyyet gibi, şübhei nikâh gibi hadde mani olacak bir
münasebetin mevcud olub olmadığını anlamak maksadına müstenid-dir.
Hâsılı hadleri iskat için ihtiyalde bulunmak, bunları şübhelere binaen def ve men etmek hâkimler için mendubdur.
568 - : Şahidlerin adaletleri hâkimce malûm değilse kendilerini sirren ve alenen tezkiyeye havale eder. Bu müddet içinde zina ile müt-tehem olan
şahıs, tevkif edilir. Çünkü aksi takdirde firar etmesi melhuzdur.
Hadlerde kefalet carî olmadığından bu şahıs, kefalete rabt edilemez. Muahharan şahidler tadil edilince hâkim, mücrim hakkında muh-san ise recm
ile, değilse celde icrasiylo hükm eder.
569 - : Mücrimin ihsanı, kendi ikrariyle sabit olacağı gibi iki erkek veya bir erkekle iki kadın, şahidin şahadetleriyle de sabit olabilir. Çünkü ihsan,
haddi zatında memduh hasletlerden olub ukubeti mucib bir sebeb olmadığı cihetle bunu isbat hususunda şahidlerin tamamen erkek olmaları lâzım
gelmez.
Bu, imamı Âzam ile imameynegöredir. İmam Züfere göre bu hu-susda kadınların şahadetleri kabul edilemez.



570 -  : Hâkim,  ihsanı  ikrar  eden  sahısdan  veya ihsana  şahadet eden kimselerden  bunun  mahiyyetini   istifsar  eder. Çünkü- ihsan   lâfzı,
mübhem bir kelime olduğundan yanlış telâkki edilmiş olabilir.
571 - : ihsana  şahadet   eden  şahidier,   meşhudun   aleyhin yalnız tezevvüc etdiğine veya teehhül etdiği kadınla halvetde bulunduğuna şahadet
etseler ihsan sabit olmaz. Fakat tezevvüc etdiği kadınla zifaf olduğuna veya tezevvüc etdiği kadından çocuğu dünyaya gelmiş bulunduğuna şahadet
etseler bununla ihsan sabit olur.  Hattâ  yalnız  tezevvüce şahadet edib de çocuk dünyaya gelmiş bulunsa yine şahadetleri muteber olur, Mebsut,
Haniyye.
572 - : Zina hususunda  kadınların erkekler ile  beraber şahadet-de bulunmaları, muteber olmadığı gibi şahadet aleşşahade de  muteber olmaz. Bu
hususda dörtden noksan veya âma olmak gibi şahadete ehli-yetden  mahrum  olarak  şahadetde  bulunan   kimseler,   kazif   hükmünde olacakları
cihetle haklarında haddi kazf lâzım gelir. Hindiyye, Hidaye.
573 - : Zinaya şahadet edenlerden biri, meşhudun aleyhin babası veya oğlu olsa şahadetleri caiz olur.  Çünkü  bu şahadetde  bir töhmet yokdur ve bu
şahadet, meşhudun aleyhe şahidlerin tevarüs etmesine mani olmaz. Şu k".dar-var ki gahid, meşhudun aleyhin oğlu olunca recm taktir »ide hayatına
kasd etmek suretiyie recmde bulunmaz. Çünkü übüv-vet hakkı, böyle bir kasde manidir.
574 - : Zina hususunda zevç de şahid olabilir. Şu kadar var ki, aleyhine şahadet edeceği zevcesine evvelce kazfde bulunmamış ve bu zina hâdisesi,
kendi oğlu ile vuku bulmamış olmalıdır. Çünkü bu iki takdirde yapacağı şahadet, kendisini liandan ve mehr ile nafaka itası gibi külfetlerden
kurtarmak töhmetinden hali değildir.
575 - : Zinaya şahadet edenler,  mezniyyün bihada veya zinanın mekân veya zamanında ihtilâf etseler şahadetleri bâtıl olur. Fakat bundan dolayı
haklarında haddi kazf icra edilemez. Çünkü asıl zinaya şahadetde  müttefik bulunmuşlardır.  Mezniyyün bihayı veya zinanın mekân ve zamanım
beyandan imtina etdikleri takdirde de hüküm böyledir.
Fakat imam Züfere göre şahidler, böyle ihtilâf edince haklarında haddi kazf lâzım gelir. Zira her biri bir zinaya şahadetde bulunmuş olur.
Küçük bir hane içerisinde vuku bulan gamanın mekânında ihtilâf, yani: şu canibinde veya bu canibinde vuku buldu denilmesi, şahadetin kabulüne
mani olmaz. Çünkü bu takdirde şahadetleri arasını te'lif ve tevcih kabildir.
576 -  : Dört şahidden meselâ:  ikisi,   kadımn   mutavaatına,   diğer ikisi de istikrahına şahadetde bulunsalar bununla had icra edilemez. Çünkü
aralarında ittifak husule gelmemiş olur.
Bu, imamı Âzam'a göredir. îmarneyne göre bu takdirde yalnız erkek hakkında had icra edilir. Zira onun hakkında had icra edilmesi için hüccet,
tamam olmuşdur.
577 -  : Adaletli olmayan dört  şahid, bir zina hâdisesi  hakkında şahadetde bulunsalar bununla zina sabit' olmaz,   Maahaza bu   şahidlar hakkında
da haddi kazf icra edilemez. Çünkü bunlar, filcümle şahadete ehildirler. Bu hususdaki ifadeleri, bir şahadet mahiyetinde olacağından haklarında
haddi kazf icrasına mani olur.
578 - : Zinaya şahadet edecek kimselerin huzurı hâkimde bir mec-lisde içtima edib biri birini müteakib müttefik bir suretde şahadetde bulunmaları
lâzımdır. Şayed şahidler, başka başka meclislerde şahadetde bulunsalar  şahadetleri  muteber olmaz.  Bilâkis  haklarında  haddi  kazf, lâzım gelir.
Çünkü zina, bir emri mühim olduğundan dört şahidin şahadetlerinde bu veçhile bir vahdet tebarüz etmedikçe bir şübhe şaibesi bulunmuş olur.
579 - : Kocası ve  seyyidi  bulunmayan *bir kadın,  gebe  bulunsa hakkında bir şey yapılmaz. Kimden gebe kaldiğını sormak icab etmez. Çünkü bu
sual, fahiş bir hareketi işaaya müeddîdir. Bu ise menhiyyün ;ınhdir.
580 - : Livata cinayeti de bir çok eimmeye göre - zinada olduğu gibi - dört şahidin şahadetleriyle sabit olur. imamı Âzam'a göre bu fazihanın sübutü
için iki şahidin şahadeti kâfidir. Bedayî, Hidaye.
«  (Maiikîlere göre zina, şu üç şeyden biriyle sabit olur:
(1) : Zina, bir defa ikrar ile sabit olur. Nitekim şübhe ile sakıt olub olmayan sair haklarda da birer defa ikrar kâfi bulunmakdadır. Meğer ki bu
ikrardan rücu edilsin veya had esnasında firar ediliversin. 0 zaman had ikame ve ikmal edilemez.
(2) : Zina, beyyinei âdile ile, yani: dört âdil erkeğin şahadetleriyle de sabit olur ki bunlar, hâdiseyi bir mekânda tamamiyle müşahade etmiş
bulunurlar. Artık dört kadın, mezhiyyün bihanm bekâretine veya retka olduğuna şahadet etseler de had sakıt olmaz. Çünkü ricalin şahadetleri,
nisanın şahadetlerine takdim edilir.
(3) : Zina, hamlin zuhuriyle de sabit olur. Yani: evli olmayan veya kocası çocuk bulunan, kendisine tekarüb etdiğini mukir olan bir sey-yidi de
bulunmayan bir kadın, garibe olmayıB mukime bulunduğu halde, çocuk doğursa bununla zinası sabit olub hakkında had icra edilir. Bir karine 
bulunmadıkça gasb,  ikrah,  veya  şübhe iddiası,  kabul  olunmaz. Muhtasarı Ebiz'ziya, Şerhi Ebü'berekât.)
(Şafiîlere göre de zina, ya ikrar ile veya şahadet ile sabit olur, Şöyle ki: zinanın sübutü için bir defa ikrar kifayet eder. îkrar eden şahıs, hadde
başlanmadan veya başlandıkdan sonra ikrarından rücu etse had sakıt olur. Fakat firar etse esah olan kavle nazaran bu, rücu sayılmaz, çünkü bununla
rücuunu tasrihan beyan etmiş olmaz. Dilsizin herkesçe anlaşılacak olan işaretiyle de zinasei  sabit olur.
Zinanın şahadetle sübutüne gelince bu da dört âdil erkeğin şahade-tiyle vücude gelir. Şahidîerin müteferrik suretde geüb başka başka meclislerde
şahadet etmeleri de makbuldür. Nitekim sair hususlarda da bu veçhile şahadet, muteberdir.
Zinaya şahadet edenler, âdil kimseler olmasalar haklarında haddi kazf lâzım gelir. Çünkü âdil olmayan kimse, şahadete asla ehil değildirler.
Bir kadının dört erkek zinasına şahadet etmekle beraber dört kadın veya iki erkek veya bir erkek ile iki kadın da onun bikr olduğuna şahadetde
bulunsalar had icra edilemez. Çünkü bekâreti zahire onun zina etmediği hususunda bir şübhe teşkil eder. Zinaya şahadet edenler ve kendisine zina
isnad edenler hakkında da haddi kazf lâzım gelmez. Zira i'lâc hususunda mübalâğa terk edildiği cihetle bekâretin avdet etmiş olması ihtimal
dahilinde bulunur.
İmam Şafiîye göre ihsan hakkında kadınların şahadetleri kabul edilmez. Çünkü bunun sübutü, ukubetle alâkadardır. Ukubet hususunda ise
kadınların şahadetleri kâfi değildir. Kitabül'üm, Tuhfetüİ'muhtac.)
(Hanbelîlere göre de zina, ya ikrar ile veya şahadetle sabit olur. Şöyle ki: bir şahsın zinası, bir meclisde veya başka başka meclislerde dört defa ikrar
etmesiyle sabit olur. Bir şahıs, kendi aleyhine böyle dört defa ikrarda bulundu mu hakkında had lâzım gelir. Çünkü zinası, bir beyyinei tamme ile
sabit olmuş olur. Bu ikrar, dört erkeğin şahadetleriyle. de sabit olabilir.
Şahadete gelince bu da dört âdü, müslim kimsenin şahadetinden iba-retdir. Bunların hür -olub olmamaları müsavidir. Zam, zimmî olsa da



şahidîerin müslim olması lâzımdır.
Şahidler, zinayı tavsif ederek bunu tenasül uzvunun veya haşefenin tenasül cihazı içinde gaib bir halde olarak görmüş olduklarını söylemeleri icab
eder.
Zani aleyhine şahadetde mezniyyün binanın ve mezniyyün biha aleyhine şahadetde zaninin hüviyetini tasrih lâzım değildir.
Şahidîerin bir meclisde müctemian gahadetde bulunmaları şart değildir.
Şahidîerin adaletleri sabit olmadıkça had icra edilemez. Zevç, sahici olamaz. Şayed dört şahidin biri zevç bulunursa bu üç şahid hakkında haddi kazf
ikame edilir. Çünkü zevcin zevcesi aleyhine şahadeti mesmu değildir. Bu şahadetiyle ona karşı adavetde bulunduğunu ikrar etmiş olur. Bu halde
zevç, mülâanede bulunursa hakkında had lâzım gelmez ve illâ lâzım gelir.
Zevci ve seyyidi bulunmayan bir kadın, gebe bulunsa bakılır: eğer zina ile maruf değilse veya ikrah ile veya şübhe ile vatıy edilmiş olduğunu iddia
ederse hakkında had icra edilemez. İmam Şafiînin kavli de bu veçhiledir. Keşşafül'kına," Neylülmeârib.)
(Zahirîlere göre de zina, ya ikrar ile veya şahadet ile sabit olur. İbni Hazm diyor ki: kaç defa ikrar ile had icrası vacib olur?. Meselesinde ihtilâf
vardır. Bir taifeye göre bir kerre ikrar kâfidir. îmam Mâlikin, îmam Şafiînin, Ebu Sevrin ve Hammad Ibni Ebî Süleymanın kavileri böyledir. Bir
taifeye göre zinadan dolayı dört, sirkatden ve şürbi hamrden dolayı iki, kazfden dolayı da bir defa ikrar lâzımdır. Zahirîlere göre ise bu hususlarda
bir kerre ikrar ile bin defa ikrar birdir. Bir defa ikrar, sahih oldu mu haddi ikame vacib olur. Resuli Ekrem Efendimizin Mâız îbni Mâlik gibi bazı
kimseleri mükerreren ikrara tabi tut-.muş olması, onların akıllarını imtihan için idi, kendilerinde cinnet veya şürbi hamrdan dolayı muvakkaten
mecnuniyet olub olmamasını anlamak maslahatına müstenid idi. Yoksa haddi zatında mutlak bir itiraf kâfidir. Elmuhallâ.)
Buna cevaben Hanefiyye tarafından deniliyor ki : Resuü Ekrem, sallâllahü aleyhi vesellem efendimizin Mâızi defeat ile ikrara tabi tutması, onun
aklında şübhe ekliğinden dolayı değildi. Çünkü o zatın huzuru nebeviye varıb Öyle ikrar etmesi, onun kemali aklına delâdet ediyordu. Evet... o
ikrar, bir tövbe haleti idi, Allah korkusundan münbais bir itiraf idi, yoksa bir cinnet eseri değildi. Hattâ Ebu Bekrissıddik Hazretleri, Mâıze üç defa
ikrarından sonra demindi ki: eğer sen dördüncü defa da itirafda bulunur isen Resuli Ekrem Hazretleri senin hakkında recin cezasını tatbik eder. Bu
bir delildir ki dört defa ikrar, ashabı kiram arasında maruf bulunmuşdu. O halde Nebiyyi Zîşan efendimizin ikinci ve Üçüncü ikrarları kabul
buyurmaması, zinanın vaki olub olmadığını ihkâm, setr cihetim tahkik, haddi iskat edecek hususî telkin gibi hikmetlere   müstenid   bulunmuşdur.  

Tebyİnül'hakayik. 
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İkrar Ve Şahadetdkn Kücua Ve Şahadetin Butlanına  Müteallik  Hükümler  
 
581 - : Zina hakkındaki ikrardan rücu, muteberdir. Binaenaleyh bu hususdaki ikrarından rücu eden şahıs hakkında had
icra edilemez. Çünkü bu gibi hâlis hukuki ilâhiyyeden olan hususlarda rücuu tekzib edecek muayyen bir hak sahibi mevcud değildir. İhsan
hakkındaki ikrardan rücu da bu hükümdedir.
582 - : Zinaya şahadet edenlerin dördü de veya içlerinden bir ikisi vaki olan şahadetlerinden rücu edecek olmalar bakılır: Eğer bu rücu, kablel'kaza
vuku bulursa hepsinin hakkında haddi kazf lâzım gelir. Çünkü bu şahadetleri, henüz kazaya iktiran ederek bir hüccet olmak üzere tekemmül
etmediği cihetle kazf mahiyetinde kaimışdır.
îmanı Züfere göre bu takdirde haddi kazf yalnız şahadetinden rücu eden şahıs,hakkında lâzım gelir. Zira evvelce dördünün birden şaha-detde
bulunmalarıle hüccet tamam olmuş, şahadeti vakıa, kazf olmak-dan çıkmışdır. Bilâhare içlerinden birisinin rücuu, yalnız kendi hakkında müessir
olur.
Ve eğer bu rücu, kazadan sonra, hadden evvel vuku bulursa artık meşhudun aleyh hakkında had icra edilemez, Şahidlere gelince bunların hepsi
hakkında İmamı Âzam iie îmanı Ebu Yûsüf'e göre haddi kazf lâ-lâzım gelir. İmam Muhammed ile İmam Züfere göre ise yalmz rücu eden şahid
hakkında haddi kazf lâzım gelir.
Bu rücu, had icrası tamam olmadan vuku bulduğu takdirde de hüküm böyledir.
583 - : Zina hakkındaki şahadetden    had tamamen icra edildik-den aonra rücu vuku bulsa bakılır:  eğer had,  celd  suretiyle yapılmış ise
şahadetinden rücu eden şahid hakkında bü'ittifak haddi kazf lâzım gelir. Diğerleri hakkında ise bir şey lâzım gelmez. Çünkü had icra edilmekle
hüccet ve şahadet tamam olmuş, hükmi vaki, teekküd etmiş bulunur.
Fakat had, recm suretiyle icra edilmiş ise yeni eimmei Hanefiyyeye göre yalmz şahadetinden rücu etmiş olan şahid hakkında haddi kazf lâzım gelir,
diğerleri hakkında lâzım gelmez. Yalnız İmam Züfere göre o şahid hakkında da haddi kazf, lâzım gelmez. Zira bu şahid, bu rücu-iyle meşhudun
aleyhe zina isnad etmiş olmayıb belki iffetine kail olmuş, hakkında hayr ile senada bulunmuş olur. Vakıa şahadetinden rücu edince şahadeti
Vakıası, bir kazf mahiyetinde bulunmuşdur. Şu kadar ki bu kazf, meşhudun aleyhin hayatında vaki olmuşdur. Makzufün aleyhin badelkazf vefatı ise
kazife müteveccih olan haddi iskat eder.
Diğer Hanefî İmamlarının noktai nazarlarına göre bu şahid, filhal kazfde- -bulunmuş sayılır. Çünkü evvelce şahadet suretiyle vuku bulan zina
isnadı, şahadet mefhumuna iktiran etmekle kazf mahiyetinde bu-lunmamışdı. Bilâhare rücu edince bu isnadı, şahadet mahiyetinden soyularak kazf
halinde kaimışdır. Müteveffa hakkındaki kazf ise haddi kazfi müstelzimdir. Mebsut, Zeyleî, Dürri Muhtar. Kazf mebhaaine de müracaat!..
584 - : Zina hakkındaki şahadetlerinden rücu eden şahidler, recm edilen şahsın diyetini zamin olurlar. Şöyle ki: rücu eden her şahid, diyetin dÖrtde
birini tazmin eder, dördü de rücu etmiş ise diyetin tamamını tazmin ederler."
«îbni Ebî Leylâya göre rücu eden şahidlerin katli lâzım gelir. Çünkü bunlar, bu şahadetlerile bî günah bir insanın katline sebebiyet vermişlerdir.»
Hanefîlerden Hasan îbni Ziyadın içtihadı da böyledir. Sair Hanefî imamları ise diyorlar ki: filvaki bunlar katîl mesabesindedirler. Fakat
mütîaşereten değil, mütesebbiben katîl mesabesindedirler. Mütesebbibler hakkında İse kısas lâzım, gelmez.
Hâkimin recm hakkındaki hükmü de kısas icrasına mani bir şübhe vücude getirmek dedir. Maahaza recm, ufak taş parçalariyle yapılır. Bu şekildeki
bir kati hâdisesi ise* indelhanefiyye mübaşiren katil hakkında bile kısası müstelzim olmaz. Mebsut, Haniyye, Zeyleî.
585 - : Vaki olan şahadete binaen recm edilen şahsın macbub olduğu bilâhare tebarüz etse  diyetini vermeğe  şahidler,  mecbur olurlar. Çünkü
mecbubun tenasül âleti mevcud olmadığı cihetle hakkında isn-ad edilen zinanın kizbi mahz olduğu meydana çıkmış olur.
586 - : Vuku bulan  şahadete mebni   haddi   zina   icra   edildikden sonra şahidlerden birinin köle veya âmâ, veya kazfden dolayı mahdud



bulunduğu anlaşılsa bakılır:  eğer had,  celde suretiyle yapılmış ise şa-t-idler hakkında haddi kazf lâzım gelir. Çünkü şahadete ehl olmadıkları
cihetle vaki olan şahadetleri, kazf mahiyetinde bulunmuşdur. Ve eğer had, recm tarikiyle yapılmış ise recm edilen şahsın diyetini beytülmal, zamin
olur. Zira bu hâdise; hakimin hatasından, şahidlerin evsafını tedkikde-ki kusurundan neşet etmişdir. Hâkim ise bu gibi hususlarda islâm he-
yetiiçtimaiyyesi namına hareket eder. Çünkü dari islâmı fuhşiyyata mü-casir eşhasdan temizlemek maksadiyle hareket ederek âmmeye hizmet-de
bulunur. Binaenaleyh hâkimin bu hususdaki hatasından dolayı icab eden zaman, cemiyeti müslimıne müteveccih olub beytülmal canibinden' tesviye
edilmek lâzım gelir.
Bu zamanı bizzat hâkim deruhde edemez, buna âdcten imkân yok-dur. Maahaza bu diyeti hâkim, zanün olacak olsa kendisine sair efrad gibi
husumet teveccüh etmiş olacakdır. Bir hâdisede hasım olan kimse ise o hâdisede icrayı hâkimiyetde bulunamaz. Mebsut, Bedayî,  Fethül-ka'dir.
587 - : Bir hâkim, zina ile  müvtehem bir şahıs hakkında'üç erkeğin veya bir erkek ile iki kadının şahadetlerine binaen recmde bulunsa bakılır:
eğer böyle bir şahadetle recm icra edilebileceği zannında bulunmuş ise mercunıun diyeti beytülmal tarafından verilir. Fakat bunun ademi cevazını
bildiği halde böyle recm etmiş olduğunu itiraf ederse bu diyeti kendi malinden vermek lâzım gelir.
Fakat bir hâkim, mücerred bir kerre vuku bulan ikrar ve itirafa' binaen recm etmiş olursa zaman lâzım gelmez. Çünkü bu cihet, mahalli ictihaddır,
müctehidlerden bazıları - evvelce de beyan olunduğu üzere - bir ikrar ile de zinanın sabit olacağına kaildirler.
588 - : ihsana şahadet eden şahıslar, recm icra edildikden sonra bu şahadetlerinden rücu etseler kendilerine zaman lâzım gelmez. Çünkü onlar,
bizzat ukubeti icab eden zina hâdisesine şahadet etmiş değildirler. Asıl ukubeti calib olan zina hâdisesi, buna şahadet eden diğer şahısların
şahadetleriyle sabit olmuştur. Yalnız îmam Züfere göre bu rücu, zamanı müstelzjmdir. Zira recmin şartı, ihsandır. Bu ihsan ise o şahitlerin
şahadetleriyle  sabit olmuşdur. Bilâhare  bundan  rüculari,  haklarında mesuliyeti celb eder.
«(Eimmei selâseye göre de zina hakkındaki ikrardan rücu, muteberdir. Nitekim yukarıda işaret olunmuşdur.
Fıkhı Hanbelîde deniliyor ki haddi zinayı, haddi sirkati veya haddi şürbi ikrar eden kimse, daha had icra edilmeden veya haddin icrası esnasında bu
ikrarından rücu etse, meselâ:«ikrarımdan rücu etdlm» veya «ben ikrar etdiğim şeyi yapmadım» dese had sakıt olur. Had icra edilirken kaçması da
böyledir. Fakat zinası beyyine ile sabit olan bir şahıs, had esnasında kaçınmakla bu hadden kurtulamaz. Çünkü bunda rü-cuu müessir değildir.
Kcşgafülkına.)
(İmam Mâlike göre veliyyijl'emrin haddi zina gibi, kısas gibi bir hususda hata etmesi, beytülmal tarafından diyet vesaire verilmesini müstelzim
olmaz. Bunlar heder olur. îmam Şafiîye ve imam Ahmedin bir kavline göre veliyyül'emrin hu-dud ve kısas hususundaki hatasından münbais
diyetler, tazminat, beytülmal tarafından tediye edilir. İmam Ahmedin bir kavline göre de bunları  te'diye,  veliyyülıemrin âkilesine  lâzım  gelir.)
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Haddi Zinada Tedahül Cereyanı Ve Had Île Zamanın Ictlmaı   :
 
589 - : Haddi zinada tedahül caridir.
Binaenaleyh bir şahıs, müteaddid defalar zinada bulundukdan sonra nihayet bu fazihayı irtikâb etdiği usulen sabit olsa hakkında yalnız bir had
cezası verilir. Çünkü~ hadlerden beklenilen zecr ve te'dib, bu bir had icrasiyle temin edilmiş olabilir.
Fakat celd suretiyle had yapıldıkdan sonra zinada bulunacak olsa hakkında tekrar had icra edilebilir. Zira bu takdirde birinci hadden mü-tenebbih,
münzecir olmadığı anlaşılmış olur.
590 - : Bir cinayetden dolayı had ile zaman içtima etmez. Fakat bu cinayete müterafik olarak vücude gelen diğer bir zararın tazmini lâzım gelebilir.
Şöyle ki:
Bir kimse, bir kadınla gayri meşru mukarenetde bulunmakla hakkında had cezası tertib" edilse bu mukarenetden dolayı o kadına tazminat vermesi
lâzım gelmez. Izalei bikr takdirinde de hüküm böyledir. Çünkü bu mukarenetle izalei bikr, bir zina cinayetinden ibaretdir.
Fakat bir şahıs, gayri meşru sm-etde mukarenet etdiği bir kadının bu mukarenetle mevtine sebebiyet verse hakkında zinadan dolayı had, katli
nefsden dolayı da diyet lâzım gelir. Velev ki kadın bu mukarenete razı bulunmuş olsun. Zira bu halde iki mühim cinayet bulunmuş olur.
591 - : Bir şahıs, bir kadına cebren mukarenetde bulunmakla tenasül cihazını ifza edecek olsa hakkında hem had, hem de zaman lâzım gelir. Şöyle
ki: Kadın, eğer bevlini tutabilecek bir halde ise diyetin üç-de biri, tutamayacak bir hale gelmiş ise tamamı nisbetinde tazminat alabilir. Fakat kadın,
bu cinayete kendi rızasiyle muvafakat etmiş olursa her ikisi hakkında da had lazım gelir, tazminat itasına da mahal kalmaz. Zira böyle bir
muvafakat, mâdunennefs olan cinayetlerden dolayı lâzım gelen zamanı iskatda muteberdir. Şu kadar var ki bu cinayet, mücame-ate kabiliyetli bir
sabiyye hakkmda yapılacak olsa onun rızasiyle tazminat hakkı sakıt olmaz.  Çünkü baliğ olmayanlar,  kendi  diyet  haklarını İskata ehil değildirler.
592 - : Bir şahıs, emsaliyle nmcameat olunamayacak bir sabiyye İle zinada bulunub da tenasül uzvunu ifza edecek olsa hakkında had icra edilmez.
Çünkü böyle bir çocuk, zinaya mahal değildir. İfza vukuu ile bu cihet, tebeyyün etmiş olur. fcöyle müştehat ve cimaa mütehammil
olmayan bir sagireye ukalanın tab'ı temayül etmeyeceğinden bundan zecr için had cezası vaz edilmiş değildir. Belki bu derveti yapan şahıs, şer'an
haram olan bir ma siy yeti irtikâb etmiş olacağından hakkında şiddetli bir ta'zir- cezası tatbik edilir. Sonra o sabiyyeyc bevlini tutabilecek bir halde
diyetinin üçte biriyle inehri mislini vermeğe mecbur olur. Sülüsi diyet, vukua gelen cerihanın zamanıdır. Mehr itası da haddi müs-telzim olmayan
gayri meşru bir mücameatden dolayı icab eden bir ga--rametdir. Ve eğer bevlini tutamayacak bir hâle gelmiş ise diyetinin tamamını vermekle
mükellef olur. Bu halde mehr lâzım gelmez. Çünkü bu bir cinavetden dolayı bedeli nefs olan tam diyet itası lâzım gelince bunun dûnundeki
tazminat, buna dahil bulunmuş olur.
Bu mesele. İmamı Âzam ili1 İmam Ebu Yûsüf'e göredir. İmam Mu-lıammede göre bu halde de mehr itası lâzım gelir. Mehr, diyete dahil olmaz.
Diyeti, carünin âkilesi mukassatan verir. Mehri ise kendisi hâlen vermekle mükellef bulunur. Artık bunların arasında tedahül cari olamaz. Mebsut,

Muhit, Hindiyye,  Reddî  Muhtar. 
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593 - : Vaki olan ikrarlarına binaen hakkında celd ve"ya recm suretiyle had icra edilen şahıs,  bu  esnada firar  etse  takib  edilmeyib bu firarı,
ikrarından rücu mahiyetinde telâkki olunur.
Fakat şahadetle sabit olan bir zinadan dolayı hakkında celd veya recm suretiyle had icra edilen şahıs, bu esnada firar edib de derhal derdest edilse
bu had cezası ikmal edilir. Şu kadar var ki, aradan bir müddet geçerse tekadümi ahde binaen artık haddin bakıyyesi sakıt olur. Mebsut, Hindiyye.
594 - : Gayri meşru mukarenete şahadet vuku bulduğu halde kadın, erkeğin inkârına mukarin zevciyyet  iddiasında bulunsa her ikisinden de had
aakıt olur. Çünkü bu suretde kadın, mehr gibi bir zevciyyet hakkı iddiasında bulunmuş, erkek ise,bunun lüzumunu inkâr etmiş gibi olarak hâdisede
bir şübhe vücude gelmiş olur.
Bilâkis kadın, zinada bulundukları dört defa ikrar etdiği halde erkek, tezevvüc iddiasında bulunsa yine haklarında had lâzım gelmez. Zira bu iddia
ile bir husumet, bir şübhe tahassül etmiş olur. Kadın da meh-re müstahik olur.
595 - : Bir erkek ile bir kadın aleyhine  zina hususunda şahadet vuku buldukdan sonra kadın, bilâ beyyine ikrah iddiasında bulunsa buna iltifat
olunmaz.  Çünkü isnad edilen zina fi'lini esasen  inkâr etmesi, icrayı hadde mani olmadığı gibi ikrah iddiası da mani  olamaz.
Fakat kadının mükrehe olduğu, beyyine ile sabit olursa kendisinden had sakıt olub yalnız erkek  hakkında had  icra edilir.  Bu  takdirde erkek, o
kadına mehr namiyle tazminat vermekle mükellef olmaz. Zira - evvelce de beyan olunduğu üzere - indel'hanefiyye bir hadisede had ile zaman
içtima etmez.
(İmam Şafiîye göre bu halde mehr lâzım gelir. Çünkü müşarünileyhe göre had İle zaman içtima eder.)
596 - ; Kendisine isnad edilen zinadan dolayı hakkında bilbeyyi-ne had icra edilecek kadının henüz bikr veya retka veya karna olduğu, kendisini
muayene edecek kadınların ifadelerinden anlatılsa, artık hakkında had icra edilemez. Çünkü bu gibi bir vaziyet, zina hâdisesinin tahakkukuna
manidir. Kadınların bu hıısusdaki ifadeleri ise şübhe tevlid etmek için kâfidir. Bu halde şahidler hakkında da haddi kazf lâzım gelmez. 'Zira
bunların şahadetiyle şübhei zina hâsıl olur, şahadetleri kazf mahiyetinde bulunmuş olmaz.
597 - : Hâkimin huzurunda dört defa ikrarda bulunan bir günahkâr, hakkında had icrasına hükm olunduğu halde bu ikrarını inkâr ederek  «ben 
böyle bir ikrarda bulunmadım»  diyecek  olsa had sakıt olur Çünkü bu inkâr, ikrardan rücu demekdİr.
598 -  :  Gayri meşru mukarenetde. bulunduğu şahadetle sabit olan bir kimse, kablelhükm bir, iki veya üç kerre ikrarda bulunsa artık hakkında had
icra edilemez. Çünkü şahadet, inkâr halinde rnesmudur, ikrar vuku bulunca şahadet zail olmuş, bu ikrar ise  had icrası için kâfi  bu-
lunmamışdir.                                                 .
Bâdelhükm bu veçhile ikrarda bulunduğu takdirde de imam Ebu Yûsuf e göre had sakıt olur. Esah olan da budur. Fakat İmanı Muh amin e de göre
sakıt olmaz.
Fakat   hükümden  evvel    veya .sonra dört  defa ikrarda bulunduğu takdirde şahadet,  bil'icma   bâtıl   olub   bu ikrarların  mucebince  muamele
olunur.
599 - : Bir şahıs, kendisiyle zinada bulunduğu kadını bilâhare tezevvüc etse - esah olan kavle nazaran - had cezası sakıt olmaz. Çünkü hâdise

zamanında bir şübhe meveud bulunmamışdir. 
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Celi. İle Kecm Cezalarının Suueti İfası  :
 
600 - : Celd, vücudi cerh etmeyib yalnız müteellim edecek bir suretde mütevassıt bir değnek ile yapılır. Bu değneğin pek ince ve pek kalın
olmaması, budaksız, kenarsız ve  düğümsüz bulunması  lâzımdır.
Celdelerin adedi, hür ile hürre hakkında, yüt, rakik hakkında ellidir. Bunların bir günde vurulması, behemehal icab etmez, yarısının bir * günde,
diğer yarısının  da  ikinci  günde  vurulması   caizdir.
601 - : Celd edilecek şahıs, erkek ise setri avretini temin için yaliz izari - baldan ayağa kadar vücudunu bürüyen entari, don gömlek _ i libası
üzerinde bırakılır, diğer elbisesi çıkarılır, ayakta bulunduğu aide celdeler, bedeninin muhtelif yerlerine mütevaliyen vurulur, yalnız aşına, yüzüne,
tenasül uzvuna vurulmaz. Çünkü bunların, bu uzuvlara eya bedenin yalnız bir noktasına vurulması, bu uzuvların bozulmasına eya sahibinin helak
olmasına müeddî olabilir. Bu hadden maksad ise ;ecrdir, te'dibdir, ihîâk ve itlaf değildir.
602 - : Hakkında celd yapılacak şahıs, kadın ise kendisine otur-uğu halde bu ceza tatbik edilir, üzerinden kürk gibi kalın libasından arkası 
çıkarılmaz.
603 - : Hakkında haddi zina icra edilecek kadın,  hâmile olduğu-ıu" iddia ederse kadınlara gösterilir, gebe olduğunu ifade etdikleri tak-iîrde hamlini
vaz edinceye kadar habs olunur. Çünkü bu halde had ic-
ası, çocuğun telefine sebebiyet verir. Çocuk ise cinayetden be'rî, sair lüfusı beşeriyye gibi muhterem, tearruzdan masun bulunmakdadır.
Bu kadın, bilâhare hamlini vaz eder veya vaz etmeksizin aradan ki sene geçerse hakkında had icra edilir. Şu kadar var ki, çocuk do-şurduğu takdirde
yapılacak had, celde suretiyle olacak ise derhal yapılmaz, belki nifas vaktinin bitmesine intizar olunur. Zira nifas hali, marazdan sayılır. Mariz
hakkında bu haddin icrası ise telefine müeddi alabileceğinden caiz olmaz. Meğer ki marizin şifa bulmasından tamamen yeis hâsıl olsun. O takdirde
kendisine pek hafif bir tarzda celde :ezası tatbik edilir.
Fakat yapılacak had, recm suretiyle olacak ise vaz'ı hamli mütea-kib derhal yapılabilir. Çünkü bu halde te'hirde faide yokdur. Meğer ki çocuğun
başka bir mürebbîsi bulunmasın. O takdirde validesinin terbiyesinden müstağni oluncaya kadar had icrası te'hir edilir.
604 - : Recme gelince bu da bir meydanda mahkûm olan şahıs, erkek ise ayakda bulunduğu, kadm ise - evlâ olan göğse kadar bir çukura sokulduğu
halde kendisine ölünceye kadar ufak taşlar atılmak üzere yapılır. Şöyle ki: hâdise, ikrar ile sabit olmuş ise recm yalmz hükmü veren hâkim ile
halkdan bir taife tarafından yapılır. Hâkim, evvelâ recme  mübaşeret eder, Hakkullahı yerine getirdiğini  göstererek  halkın kendisine ittiba ederek
bu vecibeyi ifa    etmelerine  İşaretde bulunmuş olur. Maahaza halkın bu haddi icradan imtina etmeleri, bunun sukutunu icab etmez.
Fakat hâdise, beyyine ile sabit olmuş ise recme evvelâ şahidler, sonra hâkim, daha sonra halk mübaşeret eder.
605 - : Beyyine ile sabit olan zina hâdisesinden dolayı recme ilk ve şahidlerin mübaşeretle mükellef olmalarındaki hikmet, hadleri iskat hususunda
bir ihtiyalden ibaretdir. Çünkü bazı kimseler, yalan yeiv şahadete cüret et dikleri halde katle sıra gelince buna mübaşeretden imtina ederler.
Binaenaleyh bu recm hâdisesinde de şahidlerin reemden imtina etmeleri ve bu suretle bir insanın Ölümden kurtulması melhuzdur. Hattâ şahidlerden



yalnız birinin bile recme iştirâkden imtinaı takdirinde repm icrası caiz olmaz ve bu imtina sebebiyle şahidler hakkında haddi kazf de icra edilemez.
Zira bu imtina, şahadetden sarahaten rücu sayılmaz.
606 - : Şahidlor,  hazır  bulunmadıkça recm  icra  edilemez.  Hattâ henüz had ikame edilmeden şahidlerin hepsi veya bir ikisi ölse veya te-gayyüb
etse veya başka bir  suretle şahadete ehliyetdei.  mahrum  kalsa artık - zahirürrivayeye nazaran - had sakıt olur.. Yalnız Ebu Yû-süf'den bir kavle
göre şahidlerin mevtine veya gaybubetine binaen hazır bulunmaları   müteazzir   olunca   recm,   icra edilebilir.   Nitekim   şahidler, .hasta olmak
gibi bir özre rnebni taş atamaz bir halde oldukları takdirde de hâkim, onların huzurunda recme mübaşeret eder.
607 - : Zina  hâdisesi   hakkında ikame   edilen     beyyineye   nıebni recm ile hükm eden hâkim, henüz recm istifa edilmeden Ölse veya azl edilse
halefi olan hâkim, o beyyineye binaen recm cezasını istifa edemez. Belki yeniden beyyine ikamesi  lâzım gelir. Çünkü hududda imzai kaza
tetümmei kazadandır. Daha imza - infazı hükm bulunmadan hâkimin vefatiyle veya azl edilmesiyle hükmi vakıi, natamam kalmış olur.
608 - : Recm hususunda kitabülkazî ilelkazî = bir hâkimin diğer bir hâkime hükmünü havi olmak üzere gönderdiği mektub, ilâm, muteber değildir.
Bu ilâma mebni ikinci hâkim, recmi istifa edemez.
Hâkimi evvelin recme hüküm vermiş olduğuna dair diğer bir hâkim huzurunda yapılacak şahadet de  muteber olmaz.
609 - : Recm  cezasının  icra edilmesi  için  hem  zaninin,   hem" de zaniyenin muhsan bulunmuş olması şart değildir. Belki bunlardan hangisi 
muhsan ise onun hakkında recm,  diğeri  hakkında da celd  cezası tatbik edilir ve bu celd suretiyle haddin icrasına şahidlerin ölmüş veya tegayyüb
etmiş olmaları mani olmaz.
610 - : Celd ile recm veya celd ile tağ'rib cezası içtima etmez. Binaenaleyh bir zant veya zaniye hakkında recm cezası verileceği
takdirde onun hakkında ayni zina hâdisesinden veya kablcl'ihsan yapmış olduğu diğer bir zina fazihasından dolayı ayrıca celd cezası da verilemez.
Çünkü recm, kâfi derecede müessir bir ceza olduğundan artık celde mahal kalmaz.
Kezalik: bir zam veya zaniye hakkında celd cezası verildi mi. artık onun habs edilmesi,  veya başka bir yere nefy edilmesi  lâzım gelmez.
Zira terüb  edilecek   ceza,  yapılan  cinayete  tekabül  etmekdedir, başka cezaya lüzum yokdur.
Maahaza bir zanîyi veya zaniyeyi nefy etmek, onları tekrar gayri meşru hareketlere maruz bırakmak demekdir. Çünkü bunlar, kendi beldelerinden,
kendi kavm ve kabilelerinden aynbb yabancı bir muhite düşünce bu gibi fazihalara daha ziyade cüret gösterebilirler. Şu kadar var ki habs de bir nevi
tağrib demek olduğundan veliyyül'emr, bir maslahat görürse bunları siyaseten habs edebilir.
611 - : Recm icrası, mercum hakkında merasimi diniyye ifasına mani değildir.                             
Binaenaleyh recm edilen bir müslüman, usulü dairesinde gasl edl-îiv. tekfin edilir, cenaze namazı kılındıktan sonra islâm' makberesine defn edilir.
Çünkü İrtikâb etmiş olduğu günahdan dolayı dairei islâm-dan çıkmış değildir, hakkında tatbik edilen ceza İse bir keffareti zü-nub mahiyyetindedir.
Bu cihetledir ki, zamanı nebevide ikrarına bîna-cn recm edilen Mâız nammdaki bir zat hakkında Resuli Ekrem Hasretleri: «Ölüleriniz hakkında
yaptığınız şeyleri onun hakkında da yapınız. O, muhakkak öyle bir tövbe ile tövbekar oldu ki, eğer onun tövbesi bütün Hicaz ehline - diğer bir
rivayetde bütün cihan halkına - taksim edilecek olsa idi hepsine de kifayet ederdi, ben onu cennet ırmaklarına dahb çıkar  bir Halde  gördüm»  
diye  buyurmuşdur.
«Malikîlere göre zina hususunda haddin nevileri ügcUr: ya rsemdir veya maa tagrîb celddir veya bilâ tağrib ceklüîr. Şöyle ki: zinası sabit olan
mükellef, muhsan bir şahıs hakkında recm cezası tertib edi-Ur. Muhsan olmayan mükellef, hür bir zani veya zaniye hakkında yüz celde   mükellef
bir rakik  hakkında da  elli celde ile had cezası yapılır,
Maahaza muhsan olmayan mükellef erkek bir nene müddotle nefy olunur. Böyle tağrib edildiği beldede bu sene sarfında habs edilir. Nafakası ve
gidib gelmek ücreti kendi malinden verilir. Mali bulunmazsa beytülmalden verilir, beytülmalde de vüsat yok ise müsîünıanlarm üzerine teveccüh
eder.
Fakat rakik ile hür olan kadın, tağrib edilmez, velev ki rakikin mevlâsı, hurrenin kocası bu tağribe razı olsun. Bunlar kendi beldelerinde de habs
edilmezler.
Hür erkek, haricde gezib dolaşacağından beldesi ahalisinin gözün-. den bir müddet uzak düşerek onların takbih ve t a'yi derinden kurtulması
hakkında hayırlıdır. Rakik ise mevlâsımn hizmetinde bulunacağından rakabesine mevlâsımn hakkı telîûk etmisdir. Kadın ise alelek-ser hanesi içinde
oturacağı ve kendisini tanıyanlar az bulunacağı cihetle onun hakkında bu takbih ciheti nisbeten noksandır. Şerhi 'EbiPberekât,  Haşiyei  Düsukî.)
 TTinhaanp recm edilir. Bikr olan, yani: muhsan veya muhsane bulunmayan mükellef, hür erkek veya kadın da yüz cjlde ile cezalandırılır ve bir
seneİ hilâliyye-de mesafei sefer sayılan veya daha uzak bulunan bir beldeye tağrib edilir.  O beldeyi  tayin hâkime aiddir,
Zaniye, esah olan kavle göre yalnız başına tağrib cdilmoyib kendisine kocası veya başka bir mahremi veya emin bir kadın tefrik edilir. Velev ki
bir ücret mukabilinde olsun bu ücreti zaniye. fakri haline binaen veremezse beytülmal veya müslümanların zenginleri verir, bu da olamazsa
zaniyenin hali yüsrine intizaren tağribi  te'hir olunur.
Maahaza böyle bîr kadının kocası   veya  mahremlerinden   biri   kon dişine refakat için icbar edilemez.  Bunlar, bu   refakatden imtina edince 
tağrib,  yine  tehir  edilir.   Çünkü  icbar  takdirinde mücrim olmayan kimse, ta'zib edilmiş olur. Bu ise caiz değildir. Bu hususda  Şafiî fuka-hasının
başka kavileri  de vardır.
Güzel, genç bir erkek de yanında mahremi veya mevlâsı bulunmadıkça tağrib edilmez. Yolda emniyet bulunmak   da  lâzımdır.
Rakikin haddi elli celde' ile altı ay tağribdir. Bir kavle göre rakîk-ler  tağrib edilmez.  Kitabül.'üm,  Tuhfetül'muhtac.)
(Hanbelî fukahasma göre de bu hususda şu gibi hükümler vardır:
(1) : Bir  nıuhsan veya muhsane zinada  bulununca hicare ile  vesaire ile ölünceye kadar recm edilir. Recm, yüze karşı yapılmaz ve mercum,
reemden evvel bir yere nefv edilmez, kendisine atılacak taşlar, el içine  sığacak  kadar orta hacimde bulunur.  Mereumu daha büyük taşlar ite
cerihadar etmek, lâyık değildir.
(2) : Haddi  zina. beyyine ile sabit olub   recm sureüyje  yapılacak ise mahdııd ve mahdude çukur içinde bulundurulmaz. Bunların etrafında nâsın
dairevarî dolaşması mesnundur.
Fakat zina, ikrar ile sabit olursa nasın bövle dolaşması mesnun olmaz. Çünkü mücrimin knçm bu hadden kurtulması muhtemel olduğundan 
çevresinde nâsin bulunmaması münasibdir.
(3) : Had   icrası,   alelfevr vacib olur. Binaenaleyh mücrimin   marazından dolayı hakkında icah eden haddi zina, te'hir edilmez. Bu had, sıcak



havada, soğuk havada da ikame edilir.
Ancak gebe olan kadı nhakkında çocuğunu doğuruneaya kadar ne recm. ne de had cezasv tatbik edilemez. Recm cezası, çocuka flüt verdik-dftn
sonra ona süt verecek başka kadın bulunursa veya bir kimse onun südünü tekeffül ederse tatbik edilir. Ve illâ çocuğun sütden kesileceği vakte kadar
intizar olunur. Celd suretinde ise bu ceza, nifas müddeti nihavet buldukdan ve blinvesi kuvvetli olub telefinden korkulmaz bir halde bulundukdan 
sonra  celd cezası, tertib  edilir.
(4) : Gayri muhsan olan bir hür veya hürre zinada bulunsa kendisine yüz celde vurulur ve bir sene müddetle mesafei kasr bulunan muayyen bir
beldeye nefy edilir. Çünkü Resuli Ekrem Efendimiz böyle buyurmuşdur. Bu mesafenin maduni ise ikamet - hazer hükmündedir. Nefy edilecek yeri
veliyyül'emr tayin eder. Fakat nefy edildiği beldede habs edilmez. Şayed arada bir kaçamakhk ederek beldesine gelirse nefy 'müddetini ikmal* için
yine menfasına gönderilir.
(5) : Nefy edilecek kadına kolaylıkla mümkün  olursa bir  mahremi tefrik edilir. Mahremi, onu menfasında iskân eder, vaziyetini iyi görürse
kendisi geri döner. Ve dilerse  onunla beraber bir sene nihayetine kadar orada İkamet eder. Mahremi ücretsiz gitmekden imtina ederse bu ücreti
kadın kendi mâlinden verir. Kadının mali müteazzir olursa beytülmalden verilir.
Nefy edilecek kadının mahremi, beraber gitmekden imtina eder veya* mevcud bulunmazsa yolda emniyet bulunduğu takdirde yalnızca nefy edilir.
Diğer bîr kavle göre kendisine refakatde bulunmak için emin bir kadın  isticar edilir.
(6) : Muhsan olmayan garibüddiyar bir kimse, zinada bulunsa vatanından başka bir beldeye tağrib edilir, bu beldede bu  fazihayi irti-kâb etse
buradan da başka bir beldeye nefv edilir, bu müddetler arasında  tedahül carî olur. Bu   müddetleri son teb'id edildiği  beldede   ikmal eder. Çünkü
bu iki had bir cinsden olduğu cihetle bunlarda tedahül  carîdir.
(7) : Zani,  rakik bulunsa  haddi  elli ceîdedir. Rakik.   orkek  olsun olmasın tağrib  edilmez,  hakkında re cm cezası da tertib  edilemez.
Kes-şafül'kına, Şerhül'münteha.)
(Zinadan dolayı recm cezası, hadisi nebevi ile sabitdir, bu husus-çja bütün eimmei kiramın ittifakı vardır. Yalnız havaric taifesi, tevatür derecesinde
bulunmayan haberleri inkâr etdikleri için recm cezasını kabul etmemekdedirler. Halbuki bu recm hâdisesi, zamanı nebevide bir iki defa vuku
bulmuşdur, bu hususdaki haberler, pek ziyade kuvvetlidir.)
(Zinadan dolayı nefye kail olan zevat diyorlar ki: zamanı saadet-de ve Hulefai Raşidîn devrinde celd ile nefy cezası cem edilmişdir. Zina
hâdiseleri; sohbet, ülfet, ünsiyet gibi. sebeblerden neşet eder, tağrib ise bu gibi sebebleri ortadan kaldırır.)
Buna cevaben, hanefî fukahası diyorlar ki: bu tağrib cezası, asrı saadetde ve Hülefai Raşidîn devirlerinde muttarid bir suretde devam etmemişdir.
Bazı hâdiselerden dolavı tağrib vukua gelmiş ise de bu. haddi ikmal için değil, belki bir maslahat ve siyasete müstenid bulun-muşdur. îmam Ali
Hazretlerinin: fitne için nefy kâfidir) dediği malûmdur. Şu kadar var ki veliyyül'emr', bir maslahat görürse bir ta'zir olmak üzere mücrimi nefy

edebilir. 
[10]

 
(ÜÇÜNCÜ MEBHAS)

 
HADDİ KAZF HAKKINDADIR.

 
İÇİNDEKİLER: Kazfin ve haddi kazfin mahiyetleri ve tjaddi kaz-İin sebebi: Kazife, makzufe aid şartlar. Makzufün bihe aid şartlar. Mak-zufün fin
ile nefsi kazfe aid şartlar. Haddi kazf icrası için husumete şahsî dâvaya lüzum bulunduğu. Kazf den dolayı afüv, ibra ve müsaleha muteber midir.
Hadid kazfi dâvaya salâhiyetdar olub olmayanlar. Kazfin ne suretle sabit olacağı. Haddi kazfin sureti icrası. Hazfların içtimaiyle haddi kazfde

tedahül cereyanı. Haddi kazfi iskat eden bazı sebepler. 
[11]

 
Kazfin Ve Haddi Kazfin Mahiyetleri Ve Haddi Kazfin Sebebi :
 
612 - : Kazf, ıstılah  kısmında da yazıldığı  üzere lûgatda mutlaka remy   =  atmak  manasınadır. Remyi  hicare  gibi.  Bilâhare  başkasına
mekârihden olan şeyleri isnad etmek mânâsında kullamlmışdır. Kazfe «firye» de denir, iftiradan alınmış gibidir.
Kazf, fıkıh istüahınca: «bir kimseye tayir ve şetm ma'ksadiyle zina isnad etmek» den ibaretdir. Şehadet tarikiyle olan isnad, kazf değildir.
Başkasına zina isnad eden şahsa «kazif», kendisine zina isnad edilen kimseye «makzuf», zina isnad::ıda kullanılan söze de «makzufün  denir.
Kazfin vuku bulduğu yere de «makzufün fin» denilir.
613 - : Haddi kazf,  bir muhsan veya muhsanaya dari adide taT-yir ve şetm kasdiylc zina isnad eden mükellef bir şahıs hakkında tatbik edilecek bir
ukubet demekdir ki, bunun mikdarı, hür ve hurre hakkında seksen, rakik hakkında da kırk celdeden  - kırk değnek darbesinden ibaretdir.
Bu babda muhsan ile muhsanadan maksad ise mükellef, yani: âkil, baliğ, hür, müslim, zinadan afif - zinadan nefsini siyanet etmekle maruf kimse
demekdir.
614 - : Haddi kazfin sebebine, bunun yapılmasındaki hikmeti teş-rüyyeye gelince bu sebeb, yukarıda yazıldığı veçhile kazfin vuku bulmasından ve
bu kazf ile makzufe âr lâhik olmasından ibaretdir. Bundan dolayı haddin meşruiyetindeki  hikmet  ve maslahat ise  nâsın haysiyetini korumakdan,
hukukunu siyanet «tmekden ve  saireden  ibaretdir. Şöyle ki: kazf, haddi zatında gayri meşru bir tecavüz demekdir. Bu kazf yüzünden ihsan şeraitini
cami olan bir mak-zuf, arlanır, (müteessir ve mu-, tazarrır olur. Binaenaleyh kendisinden bu ân, bu teessür ve zararı def için kazif hakkında bir ceza
verilmesi icab eder ki bu ceza, hem bir ukubet, hem de manevî tazminat kabilinden bulunmuş olur. Bu sayede mak-zuf' teşeffii sadr etmiş, şahsına
isnad edilen lekeden kurtulmuş, ruhî elemleri teskin edilmiş olur, cemiyet arasında da bu gibi hürmet ve şerefe münafi isnadların vukuu tahdid
edilerek umumî âdaba riayet ciheti  tahtı temine alınmış bulunur.
«(Maliki fukahası, kazfi şu suretle tarif etmekdedirler: Mükellef bir insanın hür, afif, müalim, baliğ veya sagîre olub va-te mütehammil bulunan bir
kimseye zina isnad etmesinden veya onun nesebini babasından veya baba  cihetinden olan dedesinden kat ve inkâr eylemesinden ibaretdir.
Haddi kazf, hür ve hurre hakkında seksen celde, rakik hakkında kırk celdedir. Sair eimme de buna kaildir. Yalnız Evzaî'ye göre rakikir. haddi de



hürrin haddi gibidir. Şerhi Ebil'berekât,  Elmizanül'kübra.) 
[12]

 
Kazife Aid Şartlar :
 
615 - : Bir şahıs hakkında haddi  kazf in tatbik edilebilmesi  için bir takım şartlar vardır ki, bunlar kazife, makzufe nıakzufün bihe, mak-zufün fihe,
nefsi kazfe aid olmak üzere beş neve ayrılır. Bunlardan kazife aid olan şartlar, aşağıdaki üç meselede gösterilmiştir.
616 - : Kazifin âkil, baliğ olması, şartdır.
Binaenaleyh çocukların, mecnunların yapacakları kazfden dolayı haklarında haddi kazf, lâzım gelmez. Çünkü bunlar ukubete ehil değildirler,
bunların bu kazfleri cinayetden sayılmaz.
617 - : Kazifin ,muhtar olması şartdır.
Binaenaleyh mükrehin veya naimin yapacakları kazf, haklarında haddi müstelzim olmaz.
618 - : Kazifin isnad etdiği fazihayı dâva vukuunda dört şahid ile isbatdan âciz olması şartdır.
Binaenaleyh kazif, iddiasını isbat edebilirse hakkında had icra edilemez.
619 - : Kazifin hür, muslini, zinadan afif, hali kazfde gayri sek-ran olması şart değildir.
Binaenaleyh kazfde bulunan bir rakik, bir zimmî, bir müste'men, bir zam veya bir sekran hakkında da haddi kazf, icra edilebiliri Meb-sut, Hidaye,
Hindiyye.
" ( Malikîlcre göre de kazifin âkil, baliğ olması şartdır. Gayri müs-lim v.ya sekran olması hakkında haddi kazf, icrasına mani değildir, Ştnhi 
Ebil'berekât.)
 (Şafiilere göre de henüz baliğ olmayıb mümeyyiz bulunan bir ka-zıt uakkmda zfccı* ve le'dib için ta'zir ile iktifa olunur. Tuhfe.)
(Hanbelilcre göre de kazifin baliğ, âkil muhtar - gayri rnükreh, bulunması, makzufun babası veya dedesi olmaması şartdır. Aksi takdirdo had icra

edilemez.  Neylülmeâreb.) 
[13]

 
Makzufe Aid Şartlar  :
 
620 - : Makzufun muhsan, makzufenin muhsana olması şartdır.
Binaenaleyh akl, buluğ, hürriyet, islâm, iffet vasıflarını cami olmayan bir şahıs hakkındaki kazf, ta'ziri müstelzim olursa da haddi müstelzim
 olmaz.                  .
İffetden maksad, bir şahsın nefsini zinadan vikaye eder olmakla maruf bulunması halidir, gerek nikâhı sahih ile nıütcehhü bulunsun v? gurek
bulunmasın.
Bir kimsenin ömründe velev bir kerre olsun liaynihî haram bir su-reme birisiyle mücameatde bulunmuş olması, bu iffetden mahrumiyetini ıntacder.
O mücameat, gerek haddi zinayı müstelzim olsun ve g'jıvi; olmasın. Şübhe ile veya fâsid nikâh ile vuku bulan mukarenetler, bu kabildendir.
Kezalik: başkasının menkuhesiyîe veya muteddesiyle veya kendisinin süt kardeşi ile tezevvüc ederek mukarenetde bulunmuş olan kimsinin de
iffeti sakıt olmuş olur.
Bu, imamı Azama göredir. îmameyne göre bu tezevvüc ve muku-renet, eğer bilerek vuku bulmamış ise iffeti izale etmez.
Ligayrihi haram bir suretle vuku bulan mukarenetlerde bu iffete münafi değildir, bir şahsın kendi refikasına âdeti esnasında veya oruçlu bulunduğu
bir zamanda tekarrüb etmesi gibi. Çünkü bu hürmet leı. bir arızaya mebni olmakla zevale müteveccih bulunur.
Maahaza hâkim, ihsan hususunda zahiri hale nazarla iktifa eder. bu ciheti fazla teftişe lüzum görmez. Mebsut, Bedayi.
621 - : Makzufun malûm olması şartdır.
Binaenaleyh meçhul bir şahıs hakkındaki kazf, haddi müstelzim olmaz.
Meselâ: iki şahsa hitaben «Biriniz zanidir» denilmesi, haddi icab etmez.
Kezahk: bir cemaate hitaben: «Bîriniz müstesna olmak üzere hepiniz zanidir» .veya «içinizde bir şahısdan başka zani ypkdur» denilmesi, haddi
müstelzim olmaz.
Fakat Fetavayi Hindiyyede mezkur bir meşe buna muhalif bulun-makdadır. Şöyle ki: bir cemaate hitaben «Biri müstesna olmak üzere hepiniz
zanisiniz» denilmesi, haddi müatelzim olur, o cemaatden her bi-ri, müstesna tayin edilmedikçe bu haddi dâva edebilir.
Kezalik: bir şahsa hitaben «Senin ceddin zanidir» denilmesi veya müteaddid kardeşleri olan bir kimseye hitaben «Senin kardasın zanidir» denilmesi,
haddi İcab. etmez. Çünkü ced mefhumu, âlâya da esfele de şâmildir. Kendisine zina isnad edilen kardeş ise gayri muayyendir. Bedayî, Mebsut.
622 - : Makzuf, kazifin füruundan bulunmamak şartdır.
Binaenaleyh bir kimse hakkında babası veya dedesi veya anası veya ceddesi tarafından vukubulacak kâzf, haddi müstelzim olmaz. Çünkü bu
kimsenin kendi babasına, dedesine, anasına veya büyük validesine karşı haddi kazf dâvasında bulunması, bunlara karşı mükellef olduğu ta'zim ve
tevki  vecibesine muhalifdir.
Fakat bir kimse, kendi babasına, dedesine veya anasına veya kardeşine yahut amcasına kazfde bulunsa hadde müstahik olur. Mebsut, Be-dayi.
623 - : Makzufun nâtık bulunması şartdır.
Binaenaleyh bir dilsiz şahıs hakkında vukubulacak kazf, haddi müstelzim olmaz. Çünkü had icrası için dâva( gartdır. Dilsiz ise maksadım
sarahaten ifadeye kadir olmadığından onun bu hususdaki ifadesi, husumeti, şübheden hali olamayacağı cihetle onunla had ikame edilemez.
624  - : Makzufun mecbub, hünsai müşkil, makzufenin retka, karna bulunmaması şartdır.
Binaenaleyh bunlardan biri hakkındaki kazf, ta'ziri müstelzim olursa da haddi müstelzim olmaz. Çünkü bunlar, zinaya mahal olmadıkları cihetle
bunların hakkındaki kazfin kizbi mahz olduğu aşikârdır. Bedayî, Hidaye.                                                                                     
625 - : Makzufun her halde sabitünneseb olması şart değildir. Binaenaleyh zinadan veya mülâane     suretiyle kocasından ayrılmış
olan bir kadından doğmuş, muhsan bir kimsenin şahsı hakkındaki kazf, haddi müstelzim olur. Çünkü bunların şahısları masumdur, bunlar



validelerinin günahlarından mesul değildirler. Fakat bunların valideleri hakkındaki kazf, haddi müstelzim olmaz..Zira bu kadınlar, ihsan
hakkından mahrum bulunmuşlardır. Mebsut.
626 - : Makzufun kazf vaktinde hazır veya ber hayat olması, şart değildir. Binaenaleyh gaib veya ölü hakkındaki kazflerde - ileride beyan
olunacağı veçhile - haddi müstelzim olur. Hindiyye, Bedayi.
«(Malikîlere göre de kazif hakkında haddi kazf icra edilebilmesi için makzufun baliğ, âkil, hür, müslim, afif, âleti tenasüle sahib olması şartdır.
Binaenaleyh kablel'kazf zinada veya livatade bulunmuş veya uzvu tenasülü kesilmiş bir kimseye zina isnadı, haddi kazfi müstelzim olmaz.
Babası, anası bilinmeyen menbuz -= lâkit aian bir şahsın nesebi nefy edildikde bakılır: eğer muayyen bir kimseden nefy edilerek meselâ «Sen
fülânın oğlu değilsin» denilse bununla kazifi hakkında had lâzım gelmez. Bunda ittifak vardır. Fakat mutlak suretde nefy edilerek «Ey veledi zina»
denilse bunda iki kavi vardır. Lahmî'ye göre had lâzım gelmez. Çünkü böyle atılmış çocuklarda galib olan, veledi zina olmakdır. îbni Rüşde göre
ise had lâzım gelir. Zira sahih bir nikâhdan mütevellid olmakla beraber sokağa atılmış olması ihtimal dahilindedir,, racih olan da bu kavidir.
Fakat bir lâkite «Ey zani oğlu» veya «Ey zaniye oğlu» denilse bununla nesebi nefy edilmiş olmaz, belki onun babasına veya anasına kazf edilmiş
olur. Bu halde kazife bil'ittifak had lâzım gelmez. Zira onun ebeveyni meçhuldür.
Şayed bu lâkiti bir kimse İstilhak eder, yani: kendisinin oğlu olduğunu ikrar ve itiraf da bulunmuş olursa nesebi ondan sabit olacağından kazifi
hakkında had lâzım gelir. Şerhi Ebü'berekât, Haşiyei Düsukî.)
(Şafİîlere göre de makzufun muhsan olması şartdır. Maamafih ihsan hususunda zahiri hale nazar ile iktifa olunur. Hâkim, bu hususda setri vacîb
olan bir fazihanın mevcudiyetini izhara müeddî olacak bir teftiş ile meşgul olmaz, belki kazife isnad etdiği zinadan dolayı haddi icra eder.
Tuhfetül'muhtaç, Muhtasarı Müzeni.)
(Hanbelîlere göre makzufun bah'ğ ve baliğe olması herhalde lâzım değildir. Mukarenete kabiliyetli olması kâfidir ki bu, erkeklerde on bir, kızlarda
dokuz yaş ile tahdid edilmiştir. Şu kadar var ki, böyle baliğ olmayanlar hakkındaki kazfden dolayı derhal had icra edilmez, belki onun bulûğuna
intizar olunur, 'çünkü taleb hakkı ona aiddir, bu hakkı velîsi dâva edemez. Keşşafül'kına.)
(Ibni-Ebi Leylâya göre bir zaniye yapmış olduğu muayyen bir zina ile kazfden dolayı kazif hakkında had lâzım gelmezsede ona mübhem suretde
veya başka bir zina isnadı suretiyle vuku bulacak kazf, haddi müstelzim olur. İbrahim Nahaiiîin içtihadı da böyİedir. Demek oluyor ki bu iki zata

göre her halde ihsan şart değildir.) 
[14]

 
Makzufun Fihe Aid Şaktlar :
 
627 - : Kazfin sarih veya sarih mecrasına cari bir lâfz ile vuku bulması şartdır.
Binaenaleyh kinaye ile, ta'riz ile, ahresin işaretiyle vuku bulan kazfler - şübhe ihtimalinden hali olmayacağı cihetle - haddi müstelzim olmaz.
Zinayı sarahaten ifade eden bir. lâfz ile yapılan kazf, bir kazfi sarih-dir. «Fülân zanidir» denilmesi gibi.
Bir kimsenin nesebini nefy etmek suretiyle yapılan kazf de sarih mec rasina caridir.
Bir kimseye kinaî bir tabir üe zina ianad etmek de kazf bilkinayedir. Bir kadına hitaben «Ey fâcire!.» veya «Zevcini risva etdin» denilmesi gibi.
Birisine zina isnad eden şahsa hitaben «Sen doğrusun» denilmesi de tariz kabilindendirJ Fakat «Sen doğrusun, o dediğin gibidir» denilmesi sarih
hükmündedir.
628 - : Kazfin kitabetle vuku bulmayıb lisan ile vuku bulması şartadır.
Binaenaleyh yazı ile yapılan bir kazf, haddi rnüstelzim olmaz. Çünkü kitabet şübheden, ihtimalden hali değildir. Had ise gübhe ile, ihtimal ile icra
edilemez.
629 - : Makzufün bihin makzufdan suduru mutasavver bulunmak şartdır. Eğer mutasavver olmazsa kazf tahakkuk etmiş olmaz.
Meselâ: Bir kimseye hitaben «Sen daha doğmadan» veya «Sen daha yaradılmadan zina etdin» denilmesi, haddi müstelzim değildir. Çünkü bu
hallerde zina tasavvur olunamaz.
Kezalik: bir kimseye hitaben «Senin elin, veya gözün,- veya arkan zina etdi» denilmesi kazf değildir. Zira bu uzuvlardan zina sadır olamaz. Bunlara
zina isnadı bir mecazdan ibaretdir.
Kezalik: bir kadına hitaben «Sen mükrehe, veya matuhe, veya mec-nune, yahut uykuda olarak zina etdin» denilmesi kazf sayılmaz. Çünkü bu
hallerde mesuliyeti müstelzim olacak veçhile bir zina cinayetinin vücudu mutasavver değildir.
Kezalik: bir kimseye «Sen validenin oğlu değilsin» denilmesi, bir kiz-bi mahz olacağı cihetle kazfden madud değildir. Zira valideden riefyi ne-seb,
mutasavver değildir, her insanın bir valideden tevellüdü, hakikaten sabit bir keyfiyetdir.
«Sen ananın ve babamn oğlu değilsin» denilmesi de bu hükümdedir. Çünkü bu söz de kizbden halî değildir. Mebsut, Bedayi.
Yukarıdaki üç şart üzerine aşağıdaki meseleler de tefemi eder:
630 - : Bir kimse, bir şahsa hitaben «Ey zani» deyib, o da «Hayır zani sensin» veya «Belki sensin» dese ikisinin hakkında da haddi kazf, lâzım
gelir. Çünkü bu suretle her bin diğerine sarih bir lâfz ile kazf etmiş olur. Böyle biri birine kazf etmekle aralarında takas vücude gelmiş olmaz. Zira
bu hadde âmme hukuku teallûk etmiadir.   
631 - : Bir erkek, zevcesine «zaniye» demekle kadın da «hayır zani sensin» dese erkeğe lian, zevceye de haddi kazf, lâzım gelir. Şu kadar var ki, bu
kazfden dolayı kadın hakkında evvelâ haddi kazf icra edilince kocasından lian sakıt olur. Çünkü kazf, mahdud bir kadın hakkında vuku bulmuş
olur. Mahdudun ise şahadete ehliyeti yokdur ki lian icras» kabil olsun. Bedayi.
632 - : Bir kimse, kendi refikasının doğurduğu çocuğun kendisinden olduğunu ikrar, badehu nefy edecek olsa hakkında lian lâzım gelir. Bilâkis
evvelâ nefy edib badehu tasdik else hakkında haddi kazf icab eder. .Çünkü badennefy ikrar edince nefsini tekzib etmiş olur. Her iki sııret-de de
çocuğun nesebi - sabıkan veya lahikan vuku bulan ikrarına binaen - kendisinden sabit olur.
633 - : «Ey zani oğlu» ve *ey zaniye oğlu*, «ey zani ve zaniye oğlu» gibi tabirler, bütün sarih tabirlerdir. Birinci tabir ile muhatabın babasına,
ikinci tabir ile anasına, üçüncü tabir ile de her ikisine kazf edilmiş olur.
Kezalik: «veledi zina*, «ibni zina» tabirleri de sarih olub bunlar ile muhatabın validesine kazf edilmiş olur.
Fakat kahbe, habise, muhannes gibi tabirler, sarahaten kazfden madud değildirler.



634 - ; Bir kimse, bir şahsa tarizen «benim babam zani değildir;* veya «benim anam zaniye değildir» dese bununla haddi kazfe müstahik olmaz.
Çünkü bu suretde muhatabın sahihünneseb olmadığına bir tariz var ise de  bu;   sarahaten  değil,  kinaye  tarikiyledir.
Kezalik: bir kimseye hitaben «Sen nâsın en zanisisin» denilmesi, haddi müstelzim olmaz. Zira bu tabirden maksad, «Sen insanlar arasında pek
ziyade zina edici bir insansın» demek olabileceği gibi «.Sen her-kesden ziyade zinaya kadir bir kimsesin» demek de olabilir. Böyle bir ihtimal ise
had icrasına manidir.
«Sen fülândan daha. zanîsin» denilmesi de bu hükümdedir. Yalnre İmam Ebu Yûsüf'e göre bu söz, haddi müstelzim olur.
«Sen zina edersin» sözü de haddi icab etmez. Çünkü bu tâbirin hâle de istikbale de ihtimali vardır, bununla her halde zinanın vukuu iddia edilmiş
olmaz. Bedayi.
635 - : Bir kimseye «Sen babanın oğlu değilsin» denilmeyi o kimsenin validesi hakkında bir kazfdir. Bu söz gerek gazab halinde söylensin ve
gerek söylenmesin. Çünkü bu söz, nefyi neseb için söylenir.
Fakat bir kimseye «fülân senin baban değildir» veya «sen fülâmn oğlusun» denilse bakılır: eğer bu söz gazab ve müşateme halinde söylenmiş ise
kazf sayılır. Çünkü gazab hali buna bir karine teşkil eder. Fakat gazab halinde söylenmemiş ise kazf sayılmaz. Zira bu sözler, hem nesebi nefy ve
hem de ahlâk ve etvarda müşabeheti nefy maksadiyle söylenir. Böyle bir ihtimal ise kazfe münafidir. Bedayi.
636 - : Bir  kimseye  hitaben «senin  zani olduğunu haber aldım* denilmesi, haddi müstelzim bir kazf değildir. Çünkü bu,  bir hikâyeden ibaretdir. 
Bizzat zinaya nisbet değildir.
Bir kimseye «lûtî» denilmesi de kazf sayılmaz. Zira bu, müeerred lût kavmine bir nisbetden ibaretdir, her haide fi'li şeni icrasını iktiza etmez. Hattâ
«Sen Lût kavminin yapdığını yapmışsın» denilmesi biLr İmamı Âzam'a göre kazfden madud değildir. Fakat bu isnad, İma mey ne göre kazf sayılır.
Bedayî.
637 - : Bir  şahsı, mensub olduğu ırkın veya kabilenin  gayrisin, nisbet etmek, kazf midir, değil midir, meselesinde ihtilâf vardır. Meselâ: bir Araba
nebetî, bir Aceme rumî, bir Türke Habeşî, Kureygden bir zata Bahilî denilse bu, Hanefî fukahasınca kazf sayılmaz. Bu, bir şahsı mensub olmadığı
bir kabileye nisbet olduğundan bir yalan söz sayılır. Nitekim babası beyaz veya şehirli olan bir şahsa «Ey ibni esved, ey köylü oğlu» denilmesi de
böyledir. Bedayî.
638 - : Bir erkeğe hitaben «Ey zaniye» denilmesi, kazf sayılmaz. Bu, bir erkek hakkında mutasavver olmayan bir şey ile kazf demekdir. Bu cihetle
bu söz, lâğuvdur. ÇünKü bir erkeğe, kadınlara mahsus bir fi' lile, yani mücameat için nefsini  temkin ile  kazf edilmiş  olur.
Bu mesele, îmamı Âzam ile imam Ebu Yûsuf'e göredir.-îmanı Mu-hammed'e göre bu, kazf sayılır. Te'nis harfi olan ha, mübalâğa için ilâve edilmiş
olabilir. Allâme, mekkâre tabirlerinde olduğu gibi veyahut b;ı harf, bir silei zaide bulunmuşdur, bu hazf edilince «ey zani» denilmiş olur.   
Fakat bir kadına «Ey zani» diye kazf edilmesi, bil'ittifak haddi icab eder. Zira tenis alâmeti olan harf, bazan hazf edilir. Nitekim kadınlara haiz,
hâmil denilir. Bedayî.
639 - : Kazf hususunda zina lâfziyle ayni mânâyı ifade edib başka lisanlara aid bulunan lâfızlar arasında fark  yokdur, onlar da haddi icab eder.
Türkçede  «rusbi» tabiri   «zaniye»   tabiri  hükmündedir.   «Sen piçsin» tabiri de  haddi kazfi  müstelzimdir. Bedayî,    Abdurrahim, İbnı Nüceynı
fetvaları.             
«(Malikîlere göre de kazfe mahsus tabirler, sarih ile tariz kısımlarına ayrılır. Zanî, zaniye tabirleri sarihdir. «Ben zani değilim», «gözün, veya elin,
veya ayağın zina etdi» gibi tabirler de ta'riz kabilinden-dir.
İmam Malikden bir kavle nazaran ta'rizler, mutlaka haddi müstel-zim olur. Binaenaleyh birisine hitaben «fakat ben zani değilim» denilse kaili
hakkında had lâzım gelir.
İmam Malike göre «Ey Lûtî» tabiri, sarahaten kazfden maduddur. «Lût kavminin yapdığını yapan» tabiri de böyledir. İmam Ahmede göre de
böyledir. Bu zevata göre livata fazihası da zinadan maduddur.
Bir erkeğe âhir, bir kadına kahbe, fâcire denilmesi de haddi icab eder.
Birisine muhannes denilmesi de kaili hakkında haddi müstelzimdir. Meğer ki bunu söyleyen şahıs, bununla kazf kasdinde bulunmamış oldu- ğuna
dair yeniin etsin.
Hür, müslim bir Arabîye «Sen hür değilsin» denilmesi veya ona «Ru-%!. farisî, veya nebetî denilmesi kazf sayıhb haddi icab eder. Çünkü bununla
onun nesebi inkâr edilmiş olur. Halbuki Arabların enşabı mahfuzdur, onlardan birini kabilesinden, ırkından başkasına nisbet etmek, onun hakkında
kazfde bulunmak demekdir. Fakat başka ırklardan bir kimseyi cinsinin gayrisine nisbet etmek, meselâ bir Rumîye zenci veya*bir eb-yaza esved
demek haddi icab etmez.
Bir kimseye fâsik, fâcir; kâfir, yahudi veya ehli riba, hinzir, eşek, kelb, kelb oğlu veya fâsikanm veya facirenin oğlu diye hitab edilmesi, kaili
hakkında tedibi icab eder. Fâsik veya fâcir söziyle zina kasd edildiğine karîne bulunursa, meselâ «ey fülâne ile fücurda bulunan» denilirse bu söz,
hadi müstelzim olur. Şerhi Ebil'berekât, Haşiyei Düsukî.)
(Şafiîlere göre de kazfdeki tâbirler, sarih ile ta'riz kısımlarına ayrılır. İmam Şafuye göre ta'riz ile kazfe niyet edildiği ve bir ta'riz, kazf, ile tefsir
olunduğu takdirde haddi icab eder ve illâ etmez.
îmanı Ahmed İbni Hanbelin bir kavli de bu veçhiledir. Mebsut.) {Hanbelîlere göre de kazfe aid lâfızlar sarih ile kinaye kısımlarına münkasimdir.
«Ya zani, ya âhir, ya lûtî, sen. fülânın veledi değilsin» sözleri sarihdir. «Ey muhannes, ey kahbe, ey fâcire, ey habise» sözleri de kinayedir.
Bir kimsenin zevcesine hitaben «kocam risva etdin, kocanın fİrasını ifsad etdin, kocanın başını aşağı indirdin, kocanı boynuzlu yapdın» denilmesi
de kinayeden maduddur.
Bir Arabîye ey nebetî veya ey fürsî veya ey rumî veya bunlardan birine ey arabî denilmesi de kinaye kabilindendir. Binaenaleyh bu gibi kinaî

tâbirler ile hakikati zina kasd edilirse haddi müstelzim olur. Kasd edilmezse kaili yalnız ta'zir olunur. Neylülmeârib.) 
[15]

 
Makzufün Fih İle Nefsî Kazfe Aid Şaktlau :
 
640 - : Kazf in dari adilde vukuu şartdır.
Binaenaleyh dari bağîde veya dari harbde vuku bulan kazfler, haddi müstelzim olmaz. Çünkü hadleri ikame edecek olan, veliyyüPemrdir.



Veliyyüi'emrin ise bu yerlerde velayeti  carî değildir. Bedayî.
641 - : Kazfin mutlak  olması, yani    bir  şarta muallâk  veya bir vakte muzaf bulunmaması şartdır.
Binaenaleyh kazfi muallak ile kazfi muzaf, haddi müstelzim olmaz. Velev ki  bilâhare şart, tahakkuk  etsin  ve izafe  edilen vakit gelib çatsın.
Çünkü bu iki takdirde bir şahsın zinakâr olduğu kafi suretde iddia ve ifade edilmiş olmaz.
642  - : Kazfi muallâk,  bir  şarta talik   suretiyle   yapılan kazfdir. eŞu yere gidersen zanîsin» denilmesi gibi.
Kazfi muzaf bir vakte izafe suretiyle vuku bulan kazfdir. «Sen şu haneye gidecek gün zanisin» veya «sen fülân ay girince zanisin» denilmesi gibi.

işte bu gibi kazflerden dolayı had lâzım gelmez. Bedayî, Hindiyye. 
[16]

 
Haddi Kazf İcrası İçin Husumete - Şahsî Dâvaya Lüzum Bulunduğu  :
 
643 - : Hâlisen   hakkullah  olan,  yani:   yalnız  âmme  mesalih  ve menafiinden bulunan hadlerde dâva ve husumet şart değildir. Bu husus-da
«şahadeti hısbe» de kâfidir. Bu şahadet ile had icra edilebilir. Haddi zina, haddi şürb gibi. Fakat haddi kazf böyle değildir. Bu hususda hem
hakkullah, hem  de hakkı şahsî mevcuddur.  Şöyle ki:
Kazf yüzünden bir ma'siyet irtikâb edilmiş, cemiyet hayatında bir sarsıntı zuhura gelmiş, bazı masum kimseler töhmet altında kalmış, aralarında
tesanüt ve teavün carî olması lâzım gelen cemiyet efradından bazılarına lâhik olacak ardan bütün cemiyet, az çok müteessir bulunmuş olacakdir. Bu
cihetle bu isnad, âmme hukukuna dokunmuş olur. Fakat diğer cihetden bu isnad,* doğrudan doğruya muayyen bir şahsa müte-veccihdir. Bu yüzden
asıl kendilerine âr lâhik olacak şahıslar, müteay-yendir. Bu itibar ile de bu isnad, şahsî haklara aid bulunmakdadır. Şahsî haklar ise şahsî dâvalar
neticesinde istifa olunur.
Binaenaleyh sair şahsî haklarda olduğu gibi haddi kazf hususunda da şahsî dâva lâzımdır.
644 - : Makzuf olanlar, her ne kadar husumet hakkına mâlik, haddi kazfin istifasını taleb etmeğe salâhivetdar iseler de bu babda husumeti
tefaddulen terk, haddi mütalebeden tevakki etmeleri evlâ görülmek-dedir. Çünkü böyle bir husumet neticesinde çirkin bir isnad, işaa edilmiş
olacakdir. Bu gibi şeylerin işaa ve tescil edilmemesi ise şer'an mendub-dur. Fenalık yapanlara karşı afüv ve fazl le mukabelede bulunmak  ise
tekvadan, âlicenabhkdan maduddur. Nitekim bir âyeti Kerîmede buyuruîduğu gibi diğer bir âyeti celîlede de  buyurulmuşdur.
645 - : Makzuf, kazifi afüv etmeyerek hakkında dâva açdığı takdirde hâkim, bu dâvadan sarfı nazar etmesmi  makzufe tavsiye  etmelidir. Çünkü

bir cemiyet efradı arasında bu gibi hususlardan dolayı afüv ve setr ile muamele yapılması, müstahsen bir hareketdir, Mebsut, Bedayi. 
[17]

 
Razfden Dolayı Afüv, İbra Ve Müsaleha Muteber Mîdir?..
 
646 - : Kazfden dolayı bir dâva kapısı açmamak evlâdır. Buna rağmen böyle bir dâva vuku bulunca hâdise usulü dairesinde takib edilir. Hattâ kazf
vukuu, beyyine ile sabit oldukdan sonra veya kablel'mü-rafa makzuf, kazifi afüv ve ibra etse veya onunla bir bedel mukabilinde sulh olsa bunlar
sahih olmaz.
Binaenaleyh bu takdirde makzuf, bir bedeli sulh almışsa bunu reddederek haddi kazf mütalebesine devam edebilir. Şu kadar var ki makzuf, dâvayı
takib etmedikçe hâkim, haddi kazfe hüküm vermez.
647 - : Yukarıdaki mesele, eimmei hanefiyyeye göredir. Bu zevatın noktai nazarları şudur: Haddi kazf, âmme mesalihi icablarmdan-dır. Çünkü bu
sayede âmmenin şahısları, şerefleri siyanet edilir, âmmeye müteveccih olan bir fesad, def edilmiş olur. Fesadı âmmeye müteveccih olan herhangi
bir cinayetden dolayı tertib edilecek cezanın menfaati de âmmeye aiddir. Menfaati âmmeye raci bir cezayı ise eşhasın afüv ve İskata hakkı olamaz.
Maahaza îmam Ebu Yûsüf'den bir rivayete göre kazfden afüv, ibra ve bir bedel mukabilinde müsaleha caizdir. Bedayi. Bu halde bu bedel, bir zararı
manevîyi tazmin mahiyetinde bulunmuş gibi olur.           
«(imam Mâlik'e göre de haddi kazf, makzufun hakkıdır, bunu afüv ve iskat edebilir. Şu kadar var ki makzuf, keyfiyeti veliyyül'emre veya naibine
ref etdikden sonra artık İskata salâhiyeti kalmaz. Tvleğer ki makzuf, kendisine isnad edilen şeyin beyyine ile isbatından korkarak nefsinin mestur
kalmasını arzu etsin, bu takdirde afüv ile muamelesi yine caiz olur. Şerhi Ebü'berekât, Düsukî.)
(İmam Şafiîye göre de kazfden afüv, ibra ve bir bedel mukabilinde müsaleha caizdir. Çünkü, kazf, makzufun ırzına, şerefine karşı bir cina-yetdir.
Bir şahsın ırzı, haysiyet ve şerefi ise kendi hakkı olducu gibi bunu ihlâl edenlere terettüb edecek ceza da kendi hakkı olmak lâzım gelir. Nitekim bir
şahsın nefsinin bedeli olan kısasda kendisinin bir hakkı bulu nmakdadır.
Binaenalevh haddi kazf de makzufun hakkı olduğu cihetle bunu afüv etmesi, bundan kazifi ibra evlemesi veya bunun mukabilinde bir bedel üzerine
sulh olması caizdir. Mebsut, Bidavetül'müctehid.)
(Hanbelîlere göre de haddi kazf, makzufun hakkı olduğundan bunu afüv ve .iskat. etmesi caizdir. Velev kî bu hususda bir dâva acmıs bulunsun.
Fakat bir cemaate bir söz ile kazf eden şahsı o cemaatden bazıları afüv etseter de ditrer afüv etmeyenler için hakkında tanı olarak haddi  icra edilir.

Keşşafül'kına.) 
[18]
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Haddi Kazfi Davaya Salahivetdar Olub Olmayanlak :
Kazfîn Ne Suretle Sabît Olacağı  :
Haddi Kazfin Sureti İcrası :
Kazflerin İçtimaiyle Iıaddi Kazfde Tedahül Cereyanı  :
Haddi Kazfi İskat Eden Bazı Sebebler

DÖRDÜNCÜ MEBHAS
HADDİ HAMK VE HADDİ SKKK HAKKINDADIK

Müskiratın Mahiyyeti Ve Enval :
Müskiratın Hükümleki Cezaları
Haddi Hamr İle Haddi Sekrin Mahiyyeti Ve Sekranın Tarifi
Haddi Hamr İle Haddi Sekrin İcrası İçîn İktiza Eden Şartlar :
Şürbi Hamrîn Ve Sarhoşluğun Sübutü :
Haddi Hamr İle Haddi Sekrin Sureti İstifası :
Hadlerde Velayeti İstifayı Haiz Olanlar :
Haddi Hamr İle Haddi Sekri Iskat Eden Bazı Sebebler   :
Müskirat Hakkındaki Had Cezalarının Hikmeti Teşriiyyesi :

(BEŞİNCİ  MEBHAS)
HADDİ SİRKAT HAKKINDADIR.

Sirkatin Mahiyveti Ve Nevileri :
Haddî Sirkat İcrası İçin Sarike Al Şartlar
Mesrura Aıd  Şartlar
Meşkukün Mînhe Müteallik Şartlar  :
Meşkukün Flhe Aîd Şartlak
Müttehid, Muhtelif Ve Müştekek Sikkatler  :
Sirkat Hadiselerinin Sureti Sübutü  :
Sirkati İsbat İçin Husumete  -   İkamei Dava Hakkında Malik Olanlar :
Sirkatin Hükmü Ve Haddi Sirkatin Mahiyyeti :
Haddî Sirkatî Badel'îcab Iskat Eden Bazı Sebebler  :

(ALTINCI MEBHAS)
SİRKATİ KÜBHA  = YOL KESİCİLİK HAKKINDADIR.

Yol Kesiciliğin Mahiyeti  :
Yol Kesiciligin Nevileri, Hükümleri :
Yol Kesiciler Hakkini)Aki Cezanın Hikmeti Teşriiyyesi :
Yol Kesiciligin Tahakkuku İçin Vücudu İktiza Eden Şartlar:
Yolları Kesilenlere Aid Şartlar
Maktulun Leh Olan Mallara Ald Şartlar :
Maktulun Fihe Aid Şartlar
Vol Kesiciler İle Yolları Kesilenlere Müteallik Şartlar :
Katı Tarik Cinayetinin Sureti Sübutü
Yol Kesiciler Hakkındaki Cezaları Kimlerin İkame Edeceği:
Yol Kesicilere Aid Had Cezalarının Afüv Edilkmi-Yecegı Ve Bu Cezalar Arasında Tedahül Cereyanı :
Yol Kescilik Cezasını İskat Eden Şeyler :

ÜÇÜNCÜ BOLÜM
ŞER'Î TÂZİRAT İLE SİYASETE AİDDİK

Ta'zirin Mahtyyeti Ve Meşrüiyyeti  :
Tabirin Ehemmiyeti Ve Nevileri :
Ta'zir; İcrası Îçin İcab Eden Şartlar :
Ta'zirlerin Mücrimlere Göre Mertebeleri  :
Ta'ziri Müstelzim Cürümler  :
Ta'ziki  Müstelzim  Cüki Mlekin   Sı'kkti  Sübutu
Ta'ziri İkameye Salahiyetli Olan Zatlak
Ta'zîrtn Ne Veçhile Tatbik Edileceği  :
Ta Zir İle Hudud Arasındaki Farklar :



Velayeti Ceraimin Mahiyyeti Ve Vülâtî Ceraimin Vazifeleri
İhtîsab Müesseseleri Ve Siyaseti Şer'îyye :

SEKİZİNCİ  K İ T A B
HARB CİHAD HUKUKUNA VE ESARET MÜESSESELERİNE DAİR OLLB BİK MUKADDİME İLE BEŞ
BÖLÜMDEN MÜTEŞEKKİLDİR.
MUKADDİME
HARBE VESAİREYE MÜTEALLİK BİR KISIM ISTILAHLAR  :
( A )
(B)
( C )
( D )
(E)
( F )
(G)
( H )
( I )
( İ)
(K )
(L)
(M)
( N )
( R)
( S )
( Ş)
( T)
( V )
( Y )
(Z)
BİRİNCİ BÖLÜM
HARB VE CİHAD HUKUKU'NA DAİRDİK.

Harbin, Cihadın Mahiyeti Ve Cihadın Meşruiyeti Ve Sebebi :
Cihadın Hikmeti Teşrüyyesi :
Cihada Kıyamın Cevazı İçin  Vücudu İktiza  Eden Şartlar  :
Cihad İle Mükellef Olup Olmayanlar
Cihad İçin İsticar Cai Zolub Olmadığı
Cihad  Halinde  Veliyyül'emrin  Kumandan
Tayini Ve Tavsiyeleri :
Harb Halinde Veliyyül'emre Ve Gazilere Teveccüh Eden İlk Vecibe
Harb Halinde Yapılması Ve Katl İmhası  Caiz Olub Olmayanlar :
Dari İslam İle Rart Harbin Mahiyetleri :
Dabi Habbe Götürülmesi Muvafık Veya Memnu Oltjb Olmayan Şeyler
Harbe Terglb Için Verilen Mala Tenfile
Müteallik Meseleler :
İslâmiyet! Kaîhl Edecek Harbilere Müteallik Meseleler  :
Hakıîde Verilen Emanın Mahiyeti, Rüknü, Nev't Ve Şartı  :
Haküde  Verilen  Emanın   Hükmü Ve  Kabilî Nakz Olub Olmaması:
Muharib Bir Düşmanın Hakkında Verilecek Hükmü Kabule Davet Edilmesi   :
Hakbilek İle Yapılacak  Misalehalaka Daik Meselelek:
Harbilerle Yapılan Müsalehanın  Bozulmasına Dair Bazı Meseleler :
Fethin  Mâhiyyetine  Ve Ganimet  Mallarının Taksimine,  İdaresine Müteallik Meseleler  :
Esirler Hakkında Yapılacak Muameleler   :
Istilaya, İstibdada  Müteallik Meseleler   :

İKİNCİ BÖLÜM
İSLÂM HUKUNDA BAĞİLERE MÜTEALLIK MESELELERİNE DAİRDİR



Bağyın Mahiyeti  :
Veliyyül'emrln İtaatinden Çıkanların  Aksamı  :
Bağllere Karşı Alınacak Vaziyet :
Bağiler İle Mi'saleha Ve Onların  Nefisleri Ve Mallakı  Hakkında   Yapılacak  Muamele   :
Ehli Aol İle Ehlt Kağy'ın Tevarüsüne Ve Ahz Ve İtlaf Edecekleri Emval Ve Nüfusun Zamanına Mi Teallîk
Meseleler   :
Ehli Bağy Tarafından Vuku Bulacak Cinayetler :
Bagiler Tarafından Mansub  Hâkimlerin Verecekleri Hükümler  :

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İSLÂM HUKUKUNDA  ZİMMİLERE  VE  MÜSTE'MÎNLERE MÜTEALLİK   MESELELERE  DAİRDİR.

Zimmetin Mahiyeti, Akdi Zimmetin Rüknü Ve Nevileri :
Akdi Zimmetin Şartları  :
Ehu Zîmmettn İkametgâh Ve Vergi İtibarîyle Aksamı  :
Akdi Zimmetin Hükmü   :
Ehli Zimmetin Hiayet Etmekle Mükellef Oldukları Bazı Hususlar :
Zimmeti Iskat Edib Etmeyen Haller
İstimanın  Mahiyyeti,  Müste'mînlerin Aksamı   :
Müslim Olan Müste'mînler  :
Zımmı Olan Muste'mevler  :
Harbi Olan Müste'minler :
Muste'mınlekın Zimmeti Kabul Etmeleri  :
Mı Ste'mınleke, Yapılacak Yakdımlak :
Müste'mînlebtn Vapacaklakı Cinayetler  :
Müste'minlerin Casuslukda Bulunmaları :
Mustemınlerın   Akidlerı,    Malları   Ve   Terekeleri Hakkında    Yamlacak    Muameleler  :

Haddi Kazfi Davaya Salahivetdar Olub Olmayanlak :
 
648 - : Makzuf, vakti kazfde ya ber hayat bulunur veya bulunmaz. Ber hayat bulunursa haddi kazfi dâvaya bizzat kendisi salâhiyet-dar olur, başkası
bu dâvayı ikame edemez, makzuf gerek hazır olsun ve gerek gaib olsun. Şayed makzuf, bu dâvayı ikame etmeden veya ikame edib de henüz had
istifa edilmeden vefat edecek olsa artık kendi usul ve füruundan hiçbir kimse bu dâvayı takib edemez. Çünkü haddi kazf, mak-zufun bir mülkü, bir
hakkı şahsîsi değildir ki varislerine intikal etsin.. Bedayî.
649 - : Makzuf, kazfi dâva ve isbat için yerine başkasını tevkil edebilir. Şu kadar var ki, haddi kazfin istifası ânında kendisinin bizzat hazır
bulunması lâzımdır. Çünkü had ânında kazifi tasdik etmesi melhuz olduğundan gıyabında ha icrası ihtiyata muvafık olamaz.
Fakat imam Ebu Yûsüf'e göre bu hususda vekâlet, esasen caiz değildir. Dâvayı bizzat makzufun takib etmesi lâzımdır. Bedâyi, Hindiyye.
650 - : Makzufun kazf zamanında ber hayat bulunmadığı takdire gelince haddi kazfi dâva ve isbata salâhiyet, yalnız usul ve' füruuna «ud olur..
Velev ki makzuf ile bunların arasında herhangi bir maniaya meb-ni veraset carî olmasın. Çünkü bu takdirde kazf ile âr, ölüye lâhik olma-yıb
aralarındaki cüz'iyyat ve ba'ziyyete binaen usul  ve  füruuna lâhik olur. Binaenaleyh  bu ân  kendilerinden kaldırmak   iğin irs  yolile değil, belki
asaleten kazf dâvasına salahiyetli bulunurlar. Bedayî, Hidaye.
651 - : Makzuf olan  ölünün babası, babasının babası haddi  kazf hakkını dâva edebileceği gibi oğlu, kızı veya oğlunun oğlu, kızı da dâva edebilir.
Fakat bu ölünün anasının babası, anasının anası dâva edemez.
ölünün kızlarının evlâdına gelince bu husüsda ihtilâf vardır. îmamı Âzam ile îmam Ebu Yûsüf'e göre bunların da dâvaya salâhiyetleri vardır. Çünkü
ölü İle bunların arasında da mânayı vilâd mevcuddur, bunlar da anaları vasıtasiyje Ölüye müntesib oldukları cihetle yapılan kazfden bunlara da âr
lâhik olur. Fakat İmam Muhammed'e göre bunların dâvaya salâhiyetleri yokdur. Zira bunlar kendi babalarına nisbet edilirler, anaları tarafından
dedelerine nisbet edilmezler.
Bir de tmam Muhammed'e göre kati veya ihtilâfı din gibi bir se-beble mirasdan mahrum olan bir asi veya fer'in de bu dâvayı ikameye hakkı olamaz.
Bedayi.
652 - : ölü bulunan bir makzufun  kardeşlerine, amcalarına, dayılarına,  halalarına  gelince   bunların   haddi   kazfi  dâvaya  salâhiyetdar
olmadıkları    hariefîlerce   bil'ittifak   kabul   edilmektedir.    Çünkü  bunlar ile meyyit arasında  cüz'iyyet ve  ba'ziyyet bulunmadığı    cihetle    
kazf, bunlara ne sureten, ne de manen mütenavil bulunmaz.  Bedayi.
653 - : Haddi kazfi  dâva  edecek olan usul veya   füru  hakkında tertibe'riayetin   lüzum ve ademi    lüzumu meselesine gelince bu hususla îmamı
Âzam ile îmameyne göre tertibe riayet lâzım değildir.    Bina onaleyh bunlardan meyyite daha yakın  olan mevcud iken  daha     uzak olan, dâva
ikame  edebilir.
Meselâ : müteveffanın oğlu var iken oğlunun oğlu bu hakkın istifasını istiyebilir. imam Züfer ise tertibin lüzumuna kaildir, ona göre bunlardan
karib olan mevcud iken baid olan dâvaya salâhiyetdar olamaz. Bedayî.
654 - : Makfuzun her halde muhsan olması şart ise de onun ber hayat bulunmadığı  takdirde kazf dâvasında bulunabilmeleri     için usul ve füruunun
muhsan olmaları şart değildir.



Binaenaleyh makzuf olan ölü; müslim, afif bulunmuş olduğu halde onun babası veya oğlu gayri müslim, gayri afif bulunsa da  haddi kazf dâvasına
salahiyetli bulunur. Çünkü bu kazfden dolayı bir ân kâmil, lâhik olmuş olur.
Bu, îmamı Âzam ile îmameyne göredir. İmam Züfere £Öre bunların da muhsan bulunmaları lâzımdır. Zira muhsen olmayanların şahıslarına
ibtidaen müteveccih bir kazf, haddi müstelzim olmadığı cihetle bunların usul ve füruundan birine aid, bu cihetle kendilerine manen müteveccih bir
kazf de haddi icab etmez. Beday müctehidlere göre de haddi kazf hakkı, makzuf e aiddir. Binaenaleyh varislerine intikal eder.
Malikîîere göre bir kimse, kendi hakkında vuku bulan kazfden dolayı haddi kazfi ikame edebilir. Velev ki. kendisine isnad edilen şev. haddi zatında
vaki olmuş bulunsun. Çünkü o, hâ-tmen afif olmasa da zahiren afifdir. Ve  kendisi o fazihavı sotr ile memurdur.
Ber hayat bir kimse hakkındaki kazfden dolayı omm biîfi'l varisi olacak şahıs da haddi kazfi istifa edebilir.
Bir ölü hakkındaki kazfden dolayı da onun fiirımndan. usulünden veya asabatından olan kimselerden' her biri, haddi kazfi taleb edebilir. Çünkü bu
yüzden hepsine de âr lâhik olmu.şdur. Velev ki bilfi") vâris bulunmasınlar. Makzuf tarafından haddi kazfi istifaya vasiy tayin edilmiş olan kimse de
bu haddi ikame edebilir. Şerhi Ebîl'berckât, Haşi-yei Düsukî.)
Şafiîlere göre de haddi kazf hakkı, makaufıın varislerine hissei irsiyyeleri nisbetindo mevrus olur. Binaenaleyh makzuf,. bu hakden dolayı kazif 
ile   bîr bedel  mukabilinde  musalehnda   bulunabileceği  gibi varisleri de bulunabilir. Bu halde bedel, aralarında hissei irsiyyeleri ile mütenasib bir
surette taksim edilir. Kitabül'üm, Tuhfetül'mubtac. Demek ki, bu bedel, manevî bir zarar mukabilinde bir nevi tazminat mesabesinde olarak
varislere de intikali kabil bulunmuşdur.
(Hanbelîlere göre de bir Ölüye muhsan olsun olmasın'- kazf eden şahıs hakkında o ölünün muhsan olan varisinin, velev zevç veya zevce olsun talebi
üzerine haddi kazf icra edilebilir. Fakat varis, köle veya gayri müslim olmak gibi bir sebcble gayri muhsan bulunursa onun talebiyle haddi kazf
istifa edilemez.
Bir ölü hakkındaki kazfden dolayı icab eden haddi kazf hakkı, onun bütün varisleri için sabit olur. Bunlardan bazıları kazifi afüv etseler de diğerleri
için yine haddi kazf kamilen icra edilir. Çünkü kazf yüzünden bunlardan her birine alel'infirad âr îâhik olmuş olur. Keşşa-fül'kina.)
(îmam Şafiîye göre kazf dâvasının vekil tarafından takib edilmesi caiz olduğu gibi haddi kazfin de yalnız vekil muvacehesinde istifa edilmesi
caizdir. Çünkü haddi kazf, . müşarünileyhe göre hukuki şahsi yy eteden, olduğu cihetle sair şahsî haklar gibi bu da vekil marife tiyle isbat ve istifa
edilebilir. Bedayî.)
(îbni Ebî Leylâya göre gaib, meyyit hükmündedir. Binaenaleyh bir gaib hakkındaki kazfden dolayı usul ve füruunun dâvaya salâhiyetleri vardır.

Bedayî.)
[1]

 
Kazfîn Ne Suretle Sabît Olacağı  :
 
655 - : Bir şahsa kazf edildiği ya ikrar ile veya beyyine ile sabit olur. İkrar,  kazifin yapmış olduğu kazfi  hâkimin huzurunda bir kerre itiraf
etmesinden   ibaretdir. Bu   takdirde   hâkim,   kendisine- bu isnadını usulen dört erkek,  âdil    şahid ile isbat    etmesini emr eder. Kazif, bu dört
şahidden biri  olamaz.    Çünkü o, müddeî mevkiinde bulunmakdadır.                                             
Kazif, bu isnadını usulü dairesinde isnat ederse, hakkında haddi kazf icra edilemez, makzuf hakkında haddi zina lâzım gelir. îspat edemediği
takdirde kazif haddi kazfe müstahik olur. Bedayî, Dürri Muhtar.
656 - : Kazif, yapdığı zina isnadım ispat için beyyine ikame edebilmesi   hususunda   kendisine   mühlet verilmesini  isterse bakılır   :  eğer
şahidlerinin şehir dahilinde bulunduklarını    iddia    ederse o gün  mahkeme dağılmadan    ihzar etmesi    için kendisine  müsaade  edilir,   fakat
kendisinin tegayyüb etmesine meydan verilmez. Şahidler, gaib veya şehir haricinde bulundukları takdirde ise kazife mühlet verilmez. Böyle bir
mühlet, setri mendub olan bir hailenin teşhirine meydan verebileceği cihetle maslahata muvafık değildir.
Bu, İniıtmı Âzam'a göredir. İmameyne göre kazife iki veya üç £Ün kadar bir mühlet verilir ve kendisinden kefil alınır, tâ ki kendisine teveccüh 
eden bir cezadan ıbu sayede kurtulabilsin.   Bcdayi,  Ilaniyye.
657 -  : Kazif,   hakkında   haddi   kazf   icra   edildikden   sonra   vaki olan iddiasında sadık olduğunu bilâhare  ikame  edeceği  bir beyyine   ile
isbat edebilir. Bu takdirde haddi kazf sebebiyle kendisine arız  olan ch-liyyeti şahadetden mahrumiyet hali, zail olur. Fakat bu beyyine ile artık
makzuf hakkında haddi  zina, icra edilemez. Çünkü kazif hakkındrı haddi kazf, ikame edilmiş olmakla kazf mânâsı  tekarrür etmişdir. Bedayî,
Hindiyye.
658 - : Beyyineye  gelince  bu  da  kazifin  kazfi  inkârı  takdirinde makzuf un veya yerine kaim olan kimsenin ikame edeceği en az İki  erkek,  âdil
şahid tarafından  kazfin  vukuuna  hâkim   huzurunda  »ahade1. edilmesidir.
Bu takdirde hâkim, şahidlerden kazfin nıahiyyelini, keyfiyyetini, yani: nasıl bir lâfz ile kazf_edildiğini istizanda bulunur. Meğer ki şahadetlerinde
zina lâfziyle kazfin vukuunu  tasrih etmiş olsunlar.
Sahicilerin adaletleri malûm değilse hâkini, tezkiyelerine emr eder, badettezkiye haddi kazf icrasına hükm eyler. Bu tezkiye esnasında kazif,
mevkuf bulunur. Bedayi, Fethülkadîr.
659 - : Kazfi isbat hususunda kadınların erkekler ile beraber şahadetleri muteber olmadığı gibi şahadet aleşşehade ve kitabüikadıdo muteber
değildir. Çünkü hadler, şübheden hali olmayan şeyler ile istifa edilemez. Dürri Muhtar.
660 -  : Haddi kazfde tekadümi  ahde bakılmaz.  Çünkü bu husus-, da şahsî bir dâva bulunmadıkça şahadeti hisbe yoîiyie şahadetde bulunmak
usulü carî değildir. Binaenaleyh şahidlerin vaktiyle gelib kazf hususunda şahadetde  bulunmamış  olmaları,   haklarında  bir  töhmet  teşkil etmez.
Bilâhare vuku bulan bir  dâva üzerine mahkemeye celb edilerek şahadetde bulunmaları kabul olunur.  Mebsut,  Fethül'kadir.
661 - : Kendisine kazf edilmiş olduğunu dâva eden kimse, bu hu-susdaki iddiasını isbat -için ikame edeceği şahidlerin şehr dahilindi'
bulunduklarını  dermeyan  ederse   hâkim,   kazif  olduğu  iddia   edilen  yalısı muvakkaten  mahikemede   ahkor,   bir   tarafa      savuşmamasını  
kendisim1 tenbih eder. Yoksa  onu hakikaten  habs  etmez.  Çünkü  hah.,,  bir ıik;: betdir. Ukubet ise mücerred dâva ile ikame edilemez.
Binaenaleyh müddeî, o gün şahidleri mahkemeye getirebilirse dâva cereyan eder. petiıv-mezse o şahsın sebili tahliye edilir. Bedayî,
662 - : Makzuf olduğunu iddia eden kimse, hu hususda  beyyinosi bulunmadığını veya şahidlerin şehr haricimle bulumlukkırrnı  if;u!e etdiği
takdirde kazif olduğu iddia edilen şahıs,  serbest bırakılır, kendisin-den kefil de alınmaz, kendi arzu ederse kefil verebilir. Bu, bü'iema dir.



Bu mesele, İmamı Âzam'a göredir. Imameyne göre müddeaaley'. olan kazifden - nefsini teslim hususunda - üç gün için İtefü alınabilir. Çünkü bu
suretle müddeaaleyhin mahkemeye ihzar edilmesi temin edilmiş olur.
Bu babda İmameynin noktai nazarları şudur: Madem ki hududda muvakkaten habs carîdir, kefalet de evlâ bittarik carî olmak lâzım gelir, imamı
Âzam'a göre ise kefalet, istîsak içinpır. Hududda asıl olan İS3 bikaderü'imkân def ve iskatdır. Binaenaleyh bunu kefalet suretiyle tevsik etmek îcab
etmez. Bu hususdaki habsden maksad ise muvakkaten bir nezaret altında bulundurmakdan ibaretdir, yoksa hakikaten bir habsden ibaret değildir.
Mebsut, Bedayî.
663 - : Müddeî makamında bulunan  makzuf, bir  âdil şahid ikame edib de ikinci şahidinin -hazır     bulunduğunu  bil'ifadc  ikamesi  için mühlet
istese hâkim, kazifi iki ve nihayet üç gün kadar tevkif eder.
Bu mesele de îmamı Âzam'a göredir. Imameyne göre kazifin nefsi hakkında kefil alınarak kendisi serbest bırakılır. Çünkü -bununla maksad hâsıl
olur. Bedayî, Muhiti Burhanı.
664 - : Kazfe  şahadet  edenler,  bunun  mekâmndaveya   zamanında ihtilâf etseler şahadetleri  îmamı Âzam'a göre kabul olunur. Çünkü mekân ve
zamanın ihtilâfı, kazfin ihtilâfım icab etmez, kazf, söz kabilinden olduğu cihetle bir kazfin iki mekânda, iki zamanda  tekrar edilmiş olması
caizdir. Fakat İmameyne göre bu şahadet, kabul edilemez. Zira bunlar başka başka kazfler olrpakto. müttehid bulunmamış, hiç birinin hakkında, iki
şahid içtima etmemiş olur.
605 - : Makzuf, tahlif edilemez.
Binaenaleyh kazif, makzuf un zinada bulunmamış olduğuna dair yo-min etmesini talebde bulunamaz. Bu yemin teklifi zakldir. Çünkü yeminden
nükûKikrar sayılır. Halbuki bir şahıs, zinada bulunduğunu sarahr. ten ikrar etse bile bundan rücuu muteberdir. Mebsut, Bedayî.
606 - : Makzuf, kazf iddiasını inkâra mukarin beyyine ile isbat edemediği takdirde kazif o yemin verdirebilir mi?. Bu mesele, müetehid-ler arasında
ihtilaflıdır. İmam Kerhînin beyanına nazaran bu hususda Hanefî fukahasına göre istihlâf carî olmaz. Çünkü bu babda hakkullah galibdir.
Hakkullahda ise istihlâf carî değildir.
Maahaza Hanefî imamlarından zahinirrivaye olmak üzere nakl edilen bir kavle göre bu hususda istihlâf caizdir, kazif yeminden nükûl ederse
hakkında haddi kazf, diğer bir rivayete göre de ta'zir icra edilir. Bedayî.
«(îmanı Şafiî de kazif hakkında istihîâfm cereyanına kaildir. Çünkü müşarünileyhe göre haddi kazf, sırf hukuk-ı ibaddan olduğu cihetle - sair
hukuki ibadda olduğu gibi bunda da - istihlâf cereyan eder. Fakat sair hadlerde istihlâf bü'ittifak caiz değildir. Zira onlarda ikrardan rücu, sahihdir,
yemin verdirmekde bir faide yokdur. Haddi kazfde ise ikrardan rücu, bâtıldır. Binaenaleyh istihlâf, müfid olmuş olur. Bedayî.)

(îmam Mâlike göre de kazifden kefil alınmaz. Çünkü müşarünileyhe göre hududda, kısasda kefalet carî olmaz.) 
[2]

 
Haddi Kazfin Sureti İcrası :
 
667 - : Haddi kazf, kazifin muayyen uzuvlarına müteferrik bir surette ve mutavassıt bir halde yapılır. Haddi zinanın tatbiki hususundaki şerait
vetakyidat, haddi kazfde de tamamen nazara alınır. Maahaza haddi kazf, haddi zinadan daha hafif bir tarzda icra edilir. Had esnasında kazifin
üzerindeki kürk gibi kalın libasından başkası çıkarılmaz. Çünkü kazf eürmü, zina cinayetine nisbetle hafifdir ve kazifin isnadında sadık olmak
ihtimali de vardır. Bedayî, Bahr.
668 - : Haddi kazfi tatbik için tayin edilecek memurun âkil, darb usulüne vâkıf olması lâzımdır. Çünkü yapılacak darbeler, celdeler ne mahkûmu
Öldürecek, cerihadar edecek derecede şiddetli olacak, ne de mahkûmu müteellim etmeyecek derecede hafif bulunacakdır.  Kazif ayakda
durdurulacak, darbeler, hemen kaldırılıb temdid edilmeyecekdir. Kazife-nin ise oturur halde bulunması lâzımdır. Çünkü bu vaziyet, onun setrine

elverişlidir. Bedayî, Dürer. 
[3]

 
Kazflerin İçtimaiyle Iıaddi Kazfde Tedahül Cereyanı  :
 
669 - : Haddi kazfde tedahül cereyan eder. Yani: müteaddid kazf-lerden dolayı yalnız bir had ile iktifa edilebilir ki bu hale «tedahül fil1 kazf»
denilir. Şöyle ki:
Bir kimse, bir şahsa veya ıbir cemaate bir lâfz ile veya başka başka Jâfzlar ile kazfde bulunacak olsa bunlardan dolayı hakkında yalnız bir haddi
kazf, icra edilir. Makzufların hepsi birden müdafaa.ve muhake mede gerek hazır bulunsunlar ve gerek bulunmasınlar. Çünkü haddi kazf. hukuki
âmmeye teallûk etdiği cihetle bu gibi ukubetlerde tedahül carî v..-bir had icrasiyle matlûb olan zecr ve men hâsil olabilir.
670 - : Bir kimse, bir şahsa veya bir cemaate kazf edib de bunlardan dolayı hakkında had icra edildikden sonra tekrar başka birisim: kazfde
bulunacak olsa hakkında bü'ittifak tekrar haddi kazf, lâzım gelir. Çünkü bu takdirde birinci had ile inzicar gayesi hâsıl olmadığı anlaşılır.
Evvelki şahsa veya cemaate ayrı bir zina isnadiyle kazfde bulunduğu takdirde de hüküm böyledir.
671 - : Bir şahıs hakkında müteaddidhadleri icab  eden muhtelif
hudud esbabı = cerâim içtima etdiği takdirde bu esbab ve ağrazın ihtilâfına mebni tedahüli ceraim usulü tamamen carî olmaz. Çünkü bunlardan
birinin tatbikiyle maksad temin edilmiş olamaz. Bu halde bakılır: eğer bunların içinde şahsî hukuk ile alâkadar olan bir had var ise ilk evvel o had
icra edilir, Bundan sonra hukukullaha âmme hukukuna müteallik olan diğer hadlerin icrasına imkân var ise onlar da alelusul icra edilir, imkân
bulunmadığı takdirde ise onlar bizzarure sakıt olurlar.
Maahaza hukukullaha müteallik hadlerden birisinin istifa edilmesi, diğerlerinin iskatını müstelzim olacak bir mahiyetde ise bu ıskatı temin için o bir
haddin ikamesiyle iktifa olunur.
Demek oluyor ki, bu suretle cerâimin içtimai halinde cezaların tedahülü kısmen temin edilmekdedir.
Bu esas üzerine aşağıdaki-meseleler, tefemi eder :
672 - : Bir şahıs hakkında kazfden, sirkatden, zinadan ve şürbi hamrden dolayı darb suretiyle had icrası lâzım gelse evvelâ: haddi kazf icra edilir.
Çünkü bu hadde hakkı şahsî teallûk etmekdedir. Badehu ve-liyyül'emr; muhayyerdir,   dilerse evvelâ haddi sirkati ve dilerse  haddi zinayı ikame



eder, daha sonra da haddi hamri tatbik eder. Çünkü haddi kazfi istifadan sonra hukukullahdan olan mütebaki üç haddin ikamesi mümkün
bulunmuşdur. Şu kadar var ki, haddi sirkat ile haddi zina, ki-tabullahın nassiyle ve sünnetle sabit    olduğundan takdim edilir, haddi hamr ise
içtihada ve haberi ahada müstenid bir icma ile sabit olduğu cihetle tehir olunur.
Maamafih bu hadler; mütevaliyen ikame edilmez, belki birinin tesiri zail oldukdan sonra diğerine sıra gelir. Tâ ki helake nıüeddî olmasın Bu intizar
müddetinde mahkûm, mevkuf bulunur.
673 - : Bir şahıs hakkında kazfden, sirkatden ve sürbi hamrden dolayı darb suretiyle had, gayri meşru mukarenetden dolayı da recm cezası lâzım
gelse evvelâ: haddi kazf icra edilir, badehu sirkat edilen mal, tazmin etdirilir, daha sonra recm icra edilerek diğer had iskat edilmiş olur. !
674 - : Bir şahıs hakkında kazfden, sirkatden ve şürbi hamrden dolayı darb suretiyle had, gayri meşru mukarenetden dolayı da recm cezası lâzım
gelse evvelâ: haddi kazf icra edilir, badehu sirkat edilen mal, tazmin etdirilir, daha sonra recm icra edilerek diğer had iskat edilmiş olur.
Kezalik bir şahıs hakkında meselâ: haddi kazf, haddi sirkat, haddi zina, haddi sekr ile kısas cezası lâzım gelse evvelâ: haddi kazf icra edilir
675 - : Bir şahıs hakkında kısasen kati cezasiyle halisen hukukul-lahdan olan haddi sekr, haddi zina gibi cezalar içtima edecek olsa kati cezası - kul
hakkı olduğundan - istifa edilir, diğer cezalar, istifanın teazzürüne mebni sakıt olur.
Kazfden dolayı hakkında had cezası verilen şahsın artık şahadeti makbul olmaz, velev ki tövbekar olsun. Çünkü hakkında had icra edilmekle
yalancı olduğu tescil edilmiş olur. Şu kadar var ki'diyanet = iba-dât hususu müstesnadır, bu babdaki ifadeleri kabul edilebilir..
Sair esbabdan dolayı haklarında had icra edilmiş olan kimseler ise şahadet hususunda ve-diğer hükümlerde gayri mahdud kimselerden farklı
değildirler. Bahri Raik, Dürri Muhtar, Reddi Muhtar, Bedayî.
«(Malikîîere göre de kazfin tekerrüriyle veya makzufun müteaddid olmasiyle haddi kazf tekerrür etmez. Şöyle ki: bir kimse, bir şahsa veya bir
cemaate defat ile kazfde bulunsa hakkında yalnız bir had lâzım gelir.
Meselâ: bir cemaate hitaben: «Hepiniz zanisiniz» veya «ey zanîler* dese veya her birine bir meclisde veya başka başka meclislerde «ey zani» dese
veya «fülân ve fülân zanidir» diyecek olsa hakkında bir haddi kazf cezası lâzım gelir. Fakat bu had icra edildikden sonra tekrar sarahaten veya gayri
sarih olarak kazfde toulunsa, meselâ: «ben yalan söylemiş değilim* veya «ben sadıkım» diye kazfında musib olduğunu işrab eyîese veya başkasına
kazfde bulunsa tekrar hadde müstahik olur.
Kazif, haddin icrası esnasında kazfini tekrar yapsa evvelki celdeler ilga edilerek yeniden had icra edilir. Fakat evvelki celdelerin az bir mik-dan
kalmış, ise bunlar ikmal edilerek, yeniden had icrasına başlanılır. Şerhi Ebil'berekât.)
(imam Şafiîden bir kavle ve İmam Ahmed ibni Hanbeîe göre bir kimse, müteaddid şahıslara bir söz ile kazf etse hakkında bir had lâzım gelirse de
başka başka lâfızlar ile kazfde bulunacak olsa (bunların her birinden dolayı ayrı ayrı haddi kazf icrası lâzım gelir. Çünkü bu had, hukuki
şahsiyedendir. Bir şahsın hakkı istifa edilmekle diğerlerinin hakları istifa edilmiş olmaz.)
(Hanbelîlere göre bir kimse, bütün bir belde ahalisine veya kendilerinin mecmuundan zina vuku mutasavver bulunmayan bir cemaate kazfde
bulunsa bundan dolayı hakkında had icra edilmeyib yalnız ta'zir eczası lâzım gelir. Çünkü bu halde kazifin yalancı olduğu zahir olacağından
makzuf olanlara âr lâhikolmaz. Keşşafül'kına.)
(Yapılan bir kazfden dolayı hemen tövbe etmelidir. Çünkü kazf büyük bir günahdır. Makzufun kazfden haberi yok ise bu tövbenin kabulü için bu
kâzfi makzufe haber vermek şart değildir. Hattâ bazı zevata göre bunu haber vermek haramdır. Zira bununla makzuf müteessir edilmiş olur. Fakat
makzuf bundan haberdar ise yapılan tövbe kendisine haber verilebilir, bu bir- tarziye demekdir. Gıyaben yapılan bir kazf, bir gıybet de bir
zulümdür, bundan töbe etmekle beraber makzııfım ve gıybet edilen kimsenin hakkında hayırlı duada da bulunmalıdır ki bu, bir nevi tazminat
sayılır.
Maahaza yukarıda da yazıldığı üzere hakkında had icra edilen kazifin töbe etse de artık şahadete ehliyeti kalmaz. Çünkü kur'anı, mübinde
buyurulmuştür. yani: iffetli, muhsanattan bulunan kadınlara zina isnad eden, soma dört şahid getirerek bu isnadlarını isbat etmeyen kimselere seksen
değnek vurun ve bunların şahadetlerim ebediyen kabul etmeyin. Ve fâsık olan onlardır. Ancak bundan sonra tevbe edib hallerini ıslah edenler
müstesna, bunlar fâsık olmakdan kurtulurlar.
İmam Mâlik ile îmam Şafiîye göre bu gibi kaziflerin badettevbe şahadetleri makbul olur. Bu iki muhterem müetehide göre, âyeti kerimedeki

istisna, kavli şerifine racidir. Eimmei Hanefiyyeye göre ise nazmı celüine müteveccihdir. Bidayetülmüctehid, TuMe, Keşşafül'kına.) 
[4]

 
Haddi Kazfi İskat Eden Bazı Sebebler
 
676 - : Hadleri badelvücub iskat eden sebeblere «nnüskitati hu-dud, denir ki, müteaddid envai vardır. Ezcümle haddi kazfi iskat hususunda aşağıda
yazıb sebebler vardır:
677 - : Makzufun kazifi tasdik etmesi. Bu takdirde haddi  kazf, sakıt olur. Çünkü makzuf, kendisine isnad edilen ân kabul etmiş, kazi-fin doğru
söylediğini itiraf eylemiş bulunur.
678 - : Makzufun kazifi ikrarında tekzib etmesi. Şöyle ki: makzuf, mahkemede kazfi ikrar eden şahsa karşı: «hayır, sen bana kazf etmedin* dese
kazifden had sakıt olur. Çünkü kazifi tekzib edince nefsini de kazf dâvasında tekzib etmiş olur. Haddi kazf icrası içinse dâva şartdır.
679 - : Makzufun kazf hakkındaki beyyinesini .tekzib etmesi. Şöyle ki, makzuf tarafından dâva bulunmadıkça esasen şahidlerin ifadelen
dinlenemez- Dâva vuku buldukdan sonra makzufun kendi şahidlerini kendisinin tekzib etmesi İse dâvayı takibden vazgeçmek demekdir. Artık had
icrasına imkân kalmaz.
680 - : Makzufun kazifi tasdik etdiğine dair kazifin beyyine ikame etmesi. Bu hususta iki erkeğin şahadeti kâfi olduğu gibi bir erkekle
iki kadının şahadetleri de kâfidir. Çünkü bu babdaki beyyine; haddi isbat için değil, iskat için ikame edilmiş olacakdır. Hadler ise şübheli bir
beyyine ile de sakıt olur. Binaenaleyh bu hususda şahadet aleşşehade, kitabül'kazı liel'kazî'de makbuldür.
681 - : Kazfe şahadet edenlerin kazadan soma, imzadan =-- hükmi ifadan evvel şahadetlerinden rücu etmeleri. Bu takdirde de had icra edilemeyib
sakıt olur. Çünkü bunların rücuu, sıdka da kizbede muhtemel olduğundan şübhe iras eder. Şübhe ise haddi istifaya manidir. Kaz? hakkındaki
ikrardan rücu ise muteber değildir. Hukuki ibadda ise ikrardan riicu, sahih olamaz.
682 - : Makzufun haddi kazf icrasından mukaddem vefatı veya ihsandan mahrum kalması. Şöyle ki: badel'hükm henüz had icra edilmeden makzuf



ölse veya ateh getirse veya tecennün etse yahut liaynihî haranı bir mukarenetde bulunsa artık kazif hakkında had icra edilemez. Çünkü had icrası
ânında vücudu icab eden şartlar, bu halde tamamen mev-cud bulunmamış olur. Bedayl
«(Hanbelüere göre de haddi kazf şu dört sebebden biriyle sakıt olur. Makzufun kazifi afüv etmesi, kazifi tasdik etmesi, kazifin iddiasına beyyine
ikame etmesi, kazifin liande bulunması. NeylüTmeârib.)
(imam Mâlike göre makzufun ikame etdiği şahidleri tekzib etmesi muteber değildir. Çünkü bu takdirde had, bilbeyyine sabit ve vacibül'is-tifa

olduğundan bunu ibtal etmesi caiz olmaz.) 
[5]

 
DÖRDÜNCÜ MEBHAS

 
HADDİ HAMK VE HADDİ SKKK HAKKINDADIK

 
İÇİNDEKİLER: Müskiratın mahiyyeti ve envai, müskiratın hükümleri = cezaları. Haddi hamr ile haddi sekrin mahiyyeti ve sekrânın tarifi.
Haddi hamr ile haddi sekrin icrası için ikiiza eden şartlar, tjürbi hanı-rin ve sarhoşluğun sübutu. Haddi hamr ile haddi sekrin sureti istilası. Hadlerde

velayeti istifayı haiz olanlar. Haddi hamr ile haddi sekri ıskat eden bazı sebepler. Müskirat hakkındaki hadlerin hikmeti teşriiyyesi. 
[6]

 
Müskiratın Mahiyyeti Ve Enval :
 
683  - : Müskir, yiyilmesiyle veya içilmesiyle insana sarhoşluk veren şeydir. Cem'i: müskiratdır.
Müskirat, camid ve mayi olmak itibariyle iki nev'e ayrıldığı gibi me' külât ve meşrubatdan olmak itibariyle de iki nev'e ayrılır.
(1) : Câmid veya me'külâtdan madud müskirat;  afyon, benk, esrar gibi nebatatdan olub insana fütur, uyku veren, aklı bozan şeylerdir.
(2) : Mayi veya meşrabatdan sayılan müskirat; içilmeleriyle insana sekr veren bir kısım mayiatdır ki, üzümden, hurmadan vesair mey-valardan, 
buğday,  arpa gibi  hububatdan  südlerden vesaireden istihsal edilir.
684 - : Yaş üzümden istihsal edilen, müskirat, başlıca beş türlüdür. Bunlar hamr ile bazik, müselles, munassef, buhtec denilen müskir
mayilerden ibaretdir.
Hamrın tortusundan takdir suretiyle istihsal edilen ve «arak» adını alan rakı da buhtec hükmündedir.
Bazik ile munassafada «tılâ» denildiği vakidir.
Kuru üzümden yapılan müskirat da başlıca «nakîı zebîb» ile «nebi zi zebib» den ibaretdir.
Hurmadan yapılan müskirat da başlıca üç türlüdür ki, ıbunlar da «nebizi temr» ve «nakîı temr» ile «seker» denilen mayilerden ibaretdir. Bu
müskiratın mahiyetleri için ıstılâhat kısmına müracaat!.
685 - : Karışık olarak azca pişirilmiş olan hurma ile kuru üzüm suyuna «halitan»  denir. Iştidad etsin etmesin.  îstidad edib müskir bir hale geldiği
takdirde «nakî» hükmünde olur.
Hububatdan ve sair meyvalardan, şekerden, baldan vesair şeylerden istihsal edilen mayi müskirat da başka başka isimler aldıkları halde hükmen

müttehiddirler. 
[7]

               
 
Müskiratın Hükümleki Cezaları
 
686 - : Afyon, benk, esrar, iazla zaferan, haşîş envaından gönco gibi camid olan müskirat, aklı izale veya ifsad etdiği, vücude mazarratlar iras
eylediği cihetle bunların müskir olacak mikdarım yemek şer'an mutlaka memnu - haramdır. Az bir mikdarına gelince bunu da zevk v-j telehhî
maksadiyle kullanmak caiz değildir.
Maahaza bu camid müskirat, haddi zatında nebatat kabilinden olub mubah edviyeden madud bulunmakla bunları bil'ihtiyar istimal etmekle sarhoş
olan kimseler hakkında ta'zîr cezası lâzım gelirse de had icab etmez. Bunların tedavi maksadiyle az bir mikdarda kullanılmasından mü-tehassıl
sarhoşluk ise ma'füv olduğundan ta'ziri de mucib olmaz ve bu sarhoşluk halindeki tasarrufata da itibar olunmaz.
Şafiî fukahasından bazılarına göre afyon gibi camid müskiratı istimal eden bir şahıs, bundan zecr için ta'zir olunur. Fakat bu hususdaki itiyadı,
bunları istimale ilca edecek bir hale gelmiş, yani: bunları istimal etmemek, hayatına tesir edecek bir renk almış bulunursa o zaman ta'ziv cihetine
gidilmez, belki o şahıs için lâzım gelir ki tedricen azaltarak veya yerine başka mubah bir şey ikame ederek kendisine zarar vermiye-cek bir suretde
bu itiyadını terke çalışsın.)
687 - : Mayi halindeki  müskirata gelince  bunlardan hamrin  azı da çoğu da sekr versin vermesin kat'iyyen haram olub haddi müstelzim bulunur. Bu
hususda müctehidler arasında tam bir ittifak vardır. Çün-kübunun her cür'ası, başka bir zevk vücude getirerek çok içilmesine saik olur. Maahaza bu
husudaki memnuiyet, sarih naslar ile takrir ve tes-bit edilmişdir.
Diğer mayi müskiratdan bazik, münassaf, buhtec, seker, nakîı zebib de galeyan edib müşted olunca hamr gibi memnu bulunur. Binaenaleyh
bunların da azını ve çoğunu istimal caiz değildir. Şu kadar var ki bunların istimali, sekr vermedikçe haddi müstelzim olmaz. Bu, Hanefiyyeye
göredir.
«(Eimmei selâseye göre bunların istimal edilmesi, herhalde haddi müstelzim olur, sekr vermiş olsun olmasın. Çünkü her sekr veren şey. hamrden
maduddur. Ve çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır. Nitekim bir hadisi şerifde buyurulmuşdur. Diğer bir hadisi şerifde de diye varid
olmuşdur. Binaenaleyh bunlar da ayni hükme tabidirler. Hıdaye, TuhfetüTmuhtaç.)
688 - : Müselles, nebizi temr, nebizi zebîb, halitan ile pişirilmiş olsun olmasın, bal, incir, buğday, arpa, dan nebizleri = şurublan galeyan ve iştidad
etseler de müskir bir hale gelmedikçe ve telehhî kasdiyle içilmedikçe mübahdırlar. Fakat bunlar, miiskir bir hale, gelince bunların yalnız sekr
V3rmeyecek mikdarını bedene kuvvet vermek maksadiyle içmek, İmamı Âzam ile İmam Ebu Yûsuf e göre caizdir. Sekr veren mikdarını içmek ise



memnu - haram olduğundan haddi müstelzim olur. Bunların sekr vereceği zannedilen mikdarını içmek de memnudur, velev ki sekr vermesin.
imam Muhammed'e göre bunlar, sarhoşluk verecek bir hale gelince artık bunların azım da çoğunu da içmek herhalde memnu oiur. Müfta bih olan
da budur. Şu kadar var ki, azını içmek ta'ziri mucib olursa da sarhoşluk vermedikçe haddi müstelzim olmaz. Mebsut, Hidaye.
 «(Eimmei selâseye göre işe bu halde bunların azını da çoğunu da içmek haddi icab eder. Çünkü haddi zatında müskir olan birşeyin azı da, çoğu da,
çiği de, bişirilmişi de şer'an memnu ve hamrden maduddur. Ş;ı kadar var ki, tmam Ahmed ibni Hanbele göre böyle bir mayiin içilmesinden dolayı
had vurulabilmesi için bunun çok mikdarının sarhoşluk vereceği malûm bulunmak lâzımdır. Bunu içmiş olan şahıs, bunun sarhoşluk vereceğini
bilmemiş olduğunu ifade ederse tasdik olunur. Neyül'me-arib.
689  - : Bir hamre su karıştırıldığı takdirde bakılır: eğer su hamrden az veya ona müsavi ise bunun içilmesi, sarhoşluk versin vermesin haddi
müstelzim olur. Fakat  su galib ise sarhoşluk vermedikçe haddi müstelzim olmaz. Çünkü bu halde o mayi, hamr adım ve mahiyyetini ga-ib etmiş
olur. Fakat haddi zatında nâpâk ve memnu olmakla şâribi, me-suliyetden, ta'zirden kurtulamaz.
Bu mesele de eimmei Hanefiyyeye göredir. Sair müctehidlere göre ise bu halde de had lâzım gelir.
690  - : Hamrin tortusu, Hanefiyyeye göre hamr hükmünde değildir.
Binaenaleyh bu tortuyu İçmek, halâl olmamakla beraber sekr vermedikçe haddi icab etmez. Çünkü bu tortu, her ne kadar eczai hamrden halı
değilse de galibiyet tortu cihetindedir, hükm ise galibe göredir. Bunun içindir ki, bu tortuya hamr ismi verilmez. Bedayî, Dürri Muhtar. Hin-diyye.
«(Eimmei selâseye göre bu tortuyu içmek de haddi müstelzimdir. Zira bir katre hamr bile haddi icab eder. Bu tortunun içinde ise birçok hamr
katreleri ulevcuddur.)
691 - : Hamr veya sair müskir mayiat, iştidad etdikten sonra bi-şirilmekle üçde ikisi gidecek olsa yine memnuİyetden kurtulamaz.  Çünkü tekarrür
eden bîr memnuiyet  ™  hürmet, bîşirilmekle mürtefi olmaz. Racİh görülen kavi, budur. «(Zahirîlere göre de çoğu sarhoşluk veren bir şeyin bir
noktası bili-hamrdir. Bunların temellükü de, satılması da, içilmesi de, istimali de herkese haramdır. Hamr vesaire gibi bütün müskiratın çiği do, ar,ı
veya çoğu gitsin gitmesin bişmişi de bu hususda müsavidir îmanı Mâlikin. Şa-fiînin, Ahmed ibni Hanbelin, Ebu Süleymanm ve başkalarının kavli

de böyledir. Elnıuhallâ.) 
[8]

 
Haddi Hamr İle Haddi Sekrin Mahiyyeti Ve Sekranın Tarifi 
 
692 - : Hamr, ıstılah kısmında da yazılı olduğu üzere: «bişiril-meksizin kendi kendine kaynayıp kabaran, kuvvetlenib müskir bir hale gelen yaş
üzüm suyudur. Köpüğünü atmış olsun olmasın.
Bu tarif, imameyn ile sair müetehitlere göredir. İmamı Âzam'a göre böyle bir üzüm suyu, köpüğünü atmadıkça had hususunda hamr sayılmaz.
Çünkü hamrin hükümleri kat'îdir. Binaenaleyh şübhe ile sabit olmaz. Köpüğünü attı mı şübhe zail olur. Galeyan ve iştidad = kuvvetlenme İse
bil'icma şartdir. Bunlar bulunmadıkça hamriyyet meydana gelmez.
Hamra nâsın örfünde ve etıbba ıstılahınca «şerab» adı verilir. Fakat şerab, lûgatde içilen herhangi bir mayi demekdir, müskir olsun olmasın. Fukaha
ıstılahınca ise «içilmesi sarhoşluk veren herhangi bir mayi mâ nâsınadır. Cem'i eşribe»dir.
693 - : Hadkli hamr, «az veya çok mikdarda bil'ihtiyar hamr içilmesinden dolayı tatbiki icab eden ukubetdir, sekr vermiş olsun olmasın. Buna
«haddi şürb» de denir.
Bu ukubet, hür ve hürre hakkında seksen, rakik hakkında da kırk celde - değnekdir. Bedayî, Hidaye.
Bu, Hanefîler ile Mâlikîlere göredir.
«{îmarn Şafiî ile îmanı Ahmedden bir rivayete göre bu ukubet, hü" ve hürre hakkında kırk, rakik hakkında yirmi celdeden ibaretdir.)
Hürriyet şerefine nail, bu sayede daha ziyade faziletkâr olmak fırsatına mâlik oîan bir insanın bu nimetlere karşı bir takdirsizîik nişanesi olmak
üzere müskirat kullanması, bu nimetlere nailiyet esbabından mahrum bulunan rakiklere nisbetle hakkında cezanın iki kat olmasu müstelzim
bulunmuşdur.
694 - : Haddi sekr, «hamrden başka müskir meşrubatdan birinin bil'ihtiyar içilmesinden husule gelen sarhoşlukdan dolayı tatbiki icab eden
ukubetdir ki mikdan, haddi hamr gibidir.
Sekr ise müskiratdan birinin kullamlmasiyle dimağa yükselen buharların tesirinden mütehassil bir haleti mahsusadır ki, buna lisanımızda
«sarhoşluk» denir.
Haddi icab eden  sekr,  hezeyana,  lâkırdıların ekseriyetle ihtilâtma sebeb olacak derecedeki sarhoşlukdur. Bu derece sarhoş olan şahsa nâa arasında
«sekran  =  sarhoş»  denilir.
Bu, îmameynin kavlidir. Müfta bih olan da budur. İmamı Azam Hazretlerine göre haddi müstelzim olan sekr, kadını erkekten ve yeri gökten fark
edemeyecek derecede olan sarhoşlukdur. Mebsut, Reddi Muh tar.
«(îmam Mâlik Hazretlerine göre sekran, kullandığı bir müskirdeıı dolayı güzel ile çirkinin arasını tefrik edemeyecek bir hale gelmiş olan kimsedir
ki, yanında hüsn ile. kubh müsavi görülür.)
(İmam Şafiî ile İmam Ahmet hazretlerine göre de sekran, müskirattan birini istimal dolayısiyle âdeti hilâfına olarak sözlerinde karışıklıktık zuhura

gelmiş olan kimsedir.) 
[9]

 
Haddi Hamr İle Haddi Sekrin İcrası İçîn İktiza Eden Şartlar :
 
695 - : Hamr içen   veya sair  müskirattan birini  içmekle  sekran olan bir şahıs hakkında had cezası tatbik edilebilmesi için aşağıda yazılı altı şartın
mevcudiyeti lâzımdır.
696 - : Âkil ve baliğ olmalıdır.
Binaenaleyh çocuklar ile mecnunlar hakkında haddi şürb carî olmaz.
697 - : Nâtık olmalıdır.



Binaenaleyh dilsizler hakkında haddi şürb icra edilemez. Çünkü halleri şubhe tevlit1 etmekten hali değildir. Söyleyecek olsalar belki haddi is-kat
edecek birer sebeb dermeyan edebilirlerdi.,
698 - : Müslim olmalıdır. Binaenaleyh harbî, müste'min ve zimmî hakkında haddi hamr ve haddi sekir tatbik edilemez. Fakat Hasan ibni Ziyad'dan
rivayet edilen bir kavle göre zimmî hakkında da bu hadler tatbik edilebilir. Çünkü sarhoşluk, esasen her dinde memnudur.
699 - : Müskirat, dari adilde kullanılmış olmalıdır.
Binaenaleyh dari harbde veya dari bağîde müskirattan birini kullanmış olan bir müslüman, dari adle gelince hakkında had icra edilemez. Çünkü bu
halde hâdise, veliyyül'emnn hâkimiyeti haricinde vuku bulmuş olur.
700 - : Müskiratın memnuiyetina hakikaten veya hükmen muttali olmalıdır.
Binaenaleyh dari harbden henüz dari isîâma gelib islâmiyet! kabul eden bir kimse hakkında kullanacağı bir müskirden dolayı hemen had cezası
verilmez. Fakat öteden beri dari islâmda bulunan bir müslüman, bu hususda mazur değildir. Çünkü dari islâmda bulunmakla müskiratın haram
olduğuna hiç olmazsa hükmen muttali sayılır.
701 - : Muhtar olmalıdır. Binaenaleyh ikrah ile veya boğazda taam tıkanıb kahb da su bulunmamak gibi bir ıztırar ile müskiratdan <birini içerek
sekran olan şahıs hakkında had lâzım gelmez. Meğer ki ıztırar mikdarmdan fazlasını içmiş bulunsun.
702 - : Tekadümi ahd bulunmamalıdır.
Binaenaleyh hâdisede tekadüm bulunursa artık had icra edilemez. Bu husustaki tekadüm müddeti, sekr rayihasının zevali ile tahakkuk eder. Meğer
ki hadiseye şahid olanlar, mahkemeye gelinceye kadar mesafenin uzaklığı sebebiyle sekr rayihası zail olmuş bulunsun. Bu halde rayihanın
bulunması, şahadeti tahammül zamanında aranır, şahadeti eda zamanında aranmaz.
Bu tekadüm meselesi, İmamı Âzam ile îmam Ebu Yûsuf e göredir, îmam Muhammed'e göre tekadümi ahd, bu hususdaki ikrar ve itirafın sıhhatine
mani oimaz. Binaenaleyh vaktiyle müskirat kullanmış olan bir şahıs, bu hareketini gidib mahkemede ikrar etse hakkında had icra edilebilir,

sarhoşluk asarının zevaline bakılmaz. Mebsut, Hidaye, Bedayi. «( Eimmei selâseye göre de tekadüm ile haddi şürb sakıt olmaz.) 
[10]

 
Şürbi Hamrîn Ve Sarhoşluğun Sübutü :
 
703 - : Bir şahsın hamr İçtiği veya müskir    içkilerden herhangi birini kulianib sarhoş olduğu ya ikrariyle veya beyyine ile sabit olur. Şöyle ki: bu
hususta ikrardan maksat, bir kimsenin hamr içtiğim veya sair müskirattan herhangi birini içerek sarhoş olduğunu gelip mahkemede itiraf
etmesinden ibaretdir. Şu kadar var ki bir kimsenin sarhoşluk halinde vukubuîan ikrarına itibar olunmaz. Çünkü bu sarhoşluğun mubah bir şey
istimaliyle veya ikrah suretiyle husule gelmiş olması melhuzdur.
Beyyineye gelince bu da en az iki âdil, erkek şahid tarafından bir şahsın hamr içdiğine veya müskiratdan birini içerek sarhoş olduğuna dair
mahkemede vukubuîan şahadet demekdir.
704 - : Şahidler, hamr içildiğine veya sarhoşluğa şahadet edince hâkim, kendilerinden istizahda bulunur.  Meselâ:  hamrin  ne  olduğunu, nasıl, ne
vakit, nerede içildiğini şahidlerden sorar. Çünkü içilen şeyin şer' an memnu olub olmadığı, hâdisede tekadümi ahd bulunub ibulunmadığı ve
hâdisenin nerede İrtikâb edildiği bu suretle tebarüz eder. Bununla beraber hâkim, şahidleri tezkiyeye havale eder, kendilerinin zahir olan
adaletleriyle iktifa etmez. Aleyhin şahadet olunan şahsı da bu tezkiye esnasında tevkif eder.
Şahidler, içilen müskir hakkında veya hâdisenin vukuu zamanında ihtilâf ederlerse şahadetleri kabul olunmaz.
705 - : Müskiratdan birini İçmiş olduğuna dair aleyhinde şahadet vukubulan şahıs, bu müskiri mükrehen içmiş olduğunu iddia etse de hadden
kurtulamaz. Meğer ki bu iddiasını beyyine ile isbat etsin.
706 -  : Bir kimse hakkında ikrar veya beyyine bulunmadıkça mü-oot red kendisinde müskiratdan birinin rayihası bulunmakla had icra edilemez.
«(Yalnız imam Mâlike göre bu rayihanın vukuuna binaen had icra edilebilir. Şu kadar var ki. bunun müskir rayihası olduğu şahadetle
anlaşılmalıdır. Bu müskir, ister nebîz olsun, ister başka bir şey olsun müsavidir.)                                                
707 - : Haddi zatında müskiratdan sayılmayan herhangi bi:- mayii İçmesinden dolayı her nasılsa sarhoş olan kimse hakkında had lâzım gelmez. Bal
şerbeti gibi. Bedayî, Fethülkadîr, Bahri Raik.
«(Şafiîlere göre bir cemaat, mahiyeti meçhul meşrubatdan birini İçmek üzere toplanıb da bunu içdikleri halde içlerinden yalnız birisi sarhoş olsa -

o. mayiin müskir olduğu bununla teayyün edeceğinden - hepsinin hakkında had lâzım gelir.) 
[11]

 
Haddi Hamr İle Haddi Sekrin Sureti İstifası :
 
708 - : Haddi hamr ile haddi  sekr, haddi zinadan hafif,  haddi kazifden şiddetlice bir tarzda değnek ile icra edüir, mahkûmun izarindan   kendisini
başından ayağına kadar setr eden entari gibi libasından başka elbisesi  üzerinden çıkarılır. Kadınların" kürk  gibi kalınca elbisesinden başkası
Üzerlerinden çıkarılmaz.
709 - : Had icra edilirken mahkûmun itlafına veya cerihadar olmasına meydan verilmemeğe dikkat edilir ve kendisinden sarhoşluk hali zail
olmadıkça had icra edilemez. Çünkü bu hadden maksad, te'dib ve zeor'dir. Sarhoşluk halinde yapılan bir had ise bu gayeyi temin edemö2:
710 - : Haddi hamrde ve haddi sekrde tedahül carîdir. Şöyle ki: bir kimse müteaddid defalar müskirat kullanmış olsa bunlardan dolayı hakkında
yalnız bir had icra edilir. Fakat had yapıldıkdan sonra tekrar kullanırsa tekrar hadde  müslahik  olur.  Çünkü bu takdirde o bir had ile  halini  ıslah 
etmemiş,  matlûb olan inzicar vüeude   gelmemiş  olduğu anlaşılır.
711 - : Haddi hamr ile haddi sekr hakkında badessübut afüv ve müsamaha carî olamaz. Çünkü bu hadler, hukuki ilâhiyyedendir, bunları İskata
kimsenin hakkı yokdur. «(İmam Şafiiye göre haddi  hamr ile  haddi  sekr,  mutedil bîr sevi değnek veya kırbaç ile yapılabileceği gibi el darbesiyle,
elbise etraf i  ayakkabıların vurulmasiyle ve toprak saçılmasiyle de  yapılabilir.
Hadlerde istimal edilecek değnek, ne çok kuru, ne de çok-yaş olma-îıdır, ne pek ince bir ağaç dalı gibi olmalı, ne de gayri mutedil bir asa halinde
bulunmalıdır. Hâsılı bunun cirmi de, muhkemliği de mutedil bir halde olmalıdır ki, hem mücrime elem versin, hem de onun helakine mü-eddî



olmasın.

Had darbeleri; .yüze, başa, ölüm tehlikesi olan uzuvlara vurulmaz. Ve mücrim bağlı bir halde bulundurulmaz.) 
[12]

 
Hadlerde Velayeti İstifayı Haiz Olanlar :
 
712 - : Şürbi hamr gibi, sirkat gibi esbabı hududi irtikâb eden mükellef şahıslar hakkında şer'an icab eden hadleri tatbik etmek salâhiyetine
«hududda velayeti istifa» adı verilir. Bu salâhiyet, yalnız ârnme velayetini haiz olan veliyyüremre aiddir. Çünkü hadler, âmme namına icra edilir.
Binaenaleyh âmme hakkında velayeti haiz olmayan kimseler, bu gibi cezaları ikame ve istifaya salâhiyetdar olamazlar.
713 - : Veliyyüremr, hadleri istifa salâhiyetini ya bizzat veya bil' istihlâf istimal eder. Bu istihlâf ise iki suretle olur.
(1) Tansîs suretiyle olur ki, istihlâf olunan zatın hadleri ikameye mezun olduğu sarahaten beyan olunur. Kendilerine verilen menşurlarda hududi
ikameye me'zun oldukları yazılan kadılar gibi.
(2) : Tevliye suretiyle olur ki, bir zatın büyük bir şehri veya bir iklimi idare için büyük bir salâhiyeti haiz olmak üzere tayin edilmesiyle olur. Bazı

eyaletler ümerası gibi. Bedayi, Hidaye. 
[13]

 
Haddi Hamr İle Haddi Sekri Iskat Eden Bazı Sebebler   :
 
714 - : Haddi hamr ile haddi sekr denilen şer'î ukubetin vücudi, bir içtimaî hikmet ve maslahat icablarından olduğu gibi îbunun çokça tatbik
edilmemesi de bir hikmeti âliye  muktezası bulunduğundan bunu iskat edecek bir takım sebebler vardır. Başhcaları aşağıda gösterildiği üzere üçtür:
715 - : İkrardan rücu ile haddi şürb sakıt olur. Şöyle ki: Bir kimse, hamr içtiğini veya müskiratdan birini içmekle sarhoş olmuş olduğunu
mahkemede ikrar ve itiraf etdikden sonra henüz hakkında had icra edilmeden bu ikrarından rücu edecek olsa artık had cezası tatbik edilemez.
Çünkü bu rücuunda sadık olması, ihtimal dahilindedir. İhtimal ise had icrasına manidir.
716 - : Şahadetden rücu ilede haddi şürb sakıt olur. Şöyle ki: şahitler bir şahsın hamr içdiğine veya sair müskiratdan birini kullanarak sarhoş
olduğuna şahadet edib de ibadelhükm, kablel'imza bu şahadetlerinden rücu edecek olsa artık had icra edilemez.
717 - : Şahidlerin şahadete ehliyetden mahrum   kalmalariyie  de had sakıt olur. Şöyle ki: şahidler, şahadet edib de henüz had icra edilmeden
tecennün etseler, matuh olsalar veya haklarında bir sebeble had cezası tatbik edilse artık şahadetleri zail olub bununla haddi hamr veya haddi sekr
icrasına imkân kalmaz.
Şahidlerin kablel'had ölmeleri veya iki şahidden birinin şahadete ehliyetden mahrum kalması takdirinde de hüküm böyledir. Bedayi, Fethül' kadir,

Reddi Muhtar. 
[14]

 
Müskirat Hakkındaki Had Cezalarının Hikmeti Teşriiyyesi :
 
718 - : Bilûmum şer'î had cezalarının icra edilmesi, bütün âmme menfaatlerini, maslahalarım korumak, bu sayede hem ferdlerin, hem de ferdlerden
müteşekkil cemiyetlerin  selâmetini, nezahetini, refah ve   saadetini siyanet etmek hikmetine müsteniddir. Nitekim bir hadisi şerifdc:
buyurulmuşdur.
Yani : Yeryüzünde ikame edilen bir haddi şer'î, yer ehli için otuz sabah yağmur yağmasından daha hayırlıdır.
Binaenaleyh haddi hamr ile haddi sekrin meşruiyeti de hem ferdlerin, hem de cemiyetlerin hakikî menfaatlerini korumak hikmet ve maslahatına
müstenid    bulunmuşdur. Nitekim    aşağıda izah edilecekdir.
719 - : Haddi hamrin sebebi vücubi, hamr demlen müskir mayi-in ibl'ihtiyar içilmesidir. Haddi şehrin sebebi   vücubi de   herhangi   müskir bir
mayiin bil'ihtiyar içilmesinden husule gelen - veya gelebilecek olan - sarhoşluk halidir.
Müskirat istimali, istihsali, bâdii nazarda maddî bir faideyi, muvakkat bir neşeyi mutazammın olsa bile onun manevî, maddî zararları, daimî âlâm
ve ekdarı kat kat ziyadedir. Mazarratı menfaatine galib olan bir şeyin memnuiyeti ise muktezayı hikmetdir.
Filhakika müskiratın gerek ferdî ve gerek içtimaî birçok zararları, mahzurları vardır. Nitekim bir hadisi şerifde 
buyurulmuşdur. Yani  sarhoşluk veren şeyden kaçınınız, çünkü o, her şerrin anahtarıdır. Binaenaleyh bundan halkı men ve zecr için had cezası
vazolunmuşdur.
Müskiratın bir kısım mahzurları şu veçhile hülâsa edilebilir.
(1) : Müskirat, şahıs hakkında muzirdir. Şöyle ki: içki kulanan-İar, ilk evvel kendi şahıslarının zararlarına çalışmış olurlar. Çünkü bu
yüzden vücudları erir, sıhhatleri bozulur, servetleri ellerinden çıkar, kendileri için en büyük bir nimet olan kıymetli akılları muvakkat bir zaman için
olsun haleldar olur.
insan için akü, hürriyet, vekar ve temkin en büyük birer nimettir, insan bu sayede hukukunu muhafaza eder, herkesin ihtiramına mazhar olur, her
türlü . tasarruf ata ehil bulunur. Hiçbir insan, velev biran için olsun bu nimetlerden mahrumiyete tahammül edemez. Halbuki bir sek-ran, aklım
güzelce istirrîal edemez, halkın istihfafına hedef olur, bir çok medenî tasarruflardan hacr edilir, aleyhine, olan bazı tasarrufları da mücerred
kendisine bir ceza olmak üzere nafiz addolunur. Uhrevî mesuliyeti ise pek büyüktür.
(2) : Müskirat,  aile haytı için de muzirdir.  Şöyle ki:  içki  yüzünden aile hayatında bir takım geçimsizlik yüz gösterir, ailenin    refahına
sarfedilmesi    lâzım gelen    servetler,    vakitler çok kerre    içki yolunda mahvolur ve içki yüzünden bir takım müzmin hastalıklar vücude gelerek
aile efradının hayatına ve dünyaya gelecek çocuklarının vücutlerine tesir eder, nesi cılız yetişir, aile saadeti söner gider.
(3) : Müskirat, cemiyet hayatı için de muzirdir. Şöyle ki  : ferdler, mensub oldukları cemiyetlerin- kuvvetini teşkil  eder.  Perdlerin serveti,
cemiyetlerin yaşamasına hadim olan malî kuvvetli  vücude  getirir. İçki. ile hayatım mahveden, servetini elinden çıkaran bir kimse ise    münte-sib  
bulunduğu   cemiyetin malî ve bünyevî   kuvvetine halel vermiş olur.



Maahaza cemiyet arasında içtimaî âdâb ve ahlâkın, medenî kaya-nîn ve nizamatın hiç bir kimse tarafından ihlâl edilmemesi bir umdedir. İçkiye
mübtelâ olan bir ferd ise cemiyetin bu umdesine aykırı harektt ederek cemiyet arasında fena bir numune vücude getirmiş, memleketin kanunlarına,
nizamlarına muhalif hâdiselerin tekevvününe sebebiyet vermiş olabilir.
(4) : Filhakika müskirat her bakımdan muzirdir.    Ezcümle içki, öldürücü bir zehirdir, insanı tedricî bir suretde- zehirler, mahveder. Bunu
kullananlar, tedricî bir intihara karar vermiş kimseler mesabesindedirler. İntihar ise dinen, aklen memnudur, insanları bundan men ve zecre
çalışmak lâzımdır.    
Vakıa intihar hâdisesi zuhura geldikden sonra men'ine çalışmak imkânı kalmaz. Artık bundan dolayı müntehir hakkında ceza tertib edilemez.
Müntehirin varislerini veraset hakkından mahrum bırakmak isteyen bazı milletler var ise de böyle bir ceza doğru değildir. Bövle bir ceza, müntehir
hakkında değil, belki onun bu hareketinde alâkası olmayan varisleri hakkında tatbik edilmiş olacağından nısfet ve adalete muvafık
dügmez.                           Fakat tedricî intihar böyle değildir. Böyle bir intihara cüret eden kimse hakkında bir ceza tertibi, bu gibi intiharların
azalmasına pek iyi yardım edebilir.
Başkasının hayatına, malına, şerefine tecavüz eden bir ferd hakkında ceza verilmesi, hikmet ve maslahat icablarından olduğu gibi kendisinin - bir
vediatullah olan - hayatına, malına, şerefine tecavüz eden ve binnetice kendi ailesi efradının refah ve saadetine ve mensup olduğu cemiyetin nizam
ve intizamına zarar ve- halel veren bir ferd hakkında ceza verilmesi de hikmet ve maslahat muktezası bulunmuşdur.
Velhâsıl : insan, mensub olduğu cemiyetin bir cüz'üdür. O cemiyete karşı bir takım vazifeler ifâsiyle mükellefdir. Binaenaleyh vücudunu
zehirlemek, servetini, kıymetli vakitlerini yok yere zayi etmek suretiyle bağlı olduğu cemiyetin zararına meydan veren ve uhdesine düşen
vazifelerden kaçınan her hangi bir mükellef insan hakkında bir ceza verilmesi, hem ferdin, hem de âmmenin menfaatleri icablarındandır.
İşte bu gibi hikmetlere mebnîdir ki, müskirat kullanan müşlüman-lar hakkında da - hukuki ilâhiyyeden = âmme maslahatları icabatın-dan olarak -

şer'an bir had cezası mevcud bulunmuş, bununla bu müh-lik ibtilâdan men ve zecr gayesi istihdaf olunmuştur. 
[15]

 
(BEŞİNCİ  MEBHAS)

 
HADDİ SİRKAT HAKKINDADIR.

 
İÇİNDEKİLER : Sirkatin malıiyeti ve nevileri. Haddi sirkat icrası için sârika, mesrukun nıinhe, mesrukün fihe ve mesruk mâle aid şartlar.
Müttehid» muhtelif ve müşterek sirkatler. Sirkat hâdiselerinin sureti sübutü. Sirkati isbat için husumet hakkına mâlik olub olmayanlar. Sirkatin

hükmü ve haddi sirkatin malüyyeti. Haddi sirkati badel-îcab iskat eden sebebler. 
[16]

 
Sirkatin Mahiyveti Ve Nevileri :
 
720 - : Sirkat,  lûgatde başkasının   malini gizlice   almakdır, mik-darı az olsun olmasın, haddi icab etsin etmesin.
Ahkâmı şer'iyye itibariyle sirkatler, iki nev'e ayrılır. Biri sirkati sugra, diğeri de sirkati kübradır.
Sirkati »uğranın haddi icâb eden kısmı, ıstılah sırasında da yazılı olduğu üzere «mükellef bir şahsın en az nisabı sirkat mikdarı, tafih ve
mütesariülfcsad olmayan mütekavvim bir mâli mahfuz bulunduğu yerden gizlice ahb harice çıkarmasıdır ki, kendisinin bu malde bir hakkı
olmadığı gibi bunda bir mülk şübhesi de bulunmaz.
Bu tarifdeki kayidler, birer kaydi ihtirazıdır ki hükümleri aşağıdaki meselelerden tavazzuh edecekdir.
Sirkati kübraya gelince bu da kat'ı tarikden = yol kesicilikden ibaretdif. Buna dair altıncı mebhase müracaat!.
721 - : Sirkati suğra, ya mübaşereten veya tesebbüben vaki olur. Şöyle ki : bir şahsın mahalli hırze gizlice girerek çaldığı mâli bizzat ahb dışarıya
çıkarması, mübaşereten sirkatdir. Bir kaç şahsın birden mahalli hırze gizlice girib aldıkları mali içlerinden birine yükliyerek harice çıkarmaları da
tesebbüben sirkatdir ki, şeraiti mevcud olunca hepsi hakkında haddi müstelzirn olur.
Bu hususda yalnız îmam Züfer muhalifdir. Müşarünileyhe göre had, yalnız o mali yüklenib dışarıya çıkaran şahıs, hakkında lâzım gelir. Çünkü
mübaşir olan, odur. Fakat İmamı Âzam ile İmameyne göre o malı yüklenen şahıs, onu arkadaşları namına da yüklenmiş olur. Zaten sir-katde cari
olan âdet de ekseri böyledir, bir şahıs yapdığı sirkati arkadaşları yardımıyle yapar. Binaenaleyh hepsi de mübaşir hükmünde bulunur.
722 - : Nisabı sirkat, bir dinar veya halis gümüşden mazrub on dirhem veya kıymetçe bu mikdar  maldir. Bundan az bir geyi çalmak, haddi sirkati
rcab etmez.
«(Nisabı sirkat, imam Mâlike ve tmam Ahmede göre bir dinarın rub'u veya üç halis dirhemdir. İmam ŞafÜye göre halis ve mazrub bir dinarın dörtte
biri veya kıymetidir. Şu k&dar var ki çalınan şey, altun olursa mutlaka rub'u dinara müsavi olmamdır. Binaenaleyh haiz olduğu sanat itibariyle bir
dinarın dörtde birinden daha kıymetli olan bir altun yüzük, sikletce rubu dinara müsavi olmazsa sirkat edilmesi haddi müstelzim olmaz.
imam Şafiî hazretleri, dirhemi nazara almıyor. Ona göre meselâ : bir dinar çalındığı gün iki dirheme müsavi olsa yine bir dinarın kıymetçe dörtde
biri mikdarı bir mâlin sirkat edilmesi, haddi müstelzim olur. Bilâkis bir dinar, kıymetlenerek yüz dirheme muadil olsa yirmi beş dirheme müsavi
olmayan bir mâli çalmak, haddi icab etmez. Çünkü bu, dinarın dörtde birine müsavi olmama olur. Dirhemler ise metu mesabesindedir. Bu dinardan
maksat ise mazrub  sikke halinde bk miskal altundan ibaretdir. Bazı fukahayö- göre de nisabı sirkat, dört veya kırk dirhemdir.)
723 - : Çalınan bir   mâlin   kıymetçe  nisab  mikdarına baliğ   olub olmadığı, kıymetlere vâkıf olan iki âdil, erkek şahidin şahadetiyle teay-yün eder.
Tafih, yani : hakir olan, örfen ehemmiyetsiz sayılan, başkaları tarafından alınması hususunda müsamaha gösterilen şey ise çalınmasından dolayı
haddi müstelzim olmaz. Vas otlar, ağaç üzerindeki-meyvalar gibi.
Bir şeydeki   kıymetsizliği, adiliğe, ehemmiyetsizliğe «tefahet» denir.
724  -  : Hırze gelince bu da bir malin  âdet üzere     saklanmasına mahsus mahal demekdir ki, iki kisma ayrılır.
Birisi «hırz binefsihi» dir ki, içinde eşya saklanmak üzere hazırlanıp içerisine izinsiz girilmesi memnu ola.n herhangi bir yerdir. Evler, dükkânlar,
çadırlar gibi. Çuvallar, sandıklar, kasalar da bu hükümdedn.



Diğeri «hırz bigayrihî» dir ki, esasen eşya saklamak üzere müheyya ve izinsiz girilmesi memnu olmayıb ancak içerisine konulacak malların yanı
başında muhafızı bulunan herhangi bir yerdir. Muhafızın uyanık veya uyumuş olması müsavidir ve muhafızın eşyayı görüp koruyabileceği bir
mesafede bulunması, hirzm tahakkuku için kâfidir. Mescidler, yollar, sahralar bu kısım hıralardan sayılır. Bedayî, Bahri Raik.Bu iki kısım hırze dair
hükümler, ileride görülecektir.
725 - : Eşyanın envaına göre hırz   tebeddül eder   mi?  Başka bir tabir ile bir nevi için hırz olan bir mahal,  diğer bir nevi için de hırz sayılabilir mi?
Meselâ : zahirenin hıfzına rnahsus bir yer, cevahir ve nü-kudun muhafazasına da mahal sayılabilir mi- Bu meselede beynelfuka-ha ihtilâf vardır,
imam Kerhînin Hanefî   imamlarından nakline nazaran bir nev'a hırz olan bir yer, bütün nevilere hırz olabilir.  Çünkü bir şeyi ihraz ve muhafaza
eden bir mahal, diğer şeyleri de muhriz olabilir. * Fakat İmam Tahavî, örf ve âdete itibar ederek bunun hilâfına kail olmuş, meselâ: «hayvanatın
muhafazasına mahsus olan yerlerde nükud ve cevahir muhafaza edilemez.» demişdir.
c(Eimmei selâaenin ictihadlan da bu merkezdedir. Bu hususda Örf muteberdir. Hırz, malların ihtilâfına binaen muhtelif bulunur.)
(Zahirîlere ve ehli hadisden bir zümreye göre haddi sirkat için hırz şart değildir. Nisab mikdarı bir mah hırz olmayan bir yerden çalmak da kat'ı yedi
icab eder. Bidayetül'müctehid.)
726 - : Sirkatin  tarifindeki   «hufyeden   -   gizlice» kaydine nazaran gaab, ihtilas, intihab, ihtitaf, hiyanet birer cinayet olmakla beraber sirkat
sayılmazlar. Bu tabirlerin mahiyetleri için ıstılahlar kısmına müracaat!.
«(Yalnız lyas Ibni Muaviyyeye göre ihtilâa = bir mali sahibinin elinden veya ondan gafletinden bil'istifade alenen süratle kapıp almak, haddi icab
eder.
imam Ahmed ibni Hanbele göre de nisab mikdarına baliğ olan biı ariyeti, bir vediayı inkâr etmek1 hiyaneti, haddi müstelzimdir.)
727 - : Tarrariyet, yani  : yan kesicilik  uyanık bir    kimsenin hıfzetmek istediği bir mâlini gafletinden bil'istifade bir hiyle ile çalmak, sirkatden
maduddur. Bu  babda eimmenin ittifakı  vardır.
Bir. kimsenin ceybi, kesesine nazaran bir harz mahalidir. Fakat ceyb gibi bir yerde mahfuz olmayıb haricde bulunan bir meblâğı bu suretle çalmak,

haddi müstelzim olmaz. Çünkü bu takdirde bir mali mahali hırz-den çıkarmak, vak'ası vücude gelmiş değildir. Bedayî, Hindiyye. 
[17]

 
Haddî Sirkat İcrası İçin Sarike Al Şartlar 
 
728 - : Sirkat, büyük bir cinayetdir. Bu cinayet,  yalnız  masum mallara tecavüze münhasır kaimayıb çok kerre masum hayatlara da tecavüzle
neticelenir, hammanlarm    sönmesine  sebebiyet    verir.  Binaenaleyh bunun hakkında - bütün halkça müessir bir ibret teşkil edecek suretde - ağır
bir ceza tatbiki iktiza etmekdedir. Şu kadar var ki, böyle ağır bir cezanın her  sirkatden dolayı hemen tatbiki, şarii   hakimce mültezem
bulunmadığından bunun yapılabilmesi için bir takım    kuyud ve şürut vardır, ezcümle sarika aid şartlar bervechi âtidir ;
720 - : Sarikin âkii, baliğ, nâtık ve basîr olması şartdır.
Binaenaleyh mecnunların, çocukların, dilsizlerin, körlerin yapacakları sirkatlerden dolayı haklarında had lâzım gelmez. Çünkü mecnunların,
çocukların bu hareketleri cinayetle tavsif edilemez. Dilsizlerin, körlerin halleri ise şübhe İrasından hâli.bulunmaz. Şu kadar var ki, bun-ar, çaldıkları
şeyleri zamin olurlar. Zira zamanın lüzumu, cinayetin her. veçhile tahakkukuna tevakkuf etmez. Maahaza bunlar, hallerine göre ta'zir cezasına da
müstahik olurlar.
Bu şarta nazaran iğlerinde mecnun veya çocuk bulunan bir taife, bir sırkatde bulunacak olsalar hiçbiri hakKınaa had cezası verilmez. Çünkü bir
hâdiseden ibaret olan sirkat, had cezasına tabi olanlar ile olmayanlar tarafından yapılmadır.
Bu İmamı Âzam ile imam Züfere göredir. İmam Ebu Yusiife göre iae bakılır: eğer elde edilen mali bizzat mecnun veya çocuk, mahalli hırzdan
çıkarmış ise hiçbiri hakkında had icra edilemez. Fakat diğerleri çıkarmışlar ise yalnız onların hakkında had lâzım gelir. Zira sirkat-de âsi olan,
çalınan malı mahalli hırzdan harice çıkarmakdır. Başkalarının yardımları ise tabi mesabesindedir.
730 - : Sârik, mesrukün minhin şeriki olmamak şartdir. Binaenaleyh aralarında  mesrukünminhin ortağı   bulunan bir  taife,
bir mali sirkat edecek olsalar hiçbiri hakkında had lâzım gelmez.
Bu meselede Hanefî fukahası müttefik dider. Çünkü şirket, sirkat cinayetinin tekemmülüne mani, şüpheyi daî olduğundan haddin sukutunu
müstelzim olur.
Âmmeye aid bir mal hakkındaki sirkatin haddi icab etmemesi de bu esasa müsteniddir. Zira sârik de âmmeye dahil, onlar ile beraber mesruk malda
müşterek bulunmakdadır. Bu cihetledir ki, muhtaç olduğu takdirde bu maldan kendisine haceti mikdarınca bir şey verilmesine müstahak bulunur.
Binaenaleyh böyle bir sirkat, ta'zir suretiyle cezayı müstelzim olui-sa da had cezasını müstelzim olmaz.
«(Mali ganaimden ve beytülmalden yapılan sirkat, İmam Mâlike göre kat'ı yedi.müstelzim olur, ashabından Abdül'melike göre olmaz, Bi-
dayetül'müctehid.)
731 - : Sârik  ile mesrukün minh arasında vilâd, cüz'iyet veya zî rahmi mahrem olmak suretiyle karabet veya zevciyet bulunmaması şartdır.
Binaenaleyh bir kimse, kendi babasının veya anasının veya evlâdının yahut kendi kardeşinin veya amcasının veya sair bu kabil bir kari-binin veya
zevcinin hanesinden ona veya başkasına aid bir malı çalsa hakkında had lâzım gelmez. Çünkü bunlar birbirinin hanelerine girmeğe âdeten
me'zundurlar, bu cihetle hırz muhter olmuş olur. Bununla beraber böyle bir sirkat sebebiyle had icra edilecek olsa aralarında kat'ı rahme müeddî
olur. Kat'ı rahn ise haramdır.
Hattâ içlerinde mesrukün minhin zî rahmi mahremi bulunan bit taife böyle bir sirkatde bulunsalar İmamı Azama göre hiçbiri hakkında had icra
edilemez. İmam Ebu Yusüfe göre ise yalnız zî rahmi mahrem hakkında had icra edilemeyib diğerleri hakkında icra edilebilir.
Fakat vilâd tarikiyle olmayan zî rahmi mahremin başkası hanesinde bulunan bir malini sirkat, haddi müstelzimdir. Zira bu takdirde hırz. tahakkuk
etmiş olur. Bedayî, Hidaye, Hindiyye.
732 -  : Bir kimse, üvey babasının veya üvey anasının veya oğlunun refikasının veya üvey evlâdının yahut  kain  validesinin  hanesinden bîr mali
çalsa bakılır. Eğer o mal, kendi babasının veya anasının veya oğlunun veya zevcesinin ise hakkında bil'itüfak had lâzım gelmez. Çünkü bu takdirde
mal sahibiyle, sârik arasında vilâd veya zevci yy e t bulun muş ve o hanelere girmeğe sârik, esasen mezun olmakla hırze duhul de tahakkuk etmemiş



olur.
Kezalik : babasiyle üvey annesinin, zevcesiyle üvey evlâdının, oğ-liyle refikasının birükde Oturdukları başka bir haneden çaldığı takdirde de hüküm
böyledir.
Fakat üvey peder ve valide vesaireden her birinin ayrı ayrı kendilerine mahsus haneleri olduğu takdirde bunların hanelerinden kendilerine aid olan
bir mali sirkat hakkında ihtilâf vardır. İmamı Azama göre bu sirkat de haddi icab'etmez. Çünkü bunların birbirini ziyaret etmeğe hakkı vardır. Bu
hak ise hırz hususunda şübhe iras eder. Nitekim âtiyen beyan olunacakdır. Fakat İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhamme-de göre bu sirkat, haddi icab
eder. Çünkü bunlar ile sârik arasında mah-remiyyet var ise de zî rahm olmak suretiyle karabet mevcut değildir. Hadde mani olan ise bu karabetdir.
Mezkûr ziyaret hakkı ise hırzi ihlâl etmez. Bedayî.
733 -  : Zevceynden bîri diğerinin bir malini  çalsa hakkında  had lâzım  gelmez.  İster  bir  hanede, ister başka hanelerde oturur olsunlar. Çünkü
bunlar biribirinin hanesine girmeğe,  yekdiğerinin mâlinden  istifade etmeğe âdeten me'zundurlar.
Sirkat, iddet içinde vaki olduğu veya badessirka aralarında firkat vukubulduğu takdirde de hüküm böyledir. Bedayî.
734  - : Aralarında  mahremiyet bulunmayan zî rahm  kimselerin, biribirinden yapacakları sirkat, bil'ittifak  haddi    müstelzimdir.    Çünkü
aralarında bu  derecede bir karabet  bulunmayan kimselerin    biribirinin hanesine bilâ istizan girmeleri âdeta   muhalifdir.   Amca ve dayı kızları
gibi. Bedayî.
735 - : Aralarında yalnız mahremiyet bulunub da zî rahim olmak itibariyle karabet bulunmayan kimselere gelince bu hususda bazı İhtilâflar
mevcuddur. Şöyle ki. Aralarında reza sebebiyle mahremiyet bu Sunan kimselerin biribirinden yapacağı  sirkat, İmamı Âzam ile   İmam
Muhammede göre  haddi  icab eder. Binaenaleyh bir kimse,  süt babasının veya süt anasının yahut süt kardaşınm bir mâlini hanesinden veya
bulunduğu başka bir yerden çalsa hakkında had icra edilir. Çünkü rezane aaoıt oıan, yaiıuz hurnıeu müeoDedeOir. üu hürmet ik üiw ıcrasiilrt mam
değildir.
jaKat imam üıbu  lusüfe göre süt ananın malını fiaıan jaıaa kınaa. nad icra edilemez, zara Dunların arasında aüeten muDaaeLat vardır, Dunıar  
Dirüirının nanesine ısuzansız girebilirler,   biıi üaraesıer 13e boyıe uegıidır. Umarın bıribırı hanesine istizan etmeksizin girmeıerı orı ve adete
ınuhalııdır. Bedayi.
736  - : Sârikin erkek, hür, müslim ve muhtar olması şart değildir.
Binaenaleyh aırkatde bulunan kadınlar, köleler, zimmıler, muıtreA-ler haKKinda da sair şartlar mevcut olunca had icra edilir.
Cünûni gayri mutbik ile mecnun olan bir şahsın hali ifakatinde yap nıış olduğu sirkat de hakkında haddi müstelzim olur. Beclayi.
«(İmam Mâlike göre ana ile babamn mâlini sirkat, haddi tnüstel-zimdir. Çünkü bunların mallarına çocuklarının müstahik olmaları şüphesi yokdur.
Kezalik ,: zî rahim olmak-suretiyle olan karabet, had icrasına mam olmaz.)
(İmam Şafiîye göre ana, baba ile evlâddan başka akribamn - baa-ka başka yerlerde sakin oldukları halde - birbirinden sirkatde bulunmaları, haddi
mucib olduğu gibi başka başka hanelerde sakin olan zevç ile zevceden birinin diğerinden bir mali sirkat etmesi de haddi icab eder. Çünkü bunların
arasında ne vüâd, ne de cüz'iyyet bulunmadığı cihetle biribirinin mâlinden istifade edebilmeleri hususunda bir şülshe tahakkuk etmiş olamaz.
Bedayi
Zevç ile zevce hakkında imam Mâlikin ve bir rivayete nazaran İmam Ahmed ibni Hanbelin   mezhebleri de bu merkezdedir. imam Şafiîye göre

sârikin mükreh olmaması da sardır. 
[18]

 
Mesrura Aıd  Şartlar
 
737 - : Mesrukun = çalman şeyin mutlak mâl olması, yani : maliyetinde şübhe  olmayıb nâsın   mal saydığı ve  temevvül için sakladığı bir şey
bulunması şartdir.
Binaenaleyh altın, gümüş, inci, cevahir, demir, bakır, tuoç, kala> gibi şeyleri sirkat, haddi müstelzim olur. Çünkü bunlar, her veçhile emvalden
maduddur.
Fakat mushafı şerifi, hadis kitablarını veya şiir ve edebe müteallik eserleri sirkat, haddi raüstelzim olmaz. Çünkü bunlar ile temevvül edilmez.
Belki mushafı şerif ile hadis ki tablan okunmak ve'hakikatlerine vukuf peyda etmek için muhafaza edilir, başkalarına da tilâvet ve mütalâaları için
verilir. Sair eserler ile de hikem ve emsale vukuf gayesi ta'kib olunur. dkat kıymeti nisab mikdarma baliğ oian yazılmış ve yasılmamış hısab
defterlerim ve emsamıı sırKat, hadüı icab eder. Zira bunları çal-maitdan maksad, bunların mündencatı degıl, mücerred maldan madud olan
Kağıdiarıdır. Bedayi.
«(imam Mâlik ile imam Şafiîye göre mushafı şerifi vesair ki tablan sirkatden dolayı had lazım gelir. ÇünKü ou sirkat, bir mali muiuez hakkında
vaki olmuş olur. Şübne yok ki Kur'amKerim, yalıtmadan evvel beyaz bir halde bulunan sahifeieri ve cildi bir mali mütekavvım ıdı. binaenaleyh
yazıldıkdan sonra da bu mâhyet baki kalmış olur. Bu itibar iledir Ki, Dunun alım satımı caiz görüimüşdür.)
738 - : Çalınan şeyin   mutlaka mâli    mütekavvim olması şartdır.
Binaenaleyh çalınacak  bir şarabdan dolayı had lâzım gelmez.  Çalan, gerek muslim olsun ve gereK oımasın. Çünkü şaraD, gayri müshm-, lerce oir
mütekavvim mal ise de müslümanlarca değildir. Bu halde alel1-itlâk bir mali mütekavvim olmamış olur.
Kezalik : hür bir çocuğu çalmak, haddi müstelzim olmaz. Velev ki, üzerinde kıymetli ziynet eşyası bulunsun. Zira bu çocuk mâl değildir, o eş/a ise
çocuğa tabidir.
Fakat İmam Ebu Yusüfe göre bu sirkat, haddi müstelzim olur. Zira o eşya haddi zatinde nisab mikdarma baliğ,ve maksudun bissirkadir.
739 - : Çalman şeyin haddi zatında memlûk olması şartdır. Binaenaleyh   madeninde  bulunan   altın,  gümüş   vesair cevahir gibi
henüz kimsenin mâlik olmadığı mubah şeyleri ahz etmek, haddi müş-teizim değildir. Bunlar her ne kadar mâllerin nefaisinden iseler de memlûk
değildirler.
Nebbagin, yani : ölülerin kefenlerini definlerinden sonra gizlice çalan şahsın hakkında bu fi'İinden dolayı ta'ziren ceza verilip had icra edilmemesi
de bu esasa vesair bazı şartların bulunmamasına müsteniddir. Zira kefene ölü mâlik olamıyacağı gibi varisleri de mâlik değildir. Kabir de haddi



zatinde bir mahalli hırz sayılmaz.
Bu, imamı Âzam ile İmam Muhammede göredir. İmam Ebu Yusüfe göre nebbaş hakkında had lâzım gelir. Çünkü kabir, ölüye göre bir mahalli
hırzdır, insanlar İse hayyen muhterem oldukları gibi meyyiten de muhteremdirler. Bir zıhayatm libasını çalmak ne ise bir meyyitin kefenini çalmak
da odur. Binaenaleyh bir ölünün kefenini gizlize almak, bir sirkatden başka değildir.
«(imam Şafiînin mezhebi de böyledir.)
740 - : Çalman şeyde sârikin hakkı mâlikiyeti  veya    mâlikiyet te'vil veya şübhesi bulunmamak şartdır. Çünkü bu takdirde sirkat cinayeti tamamen
husule gelmiş, sirkatin rüknü olan mâli gayri istihfa tarikiyle ahz etmek keyfiyeti tamamen tahakkuk etmiş olmaz.
Binaenaleyh bir kimse, başkasına iare veya terhin etmiş veya ica-reye vermiş olduğu bir mâli o şahsın mahalli hırzmdan gizlice alacak olsa
hakkında sirkat hükmü cereyan etmez. Çünkü o mâl, haddi zatında kendisinindir.
Kezalik: bir kimse, kendi evlâdının veya mükâtebinin veya ticarete mezun kölesinin bir malini gizlice alsa hakkında haddi sirkat, lâzım gelmez.
Zira evlâdının mâlinde babası için te'vili mülk mevcuddur. Mü-kâtebin mâlinde de mevlâsı için mülk gübhesi vardır. Kölenin mâli ise zaten
mevlâsına aiddir.
Kezalik bir kimse, borçlusundan alacağı meblâğa muadil veya ondan zaid ve ayni cinsden bir meblâğ sirkat edecek olsa - alacağına iakas vaki
olacağından - hakkında haddi sirkat lâzım gelmez, velev ki, alacağı müeccel bulunsun. Fakat borçlusunun başka cinsden bir malini sirkat ederse
had lâzım gelir, meğe*r ki, «hakkımı istifa veya hakkıma rehn olmak için o mâli aldım» diye iddia etsin. Bu takdirde had sakıt olur. Çünkü borcun
istifası hususunda beynelfukaha ihtilâf vardır. İşte bu babdaki ihtilâf, bir şübhe vücude getirmek dedir. Bu şübhe ise haddin sukutu için kâfidir.
Bedayî.
«(îbni Ebî Leylâya göre bir kimse alacağına mukabil medyunun herhangi cinsden olursa olsun bir mâlini ahz edebilir. Zira bunların ara-;ında
maliyet itibariyle bir mücaneset vardır.
741 - : Çalınan mâlin tâfih, hakkında müsamaha carî bir gey olmaması şartdîr.
Binaenaleyh ot, saman, kamış, alelade odun, kömür gibi şeyleri çalmak, haddi müstelzim olmaz. Çünkü halk, bunları tafih sayar, bunların
alınmasına mümaneati hasasetden addeder.
Kireç, kerpiç, kiremid, cam bardak, balçıkdan yapılmış desti gibi şeyleri sirkat de haddi müstelzim değildir. Zira bunlar da tafih sayüır. Fakat
odundan yapılan şeyler, bunun hilâfınadır. Çünkü sanat, odunu tefahetden çıkarır.
Kezalik : saç, abanos, sandal gibi odundan sayılan şeyler - kendilerinde sanat eseri bulunmasa bile haddi zatında kıymetli bulunduklarından
bunları sirkat, haddi müstelzim olur. Maahaza bir şeyin tafjh sayılıb sayılmaması hususunda nâsın  örfüne  müracaat lâzımdır.
«(Eimmei selâseye göre kıymeti nisab mikdarına baliğ olan herhangi bir ağaç Parçasını çalmak, haddi icab eder.
742 - : Çalınan mâl, her veçhile tecavüzden masun olub sarik için ahz salâhiyeti, te'vil ve tenavül ibahe şübhesi bulunmamak şartdır. Çünkü had, bir
ukubeti mahzadır. Cinayeti mahzadan dolayı tatbi'i edilir. Gayri masum veya te'vil ve tenavtiî şübhesine mukarin bir mâli ahz ise bir cinayeti mahza
değildir ki, bundan dolayı bir ukubeti man-zanın tatbik edilmesi tecviz olunsun.
Binaenaleyh dari harbde bir harbînin mâlini sirkat, haddi icab cL-mediği gibi dari islâmda bulunan bir müste'minin mâlinin sirkat de - zamanı ve
müstelzim olursa da - haddi müstelzim olmaz. Çür.-kü harbînin mâli, masum değildir. Müste'minin mâli, muvakkaten masum :s3vde kendisi esasen
harbî olduğundan mâlinde şübhei ibahe mevcuddur. Fakat îmanı Züfere göre müste'menin mâlini sirkat, haddi müstel-zimdir. Zira onun mâli, dari
islâmda muhrez bulunur. Zimmînin masum olduğu gibi müste'menin mâli de masumdur. Bedayî. «(Eimmei selâsenin iotihadları da böyledir. )
Kezalik bir müste'men, dari islâmda bir müslimin veya bir zimmînin bir mâlini çalsa hakkında had lâzım gelmez. Çünkü o, islâm ahkamını
tamamen iltizam etmiş değildir ve bu mâli ahz etmenin mubah olduğuna kaildir.
Bu mesele, îmamı Âzam ile tmam Muhammede göredir. İmam Ebu Yusüfe göre müste'men hakkında had lâzım gelir. Zira dari İslama eman ile
girmiş olmakla islâm ahkâmına riayeti iltizam etmiş bulunur.
«(imam Mâlik ile İmam Ahmedin ictihadları da böyledir. Muahid-ler de müste'men hükmündedirler.)
Kezalik : hakkında haddi sirkat icra, edilmiş olan bir sârikin çalmış olduğu mâli diğer birisi sirkat etse bu ikinci sârik hakkında had lâzım gelmez.
Çünkü birinci sârik hakkında had icra edilmekle bu mâlin mesrukun minh hakkıdna masumiyeti, mütekavvimiyeti sakıt olmuşdur. Bununla beraber
birinci sârikin bu mâle vaz'ı yedi, sahih bir suretde vaki olmamışdır. Halbuki had icrası için mesrukun minhin bir yedi sahihe mâlik* olması
lâzımdır.
Kezalik : bir kimse, bir şahsın bir mâlini çahb da hakkında had icra ve o mal sahibine iade edildikden sonra tekrar o mali o şahısdan çalacak olsa
bakılır: eğer o mal,, tağyire uğramamış ise tekrar had lâzım gelmez. Fakat tağayyüre uğramış, meselâ : iplik iken dokunub kumaş haliçte getirilmiş
ise had lâzım gelir. Çünkü birinci takdirde o mâlin ilk çahnitıası ve bu yüzden had icra edilmiş olması ile ismeti sakıt olmuşdur. îkinci takdirde ise
o mal, bask al aşmış, yeni bir ismet = masuniyet kazanmış dır.
Bu mesele, İmamı Âzam ile îmam Muhammede göredir. îmam Ebu Yusüfden bir rivayete göre her iki takdirde de tekrar had lâzım peîir. Cttnlril o
mal, sahibine iade edilmekle yeniden bir masumiyyet kesbetmişdir.
«(îmam Safiînin  mezhebi de bu veçhiledir.)
743 - : Çalınan şeyin maksudun bissirka olub haddi icab eden şeylerden bulunması şartdir.
 haddi icab  eden eşyadan bir sev   maksudun     bissirka olarak çalındığı zaman bakılır: eğer kendisi yalnız başına nisab mikdarı-na baliğ ise veya
kendisi bu mikdara baliğ değilse de kendisine tâbi olan şey ile beraber bu mikdara baliğ ise veya bunlardan lâalettayin birisi maksud bissirka olub
mecmuu bir nisab mikdarına baliğ bulunuyor ise bu sirkatden dolayı bil'ittifak had lâzım gelir.
Meselâ : içerisi bal dolu bir kab çahmb da mecmuunun kıymeti nisaba baliğ olsa had lâzım gelir. Çünkü bu sirkatden maksud olan, baldır, ona tabi
olan kabın kıymetiyle nisab mikdan ikmâl edilmiş olur.
Fakat sirkat ile kasd edilen şey, infirad halinde haddi icab etme-ven bir şey ise kendisine tâbi olarak sirkat edilen şey, nisab mikdarına baliğ olsa da -
maksud bissirka olmadığından - haddi icab etmez.
Meselâ : gümüş cildîi veya mücevherle murassa bir mushafı şerif, mücerred mushafiyetinden dolayı sirkat edilse sâriki hakkında had lâzım gelmez.
Çünkü mesahifi şerifeyi  sirkat, esasen haddi mucib değildir.



Kezalik : içerisi şarab dolu bir kab, mücerred şarabdan dolayı sirkat edilse haddi müstelzim olmaz, velev ki, o kabın kıymeti nisab mikdarına baliğ
olsun. Zira sirkat ile maksud olan şarabı sirkat, haddi müstelzim değildir.
Bu şart, İmamı Âzam ile îmam Muhammede göredir. İmam Ebu Yusüfe göre bu şart, muteber değildir. Binaenaleyh bu suretlerin hepsinde de had
lâzım gelir. Çünkü bu suretler de yalnız cild, yalnız mücevher veya yalnız kab sirkat edilmiş sayılır. Bedayi.
744 - : Çalınan malın mütesariüTfesad - süratle bozulur bir şey olmaması şartdır.
Binaenaleyh ağaç üzerinde bulunan veya başka bir- ağaç üzerine asılmış olan hurma, üzüm, nar gibi taze meyvalan sirkat, haddi icab etmez, velev
ki, bunlar, duvarlarla çevrilmiş bir bahçe içinde, muhafaza altında bulunmuş olsun. Çünkü bu meyvalar, bu halde mütesariülfesad olub kurumadıkça
kemale ermez, bihakkın maldan madud bulunmaz.
Henüz başaklarında bulunan buğday ile arpa da ağaç üzerindeki meyva mesabesindedir.
Kezalik : Taze etleri, taze veya tuzlu balıkları, sütleri, av havvan-larını, kuşları, yiyilmek üzere hazırlanmış yemekleri sirkat de haddi icab etmez.
Zira bunların bir kısmı süratle bozulur, bir kısmı da dari islâmda mübahülcins olub  nâs arasında mâlden sayılmıyacak tâfih addolunur.
Bir haneden çalının da daha harice çıkarılmadan kesilen bir hav-van, meselâ : bir koyun hakkında da hüküm böyledir. Bu halde sârik. o havvanın
kıvmetini sahibine zamin ve tazîre müstahik olur.
Bir seneden diğer bir seneye kadar kalan kuru mevvalar, bütün hububat, yadlar, ıtrivvat, sirke, bekmez gibi şeyler, seccade veva sergi haline
getirilmiş olan nöstekiler süratle bozul madik lan  ve  tafih savıt «(imam Mâlik ile imam Ahmed, mütCsariürfesad olmamak şartı:;» kabul
etmemekdedirler.'îmam Şafiîye göre de mekânı hırzda buluna/i gerek taze meyvalan ve gerek et, ekmek, sebze gibi şeyleri sirkat, kıymetleri nisab
mikdarına baliğ olunca haddi müstelaim olur. Çünkü sirkat, mahalli hırzdan mütekavvim olan bir mali gizlice almakdan iba-retdir, bunların
maliyetinde ve tekavvümünde ise şübhe yokdur. Binaenaleyh bunları mahallî hırzdan gizlice almak, haddi müstelzim bir sirkatden başka değildir.
îmam. Ebu Yusuf den de bu veçhile bir rivayet mev-cuddur.)
745 - : Çalman şeyin en az nisab mikdarmda bulunması şartd Binaenaleyh bir nisba mikdarıdnan dûn olan bir mali çalmak, haddi icab etmez. O
şeyin nisab mikdarına baliğ olub olmadığına sârik, gerşk evvelce vâkıf olsun ve gerek olmasın. Hattâ bir hırzdan her defasında harice çıkarılan
eşyanın lâakal nisab mikdarına müsavi olması da şart dır.
Meselâ : bir kimse, bir haneye girib de dokuz dirheme müsabi bir mali harice çıkardıkdan sonra tekrar o kıymette diğer bir mali de dışa riya çıkarsa
hakkında had icra edilemez. Çünkü bu malların mecmuu nisab mikdarına baliğ ise de her biri nisab mikdarına baliğ
bulunmamışdır.                                     
Kezalik  bir kimse, başka başka iki haneden mesela : cem'an on dirhemlik bir mal çalsa hakkında had lâzım gelmez. Zira bunlar ayrı ayrı sirkatlerdir
ki, hiç birinde nisab bulunmamıştır.
Fakat bir hane içinde bulunüb müteaddid kimselere aid bulunan nisab mikdarına müsavi bir mali sirkat edecek olsa had lâzım gelir. Çüri kü bu
halde mesrukun minhe değil, sârik ile kırze bakılır, sârik ise bit. hırz ise müttehiddir.
Kezalik : bir şahsı, bir haneden çaldığı bir mali daha hanede iken iki parçaya ayırdıktan sonra harice çıkarsa bakılır : eğer bu mal, par-çalandıkdan
sonra nisab mikdarına baliğ ise haddi icab eder, değilse etmez. Çünkü sirkatin tamamiyeti ânında tam nisabın mevcudiyeti aranır. Sirkatin
tamamiyeti ise hırzdan çıkarmakla tahakkuk eder. Binaenaleyh hırzdan çıkardıktan aonra parçalayıp da kıymeti nisabdan dûn bir mik dara düşse
yine had lâzım gelir. Zira bu takdirde sirkat, tamam olmuş olur. Nitekim bundan sonra bilkülliyye zayi ve müstehlek olması da haddi icaba mani
olmaz.
Bir de çalınan eşyanın nisab mikdarına baliğ olub olmadığı, heir sirkatin vukubulduğu zaman ve mekâna, hem de had icra edileceği vak te nazaran
tayin edilir. Binaenaleyh sirkat zamanında, yani: eşyamı hırzdan harice çıkarıldığı anda kıymeti nisab mikdarında olduğu haldf had icrası zamanında
bu mikdardan noksan olsa bakılır: eğer bu nok san, es'arın tebeddülünden münbais ise - zahirürrivayete göre hat lâzım gelmez. Fakat çalınan malın
aynine arız olan bir kusurdan miite eli id ise hadde mani olmaz. Bedayi, Hidaye.
v- {Hanbelîlere göre çaldığı şeyin nisab mikdarma baliğ olduğunu sâ-rikin evvelce bilmesi şartdır. Binaenaleyh alelade bir mendili çaldığı halde
bunun bir ucunda nisaba müsavi bir meblağ bağlı bulunsa veya* çaldığı bir cevherin kıymetçe nisato mikdanndan dûn olduğunu zan etmiş olsa
hakkında had lâzım gelmez. Hattâ bu mezhebe göre sirkatin haram olduğuna sarikîn vakıf olması da şartdır. Binaenaleyh henüz müslüman olmuş,
veya ehli ilimden mahrum bir muhitde yetişmiş olduğu cihetle sirkatin haram olduğunu bilmeyen bir sârik hakkında had lâzım gelmez.
Hasanı Basrî ile Zahirilere ve Haricîlere göre sirkate nisab, esasen şart değildir. Bedayi, Keşşafülkına, Elmuhallâ.)
746  - :  Çalınan şeyin mutlaka muhrez ve maksudun bilhırz olması şartdır.
Binaenaleyh muhrez olmayan bir mali sirkat, haddi müstelzim olmaz.
Meselâ: bir hizmetçi, hizmet etdiği haneden veya bir şahıs, müsafir bulunduğu yerden veya bir amele içerisine girmeğe me'zun olduğu mahalden
bir şey çalsa hakkında had icab etmez. Velev ki çalınan şey, kapısı kilitli bir oda veya sandık içinde bulunmuş olsun. Velev ki orada mal sahibi
veya muhafızı naim bulunsun. Çünkü o yerlerin içerisine girilmeğe mezuniyet verilmekle onlar, bu sâriklere nazaran hirz olmakdan çıkmış, çalınan
mal da sureti mutlakada muhrez bulunmamış olur.
Bu esas üzerine aşağıdaki meseleler de teferru eder:
747 - : Bir ecir, almaya mezun olduğu bir mali içerisine girmeğe mezun bulunmadığı bir yerden gizlice çalsa hakkında had lâzım gelmez. Çünkü  o
mali  almaya  mezun  olması,  hırze  girebilmesi  hususunda bir şübhe iras etmiş olur.
748 - : Bîr kimse, içerisine girmeğe mezun olduğu bir dükkândan, bir haneden, bir hamamdan veya sair böyle bir mahalden herhangi bir şahsa aid
bir mali çalsa hakkında had icab etmez. Velev ki o mal, sahibinin başı altında bulunmuş olsun. Zira bu yerlerden her biri binefsihı hırzdir, içerisine
girilmeğe izin verilmekle bunlar hırz olmakdan çıkmış bulunurlar. Fakat mezuniyet verilmediği bir vakitdc, meselâ:  geceleyin bunlardan birine
girilerek sirkat fi'li vücude getirilecek olsa o takdirde had lâzım gelir.
«(îmam Mâlike göre hammamdan bir malın çalınması, eğer muhafızı mevcut ise haddi icab eder, mevcud değilse icab etmez.
İmam Şafiîye ve îmam Ahmedden bir rivayete göre de hammamdan ve emsalinden bir malin sirkat edilmesi, mutlaka haddi icab eder.
749 - : Mer'adan hayvanları çalmak, haddi müstelzim değildir, velev ki yanlarında çobanlan bulunmuş olsun. Çünkü bu hayvanlar, muhrez
sayılmaz, bunların mer'aya bırakılması ihraz için değil, ot otlamaları içindir. Fakat hayvanatı muhafazalarına mahsus olan ahırlardan, ağıllardan



çalmak, haddi müstelzimdir. Zira bunlar birer mahalli hırzdir.
750 - : Sahralarda muhafızsız bir halde bırakılmış olan mallan sirkat, haddi icab etmez. Fakat yanlarında sahipleri veya muhafızları bulunduğu
takdirde haddi müstelzim olur. Çünkü sahralar, bigayrihi hırzdir, buralardaki mallar, yanlarında muhafızlan bulunduğu takdirde muhrez sayılır.
751 -  : Hırzı sirkat, haddi icab etmez.   Çünkü hırz,  muhrez bulunmamış olur. thraz ise had icrası için bir şartdır.
Maahaza hırz, muhrez bulunmadığından bunu çalmak, ihtifaya muhtaç olmayabilir. Ihtifa ise sirkatin rüknüdür. Bu rükün bulunmadıkça had icra
edilemez.
Binaenaleyh bir kimse, bir hanenin dış kapısını çalsa veya haric-deki Ht çuvalı varmaksızın içindeki eşya ile birlikte sirkat etse - bunlar, emvali
zahireden olmakla - hakkında had cezası tatbik edilemez. Fakat kapıyı açarak hane içerisindeki bir mali veya çuvalı yararak içindeki eşyayı çalsa
hakkında had icra edilir. Zira bu takdirde mali muh-rezi sirkat etmiş olur.
752 - : Bir kimse, bir hırze girib bir mali elde etdiği halde veya o malı harice atıb da daha kendisi harice çıkmadan yakalansa hakkında had icra
edilemez. Çünkü o mala tamamen vaz'ıyed etmiş, maksad husule gelmiş sayılamaz. Fakat hirzdan çıkıb da harice atmış olduğu mali aldıkdan sonra
derdest edilse hakkında bil'ittifak had lâzım gelir. Çünkü o mala vaz'ıyedi tahakkuk etmiş olur. Şu kadar var ki, îmam Züfer-den rivayet edilen bir
kavle nazaran bu suretde de ha"d lâzım gelmez. Zira o kimse bu mali hırzden bizzat alıb harice çıkarmış değildir.
«(imam Şafiîye göre sârik, daha mahalli hırzdan çıkmadan yakalansa bu halde de had lâzım gelir. Çünkü mali muhrezi ahz etmekle sirkat fi'lî
tamam olmuş oîur. Bundan sonra mahalli hırzdan çıkması ise sirkat filini ikmal için değil, belki nefsini kurtarmak içindir.
753 - : Bir kimse, bir hanenin duvarını delip içeri girmeden elini uzatarak bazı şeyleri çalsa hakkında had lâzım gelmez. Çünkü mahalli hırza girmiş,
hürmeti hırzı hetk etmiş değildir.
Bu, zahirürrivayeye göredir. Fakat îmam Ebu Yûsüf'den rivayete göre had lâzım gelir. Zira o kimse, bir muhrez mali gizlice almış bulunur. Maksad,
hırzdan mali almakdır, yoksa mutlaka hırza girmek değildir. Nitekim sandıklardan, çuvallardan yapılan sirkat de böyledir.
754 - : Bir şahıs, mahalli hırz olan bir haneye girip de müteaddid odalarından birindeki bir mali alarak hanenin sofasına çıkarsa bununla hakkında
had lâzım gelmez. Çünkü hane,  müteaddid odalariyle beraber yalnız bir hırz sayılır. Bianenaleyh mal, tamamen harice çıkarılmadıkça sirkat
tahakkuk etmiş olmaz. Fakat bir sofa dahilindeki odalardan her biri, başka bir kimseye aid bulunsa bu odaların herhangi birinden sofaya bir malın
çıkarılmasiyle sirkat tahakkuk ederek had lâzım gelir. Zira bu takdirde her oda hırz sayılır.
755 - : Bir kimse, kapısı gündüzün dayalı veya açık bulunan bir hane içerisine girerek  sirkatde bulunsa    hakkında had lâzım    gelmez. Fakat
geceleyin mürur ve übur kesildikden sonra   kapısı kapalı,   fakat kilitlenmemiş bulunan bir haneden    yapılacak bir sirkat,     haddi müs-
.telzim olur.
756 - : Bir kimse, gündüzün bir hanenin veya dükkânın kapısını anahtar ile açarak içerisinden sirkatde bulunsa bakılır:  eğer içerisinde kimse
bulunmamış ise had lâzım gelmez. Fakat içerisinde bir şahıs bulunduğu halde sârik, bunu bilmeksizin sirkatde  bulunmuş ise had lâzım gelir. Zira
bu takdirde sirkat, mücahereten değil, hufyeten vaki olmuş, binaenaleyh sirkatin rüknü bulunmuş olur.
757 - : Geceleyin yapılacak bir sirkatde ibtidaen gizlilik şart ise de intihaen ıjart değildir. Fakat gündüzün veya akşam ile yatsı arasında halkın
henüz gidib gelmekde bulunduğu bir zamanda yapılacak bir sirkatde gizlilik, hem ibtidaen ve hem de intihaen lâzımdır.
Binaenaleyh bir kimse, bir haneye geceleyin gizlice girerek sahibinin gözü önünde bir malını cebren alacak olsa hakkında had lâzım gelir, Çünkü
bu halde bir mahalli hırze bilâ mezuniyet girilmiş ve ma! her ne kadar sahibinden gizli olarak alınmamış ise de halkden gizli ola rak alınmış ve
hâdise haricden yardıma koşacak kimselerin bulunamı yacağı bir vakitde vukua gelmişdir.
Fakat bir kimse, bir haneye gündüzün gizlice girib de bir mali sa hibinin gözü önünde mugalebeten alacak olsa hakkında had lâzım gelmez. Zira bu
takdirde bidayeten gizlilik bulunmuş ise de intihaen bulunmamış ve hâdise haricden istimdad mümkün olan bir zamana müsadif olmuşdur.
758 - : Bir kimse, kiraya verdiği bir haneden müste'cirinin bir malini çalacak olsa hakkında had icra edilebilir. Çünkü o hane, miiste'-cirin eli altında
bulundukça bir hırz olub mucirin oraya girmeğe hakkı olamaz.
Bu, İmamı Azama göredir. Fakat îmam Ebu Yusuf ile İmam Mu-hammede göre had icra edilemez. Zira o hane, sârikin mülkü olduğun
759 - : Müste'cir,  mucirin hususî ikametgâhına  gizlice  girib bir mâlini çaldığı takdirde bil'ittifak had lâzım gelir. Çünkü müste'cirin o ikametgâha
büâ müsaade girmeğe asla hakkı yokdur.
760 - : Bir haneye gizlice giren şahıs, elde etdiği eşyayı bir hayvana yükliyerek beraber harice çıkarsa hakkında had lâzım gelir. Çünkü hayvanın
harekâtı, saikine müzaf olur.
Fakat katar halindeki bir hayvan veya üzerindeki bir yük çalınacak olsa sârik hakkında had lâzım gelmez. Bu hayvanların saikleri, kaideleri,
râkibleri veya raileri bunların muhafızı sayılmaz. Bunların asıl maksadlan muhafaza değil, sevk etmekden, otarıb gütmekden ve kât'ı mesafeden
ibaretdir.
«(Eimmei selâseye göre bu halde had lâzım gelir. Çünkü bu hayvanların saikîeri, kaidleri, raileri, râkibleri bunların muhafızı saymr. Bu takdirde
hırz bigayrihi bulunmuş olur.)
761 - : Hanelerin sathı da mahalli hırz sayılır.
Binaenaleyh damlardan rıisab mikdarı bir malı gizlice sirkat etmek, haddi icab eder. Mebsut, Fethül'kadîr, Bedayî, Dürri Muhtar, Hindiyye.

«(Zahirîlere göre haddi sirkat için hırz şart değildir, her nereden olursa olsun çalınan az çok bir mal haddi sirkati müstelzim olur. El-muhallâ'). 
[19]

 
Meşkukün Mînhe Müteallik Şartlar  :
 
762  - : Mearukun minhin sirkat edilen  mallar üzerinde bir yedi sahihe sahibi olması şartdar.
Binaenaleyh bir kimse, bir mali sahibinin veya kendisine vedia veya ariyet bırakılmış olan kimsenin veya ıiidzaribin veya mürtehinin veyahut
satın almak üzere bulunan şahsın nezdinden sirkat edecek olsa hakkında had lâzım gelir. Çünkü bunlardan her birinin eli, bir yedi sahihadır.
Kezalik : mağsub veya mesruk olan bir mali gâsıbın veya herhangi bir sebeble hakkında had sakıt olmuş olan bir sârikin nezdinden sirkat etmek
haddi müstelzim olur. Çünkü bu mallar, gâsıb ile sârıkm zamanında bulunurlar, bunları sahihlerine vermekle mükellef di rîer. Bu cihetle bunların
elleri bu mallar hakkında birer yedi zaman, birer yedi sahihadır.



Fakat hakkında had icra edilmiş olan bir sârikin yed'i, bir yed-i sahiha değildir. Binaenaleyh mesruk malı ondan sirkat, haddi icab etmez. Nitekim
bu mesele evvelce mufassalan yazilmışdır.
«(îmam Mâlike göre mali mesruku sârikden sirkat, her iki halde de haddi müstelzimdir.
 (îmam Şafiîye göre mağsub malı sirkat, haddi icab etmez.)
763 - : Mearukun minh ile sârik arasında vilâd,     cüziyyet veya zî rahmi mahrem olmak üzere –karabet zevciyyet    bulunmaması gartdır. Nitekim

bu hususdaki meselelerde sârika >id şartlar sırasında mufassalan yazılmışdır. Bedayi, Hindiyye. 
[20]

 
Meşkukün Flhe Aîd Şartlak 
 
764 - : Sirkatin dari adilde vuku bulmuş olması şartdır.
Binaenaleyh dari harbde veya dari bağîde bulunan islâm tacirleri veya esirleri arasında vukubulacak bir sirkat, haddi icab etmez. Çünkü sirkat,
veliyyüremrin velayet ve kazası bulunmayan bir yerde yapılmış olur.
Kezalik : harb sahasında ehli adi ordusundan bazı erler, ehli bağî ordusuna şebhun ederek bağîlerden bazılarının mallarım çalsalar ve bilâkis
bağîlerden bazıları, ehli adil ordusuna gizlice baskın vererek bazı kimselerin mallarını çalacak olsalar haklarında bilâhare had icra edilemez. Çünkü
hâdise veliyyül'emrin velayeti tamamen carî olmayan bir yerde vuku bulmuştur. Bununla ehli bağyin emvali hakkında ademi ismet şübhesi vardır.
Ehli bağyin sirkati de kendilerince bir te'vile, bir ibahe itikadına müsteniddir. Had ise şübhe ile, te'vil ile sakıt olur.
Fakat ehli adilden bir kimse, dari adildeki herhangi bir insanın küfrüne kail ve kanını, mâlini müstehil olarak bir mâlini sirkat edecek olsa hakkında
had' lâzım gelir. Çünkü böyle mücered bir ibahe itikadına itibar olunmaz. Böyle bir şeye itibar olunması, hadleri İskata, mezalimi irtikâba
sebebiyet verir. Bedayi.
765 - : Sirkatin kıtlık seneleri haricinde vuku bulmuş olması şartdır.
Binaenaleyh kaht bulunan bir zamanda, bir yerde yapılacak bir sirkat, zamanı, ta'zîr cezasını müstelzim olursa da haddi müstelzim olmaz. Çünkü
zaruret halinde başkasının malinden - bilâhare tazmin etmek üzere - zaruret mikdarı tenavül edilmesi mubah hükmünda bulunur. Sârikin bu cüreti
de ilcai. zaruretle olmuş olabilir. BÖyle bir ihtimal ve şüphe ile de had icra edilemez. Bu hal,. cezayı tahfif edecek sebeblerden sayılır.
«(Hanbelî fukahasının beyanlarına göre kıtlık senesinde sârik, satın alinacak şey veya satın alacak para bulamadığı takdirde yapacağı bir sirkat,
hakkında haddi icab etmez. Yine Hanbelî ulemasından bazılarının beyanına nazaran da eğer mal sahibi böyle bir senede sârika lâzım olan malı -
velev yüksek bir fiyatla olsun - satmayacak olursa bu malı sirkat etmesi, haddi icab etmez. Diğer bir rivayete göre de böyle bir zamanda bir
kimsenin nefsini helâkden kurtaracak mikdarda bir malı çalmayı, haddi mucib olmaz, bundan ziyadesini çalmak, haddi mucib olur. Kegşafül'kına.)
[21]

 
Müttehid, Muhtelif Ve Müştekek Sikkatler  :
 
766 - : Başka başka kimselere aid olduğu halde bir mahalli hırz-de bulunan mallar hakkındaki sirkatlere- «müttchid sirkatler» denir. Bu malların
mecmuu, rüsab mikdanna baliğ olunca sarık hakkında haddi müstelzim olur. Velev ki, hiçbiri müstakillun nisab mikdarında bulunmasın.
Meselâ- : bir şahıs, hırz teşkil eden bir hailedeki Dİr iki odaya de-faatla girib başka kimselere aid ve mecmuu nısab mikdarına baliğ bazı eşyayı
sofaya çıkarıb da badehu mecmuunu birden harice çıkarsa bu, bir müttehid sirkat olacağı cihetle bundan dulayı hakkında had lâzım gelir.
767 - : Gerek bir kimseye ve gerek başka başka kimselere aid olub muhtelif hırzlarda bulunan mallar hakkındaki sirkatlere de «muhtelif sirkatler»
denilir. Bunlardan hiçbiri, sirkat nisabına baliğ olmadığı takdirde haddi'icab etmez, velev ki, mecmuu, nisab mikdarına ma'zi-yadetin baliğ olsun.
Nitekim misali, nisabı sirkat hakkında verilen malumat arasında geçmişdir.
768 -  : Birkaç şahsın birlikde  yapmış    oldukları    sirkatlere dü «müşterek sirkatler» denir. Şöyle ki  : bir taif? bir haneye gizlice girib de
odalardaki eşyayı müteferrikan hanenin saaanına çıkardıkdan sonra mecmuunu birden alıb dışarıya çıkarmalar her birinin     hissesine  nisab
mikdarı   isabet ekliği   takdirde haklarında had icra edilir.
Bu gibi eşhas arasındaki teavün ve iştirak, sirkat cinayetine cüretlerini artıracağı cihetle haklarında bir zecr olmak üzere had icrası, hikmeti cezaiye
icablarmdandır.
Fakat her bir kısım eşyayı, diğerlerinin yardımı bulunmaksızın müstakillen harice çıkarsa kendisinin çıkardığı bu mal, nisab mikdarına baliğ
olmadıkça hakkında had lâzım gelmez.
«(imam Mâlike göre eğer yapılan bir sirkat, teavüne ihtiyaç gösterir bir suretde ise bu sârikler hakkında had lâzım gelir, velev ki her birine isabet
eden mikdar, nisab mikdarına baliğ olmasın.)
(imam Ahmede göre de bu sirkatlerden dolayı mutlaka had lâzım gelir. Teavüne ihtiyaç görülsün görülmesin. Kereste gibi ağır bir şeyi sirkatle
elbise gibi hafif, bir şahsın yalnızca dışarıya çıkarılabileceği bir şeyi sirkat arasında fark yokdur.
769 - : Bir hanenin  duvarım iki şahıs  delib  de     bunlardan biri haneye girerek elde etdiği bir mali harice çıkardıkdan sonra bunu her ikiai 
birlikde   yüklenib götürmüş  olsa bakılır:  eğer  hangisinin  haneye
girdiği malûm ise asıl sârik o olmuş olur. Binaenaleyh had onun hakkında yapılır. Diğeri ise bu cinayete yardım etmiş olacağından hakkında
yalnız ta'zir lâzım gelir.
Fakat haneye hangisinin girdiği teayyün etmezse hiçbiri hakkında had yapılamaz. Çürük sârik, meçhul kalmış olur. Bu halde haklarında yalnız ta'zir
cezasiyle iktifa olunur.
770  - : Yalnız bir şahıs sirkat için bir haneye girib de elde et-diği malı haricdeki arkadaşına atmakla o da bu malı asla hiç biri hakkında had lâzım
gelmez. Çünkü hane dahilindeki şahıs, bu mala tamamen vaz'ı yed etmiş sayılamayacağı gibi     haricdeki şahıs da bu man hırzdan bizzat çıkarmış
değildir.
771 - : Bir haneye gizlice giren bir şahıs,  elde etdiği eşyayı haricdeki arkadaşının eline teslim etse İmamı Azama göre hiç biri hakkında had lâzım



gelmez, aricdeki şahıs, elini hane içerisine sokmuş olsun olmasın. Fakat îmameyne göre haneye girmiş olan şahıs hakkında had lâzım gelir;
Haricdeki şahıs hakkında ise elini haneye sokmamış ise had lâzım gelmez. Çünkü haricdeki şahsın eli, dahildeki şahsın eli makamına kaim
bulunmuş sayılır.
Şayed haricdeki elini hırz olan haneye sokarak eşyayı arkadaşının elinden almış bulunursa aralarında bir sirkati müştereke vücude gelmiş olacağı
cihetle her ikisi hakkında da imam Ebu Yusüfe göre had lâzım gelir. Bedayî, Zeyleî.
«(Eimmeİ selâseye göre iki kişi bir hanenin duvarını delib de birisi içeriye girerek elde etdiği eşyayı dışarıdakine teslim etse veya ona atsa had,

yalnız içeriye girmiş olan şahıs hakkında lâzım gelir, .dışarıdaki hakkında lâzım gelmez.) 
[22]

 
Sirkat Hadiselerinin Sureti Sübutü  :
 
772  - : Haddi icab eden herhangi bir sirkat hâdisesi, ya ikrar ile veya beyyine ile sabit olur.
Sirkati ikrar, sirkat yapan mükellef bir şahsın bu cürmünü bizzat itiraf etmesi demekdir. Bİr şahsın kendi aleyhine yalan yere ikrarda bulunması
müsteb'addir. Bir şahıs, başkalarına karşı müttehem olsa da kendi nefsi hakkında müttehem olmaz. Binaenaleyh - îmamı Âzam ile imam
Muhammede göre - sârikin bu cürmünü bir defa ikrar etmesi kâfidir. Fakat imam Ebu Yusüfe göre iki defa, muhtelif iki mec-lisde ikrar etmedikçe
hakkında had icra edilemez.
«(imam Mâlik ile imam Şafiîye göre de bir ikrar kâfidir. Fakat İbni Ebi Leylâ ile imam Ahmede göre iki defa ikrar lâzımdır. Elmiza-nül'kübra,
Elbedayi.)
733 - : Bir şahıs, bir kimsenin meselâ : yüz lira çaldığını ikrar etdikden sonra bu ikrarından dönerek: «Hayır, vehm etmişim, diğer kimseden yüz lira
çaldım» dese hakkında had icra edilemez. Çünkü birinci ikrarından rücu etmekle tenakuzde bulunmuşdur Tenakuz ise şüb-he iras etmek hususunda
rücu mesabesindedir.
Fakat o iki kimseden her Diri, kendisinden sirkat edildiğine dair olan ikrarı tasdik etdiği takdirde o şahsa yüz lira tazmin ettirebilir. Zira tenakuz ve
rücu ile mal hakkındaki İkrar, zail olmaz.
774  - : Sirkat hakkında cebren vuku bulan ikrar,     muteber değildir.
Binaenaleyh bir şahıs, vukubulan darbe, tehdide, habse, aç bırakılmak gibi bir suretle ta'zibe binaen sirkatde bulunduğunu ikrar etse buna itibar
olunmaz.. Çünkü bu gibi hajler, ikrarın ciddiyetine münafidir.
Maahaza müteehhir fukahadan bazı zatlara göre ikrah ile vukubulan sirkat ikrarı, muteberdir. Zira zamane hırsızlarının tav'an ikrarda bulunmaları
müsteb'addir.
775 - : Sirkat hususundaki  beyyine,  züküret,     adalet,  asalet ile muttasıf, en az iki mükellef kimsenin sirkat vukuu hakkında yapacakları
şahadetten ibarettir.
Binaenaleyh bu hususda kadınların, suihal eshabmm ve başkalarının şahadetlerine mebni şahadette bulunanların şahadetleriyle haddi sirkat icra
edilemez. Çünkü bunların şahadetlerinde şübhe vardır. Hadler ise şübhe ile sakıt olurlar.
Maahaza kadınların had hususunda şahadetleri muteber değilse de mal hakkında muteberdir. Binaenaleyh çalınan mal hakkında kadınların erkekler
ile beraber şahadetleri kabul olunur. Hattâ bu mal hususunda şahadet üzerine şahadet de makbuldür. Bedayî, Hindiyye.
776 - : Hâkim,  şahidlerden iddia edilen  sirkatin  mahiyyetini, keyfiyyetini istizanda bulunur, şahidlerin adaletini tetkik eder, şahidler tezkiye
edilmedikçe had icra edilemez. Çünkü had,  telâfisi kabil olmayacak bir cezadır. Şu kadar var ki, tezkiye esnasında sârik, habs edilir. Zira sirkatle
müttehem olduğundan firar etmesi melhuzdur.
Şahidler tezkiye edildiği halde mesruhun minh gaib bulunsa had yine icra edilemez.
777 - : Haddi sirkatin şahadetle sübutü için şahadet âmnda husumete salâhiyeti bulunan bir kimsenin hazır bulunması lâzımdır.
Binaenaleyh mal sahibinin veya muda1, mürtehin gibi yedi zaman ashabından birinin huzurunda olmaksızın yapılan şahadet, kabul edilemez.
Çünkü çalındığı söylenilen mâlin, sârikden başkasına aid olduğu taayyün etmek lâzımdır.. Bu taayyün ise husumetle vücude gelir. Şukadar var ki,
bunların gıyabında şahadet    vaki olsa    sirkatle    müttehem şahis,  habssediür. Zira yapılan şahadet,  sârik  hakkında  bir töhmet  iras
eder. Töhmete binaen habs ise bir emri İhtiyatî olarak caizdir. Mebsut.
«(İbni  Ebi  Ley laya göre had-icra edilebilmesi için me'srukun minhin hazır bulunması  lâzım  değildir,  onun gıyabında  da  icra edilebilir.)
778 - : Mesrukun mmh  hazır olduğu     halde şahidler     tegayyüb veya vefat etseler İmamı Azama göre had icra edilemez. Fakat    diğer bir kavle
göre icra edilebilir. İmam Ebu Yusuf de buna kaildir.
779 -  : Haddi  sirkat hususunda bir şahadetin  kabul   edilebilmesi iğin tekadünıi and bulunmaması da icab eder.
Tekaddümi ahd, bir hâdisenin vukuundan itibaren bir müddetin mü rür etmeyidir ki, bu, bazı. husumetlerde dâvanın niyetine, şahadetin ia-timaına
bir mania teşkil eder. Buna «tekadümi zaman» da denir.
Bu müddetin mikdarı hakkında nluhtelif kaviler vardır. Bunun, asgarî haddi, altı ay veya bir ay veya üç gündür, imamı Azamdan bir rivayete
nazaran bunun takdir ve tayini veliyyüTemrin rey'ine muhav-veldir.
Binaenaleyh sirkat hâdisesinden bir müddet geçtikden sonra bazı kimseler gehb de sirkate şaiıadetde bulunsalar şahadetleri, had hususunda kabul
edilmez. Çünkü tekadümi ahd, gübhe tevlıd etdiğinden bu gibi hadlere mütealük şahadetleri ibtal eder. Şu kadar var ki bu şahadet ile asıl sirkat,
sabit olacağından çalman şeyin tazmini lâzım gelir. Bu hususd veliyyül'emr veya naibi, kendi kanaati t ammesi ne göre muamele yapar. Eğer zanm
galibi, nıuttehemin sirkat etdiği ve çalman malın da yanında bulunduğu hususunda lekanür ederse müttehem hakkında bir ta'zir mahiyetinde olarak
bazı cezalar tertib edebilir. Mebsut, Bedayî, Reddi Muhtar.
780 - : Mesrukun minhin mechuliyeti de ikrar ve şahadetin had hususunda kabulüne manidir. Meselâ : Bir şahıs, mesrukun minhin gıyabında: «Ben
bu malı çaldım, amma bunun kime aid olduğunu bilmiyordum» veya «kime aid olduğunu haber vermem» dese hakkında had icra edilemez.
Kezalik : şahidler : «Bu şahıs şu malı çalmışdır, fakat bu malın kime aid olduğunu bilmiyoruz» deseler şahadetleri makbul olmaz. Çünkü mesrukun
minhin gaybubeti kabuli şahadete mani olduğundan nıec-huliyeti bitarikil'evla mani olur.
«(îmam Şafiıye göre de böyle bir ikrar vukubulunca hemen had icra edilemez, belki gaib olan mesrukun minhin huzuruna intizaren sâri-kin hapsi



cihetine gidilir. Mebsut.)
781 - : Şahidler, bir şahıs hakkında: «Bu, fülân kimseden meselâ: yüz üra çaldı» diye şahadet etdikleri halde hablel'kaza bu şahadetlerinden rücu
ederek «Hayır, şu diğer kimseden yüz lira çaldı» diye şahadetde bulunsalar bununla haddi sirkate de, zamane de hükm olunamaz. Çünkü hükümden
evvel şahadetden rücu ve şahadetde tenakuz, had ile ve mal ile hükme manidir.
782 - : Şahidlerin doğrudan doğruya sirkate şahadet etmeyib yalnız sirkat edilen mali sârikin ahz etmiş olmasına şahadet etmeleri mendubdur.
Çünkü had icrasına sebebiyet vermeksizin çalınan mâlin zuhuruna hizmet edilmesi, evlâdır. Hattâ mal sahibinin de bu veçhile dâva ikamesi,

nıüstahsen görülmektedir. Mebsut. 
[23]

 
Sirkati İsbat İçin Husumete  -   İkamei Dava Hakkında Malik Olanlar :
 
783 - : Çalman malın sahibi, sirkati isbat için husumet hakkına malık olduğu gibi mudeî, müsteirî, mürtehini, mezaribi, gasıbı, sevmi-şira tarikiyle
kabızı da bu hakka mâlikdirler. Bu hususda Hanefî imamları arasında hilaf yokdur. Yalnız bunların husumetıyle had icra edi-lib ed.lemiyeceği
hususunda ihtilâf vardır. İmamı Azam ile İmameyne göre bunların husumeüyle sirkat sabit olacağı gibi had de icra edilebilir, imam Züfere göre ise
bunların husumetleri, had hususunda muteber değildir. Çünkü bunların yedlerı, asıl mal sahibinin eli gibi birer yedi sahihe değildir, bunlar yalnız
çalman mali sahibine red için zamandan kurtulabilmeleri için husumet hakkında mâlik bulunmuşlardır. Maahaza bunların bu husumet haklan kabul
edilmediği takdirde bunların ellerindeki o malları sirkat etmeğe bir takım eşhasın cüretleri artmış olur. Bedayî.
«(İmam Şafiîye göre asıl mal sahibi hazır bulunmadıkça bunların husumetleri, ne çalınan malin istirdadı, ne de had icrası hususunda muteber
değildir. Bedayi,)
784 - : Mesrukun  minh vefat edince varisleri husumet    hakkına mâlik olurlar, velev ki, çalınan maldan hisselerine düşen mikdar, nisab
mikdanndan dûn olsun. Fakat içlerinden "biri gaib bulunursa hazır bulunanlar, haddi icra ettiremezler. Bedayî, Bahr.
785 - : Sârik, husumet hakkına mâlik     değildir.  Şöyle ki   bir sahîiin çaldığı mal, kendisinden sirkat edilse  had icrası  veya   o  malın istirdadı için
husumet hakkım haiz olmaz. Çünkü onun eli bir yed-i sahihe, yani   :  bir yed-i mülk, bir yed-i zaman değildir.  Mesruku ondan almak, bir lûkatayı
yoldan kaldırmak mesabesinde bulunur. Bu takdirde o malın sahibi de - bu ikinci sârika karşı - had icrası için husumet hakkına mâlik olamaz. Zira
o mal, kendisinin elinden sirkat edilmiş değildir. Şu kadar var ki, diğer bir rivayete nazaran birinci sârik, henüz hakkında had icra edilmemiş ise
mesruku istirdad için ikinci sârik aleyhine dâva ikame edebilir.  Çünkü bu mali  bil'istirdad sahibine red nadden halâs olabilmesi ihtimal
dahilindedir.
Fakat hakkında had icra edilmiş ise artık husumete salâhiyeti kalmamış olur. Zira had ile zaman içtima edemiyeceği cihetle bu halde .nesruku
sahibine reddetmek mecburiyeti kazaiyesi kalmamıştır ki, bu-:iun için dâvaya salâhiyeti bulunsun.
Maahaza bir sârikin çaldığı mâli hakkında had icra edilse de salibine reddetmesi, diyaneten vacib olduğundan bu maksadla husumete mâlik
olabilmesi de caiz görülebilir. Bedayî, Mebsut,
«(İmam Mâlike ve İmam Ahmedden bir rivayete göre haddi sirkatin icra edilebilmesi, herhalde mesrukun minhin husumetine mütevakkıf değildir.

ElmizanüTkübra.) 
[24]

 
Sirkatin Hükmü Ve Haddi Sirkatin Mahiyyeti :
 
786 - : Sirkatin iki hükmü vardır, biri nefse, diğeri de mâle te-ıllûk eder. Nefse taallûk eden hadoUr. Mala taallûk eden de mesrukun istirdadı ve
telefi takdirinde tazmin etdirilmesidir.
Haddi sirkat ise şeraiti mevcut ve usulü dairesinde sabit bir hırsızlık hâdisesinden dolayı hırsız hakkında kat'ı uzuv suretiyle yapılacak bir
ukubetdir. Şöyle ki : sirkat hâdisesi sabit olunca badelhüküm sarikin sağ eli bileğinden kesilir, bu hadden sonra tekrar sirkatte bulunacak olursa sol
ayağı da mafsalından kesilir. Şayed bundan sonra yine sirkatde bulunsa artık âzasından hiç biri kesilmez.. Belki salahı hali zahir oluncaya kadar
hapis suretiyle ta'zir olunur. Çünkü aksi takdirde sarikin her veçhile nefsini ihlâk cihetine gidilmiş olur. Bu hadden tnurad ise ihlâki nefs değildir.
Hattâ kesilen uzuvlar, yaranın tevessü ve sirayetine mani olmak için zeyt ile veya sair bir yağ ile usulen dağlanır, sârikin helakine meydan
verilmemeğe çalışılır.
Bu mesele, Hanefiyye ve İmamı Ahmedden bir rivayete göredir. Mebsut, Bedayî.
«(İmam Mâlike ve İmam Şafiî ile İmam Ahmedden diğer bir rivayete göre sârikin evvelâ sağ eli, ikinci sirkatinde sol ayağı, üçüncü sirkatinde sol
eli, dördüncü sirkatinde de sağ ayağı kesilir. Şayed yine sirkatde bulunacak olsa artık hapsiyle iktifa olunur. Şu kadar var ki, ve-liyyül'emr, defi
fesad için lüzum görürse bu sâriki siyaseten öldürebilir.
Şafiî fukahası diyorlar ki : sirkat hâdisesinden sonra sârikin sağ eli bir âfet ile veya bir cinayet dolayısiyle veya zulmen kesilib düşecek olsa veya
çolak olub da kesildiği takdirde nezfi dem ile helakinden kor-kulsa artık had sakıt olur, diğer eli veya ayağı kesilmez. Çünkü muayyen bir uzva,
yani : sağ ele tallûk eden hakkı kat', bu uzvun fevtiyle sakıt olur.
Zahirîlere göre beşinci defaki sirkatden dolayı sârik mutlaka kati olunur.
Bazı fukahaya göre de haddi sirkatden dolayı târiklerin yalnız parmaklarının kesilmesiyle iktifa olunur. Haricîlere göre ise sârikin eli omuz
başından, «menkibinden» itibaren kesilir.
Kesilen uzvun dağlanması, Şafiî mezhebine nazaran uzvu kesilen şahsa aid bir hakdır. Binaenaleyh dilerse buna mani olabilir. Buna «hasm» denir.
Bidayetül'müctehid, Elmuhallâ, El'muğnî.)
787 - : Sârikin sol eli çolak bulunsa veya sol eli veya bu elinin baş parmağı veya sair iki parmağı kesilmiş olsa artık ne sağ eli, ne de sol ayağı
hadden kesilemez.  Çünkü kesildiği  takdirde  cinsi     menfaat, fevt olur, yani : sârik, min vechin ihlâk edilmiş bulunur.
Sârikin sağ ayağının parmakları kesilmiş olduğu halde ayakda durmaya ve yürümeğe muktedir bulunsa sağ eli hadden kesilebilir. Aksi takdirde
kesilemez.



788 - : Haddi sirkatde tedahül carîdir. Şöyle ki : bir şahıs, müteaddit defalar sirkatde bulundukdan sonra bunların mecmuundan veya bazısından
dolayı aleyhine  vukubulan husumete  mebni   mahkemece usulen bir eli kesilse bu ceza, bütün o sirkatlere mukabil bir ceza olmu olur. Artık o
şahsın bu sirkatlerden dolayı başka bir uzvu   kesilemez. Çünkü bir cinsden - mahza hukuki ilâhiyeden - olan hadlerin sebeb-leri içtima edince
bunlardan birinin icrasiyle iktifa olunur.
Esasen bu gibi hadlerin icrasiyle takib edilen gaye, hikmeti teşri-iyye,, zecr ve men'den ve ibreti müessire vücude getirmekden ibaretdir. Bu gaye ise
bu bir haddin icrasiyle husule gelmiş olacağından ikinci, üçüncü hadlerin icrasına -- ademi faide mülâhazasına binaen - lüzum görülmez. Mebsut,
Bedayi.
789 - : Haddi sirkat, badessübut afüv edilemez. Şöyle ki : veliy-yül'emr tarafından had icrası hususunda emir sâdır ve hüküm ita edil-dikden sonra
mesrukun minh, sâriki afüv edecek olsa buna itibar olunmaz. Çünkü bu ceza, sırf hakkullah  -  hakkı âmme olarak tatbik edilecektir. Bu, mesrukun
minhin hakkı değildir ki, bunu afve salâhiyeti olsun. Bedayî.
790 - : Haddi sirkati ikame edecek zat, veliyyül'emr ile onun tarafından hadleri  ikameye me'zun  bulunan    hâkimlerdir.  . Binaenaleyh bunlardan
başkası bu haddi ikame edemez.
Şayed bir kimse, hakkında had icra edilmesine henüz hüküm verilmemiş olan mahbus bir sârikin sağ elini amden" kesecek olsa hakkında kısas
lâzım gelir. Fakat had icrasına hüküm verildikden sonra kesse, hakkında kısas lâzım gelmezse de - veliyyül'emrin salâhiyetine tecavüz etmiş olacağı
cihetle - te'dibe müstahik olur.
«(imam Şatnye göre bir mevlâ, kendi memlükü hakkında icab eden lıadlerı ıname edeoıhr.
Hakimler, geoe kadınlar ile hasta insanlar ve kendilerinde telefleri-rinı nıucıo olacak arızalar Dulunan gaiıısiar hakkında had icrasını te'hir edeniL-i'
ve haddi son derece soguK veya sıcak günlerde de icra etmezler,  ı^unkü had icrasından matuad,  itlafı nefa  değildir.  Bedayi.)
791 - : gahnan malın istirdadı ve tazmini meselesine gelince Dır üirkaı naoısesi usuıen saoıt oıüugu naiue uam şeraitin aaemı mevcuaı-yt'iıne
Dinaen lıaa icrasına imnan bulunmasa mearult malın her naide istirdadı lazım geür. 'rulet olmuş veya ıtıaf ednnııs. olduğu takdırüe de .Lüzmım icaD
eder. Sarık haküınüa aa ayrıca haps suretiyle veya sair uır veçhile tazıren ceza verilir.
ban«. hakkında had icra edildiği suretde ise salman mal, mevcut ise yine sahibine red edilir. Çünkü herkes, kendi malına . başkasından daha
haklıdır. Fakat bu mal, sarikuı- elinde had icrasından evvel veya sonra zayi olmuş, ise artık bunu tazmin lâzım gelmez. Zira bir sirkat hakkında kat'ı
uzuv ile zaman içtima etmez. Kat'ı uzuv, esasen sirkat cinayetine tekabül eden kâfi bir cezadır. Nitekim  âyeti celilesı de bunu göstermektedir. Yani
: Hırsız erkek ile hırsız kadının, kazandıklarına bir ceza ve Allah Teâlâ tarafından - ibret ve intibaha medar - bir ukubet olmak üzere ellerini kesiniz.
Allah Tealâ azizdir, hakimdir bu gibi hükümlerinde bir nice hikmetler ve maslahatlar vardır.
Görülüyor ki, bu âyeti celilede kat'ı yede ceza namı veriliyor, ceza ise kifayet üzere mübteni olur. Eğer buna zamanda zam edilecek olsa kat'ı uvuz,
kâfi bir ceza olmamak lâzun gelir.
Maamafih sârik, zaman ile mükellef olsa mali mesruka, sirkat ânından itibaren malik olmuş olur. Çünkü zaman, temellüke tekabül et-mekdedir. O
halde sirkat, sârikin kendi mülkünde vaki olmuş, olacağından hakkında had icrasına mahal kalmamak lâzım gelir.
Çalınan mali sârikin istihlâk etmiş olması takdirinde de -- zahi-rürrivayeye nazaran - hüküm  böyledir. Mebsut, Bedayi.
792 - : Çalınan bir malı sârikden başkası istihlâk etmiş olsa bil-ittifak zamin olur.
Sârik, çaldığı malı başka bir şahsa satmış veya başka bir yechilû temlik etmiş olsa bu malı mevcut ise sahibi istifdad edebilir. Bu halde o şahıs da
vermiş olduğu semen ile sârika rücu edebilir. Şayed o mal, telef olmuş ise artık ne sârika ne de o şahsa zaman' lâzım gelir. Çünkü sârik hakkında
had icra edilmekle zaman sakıt olmuşdur. Fakat o şahis, bu çalınan malı istihlâk etmiş bulunursa bedelini mesrukun mirine zamin olur, kendisi de
vermiş olduğu semen ile sârika rücu edebilir.
793 - : Müctemi sirkatlerden dolayı sârik hakkında bir had icra edilmiş olduğuna nazaran çalınan malların tazminine gelince eğer malları çalınan
kimselerin hepsi tarafından vuku bulan bir dâva neticesin de bu had icra edilmiş ise hepsine karşı tazmin hakkı sakıt olur. Fakat bunlardan yalnız bir
ikisinin husumetiyle bu ceza tatbik edilmiş ise bunlara karşı zaman hakkı sukut eder, bunda ittifak vardır.
Husumetde bulunmayanlara gelince, imamı Azama göre bunların da tazmin hakları sakıt olmuş olur. Çünkü bunlardan birinin huzur ve husumeti,
hepsinin huzur ver husumeti mesabesindedir, hepsi de husu-.metde bulunsa yine kesilecek, bir elden başka değildir. Binaenaleyh hepsi birlikde
husumetde bulunduğu takdirde sârika zaman lâzım, gelmiye-ceği gibi içlerinden birinin husumeti takdirinde de zaman lâzam gelmez.
îmam Ebu Yusuf ile îmam Muhammede göre ise bunların mallarını sârikin tazmin etmesi lâzım gelir. Zira bunlar, had icrasını taleb etmedikleri
cihetle mallarının sukutuna razı olmuş sayılamazlar.
Bu mesele, çalınan malın helaki takdirindedir. Mevcudiyeti takdirinde ise her halde sahiblerine reddedilmesi icab eder. Çünkü had cezası, zamana
münafi ise de redde münafi değildir. Bedayî, Haniyye.
794 - : Çalınan mal, tegayyür etmişse bakılır eğer   kıymetine noksan arız olmuş gibi bir suretle tegayyür etmiş ise sârik    hakkında had icra
edilmesi, bu malın sahibine reddine mani olmaz. Şu kadar var ki, noksan tazmin edilmez. Fakat bu tegayyür ile çalınan malaziyadelik arız olmuş,
meselâ  kumaş, iken elbise yapılmış, buğday iken un haline getirilmiş ise artık had icra edildiği takdirde bu malın sahibine reddi lâzım gelmez.
Çünkü bu tegayyür ile o mal, tebeddül etmiş sayılır. Mes-ruk malın böyle sınaî bir suretde tebeddülü ise badelehâd zamana mü-nafidir.   
                                                  .
Maahaza o mal, esasen başkasına aid olduğundan bununla sârikin intifa etmesi, diyaneten halâl olmaz. Mebsut, Bedayi.
795 - : Çalman mal, sârikin yanında iken doğrusu yavrusiyle beraber  mesrukun  minhe  reddedilir. Çünkü  yavru,   o   maldan  mütevellit bir
ziyadedir. Daha doğmadan reddi lâzım geldiği gibi doğdukdan sonra da reddi lâzım gelir.
Çalınan mal, en az nisab mikdarı altın veya gümüş olub da bunlardan huliyyat veya evani = kab, zarf yapılmış olduğu takdirde ise îmamı Azama
göre hem had, hem de sahibine red lâzım gelir. Fakat İmameyne göre tekavvümi sanatden dolayı red lâzı mgelmez.
Amma çalınan şey, bakır olub da bundan kab yapılmış olsa bakılır: Eğer veznen satılır ise hüküm yine böyledir ve eğer adeden satılır ise bü'ittifak
reddi lâzım gelir. Mebsutı serahî, Tatar Haniyye.
mütevemmü ise sirkat etmiş olduğu malı, helak olsa da filhal tazmin etmekle mükellef olur. Had ile bu hak sakıt olmaz. Fakat fakir ise helak ve
müstehlek olan mesruk malı ne hâlen ve ne de âtiyen tazmin ile mükeüef olmaz. Elmizanülkübra.)



(imam Şafiîye göre sârik, istihlâk etdiği mesruk malı tazmin ile mükellefdir. Böyle bir sârik hakkında hem had icra edilir, hem de kendisine istihlâk
etmiş olduğu mesruk mal tazmin ettirilir. Çünkü sârik, hem Cenabı Hakkı, hem de mesrukun minhe karşı cinayetde bulunmuş-dur. Bu cihetle hem
haddin vücübune, hem de zamanın lüzumuna sebebiyet vermiş bulunmaktadır.)
(Hanbelî mezhebine nazaran da sârik, çalınan malı mevcud ise iade eder, değilse kıyemiyyatdan ise kıymetini, misîiyyatdan ise mislim za-min olur.
Hattâ sirkat dolayısiyle tahrib etdiği hırz mahallini de tamire mecburdur. Kat'ı uzuv ve hasm ameliyesi ücreti de kendisine aiddir Hâsılı kat ile
zaman içtima eder. Sârik, zengin oîsun, fakir olsun, eli kesilsin kesilmesin çaldığı malı İadeye ve telefi takdirinde tazmine ve kıvmetine noksan iras

edecek bir şeyde bulunmuş olunca bu noksan mikdannı da.red ve itava mecburdur. KeşşafüTkına, Elmuğni.) 
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Haddî Sirkatî Badel'îcab Iskat Eden Bazı Sebebler  :
 
796 -  : Sânkm  kablelhad ikrarından  rücu etmesiyle  had     sakıt olur. Fakat bu halde çaldığını itiraf etmiş olduğu malı tazmin    etmesi lâzım gelir.
Çünkü sârıkın  bu rücuu, haddi iskat hususunda    muteber ise de başkasının malını ibtal hususunda muteber değildir.
797 - : Sirkatle müttehem olan şahıs,  inkârına mukarin mesrukun minhin talebiyle  istihlâf edildiği halde yeminden imtina etse hakkında had
lâzım gelmez. Fakat çalman şeyi zamin olur.
798 - : Sârik, badel'ikrar mülkiyet iddiasında    bulunsa,     yani   : mesruk malın kendisine aid olduğunu dermeyan etse bununla had sakıt olur. Hattâ
iki şahıs, bir malı müştereken  çaldıklarım ikrar    etdikden sonra birisi  had icrasından evvel  veya sonra ikrarından  rücu ederek: «Biz bu malı
çalmadık, bu mal bize veya bana aiddir» dese her ikisinden de had sakıt olur. Çünkü böyle birisinin ikrardan rücuiyle sirkatin müştereken vuku
hususunda bir şübhe vücude  gelmiş olur. Had ise şübhe iie sakıt olur.
799  - : îki şahısdan biri   «Biz bu malı fülân kimseden birlikdc. çaldık>ı diye ikrar, diğeri ise bunu tekzib ile  : «Hayır, biz Öyle bir şey çalmadık»
diye inkâr eylese tmamı Azama göre yalnız mukir hakkında had lâzım gelir, diğeri hakkında lâzım gelmez, imam Ebu Yusüfe göre İse  ikisinin 
hakkında da  had  icra edilemez.  Çünkü ikrar, birsirkati müştereke hakkındadır. Bu sirkat ise inkârı vâkıâ raebni sabit olmamıs-
rtır.                                                
800 - : Mftsrukun minhin sâriki ikrarında tekzib etmesi de hadd:
iskat eder. Şöyle ki : mal sahibi  : «sârik yalan söylüyor, benim malımı çalmış değildir»  dese  sârikden  had  sakıt  olur.  Çünkü  had  icrası   için
husumet  lâzımdır.  Mal  sahibi,  sâriki   tekzib  edince  husumet  kalmamış.
olur.
801 - : Sârikin çaldığı malı  henüz mahkemeye tevdi     edilmeden sahibine reddetmesi de haddi iskat eder. Bu,   imamı Âzam ile imam
Muhammede göredir, imam Ebu Yusüfe göre bu red ile  had sakıt olmaz. Fakat badel'murafaa red ile haddin sakıt olmayacağında    ittifak vardır.
802  -  : Sirkat  hakkında şahadet vuku     buldukdan  sonra     sârik kaçacak  olsa bakılır  :  eğer derhal yetişilip elde edilirse hakkında had icra
edilir. Fakat derhal elde edilemezse artık had icrası için takib edilmez.
Yukarıda da yazılı olduğu üzere her sirkat hâdisesinden dolayı hemen had .cezasının tatbik edilmesi, hikmeti şer'iyye bakımından pek mültezem
değildir. Bu cihetle hâkim tarafından sârika ikrarından rücu etmesini işrab edecek t^azı sözler söylenmesi mendubdur ki, buna (telkini rücu) d^nir.
Bir sârik hakkında haddin sukutu ise onun cezadan büsbütün kurtulması demek değildir. Nitekim ta'zirat mebhasinde bu cihet görüle-cehdir.
803 - : Mesrukun minhin sirkat şahidlerini tekzib etmesi de haddi iskat eder. Şöyle ki  : mal sahibi  :  «bu şahidler yalan yere şahadet etdiler» dese
artık had sakıt olur, icrasına imkân kalmaz.
804  - : Sârikin  çaldığı  mala kablelhüküm bir veçhile     temellük etmesi de haddi müskıttır.
Meselâ : çalınan malı. sahibi daha aleyhine had ile hükmedilmeden sârika satsa veya hibe etse artık had icrasına mahal kalmaz. Çünkü bu halde
husumet araâan kalkar, sarık o mala tarihi kabzından itibaren mâlik olmuş gibi bir şübhe husule, bununla da had sukut eder.
Şayed böyle bir satış veya hibe hükümden sonra, imzadan evvel vaki olsa imamı Âzam ile imam Muhammede göre hüküm yine böyledir. Çünkü
imzaya - icra ve infaza iktiran etmeyen bir kaza - hüküm natamam bir kazadır. Fakat imam Ebu Yusüfe göre bu takdirde had sakıt olmaz. Çünkü
had icrası hususunda hüküm verilmiş bulunnıakda-dır. Bedayî, Mebsut, Bahri Raik.
«(Eimmei selâseye göre sârik, çaldığı mala şira, hibe irs gibi bir sebeble temellük etse de hakkında icab eden had sakıt olmaz. Bu temellük, gerek

murafaadan evvel ve gerek sonra olsun. Çükü bu cinayetle hududı ilâhiyyeye tecavüz edilmiş, had icrasına Hakkullah, hakkı
[26]

 
(ALTINCI MEBHAS)

 
SİRKATİ KÜBHA  = YOL KESİCİLİK HAKKINDADIR.

 
İÇİNDEKİLER : Yol kesiciliğin - kat'ı tarikin mahiyyeti, nevileri, hükümleri, yol kesiciler hakkında cezanın hikmeti tesrii yy esi. Yol kesiciliğin
tahakkuku için viipudü iktiza eden şartlar : yol kesicilere ve yollan kesilenlere aid şartlar. Maktu un leh olan matlara ve maktuun fih olan mahalle
aid şartlar. Yol kesiciliğin sureti sübutü. Yol kesiciler hakkındaki cezalan kimlerin ikame edeceği. Yol kesicilere aid had cezalarının afüv

edilemİyeceğî ve bu cezalar arasında tedahül cereyanı. Yol kesiciliğin cezalarını ıskat eden şeyler. 
[27]

 
Yol Kesiciliğin Mahiyeti  :
 
805 - : Yol kesicilik,  dari  islâmda  müslümaniarın veya zimmîle-rin mallanın ellerinden tegaltüben ve mücahereten almak,     hayatlarına kaad 
efmek,  halkı korkuya düşürmek  için bir takım  kimselerin     veya kuvvet ve şevket sahibi bir şahsın yolları lutmasıdır ki, bu yüzden halk, gidip 
gelmekden  çekinerek   yollar  kesilmiş  olur.   Buna   «kat'ı   tarik ve hırabe» denir.
Nâsın mallarım böyle mugalebe suretiyle ellerinden almak üzere yol kesicilik eden şahsa da «katıı tarih», «muharib» adı verilir. Cem1»  «kuttar



tarik» dir.
Bu veçhile yollan kesilen kimselerden her birinex «maktuun aleyh • denildiği gibi alman mala da «maktuun leh» denir. Bu hâdisenin cereyan etdiği
yere de «maktuun fih» denilir.
806 - : Yolcuların  mallarım   gizlice   aşırıp   kaçan,   meselâ  kafilenin arkasını takib edib elde edebileceği bir malı gizlice alarak savuşan şahıslar,
yol kesicilerden sayılmazlar, bunlar kuvvete mâlik değil, çapulculuk ile  me'lûf,  mukabele göreceklerini  anlar anlamaz kaçmaya mecolan
kimselerdir ki, bunların bu hareketleri, ihtilas ve intihâb kabi-ündendir. Binaenaleyh bunların haklarında alelade sârikler gibi muamele yapılır.
Bedayî.
807 - : Yol kesiciîik cinayetinin tahakkuku için - tarifinden de anlatıldığı üzere - buna cüret ede kimselerin bir cemiyet halinde mü-teaddid olmaları
behemehal lâzım değildir. Bu cinayet, kaviyyüşşekîme bir şahıs tarafından da vücude getirilebilir.
Kezalik : bu cinayetin icrası için her halde silâh istimal edilmesi de lâzım değildir. Bu hususda silâh ile sopa, taş vesaire müsavidir. Çünkü bunların
her biriyle yol kosicilik hâdisesi tahakkuk edebilir.
808 - : Yol kesicilik hususunda canilerin hür olmalariyle köle olmaları arasında fark yokdur. Çünkü bu cinayet, köleler tarafından da yapılabilir.
Kezalik : bu cinayeti irtikâb hususunda mübaşirler ile mütesebbib-ler bir hükümdedirler. Zira bu maksad ile toplanan eşhasdan bir takımının, bu
cinayete mübaşereti, diğerlerinin kuvveti, yardımı, melce' vazifesini görmesi sayesinde kabil olabilir. Binaenaleyh bu hususda müba-birler ile
mütesebbibler ayni cezaya'tabi olurlar. Aksi takdirde yol kesicilik için meydana verilmiş, bir takım muzır eşhas, cezadan kurtulmuş olur Bcdâyî.
«(Safîlere göre yol kesicilere iane eden, onların cemiyetini arttıran kimseler yol kesicilerden sayılmazlar. Bunlar yalnız habs ile, nefy ile veya sair
bir suretle ta'zir olunurlar. Bu cihet, veliyyüremrin reyine mu-havveldir.             
Kuttaı tarikde kuvvet ye şevket bulunması lâzımdır. Fakat bu kuvvet ve şevket bir emri'nisbîdir. Küçük bir cemaate karşı kuvveti, müsavi, veya
faik olmakla yol kesici sayılan bir taife, büyük bir kafileye karşı yol kesicilerden sayılmıyabilir. Şöyle ki : büyük bir kafile halkı, muktedir oldukları
halde mukavemet göstermeyib de kendilerinden kuvvetsiz olan ve mukavemet görecekleri takdirde galebeleri umulmayan bir eşkıya güruhuna
soyulacak olsa o güruh hakkında kuttaı tarik ahkâmı carî olmaz. Çünkü bu halde kafile, kendi kuvvetini zayi etmiş, tefritde bulunmuş, kendisine
nisbetle kuvvet ve şevketi dûn olan kimselere soyulmuş olur. TuhfetüTmuhtac.)
(Hanbelîlere göre ise yol kesicilere muiin ve müsaid olanlar, onlara kafilenin halini keşf edib bildirenler, onlar ile bir hükümdedirler. Binaenaleyh

bir katil hâdisesi vuku bulmuş ise onlar da mübaşirlerle birlik-de kati olunurlar. Keşşafül'kına.) 
[28]

 
Yol Kesiciligin Nevileri, Hükümleri :
 
809  - : Yol kesilik cinayeti, muhtelif suretlerle yapılabilir. Bunların başhcaları şu dört nev'e aynlmışdır:
(1)  : Yolcuları yalnız ihafe ve tedhiş etmek suretiyle olur.
(2)  : Yolcuların yalnız mallarını soymak suretiyle yapılır.
(3)  : Yolcuları yalnız öldürmek suretiyle olur.
(4)  : Solcuların hem mallarını almak, hem de kendilerini öldürmek suretiyle yapılır. Bedayî.
810 - : Yol kesiciliğin hükümlerine gelince'bu da iki nevidir : nefse müteallik hükümler, mala müteallik hükümler. Bunlar, aşağıdaki meselelerde
görülecektir. Burada yol kesicilerin    hakkındaki cezayı âmir olan âyeti kerimeyi kaydedeceğiz : Meali âlisi : Allah Tealâ ile ve onun
peygamberiyle muharebe eden. yer yüzünde fesada koşan, yani yol kesicilikde bulunan kimselerin cezalan, ancak öldürülmeleri veya asılmaları
veya her biri bir yandan olmak üzere elleriyle ayaklarının kesilmesi ve yahut yer yüzünden sürülmeleridir. Bu ceza, onlar için dünyada bir
rüsvaylıkdir, onlar için ahretde ise büyük bir azab vardır. Meğer ki onlar, kendilerine zaferyâb olmanızdan - onları elde etmenizden evvel tövbe
etsinler; Biliniz ki, Allah Tealâ kusurları sötr edicidir. Rahimdir.
Yol kesicilik .ibadullaha karşı büyük bir tecavüz olduğundan bu, Allah Tealâ ve Resuli Ekremine karşı bir muharebe sayılmış, bunun ne büyük bir
cüret ve cinayet olduğuna.işaret buyunılmuşdur.
811 - : Yolcuları yalnız ihafe ve tedhiş suretiyle yol kesicilik edenlerin cezaları, ta'zir suretiyle darbden ve kendilerini ölünceye veya töv-ve edib
şahıslarında, süleha siması zahir oluncaya kadar nefy etmekden ibaretdir. Bu nefyden murad, bazı fukahaya göre tağribdir - başka bir beldeye
sürmekdir. Bazı fukahaya göre de habs etmekdir.
812 - : Yol kesicilerin nefy. edilebilmeleri, yukarıda yazılı âyeti kerime ile sabitdir. Fukahai kiramın bu nefy hakkındaki akvali ise şu veçhile
hülâsa edilebilir :
(1) : Bu nefyden murad, yol kesicilerin kati ve salb edilmeleridir. Çünkü bu muzir şahıslar, ancak bu veçhile yer yüzünden hakikaten nefy ve tard
edilmiş, çıkarılıb sürülmüş olurlar.
(2) : Bundan murad, yol kesicilerin bulundukları yerden başka bir islâm beldesine 'gönderilmeleri, teb'id edilmeleridir.
(3) : Bu nefiden murad, yol kesicilerin dari islâmdan uzaklaşdınl-maları, onları dari islâmdan çıkararak tard edilmeleridir. Buna    Hasen ibni Ziyad
kail olmuşdur.
3u üç kavi, pek muvafık görülmemektedir. Çünkü birinci kavi, âyeti kerimedeki tevzii ceza usulüne muhalifdir. ikinci kavi, bir caninin zararım bir
islâm beldesinin başından kaldırıb diğer bir İslâm beldesinin başına tevcih etmek gibi bir mahzuru müstelzimdir. Üçüncü kavi ise bir müslüroanı
dari harbe teb'id ile küfre maruz bırakmakdır ve onu ehli is-lâma karşı harbi vaziyetine koymak tehlikesine baisdir. Bu ise caiz değildir. Bu cihetle
bu kavi, sahih olamaz."
(4) : Bu nefyden murad, habsdir. Şöyle ki: daha kimseyi öldürmeden ve kimsenin malini elinden almadan yakalanan yol kesiciler,  tövbe edib de
kendilerinde simai saühîn zahir oluncaya kadar bulundukları beldede habs edilirler. Bu habs ile  habis hane müstesna olmak üzere  bütün yer
yüzünden nefy edilmiş olurlar. Lisanı arabda bu gibi habislere dünyadan ihraç, yer yüzünden nefy adı verildiği vardır, örfi nâs buna gahiddir.
işte âyeti celîledeki nefy cezasını Hanefî fukahası bu hapis ile tefsir etmek dedir ier. îmam Nehaî'den de böyle bir rivayet vardır.
(5) : Bu nefiden murad, yol kesiciyi başka bir beldeye götürüp orada habs etmekdir. İmam MâHk Hazretleri buna kaildir. Bedayî, Bahri Raik.



813 - : Yolcuların yalnız mallarını soymak suretiyle yol kesicilik edenlerin cezalan, her birinin sağ eliyle sol ayağını mafsallarından kes-mekdir. Şu
kadar var ki, bunlardan birinin vaktiyle sol eli kesilmiş veya çolak bulunmuş., yahut bu elinin baş parmağı   veya sair iki parmağı noksan olmuş,
olsa artık sağ eli kesilmez.
Kezalik : sağ ayağı kesilmiş veya. topal bulunmuş olursa sol ayağı kesilemez. Çünkü bunlar da kesilecek olsa menfati hayatiyesi büsbütün muhtel
olur. Bu veçhile olan ceza ise öldürmek için değil, zecr içindir.
Maahaza haklarında bu veçhile ceza verilen yol kesiciler, elde etmiş oldukları malları da mevcut ise sahiplerine iade etmekle mükellef olurlar. Ve
yolculardan birini cerh etmişler ise bundan dolayı da ayrıca zaman ile mahkûm edilirler. Fakat telef olmuş veya itlaf edilmiş olan mallan tazmine
mecbur olmazlar. Zira had ile zama metim a etmez.
814 - : Yolcuları yalnız öldürmek suretiyle yol kesicilik edenlerin cezaları da hadden katilden ibaretdir.    Hattâ bunlardan yalnız birinin bir yolcuyu
öldürmesi, had bakımından hepsinin öldürmesi gibidir. Binaenaleyh hepsinin de hakkında had icra edilir.
815 -: Yolcularm hem mallarını almak, hem de kendilerini öldürmek suretiyle yol kesicilik yapanların cezaları hususunda veUyyülemr
muhayyerdir: dilerse bunların evvelâ el ve ayaklarını keser, sonra da kendilerini kati veya salb eder, dilerse yalnız kati ve'salb eder, dilerse yalnız
katle ile veya salb ile iktifa eyler.
Bu, îmamı Azama göredir. îmameyne göre bu suretde katı' lâzım gelmez, yalnız hadden kati ile iktifa olunur. Çünkü mali ahz ile kati hâdisesi bir
cinayetdir, yani ; kat'ı tarik cürmünden ibarfetdir. Binaenaleyh mukabili de bir ukubetdir, bundan ziyade olamaz. Kat'ı uzuv ile katli nefs ise iki
ukubetdir.
Maahaza bu hâdisede iki cinayet bulunmuş olsa da birinin cezası, diğerinin cezasına dahil bulunmuş olur. Bir de hadden maksud olan zecr, kati ile
hâsıl olacağından kat'a lüzum kalmaz. Şu kadar var ki, îmam Ebu Yusüfden bir rivayete göre bu suretde behemehal salb lâzımdır. Bu salb, ya
hadden katilden evvel veya sonra yapılır.
816 - : Salbin şekli şöyledir: Evvelâ yere amudî suretde bir ağaç dikilir, sonra bunun tepesine doğru ufkî şekilde bir ağaç rabt edilir, badehu aalb
edilecek şahsın elleri tepedeki ağaca, ayakları da onun altındaki ağaca bağlanır. Mashıb evvelce kati edilmemiş ise karnı veya sol memesi ölünceye
kadar bir mızrak ile yarılır ve üç gün kadar bu halde bırakılır, nihayet defn edilmesi için ehline müsaade olunur.
Mukatele esnasında Öldürülen yol kesiciler, gasl edilirlerse de bunların kendilerine ihanet, başkalarına da zecr ve ibret için namazları kılınmaz.
Fetva bu veçhiledir. Fakat başka bir veçhile elde edildikten sonra hadden veya kısasen kati edilecek müsiüman yol kesiciler, hem gasl edilir, hem
de cenaze namazları kılınır. Mebsutı Serahsî, Fethül'kadîr. Bedayî, Hlndiyye.
«(Malikllere göre veliyyüt emr, dört nevi yol kesiclllk hâdisesinden dolayı muhayyerdir. Şöyle ki:
(1) : Bir yol kesici, yalnız yolcuları ihafe etmekle iktifa etmiş olur. Bu halde veliyyÜl'emr, kati, salb, kat'ı uzuv, nefy cezalarından    birini tertib
hususunda muhayyer olur.
(2) : Yol kesici, yolcuların yalnız mallarını ahz etmiş olur. Bu suretde veliyyüPemr, yalnız kat!, salb ve kat'ı uzuv hususlarında muhayyer olur
,nefiy hususunda muhayyer olmaz.
(3) : Yol kesici, yolculardan birini öldürmüş olur. Bu takdirde ve-liyyÜTemr, yalnız kati ile salb hususunda muhayyer olur, bunlardan birini tercih
eder, kat'ı uzuv ve nefiy hususlarında muhayyer olmaz. Bunları ihtiyar edemez. Velhâsıl : veliyyüremr, bu esas dahilinde içtihadına göre hareket
eder. Meselâ : yol kesici, rey ve tedbir sahibi olur da mücerred bir eliyle bir ayağının kesilmesi, şerre masruf olan rey ve tedbirinin zararından
âmmeyi kurtaramıyacağı melhuz bulunursa bunun kati ve salbini iltizam eder. Bilâkis yalnız kuvvet ve batş sahibi olub kolunun kuvvetiyle iş
görebilecek takımdan bulunursa bunun da bir eliyle bir ayağının kesilmesini tercih eder.
(4) : Yol kesici, yukarıda, yazılı cinayetlerden1 hiçbirini yapmamış, katil'hâdisesi vücude gelmemiş olur. Bu takdirde de veliyyüremr, hafif olan
cezayı ihtiyar ederek darb ve nefiy ile iktifa eder. Elmizanülkübra, Şerhi Ebü'berekât, Hagiyei Düsukl.)
(Şafiîlere göre bir yol kesici, hem katilde hem de mâli ahzde bulunduğu takdirde evvelâ kati edilir, sonra gasl ve telkin edilib namazı kılınır, daha
sonra da kefenli olarak salb olunur, üç gün üç gece asılı bırakılır.
Bu salb cezası, cinayetin vuku bulduğu yerde yapılmalıdır. Meğer ki orada mürur ve ubur ederek bu manzaradan ibret alacak kimseler az bulunsun,
o halde oraya yakın bulunan münasib bir yerde yapılır.
Yol kesici, kati edilmedikçe salb olunmaz. Çünkü aksi halde kendisine ziyade ta'zib edilmiş olur. Fakat diğer bir kavle göre yoi kesici, nai-ka ibret
olmak üzere diri olarak biraz müddet salb edilir, badehu indirilerek kati-olunur. Zira salb, bir ukubet olduğundan caninin halı hayatında yapılması
daha muvafıkdır.
Şunu da ilâve edelim ki bu kati, Şafiîlere nazaran min vechin had ise min vechin de kısaadır. Hattâ esah görülen bir kavle göre bunda Kısas
mahiyeti daha galibdir. Çünkü bir hadisede hakkullah ile hakkı ibad içtima edipçe acizlerine binaen hakkı ibad, hakkullahdan mukaddem istifa
olunur.
Fakat diğer bir kavle göre de bunda had mahiyeti daha galibdir. Zira bu kati. atiiv ile s;mi olmaz ve bunu müstakillen veliyyÜl'emr istifa eder.
Bu katilde kısas mahiyeti galib bulunduğu esası üzerine şu meseleler teferrü etmektedir:
(1) : Bir yol kesici, yolcular arasında bulunan oğlunu veya bir köleyi veya bir zimmîyi öldürse bundan dolayı kati edilmez, belki bunların diyet
veya kıymetini vermekle mükellef olur.
(2) : Bir  yol kesici,  yolculardan bir  masumüddemi     öldürdükden sonra daha kati edilmeden vefat etse malinden maktul için hür ise diyet
verilmesi, köle ise kıymetinin ödenmesi lâzım gelir.
(.3) : Bir yol kesici, müteaddid kimseleri öldürmüş olsa bunlardan ilk öldürdüğü şahıs namına kendisi de öldürülür, diğerleri için de malından diyet
verilmesi lâzım.gelir.
(4 ) : Bir yol kesici, birim öldürdükten sonra daha elde edilmeden tövbe etse hakkında katil cezası sakıt olmaz, yani: yapmış olduğu katil, kısası icab
etmiş ise hakkında behemehal kısas icra edilir. Meğer ki ve-liyyi cinayet tarafından afüv edilsin.
îmam Şafiîye göre yol kesici hakkındaki nefiy, iki mânâya muhtemeldir, birisi : yolcuları öldürmek veya onların mallarını almak suretiyle yol
kesicilik yapmış oldukları halde elde edilememiş olan kimselerin bir beldeden bir beldeye kaçıp durmakda bulunmalarıdır ki, ele geçirilinceye
kadar takib edilirler, elde edilince de hadden cezaları verilir. İkincisi de : yolcuları yalnız ihafe etmekle kalmış olan ve hükümetin korkusiyle bir



yerden diğer bir yere kaçıp duran yol kesicilerin tutulub ta'zîren habs edilmeleridir. Bunlar da elde edilinceye kadar takibden kurtulamazlar.
Kitabül'üm, Tuhfe 'muhtac.)
 (Hanbelîlere göre de bir yol kesici hakkında aldığı bir inaldan dolayı kat'ı uzuv cezası verileceği zaman bakılır: eğer sağ eli veya sol ayağı mâdum
veya çolak veya bir kısas için kesilmeğe mahkûm ise yalnız bunlardan mevcut olanı kesmekle iktifa olunur, diğerinden kat'ı cezası sakıt olur. Ve
eğer sol eli madum İse yalnız sol ayağı kesilir, artık eli kesilmez. Bilâkis'sağ eli madum ise sağ ayağı kesilmez, yalnız sol ayağı kesilir.
Şayed bir yol kesici, bir eliyle bir ayağı kesilmek suretiyle ceza gördükden sonra tekrar bir daha bir kimsenin malını alacak olsa artık diğer eliyîe
ayağı kesilmez, belki aldığı malı mevcud ise iade eder, değilse bedelini zamin olur. Nitekim kati edilmesi lâzım gelen bir yol kesici, daha kati
edilmeden vefat etse öldürmüş olduğu şahsın diyeti malından istifa edilir. Elmuğnî, Keşşafül'kına.).
(Zahirîlere göre yol kesici hakkındaki katil cezası, boynunu kılıç ile vurmak suretiyle yapılır. Kat'ı uzva gelince defada eliyle ayağı birden kesilmez,

belki yalnız bir eli veya bir ayağı kesilir, bunun sağ veya sol olması müsavidir. Elmuhallâ.) 
[29]

 
Yol Kesiciler Hakkini)Aki Cezanın Hikmeti Teşriiyyesi :
 
817 - : Yol kesicilik, büyük bir cinayettir, âmmenin selametine münafi, fevkalâde mahzurları müstelzimdir. Bu cihetle bunun cezası da o nisbetde
ağır, İbretbahg bulunmuşdur. Hattâ Kur'anıâzimde kat'ı tarik cinayetine «muharebetullah» denilmişdir. Çünkü imdada koşacak kimselerden
mahrum olarak uzak kırlarda, sahralarda yolculuk edenler, hıfzı ilâhîye dayanarak yollarına devam ederler. Binaenaleyh onlar ile muharebe ve
mukatelede bulunan, onların mallarını ellerinden almaya çalışan yol kesiciler, Haktaalâ Hazretlerine karşı harbe cüret etmig gibt olurlar. Bu cüretin
cezası ise elbette ağır olsa gerekdir.
Şüphe yok ki insanların hayatlarına, uzuvlarına verilen kıymet ve ismet, kendilerinin istikamet ve fazilet dairesinde yagamaları, hak ve hakikate
hizmet etmeleri, halkın hukukuna, ammenin selâmetine tecavüzden müstenib bulunmaları takdirindedir. Aksi takdirde bu kıymet ve ismet zail olur.
işte hırsızlar da, yol kesiciler de istikametden ayrılarak halkın hukukuna tecavüz ettikleri, içtimaî hayatı tehlikeye düşürdükleri için bu kıymet ve
ismet nimetinden mahrum kalmaya müstahik olmuşlardır.
Bazan bir ferdin sıhhat ve hayatını korumak için bazı uzuvlarının kesilmesine ihtiyaç hasıl olur. Cemiyetin hayatım, refahım sıyanet ise bir ferdin
hayatım sıyanetden daha lüzumludur. Binaenaleyh cemiyetin hayatını tehlükeye bırakan bir takım muzir eghasm izalei vücudu vesair suretle
cezalandırılması, medeniyet âleminde zalimane, tecavüzkârâne hareketlerin zuhurunu azaltmak, fesada müstaid olanlara bir dersi ibret vermek ve

binnetice âmmenin selâmetini, huzurunu temin etmek hikmet ve maslahatına müstenid bulunmuşdur. 
[30]

 
Yol Kesiciligin Tahakkuku İçin Vücudu İktiza Eden Şartlar:
 
818 - : Yol kesicilik mahiyyetinin tahakkukiyle bu hâdiseden   dolayı hadsuretiyle ceza tertib edilebilmesi için bazı şartların vücudüne lüzum
vardır. Bu şartlar, yol kesicilere, yolları kesilenlere, maktuun    leh olan mallara, yol kesicilik hâdisesinin cereyan etdiği yere ve yol kesiciler ile
yolları kesilenlerin her ikisine aid olmak üzere beş nev'e ayrılır. Bunlardan yol kesicilere aid olan şartlar, aşağıdaki veçhiledir:
819 -: Yol kesicilerin âkil, baliğ, nâtık olmaları şartdır. Binaenaleyh  mecnun, çocuk veya dilsiz olanlar hakkında bu hâd seden dolayı had cezası
lâzım gelmez. Hattâ baliğ olan yol kesiciler arasında bir tane de mecnun veya çocuk bulunsa hiçbiri hakkında had cezası verilmez. Çünkü kat'ı
tarik, bir hadiseden, yol kesicilerin umumiyle kaim bir cinayetden ibaretdir. Buna iştirak edenlerden birinin veya bir takımının bu cezaya ehliyeti
bulunmadığı takdirde kendilerinden bu ceza sakıt olacağı cihetle bu hal, şeriklerine de sirayet eder, hâdisede had cezasını müstelzim bir illeti
tâmme bulunmamış olur ve hiç olmazsa bir şübhe tahaddüs eyler, bununla da. şer'î hadler sukut eder.
Maahaza hâdisede alınmış bir mal var ise sahibine iade edilmesi lâzım gelir ve bir katil var ise katili, âkil ve baliğ olduğu takdirde maktulün velîsi
tarafından kısasen kati etdirilir veya afüv edilir.
Bu mesele, imamı Âzam ile imam Muhammede ve îmanı Züfere göredir, imam Ebu Yusuf den ise şöyle mervîdir; Eğer bu hâdiseye bilfiil çocuk
veya mecnun mübaşeret etmiş ise hüküm böyledir. Fakat buna âkil ve baliğ olanlar mübaşeret etmişler ise çocuk ile mecnundan maadası hakkmda
had cezası tertib edilir.
820 - : Yol kesicilerin müslim veya zimmî olmaları şartdır. Binaenaleyh dari islâmda bulunan müste'menlerin yol keşi eslik de bulunmaları
haklarında had cezasını müstelzim olmaz. Şu kadar var ki elde etdikleri mallan sahihlerine iade etmeleri ve masumüddem bir kimseyi Öldürmüşler
ise kendilerinin de kısasen öldürülmeleri lâzım gelir. Fakat diğer bir kavle göre müste'menler hakkında da had cezası tatbik edilebilir.
821 - : Yol kesicilerin erkek olmaları şartdır.
Binaenaleyh müteaddid kadınlar, birleşerek yol kesicilikde bulunsalar veya erkek olan yol kesicilere iştirak etseler bu kadınlar hakkında - kısas ve
zeman gibi şahsî cezalar tertıb edilebilirse de - had cezası tertib edilemez. Çünkü yoi kesicilik, mugalebe ve mu kat ele voliyle halkın gıdı D
gelmesine mani olmak, muharib bir vaziyet alarak yollan kesmek demeKdir. Bu gibi hareketler ise car! olan âdete nazaran kadınlardan tahakkuk
etmez, onların kalbleri rakik, bünyeleri zaifdir. Bu cihetledir ki onlar, ehli harbden madud olamazlar.
Bu mesele, zafcirürrivayeye göredir. Fakat diğer bir rivayete göre kat'ı tarik hususunda kadınlar ile erkekler müsavidirler. Nitekim sair aer'i hadlerde
de müsavi bulunmakdadırlar.
Kadınlar ile bir ukde yol kesici ukde bulunan erkeklere gelince : bunların haltlarında da imamı Azam ile imam Muhammede göre had icra
ediıemez, ister kadınlar ile beraber kat'ı tarik hadisesine bilfiil müDaşe-ret etraıg olsunlar, ister olmasınlar. Zira haddın sebebi vücubı, bir şeyden
iDaretdır ki o da yol kesiciiik hadisesidir. Bu hadise, yol kesicilerin bir kısmı hakkında haddi icab etmeyince diğerleri hakkında da icab etmez.
Maamafih araya bir şübhe girmiş olur. Had ise şübhe ile sukut eder.
imam JEbu Yusufe göre ise bu hâdiseden dolayı erkekler hakkında had icra edilir, ister hâdiseye kadınlar ile beraber bilfiil mübaşeret etmiş
olsunlar, ister olmasınlar. Çünkü kadınlar, muharib sayılmadık lan için onların haklarında bu had lâzım gelmiyorsa da erkekler, muharib
olduklarından onların haklarında bu haddin vücubüne bir mani yokdur. Fetva da bunun üzerinedir. Mebsut, Bedayî, Haniyye, Reddi Muhtar.



(Eimmei selâseye göre yol kesicilikde bulunan kadınlar ile erkeklerin arasında fark yokdur. Binaenaleyh yol kesicilerin arasında buîunub onlann

yapdıkiarı katil cinayetine muvafakat eden kadınlar da hadden fcati edilirler. Elmizanürkübra.) 
[31]

 
Yolları Kesilenlere Aid Şartlar
 
822 - : Yolları kesilen kimselerin müslüman veya zimmî bulunmaları şartdir.
Binaenaleyh bunlar, tamamen müste'men bulunurlarsa kendilerine kargı yapılan yol- kesiciiik, had suretiyle cezayı müstelzim olmaz. Çünkü
müste'menler esasen harbîdirler, darül'harb ahalisinden bulunmakdadır-lar, onlann mallan mutlaka masum değildir, onların ismetinde gübhe vardır,
dari harbe avdet edince bu ismet zail olur. Şu kadar var ki, bunlar dari islâmda bulundukça amana nail olacakları cihetle ellerinden alınan mallarını
kendilerine iade etmek ve nefislerine tecavüz edilmiş ise diyetlerini vermek icab eder, bununla beraber bu hâdiseye cüret edenler, yolları korkunç   
bir hâle getirmiş, müslümanlann müste'menlere verdikleri emanı ihlâl etmiş olacakları cihetle ayrıca ta'zîre, habse de müsta hik olurlar.
Büyük bir kafilenin bir kısmım yalnız müste'menler teşkil edib de yol kesiciiik hâdisesi yalnız kendilerine müteveccih bulunmuş olduğu takdirde de
hüküm böyledir.
Fakat bir kafile araaında bazı müste'menlerin bulunması, başkaları hakkında vukubulan katil veya ahzi malden dolayı haddin lüzumuna mani olmaz.
Çünkü bu takdirde müste'menlerin kafile arasında bulunması, haddin sükutu iğin bir şübhe husule getirmez. Bedayi.
823 -  : Yolları kesilmig olan kimselerin elleri birer .yedi sahihe olmak gartdır.
Yani : ellerinde bulunan mallar, ya kendilerinin olmalıdır veya iare, vedia, gasb gibi bir suretle kendilerinin emanetinde, zamanında bulunmalıdır.
Böyle olmazsa had lâzım gelmez. Cezasını görmüş olan bir sâ-rikin elindeki sirkat malini ahz etmek gibi. Bedayi.
«(Hanbelîlere göre mağsub mal, gâsıbın elinde mazmun olmadığı cihetle bunu gâsıbın elinden almak, haddi müstelzim olmaz. Çünkü bu malı

gâsıbdan alan kimse, muharib sayılmaz. KeşşafüTkınâ.) 
[32]

 
Maktulun Leh Olan Mallara Ald Şartlar :
 
824 - : Maktuun leh olan malların mütekavvim, masum, başkasının hakkı ahzinden biri, yol kesicilerin mülkü olmagdan ve mülkü olmak te'vil ve
şübhesinden hâli, bir muhafızın tahtı hıfzında muhrez birer mal olması şartdır.
Binaenaleyh meyte gibi mütekavvim olmayan veya harbîlere aid ulan veya içinde yol kesicilerden birinin oğluna veya kölesine aid mal bulunan,
yahut tenavülüne adeten müsaade edilen veya yol kesicilerin de şirketi müfave2e veya saire suretiyle kısmen hisseleri bulunan veya kır da sahibsiz
bırakılan bir malı yol kesiciiik suretiyle elde etmek, haddi müstelzim olmaz. Maahaza bu malları mevcut ise aynen, müstehlek is<? bedelen
sahiblerine iade etmek icab eder. Bedayi.
825 - : Maktuun leh olan mâlin nisab mikdarına baliğ olması şart-dır.
Binaenaleyh yol kesicilerden her birine nisab mikdarından noksan düşen bir maldan dolayı had lâzım gelmez.
826 - : Hanefî fukahasının ekserisine göre sirkatin nisabı ile kat'ı tarikin nisabı birdir ki, o da mazrub on dirhemden veya bu kıymetde bir maldan
ibaretdir. Yalnız Hanefiyyeden Hasaft ibni Ziyada göre kat'ı tarikin nisabı, en az yirmi dirhem veya bu kıymetde bir maldır. Çünkü yol kesiciiik
hâdisesinde iki uzvun kesilmesi lâzım gelir, bu halde nisabın da iki kat olması lâzımdır. Bedayî. (îmam Mâlike göre kat'ı tarih hâdisesinde nisab
şart değildir. Binaenaleyh nisabi sirkatden daha az bir malı ahz etmek de haddi icab eder. Çünkü bu ceza, mtfharibliğin bir neticesidir.
Elmizanülkübra.)
(Şafiîlere ve Hanbelîlere göre nisab şartdır ve bu nisab, nisabı sirkate müsavidir. Hattâ bu zatlara göre yol kesicilerin elde ettikleri malların

mecmuu bir nisab mikdarına baliğ oldu mu, haddi icab eder, velev ki her birine bir nisab mikdarı isabet etmesin. Elmuğnî.) 
[33]

 
Maktulun Fihe Aid Şartlar
 
827 - : Yol kesicilik hâdisesinin vuku bulduğu yerin bir dari islâm olması şartdır.
Binaenaleyh dari harbdeki müslümanlar arasında vuku bulursa haddi icab etmez. Çünkü haddi ikameye salâhiyetdat; olan veliyyül'emr-dir, onun ise
dari harbde velayeti yokdur. Bu haddi bilâhare dari islâm-da da İkame edemez. Zira bu hâdise, hini vukuunda haddın vücubi için bir sebeb olarak
münakid olmamışdır.
828 - : Yol kesicilik hâdisesinin şehir haricinde vuku bulması şart-dır. Şöyle ki: bu hâdise, şehirlerden mesafei sefer uzak bulunan sahralarda vuku
bulmalıdır, Diğer bir rivayete göre bu hâdise, ümrandan en az üç mil ötede vaki olmalıdır. Şehirler içinde veya köyler arasında yahut biribirine
yakın şehirler beyninde vuku bulursa bundan dolayı îma-mı Âzam ile İmâm Muhammede göre had lâzım gelmez. Gerek bu hâdise, gündüzün ve
gerek geceleyin yapılsın ve gerek silâh istimal edilmiş olsun ve gerek olmasın. Çünkü buralarda hükümetin kuvveti mevcut, imdad yetişmesi
kabildir. Binaenaleyh buralarda yol kesicilik edenler. âdı hıısıziar mcsabcsindetlirkr, darb ve habs suretiyle te'dib olunurlar, elde etdikleri mallar
kendilerinden alınarak müstahiklerine verilir, itlaf etmiş oldukları mallar da kendilerine tazmin etdirilir.
Fakat îmam Ebu Yusüfe göre bunların haklarında da kuttaı tarik hükümleri cari olur. Çünkü vücube sebep olan kat'ı tarik hâdisesi, ba halde de
tahakkuk etmiş bulunur.
imam Ebu Yusüfden bir rivayete göre de şehir dahilinde gündüzün silâh ile yol kesicilik edenler hakkında had cezası ikame edilir. Silâhsız olarak
sopa vesaire ile yol kesicilik edenler hakkında had ikame ediU-mez. Fakat şehir dahilinde geceleyin yapılan yol kesicilik, her halde haddi icab
eder, gerek silâh bulunsu ve gerek bulunmasın. Zira geceleyin imdad vukuu nadir olduğundan bu halde silâh ile sopa vesaire müsavidir. Müftabih
olan da budur.
Bazı zevatın beyanına nazaran Hanefiyye arasındaki bu ihtilâf, âdetin tebeddülünden neş'et etmişdir. imamı Âzam zamanında şehir ahalisi daima



silâhlı bir halde bulundukları cihetle o zamanda şehirlerde yo! kesicilik hâdisesi-müsteb'ad bulunmuşdur. İmam Ebu Yusuf zamanında ise ahali
silâhlı bir halde gezmek usulünü terk etmişdir. Bedayi.
«(imam Mâlikden bir rivayete göre istigasede bulunamıyacak her hangi insanın bir malini elinden cebren alan bir şahıs, muharıbdir, yol kesicidir.)
(İmam Şafiîye göre de kat'ı tarik cinayeti; şehirlerde, köyler arasında, biribirine yakın şehirler beyninde de tahakkuk edebilir. Şafiîlere göre gavsin
- imdadın fikdanı şu gibi suretlerden biriyle olur :
(1) : Ümrandan, hükümet kuvvetinden uzak bulunulması.
(2) : Hükümet kuvvetinin zayif bulunmuş olması.
(3) : Eşkiyanın bir haneyi basıb silâhlarını teşhir ile hanedekilerin istimdadına mani olmaları. Bu halde o eşkiya, o hane sahiblerine karşı yol kesici
hükmünde bulunmuş olurlar. Tuhfe.)
{Hanbelîlere nazaran da yol kesicilik cinayeti; hem sahralarda, hem denizlerde, hem de binalar dahilinde tahakkuk edebilir. Bu husus-da silâh
kullanılmasiyle taş, asa gibi şeylerin kullanılması müsavidir. Elverir ki bu cinayet, mücahereten vaki olsun. Binaenaleyh bir şehir dahilinde imdad
yetişmiyecek bir mevzide alenen vuku bulan bîr sirkat hâdisesi, bir yol kesicilik demekdir. Eîmuğni.)
(Zahirilere göre de yolculara karşı mükâbir, korkunç olan, yollai-da fesada çalışan her şahıs, muharibdir, yol kesicidir. Bu cinayet; silâh ile de,
silâhsız da, gece de gündüzün de yapılabilir ve şehirde de, kırda da, hane veya rnescid içinde- de vükubulabilir. Yol kesicilerin müteaddid butunub
bulunmaması, kendilerine birini reis tayin edib etmemeleri de müsavidir. Hâsılı, yollara korku bırakan, gidib gelenlere karşı muharib vaziyetini
alan, nefisleri öldüren, malları ahz eden, şahısları yaralayan, namusları hetk etmek suretiyle halkı korkutan her şahıs, muharibdir, kat'ı tarikdir.

Çünkü bu hususda âyeti kerîme mutlakdır, bir veçhile mu-hasses değildir. Elmuhallâ.) 
[34]

 
Vol Kesiciler İle Yolları Kesilenlere Müteallik Şartlar :
 
829 - : Yol kesicilerin ayni kafile efradından bulunmamaları şartdır.
Binaenaleyh bir kafile efradından bazıları, diğerlerinin mallarım ahz edecek olsalar haklarında kuttaı tarik hükümleri carî olmaz. Çünkü kafile, bir
hane mesabesindedir. Kafile halkının malları hakkında - birbirine karşı - hırz mevcud bulunmamış olur. Bu halde bunların hakkında alelade
sârikler, gâsıblar ahkâmı cereyan eder. Bedayi.
830 - : Yol kesiciler ile yolları kesilenlerden hiçbiri arasında zîrah-mi mahrem olmak suretiyle bir karabet bulunmaması şartdır.
Binaenaleyh böyle bir karabet bulunursa hiçbiri hakkında had lâzım gelmez. Çünkü kafile, bir hane, bir mahalli hırz mesabesindedir. Bu cihetle
bunların malları biribirine karşı birer mali muhrez hükmündü bulunmamış olur. Bu halde bir şahıs, aralarında zî rahmi mahremi bu* lunan bir kafile
ahalisinden birinin malini alınca kendi karibinin hanesinden bir malı çalmış £ibi olur. O mal, gerek karibinin olsun ve gerek olmasın. Bu sirkat ise
haddi icab etmez.
Maahaza aralarında böyle karabet bulunan kimseler, âdete nazaran biribirinin mâline karşı müsaid, müsamahakâr bir vaziyetde bulunurlar. Had
cezasının sebebi ise aralarında müttehiddir ki, o da kat'ı tarik hadisesidir. Bu cihet ise bir şübhe İras edeceğinden had icrasına mani olur. Fakat

şahsî haklar var ise onlar istifa olunur. Bedayî, Muhiti Burhanı. 
[35]

 
Katı Tarik Cinayetinin Sureti Sübutü
 
831 - : Yol kesicilik cinayeti iki suretle sabit olur: ikrar, beyyine. Şöyle ki: bu hâdise, hâkim huzurunda sahih.bir husumet, bir dâva vuku halinde ya
ikrar ile veya beyyine ikamesiyle sabit olur.
Binaenaleyh yol kesiciler, hâkimin huzurunda bu cinayetlerini itiraf ederlerse veya inkâr edib de bu hareketleri şahidlerin şahadetleriyle sabit
olursa haklarında lâzım gelen ceza tertib edilir.
832 - : Yol kesiciliği ikrar hususunda İmamı Âzam ile îmam Mu-hammede göre bir kerre ikrar kâfidir. Fakat îmam Ebu Yusüfe göre en az iki kerre
ikrar lâzımdır, imam Ahmed Ibni Hambelin kavli de böyledir.
833 - : Yol kesicilik hususunda şahidlerin lâakal iki erkek olması ve her ikisinin de hâdiseyi muayene etmiş olduklarına veya yol kesicilerin ikrarda
bulunduklarına şahadet etmeleri icab eder. Biri muayeneye, diğeri de ikrara şahadet etse şahadetleri muteber olmaz.
Kezalik : şahidler, hâdisesinin kendileri veya arkadaşları hakkında vuku bulduğuna şahadet etseler şahadetleri yine kabul olunmaz.

Bu hususda hâkimin ilmi, esbabı sübutiyyeden değildir. Mebsut, Bedayi. 
[36]

 
Yol Kesiciler Hakkındaki Cezaları Kimlerin İkame Edeceği:
 
834 - : Kuttaı tarik hakkında icab eden had ve ta'zir cezasını ikame etmek salâhiyeti, veliyyül'emr ile onun tayin edeceği hâkimlere aid-dir.
Binaenaleyh bu cezaları ne yolları kesilmiş olanlar, ne de maktullerin velîleri ikame edemezler. Belki bunu bizzat veliyyülemr veya onun naibleri
bulunan hâkimler ikame ederler. Gerek mal sahiblerile maktullerin velileri, bu cezaların ikamesini taleb etsinler ve gerek etmesinler. Çünkü bu
cezalara hakkullah, âmme mesalihi teailûk etmişdir, bunların herhalde bu veçhile ikamesi lâzım gelir.
835 -: Yol kesicilerin elleriyle ayaklarının kesilmesine ve kendilerinin Öldürülmesine hükmedildikden sonra bunlar daha habishanede iker. bir
kimse, veliyyüremrin veya naibinin iznini istihsal etmeksizin bunlardan birinin elini kesse veya birini öldürse ta'zire müstahik olur. Fakat hakkında
kısas ve diyet gibi bir ceza lâzım gelmez. Çünkü eli kesilen veya öldürülen şahsın zaten hâkim tarafından kanı ihlâl, uzvunun hürmeti iskat
edilmişdir. O kimse, her ne kadar veliyyül'emrin reyini istihsal et meden böyle bir hareketde bulunduğundan dolayı ta'zire lâyık olursa da nefsel'emr
itibariyle haddi ikameden başka bir şey yapmamışdır. O kimse, islâm cemaatinden bir ferddir, veliyyüremir ise cemaati müslimî-nin mümessilidir.
" Binaenaleyh o kimsenin bu fi'li, bu haddi istifa hususunda veliy yüremrin fi'li mesabesinde bulunmuş olur da hakkında kısası, diyeti müstelzim



bulunmaz.
Bu hâdisede mahkûmun yalnız eli kesilmiş olsa hâkim tarafından da hakkında katilden ibaret olan bakîyyei had ikmal edilir.
836 - : Yol kesicilik töhmetiyle mahbus bulunan bir şahısı kendisine isnad edilen cürüm daha sabit olmadan bir kimse amden öldürse bu kimse
hakkında kısas lâzım gelir, velev ki bilâhare o cürüm beyyine ile sabit olsun. Çünkü hâkim tarafından deminin hılline hükmedilmedikce o şahsın
ismeti, hürriyeti hayatiyyesi mücerred töhmet ile mürtefi olmaz. Bu halde o yol kesicinin artık hılli demine, yani,: kati edilmesine hüküm vermeğe
lüzum kalmaz. Zira mahal, fevt'olmuşdur. Bu takdirde beyyine-nin vücudiyle ademi müsavidir. Şu kadar var ki, bu müttehem şahısı ve-livyi maktul,
yani : o şahsın yolda öldürmüş olducu kimsenin velîsi, öl-dürece kohırsa hakkında kısas lâzım gelmez. Çünkü bu takdirde kendisine aid olan bir
hakkı istifa etmiş olur. Elverir ki bu hâdise sabit bulunsun.
837 - : Yolcular, kendilerine tecavüz eden yol kesicilerden bazılarını öldürecek olsalar üzerlerine bir sev lâzım gelmez. Çünkü bıı suretle kendi
havatlannı, mallarını müdafaada bulunmuş olurlar.
Fakat bir yol kesici, gördüğü müdafaa üzerine kaçıb da  terk edildiği takdirde kendilerine karşı kat'ı tarike kadir olamayacağı - bir mevzie eritdiği
halde takib edilerek kafile halkı tarafından kati edilecek olsa katilleri Üzerine diyet lâzım gelir. Zira bu halde kati fi'li, yolcuların havatlannı veya
mallarım müdafaa maksadına müstenid bulunmamış ahır. Mebsut, Bedayi, Hîndiyye.
c(Eimmei selâseye, Ebu Süleymana, Zahirîlere göre de yol kesicilerin cezalarını yalnız veliyyüremr ikame eder. Veliyyüddem = kafilede kati
edilen yolcunun velîsi, bunu bizzat ekame edemez. Bunda iki hak, hakkullah ile veliyyi maktulün hakkı içtima etmiş olur. Hakkullah ise kazaya
ehakdır .onun alacağı edaya evlâdır. Veliyyül'emr,  katıı tariki kati veya salb edince veliyyi maktulün hakkı kısası diyete münkalib olur.
VelivyüFemr yol kesiciyi öldürmeyib de elini veya ayağım    kesse veya lefy etse veliyiy maktul, muhayyer olur, dilerse onu kati eder, dilerse ondan

diyet alır ve dilerse onu afüv eyler. Elmuhallâ.) 
[37]

 
Yol Kesicilere Aid Had Cezalarının Afüv Edilkmi-Yecegı Ve Bu Cezalar Arasında Tedahül Cereyanı :
 
838 - : Kat'ı tarikden dolayı icab eden haddi şer'î, afüv edilemez, bundan sulh ve ibra da caiz olmaz. Bu cezadan herhangi bir şahsın vas-geçmeğe
salâhiyeti yokdur.
Binaenaleyh hadden tatbiki icab eden kat', katil veya salb cezası behemehal istifa olunur. Bunu yollan kesilmiş olan kimseler ile maktullerin
velileri gerek afüv ve terk etsinler ve gerek etmesinler. Hattâ bu ,cinayet, alelusul sabit öîdukdan sonra bunun icab eden cezasını veliyyül-emr de
terk ve iskat edemez. Çünkü buna hukuki âmme teallûk etmis-dir. Böyle bir hakkı ise hiçbir kimsenin bir veçhile ibtal ve İskata salâhiyeti olamaz.
Bedayî, Hidaye.
839 - : Müteaddid defalar vol kesicilikde bulunarak muhtelif kimselerin mallarım almış olan şahıslar, bu cinayetlerinin birinden dolayı mahkemece
teslim edilerek hadden sağ elleriyle sol ayakları kesilecek olsa artık diğerlerinden dolayı muahaze olunmazlar, müstahik oldukları cezalar arasında
bir tedahül bulunmuş olur.
Yol kesicilik ile sair hudud esbabı içtima etdiği takdirde de hüküm böyledir.
Meselâ : bir şahıs, yol kesicilikde bulunduğu gibi zinada, şürbi hamrde, sirkatde de bulunmakla bunların birinden dolayı kati edjjlecek olsa artık
diğerlerinden dolayı ne kendisine celde vurulur, ne de bir uzvu kesilir. Çünkü bunlar, hukuki ilâhiyyeden olduğu cihetle müsamaha esasına
müstenid buîunmuşdur.
Maahaza kati, ağır bir cezadır, bununla matlûb olan red ve zecr gayesi husule gelir. di£er cezalar da buna dahil olarak tedahülü müczat hâdisesi
tahakkuk etmiş olur. Mebsut, Bedayi.
«(îmam Şafiîye göre bu cezalar, arasında tedahül cari olmaz. Bunlardan her biri sırasivîe istifa olunur. Zira bu cümlelerden her biri müstakil bir

cinayet olduğundan her biri için ayrıca bir had icab eder. Tuhfe.) 
[38]

 
Yol Kescilik Cezasını İskat Eden Şeyler :
 
840 - : Yol kesicilik cinayetinde bulunanlar hakkında icab eden had cezasını iskat edecek şeyler şunlardır :
(1) : Yolları kesilmiş olan kimselerin, yol kesicilerin İkrarlarını tekzib etmeleri. Şöyle ki : bir şahıs, kat'ı tarikde bulunduğunu ikrar etdiği hald: yolu
kesilmiş olan kimse : «Hayır, yalan yere ikrar ediyor, böyle bit şey vuku bulmamışdır» diyecek olsa artık had icra edilemez.
(2) : Yol kesicilerin ikrarlarından rücu etmeleri. Bu takdirde şüb-heye mebni haklarında had icra edilemez. Fakat    ikrarları, haklarında kısası veya
zemanı mali icab etmiş, iae bununla mahkûm olurlar. Çünkü bunların bu ikrarlarında rücu etmeleri, eşhasın hukukuna teallûk eden bu gibi şeyleri
iskat edemez.
(3) : Yolları kesilmiş olan kimselerin, ikame edilen beyyineyi tekzib etmeleri. Şöyle ki, bu kimseler, ikame edilen    şahidlerin yalan yere şahadetde
bulunduklarım dermeyan etseler artık had cezası tertib edilemez.
(4) : Yol kesicilerin yolculardan elde etdikleri mallara herhangi bir suretle malik olmaları. Şöyle ki : bunlar, bu mallara hâdisenin mahkemeye
intikalinden evvel veva sonrabeyi, hibe veya tevarüs gibi bir suretle mâlik olsalar artık had icrasına mahal kalmaz.
(5) : Yol kesicilerin tövbekar olmaları. Şöyle ki : bunlar, daha elde edilmeden bu caniyane hareketlerinden peşiman olub âtiyen bir daha böyle bir
hareketde bulunmamaya azm edecek olsalar artık haklarında ioab eden had sakıt olur. Binaenaleyh evvelce yapmış oldukları cerhden, katilden, ahzi
malden dolayı hukuki umumiyye namına mesul olmazlar. Maamafih bu hususda tövbelerinin kabule savan görülebilmesi için yolculardan almış
oldukları mallan da mevcud ise aynen, değilse bedelen sahiblerine iade etmeleri lâzımdır. Çünkü bu tövbeleri, şahsî hakları iskat edemez.
Acaba bu malları iade etmeseler haklarında had icra edilebilir mi? Bu hususda iki kavi vardır. Bir kavle göre had sakıt olmaz. Diğer bir kavle, eöre
sakıt olur. Racih olan da bu kavidir.
Maahaza bir takım vol kesiciler, bir zaman yolcuların mallarını almış iken bilâhare daha elde edilmeden bu mesleklerini terk ile uzun bir müddet
aileleri arasında ikamet etmiş bulunsalar artık haklarında had - iflHhsanen - ikame edilemez. Çünkü tekadümi ahd, haddi istifaya manidir.



 ibni Zevd» vp.nmakda oldueu yol kesiciîiei terk ederek t&ib . Bunun üzerine imam AH - radıvallahü tealâ anh - Basm-daki valisine şöyle
yazmışdır: Haris ibni Zeyd, yol kesicilerden idi, terk ederek ondan vaz geçmişdir, artık ona hayırdan başka suretle tariz edü-miyecekdir. Mebsutı
Serahsî. Bedayî. Bu gibi kimâeierin hakkında cezanın terk edilmesi, emsalinin tövbekar olarak salâhı hal kesb etmelerine saik olabilir.
841 - : Tövbe etmekle şahsî hakların sukut etmiyeceği esasına şu meseleler de tefemi eder :
(1) : Yol kesicilikden tövbe edenler, yolculardan    birini öldürmüg oldukları takdirde veliyyi maktule teslim edilirler. Veliyyi maktul, dilerse
kendilerini afüv eder, dilerse lâzım gelen kısas veya diyet hakkını is-fi eyler. Şöyle ki : bunlar, maktulü silâh ile öldürmüşler ise kendiler. de kısasen
kati edilin Sılandan sayılmayan sopa gibi bir şey ile öidür-,   müşler ise âkileleri üzerine, âkileleri yok ise yalnız kendileri üzerine diyet itası lâzım
gelir.
(2) : Tövbekar olan yol kesiciler, evvelce yolcuların hem mallanın almış, hem içlerinden bazılarını öldürmüş, hem de bazılarım cerh etmiş
bulunsalar bu halde almış oldukları mallar ile yapmış    oldukları katil cinayetinden dolayı yukarıda yazılı muameleye tabi olurlar. Cerh cinayetine
gelince bundan dolayı da haklarında    kabil ise kısas icra edilir yani : mümaselet ve müsavat mümkün olduğu takdirde cerhe bedel kendilerinde de
cerh vücude getirilir, kabil değilse yapmış oldukları cerhin iktiza eden diyetini vermeleri lâzım gelir, Meğer ki mecruh veya varisleri kendilerini
afüv etsinler.
Hâsılı : yol kesicilerin yaptıkları cerh cinayetinden dolayı haklarında kat' ve katiî gibi muayyen bir haddi şer'î yokdur. Belki bundan dolayı hakkı
şahsî olarak ya kısas veya diyet lâzım gelir.
(3) : Tövbe eden yol kesiciler, evvelce yolcuların hem mallarını almış, hem de içlerinden bazılarını cerh etmiş, yahut mallarını almayıb yalnız
bazılarını cerhde bulunmuş oldukları takdirde de hüküm, sabık veçhiledir. Yani : malları sahihlerine iade etmeleri ve cerhden dolayı da afüv vuku
bulmadığı suretde kısasa veya diyet itasına mahkûm olmaları icab eder.
(4) : Yol kesiciler, bazı yolcuları ihafe için cerh edib de daha kimsenin malım almadan ve hiç bîr kimseyi öldürmeden elde edilmekle tev bekâr
olsalar haklarında hadden ceza tertib edilmez. Şu kadar var ki cerh hâdisesinden dolayı haklarında afüv vaki olmazsa kısas veya diyet lâzım gelir,
yapmış oldukları korkutma cürmünden dolayı da ta'zîr kabilinden olarak habs edilirler.
Fakat vol kesiciler, yolculardan birinin mâlini aldıkdan sonra veya havatına kıvdıktan sonra hükümet tarafından elde edildiklerini mütea-kib tevbe
etseler buna itibar olunmaz. Binaenaleyh haklarında icab eden haddi ser'î, sakıt olmayacağından tatbik edilir. Çünkü bu halde tevbe-lerinin
samimiyetine hükm edilemez. Bedayî, Muhiti Bürhanî, Bahri Raik.
«(Malikîlere göre de bir vol kesicinin tevbekâr sayılması için şu gibi kaviler vardır :
(1) : Bir yoî kesicinin.-tövbesi, vol kesiciliği terk etmekle" hâsıl olur, Velev ki hükümete gelib dehalet etmiş olmasın.
(2) : Silâhını bırakıb hükümete tâyıan gelerek teslim.olmasiyle husule gelir

(3) : Yol kesiciliği bırakıb hanesinde İkamet etmek ve komşularına görünüb durmakla olur Şerhi Ebil berekâ. 
[39]

 
ÜÇÜNCÜ BOLÜM

 
ŞER'Î TÂZİRAT İLE SİYASETE AİDDİK

 
İÇİNDEKİLER : Ta'zirin mahiyeti ve meşruiyeti. Ta'zirin ehemmiyeti ve nevileri. Ta'zir icrası İçin icab eden şartlar. Ta'zirlerin müc rimlere
nazaran mertebeleri. Ta'ziri müstelzim cürümler. Ta'ziri müs-telzim cürümlerin sureti sübutu. Ta'ziri ikameye selâhiyetli olan zatlar. Ta'zirin ne
veçhile tatbik edileceği. Ta'zir ile hudud arasındaki farklar. Velayeti cerâimîn mahiyyetj ve vülâti cerainün vazifeleri. Ihtfcab müesseseleri ve

siyaseti şer'iyye. 
[40]

 
Ta'zirin Mahtyyeti Ve Meşrüiyyeti  :
 
842 -  : Ta'zir kelimesi - ıstılah kısmında da yazıldığı üzere -?-Jûgatde men, red, icbar, tahkikr, te'dîb mânalarını ifade etdiği gibi nus-ret, iane,
takviye, tevkir, ta'zim mânalarını da ifade eder.
Hukuk bakımından ta'zir : «hakkında muayyen bir ukubet, bir haddi şer'î mevcud olmayan cürmlerden dolayı tatbik edilecek te'dib ve ceza»
demekdir.
Bu kelimenin lûgavî mânalariyle ıstılah! mânası  arasındaki  münasebet ise hafî değildir. Çünk,ü ta'zîr, müessir bir ibret teşkil ederek ba'şkalarını 
cürümlere  mücaseretden  men  edeceği  gibi  mücrimleri de tekrar cürme mücaseretden men eder.
Diğer bir itibar ile ta'zir, haklarına tecavüz edilen veya mazlum mevkiinde bulunan kimselere karşı bir yardım, bir takviye mahiyetinde tecellî eder.
Diğer bir itibar ile de ta'zir, mücrimleri zulümden, denaet ve ma'-siyyetden men ile tehzibi ahlâka nail, vekar ve nezahete mazhar eder.
işte bu gibi mülâhazalara mebni bir kısım cezalara «ta'zir» adı verilmiştir. Cem'i : «ta'zirât» dır.
843 - : Ta'zirin meşruiyeti, kitab ile, sünneti nebeviyye ile ve Ic-mai ümmet ile sabitdir. Resuli Ekrem - sallallahü aleyhi vesellem - Efendimiz,
birisine «ey muhannes» dive tahkirde bulunan bir şahsı ta'zir etmişdi, diğer bir şahsı da bir töhmetden. dolayı ta'zir olmak üzere habs buyurmuşdu,

Zeyleî. 
[41]

 
Tabirin Ehemmiyeti Ve Nevileri :
 
844  - : Ta'zîr, islâm hukuku bakımından bir ceza, bir te'dib ve tehzib, bir siyaseti şer'iyye mahiyetinde tecellî eder. Ta'zirin dairesi pek geniş,
ehemmiyeti pek büyük, lüzumu pek aşikârdır.
Cemiyet hayatında bî nihaye cürümler = günahlar, ma'siyyetler, memnu hareketler ve kusurlar vücude gelebilir. Bunların bir kısmı hakkında



muayyen, mahdud bir cezai şer'î yokdur, bir kısmı hakkındaki şer'î, muayyen cezalar da bazı şeraitin bulunmamasına mebni sukut edebilir. Halbuki
herhangi bir cürmün, muzir bir hareketin mukabilinde bir ceza, bir mania bulunmaması içtimaî hikmete münafîdir.
Binaenaleyh islâm hukuku, bu husuadaki pek geniş ceza ahkâmını m ta'zir namı altında muhtevi bulunmuş, bunun takdirini ve tatbikini âmme
riyasetini haiz olan ülül'emrin ve onların naibleri olan hâkimler ile sair bir kısım devlet memurlarının rey ve içtihatlarına tevdi ve tef-'viz eylemişdir.
845 - : Ta'zir unvanı altındaki cezaların nevilerine gelince bunlar da başlıca şu on yedi kısma ayrılır:
(1)  :  Mücerred ilâm.  Bu, hâkimin mücrime     «Sen şöyle  yapmışsın» veya «Sen şöyle yapıyor muşsun» diye ihtar etmesidir.
Bu ihtar, hâkimin mücrime gönderilecek emini vasıtasiyle de yapılabilir.
(2) : Biccelb ilâm. Bu, hâkim    tarafından    mücrim     mahkemeye celb ve davet edilerek  kendisine   «Sen şöyle  yapmışsın,  veya yapıyor-
muşsun» tarzında bilmüvacehe yapılan ihtardır.
(3) : Vaiz ve  nasihat.  Bu,  hâkim  tarafından  mücrime  intibahını calib olacak suretde verilen öğütden ibaretdir.
(4) : Sert yüz göstermek, meclisden çıkıb gitmek. Bu, hâkimin mücrime abusâne bir çehre ile bakmasından ve kendisinden münfail olduğunu
gösterir bir suretde meclisi terk etmesinden ibaretdir.
(5) : Tekdir ve tevbih.  Bu, hâkim tarafından mücrimi  azarlamadan ve kendisine sert lâkırdı soylemekden ibaretdir.
(6) : Muvakkat habs. Bu, mücrimin ıslahı haline medar olmak üzere muayyen bir müddet habs ve tevkif edilmesi demekdir.
(7) : Müebbed habs. Bu, mücrimin fesadını def için Ölünceye kadar habs edilmesi demekdir.
(8) : Gayri muayyen habs. Bu, müddeti meçhul    olub mücrimin halini  ıslah edeceği zamana kadar olan habs demekdir. Buna     «habsi meçhul» de
denir.
Habs suretiyle ta'zir cezası, mücrimi resmî habishanelerden birine koymak suretiyle olabileceği gibi kendi hanesinde tevkif ve ikamete memur
etmek suretiyle de olabilir.
Habs müddetini takdir ve tayin ise hâkimin reyine muvaf£ezdi>. Cinayetler ve hacr mebhaslerine de müracaat!.
(9) : Nefy ve tağrib. Bu, mücrimin bir müddet bulunduğu beldeden başka bir beldeye uzaklaştırılmasından ibaretdir. Bu müddeti tayin, hâkime
aiddir.
Ömerübnül'hattab hazretleri,   bazı kadınları fitneye   düşürmesi mel-; huz bulunan «Nasr ibni Haccac» adındaki hüsn ve cemale mâlik bir   genci
Medineimünevvereden nefy etmiş, bu mübarek beldeyi ondan tathire lüzum gördüğünü söylemişdi. Maamafih Hazreti Ömer, başka bir şahsımişdi,
hu şahıs Rûm diyarına iltihak ederek irtidad etnıişdir. Bundan haberdar olan Hazreti Ömer : bundan sonra kimseyi nefy etmem) fitne için
demişdir. İmam Ali Hazretleri de tagrib kâfidir)  demişdir.- Bedayi.
Binaenaleyh nefy ve tagrib hususunda ihtiyatla hareket edilmesi lâzımdır. Bir müslümanı bir islâm beldesine nefy etmek mahzurlu görüldüğünden
onu ecnebi bir memlekete nefy etmek ise asla caiz görülemez. (228) inci sahifeye de müracaat!.
«lîmam Şafiîye göre ta'zir tarikiyie olan nefy müddeti, hur hakkında b:r sineden, rakik hakkında da altı aydan noksan olmak lâzımdır.)
(10) : Teşhir. Bu, mücrimin yüzünü karaltarak veya kendisini bîr merkebe tersine bindirerek şehir içinde dolaştırmak suretiyle olur. Yapılan
cürmün bir münadî tarafından haika ilân edilmesi de bu kabildendir. Sirkat gibi, yalan yere şahadet gibi fazihaları irtikâb eden şahısları halka ilân
etmeğe «tecris» adı da verilmişdir.
Tecris. bir nevi teşhir ve tefzih demekdir. Maamafih hâdiselerin bir adamı tecribedîde, kaviyyürrey bir hâle getirmesine de «tecris» denilir.
(11) : Ukubetler ile tehdid. Bu, bir mücrime ıslahı hal etmediği takdirde   muhtelif   ukubetlere   maruz bırakılacağını  İhtar  etmekdir.
(12) : Velâyetden - mo'muriyetden azl. Bu, resmî veya gayri resmî vazifesini suiistimal eden bir memurun, bir hâkimin, bir valinin meni uriyetden
az! ve men edilmesi demekdir,
(13) : Kulak bükmek. Bu,   mücrimin te'dib ve intihabı için kulağını çekib bükrnekden ibaretdir.
(14) : Darb =  dayak   Bu. mücrimin el ile veya bir değnek ile dö-ğülmesinden ibaretdir. Değnekle döğmenin mikdarı, imamı Azama göre üçden
nihayet otuz dokuz darbeye kadardır. îmam Ebu Yusüfe    göre hur hakkında üçden doksan beş veya doksan dokuz, rakik hakkında da üçden otuz
dokuz darbeye kadardır.
İmamı Âzam Hazretleri, rakikler hakkındaki haddi, imam Ebu Yusuf Hazretleri de hürler hakkındaki haddi mikyas tutmuşdur. Fukahai kiram, bir
hadisi şerife mebni ta'zir darbelerini had darbelerinden biraz noksan olarak kabul etmiş bulunuyorlar.
Fukahadan bazıları, îmam Ebu Yusuf Hazretlerinin reyini tercih etmişdir. Fakat ceza hususunda mücrimin lehine hareket edilmesi, ihtiyata daha
muvafık olduğundan imamı Âzamin re'yi mütüni fıkhiyye-ye dahil ve daha müreccah bulunmakdadır. Bedayi.
«(imamı Mâlike göre bu ta'zir darbelerinin mikdarı, Imamül'müs-limînin, ve onun naibi olan hâkimlerin reylerine muhavveldir, bir maslahat
görülürse had mikdarından = yüz değnekden fazla da olabilir. Düsukî.
(Ibni Ebi Leylâya göre ta'zirin en çoğu yetmiş beş değnekdir. El-muhallâ.)
(İmam Şafiîye göre bunlar, hür hakkında kırkdan, rakik hakkında da yirmiden noksan olmalıdır. Bir kavle göre de yirmi darbeden nok> san
olmalıdır. Tuhfetül'muhtac.)
(imam Ahmede göre de bu darbelerin mikdarı, ondan ziyade olamaz. Nitekim bir hadisi şerifde = Bir kimseye  hududı ilahiyyeden olan had
müstesna olmak üzere - on değnekden fazla vurulamaz)  buyuruhnuşdur.
Ancak bu hususda bazı müstesnalar vardır. Şöyle ki müşterek veya başkasiyle evli olan cariyesine veya zevcesinin veya evlâdının cariyesine veya^
bir meyteye tekarrüb eden şahsa doksan dokuz değnek vurulur. Ramazanı şerifde gündüzün içki kullanan şahıs hakkında da had ile beraber ta'zir
olarak yirmi değnek vurulur. Keşşafülkına.)
(Zahirîlere ve Leys ibni Sa'de göre de ta'zir suretiyle darbın en çoğu on değnekdir, bundan ziyade olamaz. Elmuhallâ.)
Hanefîlerİn eazimine göre darb ile olan ta'zirin haddi asgarîsi, hâkimin reyine muvaffezdir. Bu, iki veva bir darbeden ibaret de olabilir.
Dayak cezası, insanların haysiyetine, izzeti nefsine münafi görülebilir. Fakat cezaların hepsinde de bu hal mevcuddur. Filhakika insanların izzeti
nefsini rencide etmemek, müslümanlıkda bir esasdır. Fakat cemiyet arasında bir takım fena şeyleri irtikâb ederek halka kötü bir numune olan, bu
suretle izzeti nefsini kendi eliyle imhaya çalışmış bulunan mütecaviz bir şahsı dayak ile ıslaha çalışmak, âmmenin selâmeti için kabulüne ihtiyaç
görülen brr çaredir. Kabiliyetler, ma'siyyetler, mü-tefavit olduğundan hâkim, hikmet ve maslahata göre hareket eder, kanaat getirdiği bir ihtiyaca



mebni dayak suretiyle ta'zir cihetine gideı. buna ba^an pek ziyade lüzum görülebilir.
Maamafih imam Serahsîye göre safı' = sille vurmak suretiyle ta -zir, caiz değildir. Bir şahsın kafasına veya boynuna açık el ile vurmak, istihfafın en
son derecesidir, bundan ehli kıble siyanet olunur. Zeyleî, Reddül'muhtar. Hudud mebhasine de müraceat!.
(15) : Kati. Bu da fesadı itiyad edib, başka suretle münzecir olmayan herhangi  bir şeririn öldürülmesinden ibaretdir.     Buna   «hadden kati» de
denir ki, memleketde fesada sa'y eden herhangi bir şahsın emri veliyyilemr ile siyaseden kati edilmesi demekdir.
(16) : Hedmi beyt. Bu, her türlü fesadı itiyat eden şerir bir şahıs üzerine bulunduğu odayı  yıkmakdan ibaretdir.
'içerisinde memnuatdan biri irtikâb edilen bir hanenin hakkı hürmet ve masuniyeti sakıt olacağından ledel'maslaha ve (ayyüremrin emriyle içine
girilmesi ve zaruret ânında hednı edilmesi caizdir. Nitekim bir takım şakilerin tahassun etdikleri yerler, ledel'icab top ile veya saire ile
yıkdırılmışdır.
(17) : Nakdî ceza. Bu, mücrimden bir mikdar para almakdan ibaretdir.  Bu   para   muhafaza   edilir, halini ıslah ederse mücrime iade edilir,
etmezse âmme masalihine sarf olunur.
Para almak suretiyle ta'zîrin cevazına yalnız İmam Ebu Yusuf kaü olmuşdur. Sair müetehidler buna kail değildirler. Kat'ı uzuv suretiyle ta'zir caiz
olmadığı gibi mücrimin emvalini elinden almak, itlaf etmek suretiyle de ta'zir caiz görülmemekdedir. Bu zevat, böyle bir ta'zir usu-liyle halkın
emvaline bir takım kimselerin musallat olmalarına yol açılmış olabileceğim dermeyan ediyorlar. Mebsut, Fethül'kadir, Dürri Muhtar, Reddi
Muhtar.
«(Hanbelî fukahası da diyorlar ki, ta'zir, mal ahziyle, bir mali itlaf ile olamaz. Bu hususda istinad edilecek bir emri şer'î yokdur. Maamafih ta'zir,
te'dib içindir. Te'dib ise itlaf suretiyle olamaz.
Hanbelîlere göre bir ta'zir usulü daha vardır ki, o da müteezzî olacağı anlaşılan bir mücrimin başındaki saçları tıraş etdirmekden ibaretdir.
Mücrimin bundan müteezzî olması, hakkında intibahı mucib bir ceza mahiyetinde bulunur. Keşşafül'kına.)
(Şafiîlerce mücrimin sakalını tıraş etmek suretiyle ta'zir caiz görülmüyor. Şafiî ve Hanbelî fukahasınca kabul edilmiş olan ta'zir nevilerinden biri
de mücrimi diri olarak salb etmekdir. Bunun müddeti üç günden ziyade olamaz. Mücrim bu müddet içinde yemeden, içmeden ve ima ile namaz
kılmadan men edilemez.

Şafiîierden diğer bir kavle göre bu mücrim, namazlarım ima ile değil, bilâ ima kılabilir, buna muhalefet olunamaz. Tuhfetül'muhtac.) 
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Ta'zir; İcrası Îçin İcab Eden Şartlar :
 
846 -  : Ta'zir; bir cezadan ve bir te'dibden ibaret olduğu için bu hususda hür ile rakik, erkek ile kadın, müslim ile zimmî, baliğ ile gayri baliğ
müsavidir. Şu kadar var ki, gayri baliğin mümeyyiz olması lâzımdır.
Binaenaleyh ta'zir yapılabilmesi için aşağıda yazılı olduğu veçhile başlıca iki şart vardır:
847 - : Ta'zir olunacak  şahsın âkil olması şartdır. Binaenaleyh mecnunların   hakkında  ta'zir  yapılamaz.   Çünkü  onların fi'lleri esasen cürmden
madud değildir.
848  - : Ta'zir olunacak şahsın baliğ ve hiç olmazsa aabiyyi mümeyyiz olması şartdır.
Baliğ ve âkil plan bir mücrim hakkında tatbik edilecek ta'zire «uku-beten 'tazir» denir ki bu, mükellef bir şahıs tarafından irtikâb olunub da şer'an
muayyen bir cezası bulunmayan bir cürümden dolayı bir ceza olarak yapılan ta'zirdir. Mümeyyiz çocuk hakkındaki ta'zire de «te1-diben ta'zjr»
denilir. Istılah kısmına müraceat!.
849 - : Mümeyyiz  olmayan çocuklar,   yapacakları  her  hengi  bir fi'lin neticesini, mesuliyetini tasavvur ve idrakden âciz bulundukları cihetle
onların fi'lleri cürüm sayılmaz. Binaenaleyh ta'ziri müstelzim olmaz. Mebsut, Bedayî.
«(Fıkhı Hanbelîde deniliyor ki : nâsa saldıran veya gayri meşru mukarenetleri itiyad eden veya sair bazı gayri meşru hareketlerde bulunan
mecnunlar, bu gibi hallerden vaz geçmelerini mümkün mertebe temin için darb edilebilirler. Bu darb, bir ukubet maksadiyle değil, bir inzicar
maksadiyle yapılır.
«Bazı mecnunların darüşşifalarda darb suretiyle cinnet halinden kurtulmalarına çalışıldığı malûmdur.»
'Mükellefler hakında haddi icab eden fi'ller, mümeyyiz çocuklar hakkında ta'ziri müstelzim olur.
Kezalik namaz gibi, oruç gibi dinî vazifelerini ifaden veya yazı, ilim, sanat gibi şeyleri öğrenmeden kaçınan mümeyyiz çocuklar müna-sib bir
veçhile ta'zir edilebilirler. Keşşafül'kma.)
Bir hadisi şerifde buyurulmuştur. Yani  : çocuklarınıza yedi yağlarına girince namaz kılmaları için emr ediniz, on yaşlarına girince de onları namaz
kılmamalarından dolayı düğünüz.
Bu döğmek ise te'dib ve tehzib tarikiyledir, ukubet tarikiyle değildir. Çünkü ukubet, cinayet iktiza eder. Çocukların fi'lleri ise cinayetle mevsuf

olmaz. Bedayi.     
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Ta'zirlerin Mücrimlere Göre Mertebeleri  :
 
850 - Hâkimler, ta'zir hususunda   hem  cürümlerin mahiyetlerini, hem de mücrimlerin mevkilerini, istidatlarını, mükerrer ceraim ashabından olub
olmadıklarını nazarı dikkate alırlar.
Filhakika pek hafif cürümler ile ağır cürümlerin cezaları müsavi olamıyacağı gibi her nasılsa kendilerinden bir cürüm, bir kusur zuhur etmiş olan
namu-s ve fazilet, mürüvvet ve diyanet sahibi olan kimselerin cezalariyle bir takım sefih, ceraime münhemik, mürüvvetden ve izzeti nefsd'en
mahrum kimselerin cezaları da müsavi olamaz. Çünkü ceza vermekden asıl maksad, zecr ve inzicardan, mücrimin intibahına, ıslahı haline hizmet
etmekden ibaretdir. Nâs ise bu gibi hususlarda mütefavet kabiliyetde bulunurlar. Bazı kimseler, en cüz'î bir tekdirden, bir ihtar* dan pek ziyade
sıkılırlar, büyük bir mahcubiyet ve nedamet his ederek hallerini İslaha muvaffak olurlar. Bir takım kimseler ise en ağır hakaretlerden, çok mühim
cezalardan bile matlûp derecede müteessir olmazlar.



Binaenaleyh ta'zir cezaları, hâkimlerin ictihadlarına havale edilmi§-dir. Beşeriyetin o garib haleti ruhiyyesini göz önünde bulundurmaya mecbur
olan hâkimlerin verecekleri ta'zir cezalarında mücrimlerin hallerini, cürümlerin mahiyetlerini nazardan uzak bulundurmamaları hikmet ve
maslahat muktezasıdır.
851  - : Fukahai kiramdan bazılarının beyanına göre ta'zirler, şahıslara nazaran şu dört mertebeye ayrılır :
(1) : Eşrafül'egraf hakkındaki  ta'zirdir  ki,  mücerred ilâm    -suretiyle yapılır.
(2) : Eşraf hakkındaki ta'zirdir ki,  bilvasıta ilâm suretiyle veya mahkemeye celb edilerek muvaceheten ihtar suretiyle yapılır.
(3) : Evsatı nâs hakkındaki ta'zirdir ki, hem mahkemeye bil'celb ihtar suretiyle, hem de habs suretiyle yapılabilir.
(4) : Ehissa hakkındaki ta'zirdir ki, hem mahkemeye bil'celb ihtar suretiyle, hem de habs ve darb suretiyle yapılabilir. Istılahat kısmına müracat!..
852  - : Yukarıdaki mertebelere riayet edilmesi, gerek hukuki ilâ-hiyyeye ve gerek halkın hukukuna karşı büyük bir cüret gösterilmemesi
takdirindedir. Fakat ulemadan, şürefadan, ekâbirden sayılan zatlardan büyük bir ma'siyyet, sâdır olduğu veya darb've şetm gibi mürüvvete münafi,

şerefi izaleye bais, nâsın hukukuna raci bir cürmü zuhur etdiği takdirde haklarında başka suretle de ta'zîr icrası lâzım gelir. Zey-lei, Bedayî. 
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Ta'ziri Müstelzim Cürümler  :                               
 
853 - : Ta'sirin tarifinden de anlaşıldığı veçhile hakkında şer'an mukadder bir had, muayyen bir ukubet bulunmayan herhangi bir ma'-siyet, her hangi
bir cürüm, ta'ziri müstelzim olur. Bu ma'siyet ve cürüm, ister  âmme  haklarına,  maslahatlarına ve  ister hassa     haklarına müteallik olsun. Başka
bir tabir ile bunlar, ister Allah Tealânın hukukuna ve ister insanların hukukuna karşı irtikâb edilmiş bulunsun. Herhangi dinî bir vazifeyi bilâ
maziretin terk etmek gibi. Ve her hangi bir insana haksız yere fi'l ile veya sıdk ve kizbe mütehammil bir kavi ile eza ve cefada bulunmak gibi.
Bedayî. Şafillere ve Hanbelîlere göre bir cürümden dolayı ta'zir icra edilebilmesi için ocürüm mukabilinde keffaretde bulunmamalıdır. Keffare-Li
icab eden bir cürümden dolayı ayrıca ta'zir lâzım gelmez. Maahaza Şafiîlerce bazı ma'siyyetler vardır ki, mukabillerinde keffaret bulunduğu halde
yine ta'ziri müstelzim olurlar. Müzahir veya ramazan gününde saim bulunan bir müslimin refikasiyle mücameatde bulunması gibi.
Tuhfetül'muhtac.}
854 - : Ta'ziri müstelzim cürümler pek çokdur. Bahusus bir ceza kanununun başlıca  muhteviyatım teşkil  edecek  olan  aşağıdaki  cürümler,
mahiyyetlerine göre muhtelif derecelerde ta'ziratı müstelzim    olur.
855 - : «Mukaddes zatlar hakkında fena tefevvühatdan, mübarek makamlara karşı hürmete münafi harekâttan, şer'î hükümler ile mizaha cür'etden
münbais cürümler.»
Meselâ : enbiyai izamdan, sahabei kiramdan, sadâtdan, veya ulema ve sulehadan bir zat hakkında fezahati İisaniyyede bulunulması, veya bir
mâbed duvarının nâpak bir şey ile kirlendirilmesi, yahut bir ibadet vecibesiyle istihzaya cüret gösterilmesi, mücaseri hakmda darb ile, habs ile,
veya her ikisiyle veya daha başka bir suretle ta'ziri müstelzim olur. Haniyye, Feyziyye, -Ali Efendi Fetvaları.
856  - : «Diyanete,  ahlâka,  umumî  âdaba  muhalif  hareketlerden ileri gelen cürümler.»
Meselâ : Ramazanı şerifde bilâ mazeretin alenen nakzi siyam eden mukim bir mü.slüman ta'zire müstahik olur.
Kezalik : afyon gibi, esrar gibi mükeyyefatdan birini istimal ederek nâs arasında sarhoş bir halde görülen veya çıplak gezmek gib: bir suretde.
âmmenin terbiyesine, huzuruna münafi çılgınlıklarda bulunan kimseler hakında ta'zir icra edilir. Hindiyve.
857 - : «Halk arasında işaa edilen  bid'atlerden  mütevellid cürümler.»                                                                                      
Mübtedün haline bakılır: Eğer itikadı küfre müeddî değilse islâm hukukundan tamamen müstefid olur. Şu kadar var ki, bid'atini halk arasında neşre
çalışır da bu hareketine nihayet vermezse bundan dolayı hakkında ta'zir icra edilir. Fakat itikadı küfre müeddî ise islâm camiasından tamamen hariç
kalır. Gulati. Revafiz gibi. Reddül'muhtar.
858 - : «Veliyyüremrin meşru emirlerine, tevcihlerine, islâm hükümetinin rahatı âmmeyi temin için mevzu kanunlarına,  nizamnamelerine
muhalefetten mütehassil cürümler.»
Meselâ : veliyyül'emr tarafından usulü dairesinde bir kimseye tevcih edilen bir ciheti kabul etmeyib bu yüzden bir fesad zuhuduna sebe-'biyet
verenler, habs ve nefy gibi ta'zir cezalarına müstahik olurlar.
Kezalik : muhik olan bir veliyyülemrin aleyhinde şeref ve şanını kıracak yalanlar neşrine çalışan ve halkın rahatına sebeb olan nizamatı haleldar
etmek için nâsı fitne ve fesada sevk eden kimseler aiyaseten katil suretiyle ta'zire müstahik olurlar.
Kezalik : onu on bir buçukdan ziyadeye muamele ile akçe verilmi-ye, diye veliyyül'emr tarafından sâdır olmuş bulunan bir emre rağmen ziyadesiyle
muamele yapanlar, zecr ve men ile ta'zîre istihkak kazanmış olurlar. Netice, Abdurrahim Fetvaları.
859 - : «Hâkimlere vesair devlet memurlarına karşı haksız yere vuku bulan hürmete münafi veya hakaret ânıiz harreketlerden, sözlerden ve bir
vazife ehlinin vazifesini ifa etmesine mani olmakdan mütevellid cürümler.»
Meselâ : iki şahıs, ayni lâfızlar ile müşatemede bulunsalar, meselâ: biri diğerine habis demekle o da «Sensin» dese aralarında takas hâsıl olur, artık
biribiri aleyhine ta'zir iddiasına kalkışamazlar. Fakat böyle bir müşateme mahkemede hâkimin huzurunda vuku bulsa aralarında takas husule
gelmez, belki mahkemeye karşı ihtirama münafi hareketde bulunduklarından dolayı ikisi de ta'zir olunur.
Kezalik : Bir muvazzaf hatibi hutbe okumakdan ve nâsı cuma namazından men'e kıyam eden şahıs hakkında ta'zir lâzım gelir. Hindiy-ye,
Feyziyye.
860 - : Mürafaai meşrua zımnında mahkemenin    dâvetine ademi icabetden husule gelen cürümler.»
Meselâ : vuku bulan davete rağmen nafakaya müteallik bir şer'î murafaa için mahkemeye gitmekden imtina eden veya başkasının gitmesine mani
olan kimse, ta'zire müstahik olur. Şu kadar var ki, bu hu-susdaki temerrüdü hâkim inindinde sabit olmak lâzımdır. Ali Efendi Fetavâsı.
861 - : Yalan şahidlik ve muhbirlikden ve yalan yere yemin et-raekden münb'aia cürümler.»
Meselâ ber hayat olan bir kimsenin vefatına dair bir mahkemedo yalan yere şahadetde bulunan şahıs, ta'ziren teşhir edilir.
Bu, İmamı Azama göredir. İmameyne göre böyle bir gahıs, teşhirden sonra habs ve darb ile de ta'zir olunur. Bedayî, Reddi Muhtar.
862 - : Resmî' makamlara hakikat hilâfına ihbarda,  gamazlıkda, curnalcılıkda bulunmakdan mütevellid cürümler.»
Meselâ : onun bunun hakkında bazı cürümler isnadiyle zabıtaya gammazlıkda bulunan kimse, bundan men ve şediden ta'zir olunur. Bunu itiyad



etdiği takdirde kati bile olunabilir. Ali Efendi Fe tavası.
863 - : «Memuriyet nüfuz ve vazifesini suiistimalden ileri gelen cürümler.»
Meselâ : Devlet malım ihtilâsda bulunan bir memur, vazifesinden tard edilerek hakkında başka türlü ta'zir de yapılabilir.
Kezalik : idaresine memur olduğu halka bed muamelede bulunan bir kimse, ta'zir ile vazifesinden azl edilir.
Kezalik : uhdesine havale edilen hizmetlerde hükümete hiyanet eden, bu hususda ahalinin zulmen akçelerini ahb duran, hâkim tarafından yapılan
tenbihlerden mütenebbih olmayıb mezalimi âdet edinen bir memur da - fesada saî olduğu cihetle - veliyyüFemrin emriyle ta'ziren kati edilebilir.
Hindiyye.
864 - : «Salâhiyyet ve me'zuniyet hilâfına sıfatı resmiyye gösterilerek  sahtekârlıkda bulunmakdan mütevellid  cürümler.»
Meselâ : tahsildarlık sebebiyle bir köy ahalisinden sahte makbuz mukabilinde vergi toplamış olan bir şahısdan almış olduğu akçeler istir-dad
edilmekle beraber hakkında ta'ziren ceza da tertib edilir.
Kezalik : haiz olmadığı bir sıfatı, bir nisbeti kendisine izafe ederek bu yüzden başkasının hakkını istihfaf eyleyen, meselâ : seyadetle alâkası
olmadığı halde şürefaya mahsus alâmeti takınarak seyadet iddiasında bulunan bir kimse, habs suretiyle ta'zire müstahik olur. Behcetül'fe-tava.
865 - :  «Rişvet alıb vermekden ibaret cürümler.»
Meselâ : Her hangi bir işi terviç için rişvet alan bir memur ile rişvet veren şahıs, ta'zire müstahik olacağı gibi hâkimlere vesaireye rişvet vasıtası
olub halkın haklarını ibtala çalışan kimseler «de şiddetli bir ta'zir ile uzun müddetli bir habs cezasına müstahik olurlar. Abdurrahim Fe-tavâsı.
866 -  :  «Devletin aleyhine, âmmenin zararına çalışmakdan, cemiyet hayatıı.ı   '.alükeye c işürmekden,  casusluk  yapmakdan     mütevellid
cürümler.
Meselâ : harbîler zahire, barut gibi şeylerin satılması veliyyül'-emr tarafından men edildiği halde bunları satmaya cüret eden kimseler, zecr ve ta'zire
müstal -k olurlar.
Kezalik : islâm ticaret gemilerinin denize açıldığını ve teveccüh etdiği semti korsanlara veya harb zamanında düşmanlara haber vermeği itiyad
eden bir zimmî hakkında kati suretiyle ta'zir cezası verilebilir.
Kezalik : halkın odun ihtiyacına tahsis edilmiş olan cibali mübahe-deki ormanları yakan kimseler de ta'zir edilirler.
Kezalik : harbîlere casusluk eden, onların önlerine düşüb islâm beldelerini bastıran kimseler de veliyyül'emrin emriyle kati edilirler. Behce,
Abdurrahim fetvaları.
«(Küffare casusluk eden bir müslim, Ibni Ukayle göre ta'ziren kati edilebilir. Kadıya göre bu casus, Zülhey'e ise hakkında unf ile muamele yapılır.
Başkası ise ta'zir olunur. Hanbelîlere göre bu hususda veliyyül-emr, siyaset tarikine sülük eder, hazm ve ihtiyatda bulunur. Keşşafül'-kına.)
867  - : «Umuma tahsis edilmiş olan yerleri işgalden münbais cürümler.»
Meselâ : Bir köy halkı için mezarlık olmak üzere tahsis edilen bir mahalde kendileri için bina yapanlar, ta'zire müstahik olurlar, yapdık-ları binalar
da kaldırılır,
868  - : «Halk  arasında fesada say etmekden mütevellid cürümler.»
Meselâ : tehdidini ikaa kadir olub da bazı kimseleri, onu bunu öldürmeğe veya onun bunun mallarını sirkat ve gasbe cebren sevk etmek-de bulunan
bir şahıs, tekerrür eden bu cürümlerinden dolayı siyeseten katil suretiyle ta'zire müstahik olur. Ali Efendi.
Kezalik : hür insanları idlâl ederek harice satan kimseler, bunu itiyad etmiş oldukları takdirde ta'ziren katle, itiyat etmemiş oldukları takdirde de
habs ve darb cezasına müstahik olurlar.
Kezalik : muhabbet vesaire için en'am veya bazı havas okuyarak büyü yapmaya cüret eden ve bu suretle bazı ailelerin inhüâline, bazı kimselerin
mutazarrır olmalarına, çalışanlar da bu hareketlerinden nedamet izhar etmeden derdest edilseler - âmme zararlarını izale hikme^ tine mebni -
ta'ziren kati edilebilirler. Behce.
869  -  :  «Devletin meskukatını taklid   ve tağyirden, kalbazanlık-dan mütevellid cürümler.»
Meselâ : Meşkûk ve tam altunları kırkıp nâs arasında neşre çalışanlar, şıaüecıı ta zır ne uzun muaaette haDse musıaniK oiuriar.
üezalık : tur zamanca muayyen Dir mıkdar üzerine rayıo olan altınların veaaır akçelerin bu miKüardan ziyaaeye anz ve itası, veııyyür-emr
taralından men edilmiş iken Duna munalefetde bulunulması, şıudet-h ta'ziri müstelzim olur. Behce.
Kezaiik ; bakırdan kuruş ve saire yapıp bunları temvihle ağartan ve üzerlerine hükümet sikkesi elfazını darb ederek «meşkuk gumüa.-dür» diye
halkı aldatan kimseler hakkında şedid bir ta'zir ile medıd bir habs lâzım gelir. Netice,
870 - : «Halka hiyle ve tezvir etmekden ve bir takım resmî evrakı, veaaiki, ilâmları tahrif eylemekden mütevellid cürümler.»
Meselâ : Namaz, oruç gibi dinî vazifelerin vaktinde yapılmaması için halka gayri meşru telkinatda bulunan bir kimse, şedid bir ta'zire müstahik olur.
Kezaiik : bir mahkemeden verilmiş olan bir ilâmda bazı tahrifler vücude getiren, sahte mühür tatbik eden bir kimse, şiddetli bir suretde ta'zir
edilerek salâhı hali zahir oluncaya kadar habs ve zecr edilir, Tatar Haniyye, Abdurahim.
871 - : «İstifası hükümete aid olan bir hakkı alâkadar olanların kendi kendilerine istifaya kıyam etmelerinden münbais cürümler.»
Meselâ : Vuku bulan bir kazfden dolayı icab eden haddi kazfi bizzat makzuf, istifa edecek olsa ta'zire müstahik olur. Meğer ki, kazifi mahkemeye
tevdi etmesi mümkün olmayacak bir mevkide bulunmuş olsun. Kaaıyye, Hindiyye.
872  - : «Hiyleli iflâsdan, dolandırıcılık dan,     mümataîadan mütevellid cürümler.»
Meselâ : bir şahsın mücerred alacaklılarını mutazarrır etmek üzere kendisini hilafı hakikat olarak müflis bir halde göstermesi «hiyleli iflâs» dan
ibaretdir. İşte böyle bir hiyleye tevessül eden herhangi bir gahıa, ta'zire müstahik olur.
Kezaiik : mümatıl olan, yani : borcunu vaktinde vermek istemeyen her hangi bir şahıs da alacaklının talebiyle habs edilebilir. Böyle bir mumatilin
habs edilmesine mani olmak isteyenler de ta'ziren habse müstahik olurlar. Şu kadar var ki, mümataiamn sübutu lâzımdır.
Bir mumatilin fakrı hali sabit olursa sebili tahliye edilir. Yüsri. borcunu vermeğe iktidarı anlaşılırsa borcunu Ödeyinceye kadar habsi devam eder.
Medyun, fakrı hali, iflâsı hakkında, dayin de onun yesari hakkında beyyine ikame edecek olsa dayinin beyyinesi tercih olunur. Bedayi,
Camiül'füsuleyn, Ali Efendi, Hacr ve ikrah mebhasine de mmaceat!..
873 - : «Alış verişe vesair muamelâta fesad kanşdirmakdan mü-tevellid cürümler.»
Meselâ : sattığı bir malın aybını saklayan, icare ve nikâh gibi mu amelelerde tedlisde, hakikate muhalif beyanatda bulunan kimseler, ta'-s;re



müstahik oi ,rlar.
Kezaiik : ihtisab nazırının ~ alâkadar memurların narh vazetmiş olduğu emteayı ziyade fiyatla satanlar, ta'zire müstahik olurlar. Hattâ bey ve şırada
vesair muamelelerde halka zarar ve nizamı memlekete halel vermek müstemirren âdetleri olub fesada saî bulundukları sabit olan kimslerin ta'ziren
kati edilmeleri de caizdir. Tatarı Haniyye, Ibnİ Nüceym Fetavâsı.
874  - : Zimmîlere, muahidlere eza ve muahede ahkâmını ihlâlden münbais cürümler.»
Meselâ : bir zimmîye seb ve şetm eden veya bir müste'meni öldüren veya bir islâm devletinin yapdığı muahedeye rağmen gayri müslim bir milletin
memleketine giderek gasb ve gâretde bulunan herhangi bir müslüman, muhtelif derecelerde ta'zir cezasına müstahik olur.
Muahede hükümlerine muhalefet, islâm hukukunca bir gadirdir. Gadirden ve sureten, mâ'nen gadre müşabih umurdan taharruz ise bir vecibedir, işte
bu vecibeyi ihlâl, bir ma'siyyetolduğundan ta'ziri müs-telzim olur, muahidlerden bu veçhile alınan malların da kendilerine iadesi lâzım gelir. Siyeri
Kebir, Reddül'muhtar.
875 - :  «Tegailübden, şekavetden münbais sürümler.»
Meselâ : mütegallibeden bir şahıs, bir kimseyi haksız yere zincir? vursa veya habs etse habse ve ta'zire müstahik olur.
Kezaiik : şakavetle meşhur olan bir şahıs, halini ıslah edinceye kadar habs olunur. Bulunduğu beldede müikü mevcud ise fesadından âciz kaian
halkın müracaatı üzerine nefyi cihetine gidilmez, belki şerrini izale için habsi ile iktifa edilir. Hindiyye, Reddi Muhtar.
876 - : «Halkın parasını ellerinden almak için kumar gibi, şu'-bedebazlık gibi memnu - haram vasıtalara müraceatden mütevellid cürümler.»
Meselâ : -fıkhı Şafiî ve Hanbelîde beyan olunduğu üzere - kumar oynayanlar veya lehviyyat kabilinden şeyler ile veya yalanlardan müteşekkil
güldürücü hikâyelerle veya yılan gibi zehirli hayvanları elde tutmakla yahut ateşe vesaireye atılmak gibi şu'bedebazhkla para kazanmaya   
çalışanlar,     ta'zire müstahik olurlar.
877 - : «Sersericesine yaşayıb halka mütemadiyen eza vermekden münbaia cürümler.»
Meselâ : Sözleriyle, fiillerile, hattâ sui nazarlariyle halka daima eza vermekle maruf olan kimseler, bu hallerine nihayet vermedikleri takdirde ıslahı
hal edinceye kadar habs edilirler.
«(Bunların nafakaları, Hanbelî fukahasının beyanına nazaran bu habs müdaetince beytülmal tarafından temin edilir. Maliki fukahasına göre de
kendilerinin nafakalarına kâfi malları bulunmadığı takdirde beytülmal tarafından infak edilirler. Şayed beytülmalde de bunu temine kâfi bir şey
bulunmazsa bunların nafakaları zengin olan müslümanlar tarafından temin edilir. Velev ki o müslümanlar, bu mücrimlerin beldeleri ahalisinden
olmasınlar. Çünkü müslümanlar, bir cesed mesabesinde-dirler, bunların bîr uzvu müteellim olunca diğer uzuvları da bu teellüme = bu acıya iştirak
eder.
878 - : «Emniyeti  suiistimalden,  hiyanetden münbais  cürümler.* Meselâ  : Kendisinetevdi edilen bir emaneti ketm veya tağyir eden
kimse, ta'zire müstahik olur.
Kezalik.: bir vakıf müessesesinin emvalini suiistimal eden bir mütevelli, ta'zire müstahik olub vazifesinden azl olunur.
879  - :  «Teşhiri silâhdan, darb ve mudarebe hâdiselerinden müte-vellid cürümler.»
Meselâ : Bir kimseye karşı kati veya cerh kasdiyle kamasını veya bir silâhını teşhir ederek hücum eden bir şahıs ta'zir suretiyle habs ve darbe
müstahik olur.
Kezalik : kendi babasını veya herhangi bir kimseyi döğen şahıs, şedid bir ta'zire istihkak kazanmış olur.
Kezalik : biribirini döğen, iki şahısdan ikisi hakkında da ta'zir lâzım gelir. Bu döğmeler, mütefavit olacağından bunların arasında takaj hâsıl olmaz.
Bu ta'zir ibtida, bu döğmeye ilk başlamış olan şahıs hakkında tatbik edilir. Hidaye, Dürrül'muhtar, Ali Efendi Fetavâsı.
880  - :  «ikraha mukarin  memnu  fiilleri irtikâbdan  münbais  cürümler.»
Meselâ : Bir şahıs, tehdidini ikaa muktedir bir kimsenin, meselâ : bir hükümdarın cebir ve ikrahına mebni birisini haksız yere öldürse mücbir kısasa,
o şahıs da ta'zire müstahik olur.
Mükreh olarak gayri meşru mukarenetde bulunan bir şahıs hakkında da ta'zir lâzım gelir. Çünkü birşahıs, kendi canım kurtarmak için başkasının
hayatına, namusuna tecavüz edemez. Şu kadar var ki, ikrah, onun hakkında esbabı muhaffifeden olmakla cezası ta'zire inhisar eder. Mebsut,   Tatar  
Haniyye.
881 - :  «Suya,  taama_ zehir veya müskir bir madde  katmakdan, ilâç yerine zehir vermekden mütevellid cürümler.»
Meselâ : bir kimseyi öldürmek maksadiyle taamına zehir katan veya bir kimsenin malım elinden almak için içeceği balşerbetine sarhoşluk veren bir
şey ilâve eden şahıs, şiddetli bir ta'zire müstahik olur aldığı bir mal var ise o da elinden alınır, kendisi de salâhı zahir oluncaya kadar habs olunur.
Abdurrahim fetavâsı.
882 - :  «Iskatı cenîn hâdiselerinden mütevellid cürümler.» Meselâ  : bir gebe kadını döğüb veya korkutup da kendisinden henüz hilkati belirmemiş,
muzga halinde bir et parçasının düşmesine sebebiyet veren şahıs, şiddetli bir suretde ta'zir ve habs ile te'dib olunur. Abdurrahim.
Şayet düşen parça, hilkati belirtmiş bir ceninden ibaret bulunursa, bunun sukutuna sebebiyet veren şahıs hakkında ta'zirden başka «gur-re» denilen
nakdî ceza da lâzım gelir. Iskatı cenîn bahsine de müraceat!.
Kezalik : ebelik iddiasında olan bir kadın, kadınlara iskatı cenîn için deva verib iskatı cenine sebeb olduğundan başka bazı kadınların da helakine
sebeb olub bu şeni füli mutad etmekle nâsa zararı olsa bu fi'-linden veHyyüremrin emriyle zecr ve men olunur, itaat etmezse tediH bir emri meşru
olur. Mecmuai cedide.
883 - : «Kısas ve diyeti müstelzim    olmayacak bir veçhile    vukua gelen kati ve cerh cinayetlerinden münbais cürümler.»
Meselâ : Kendi kölesini kati eden kimse, şiddetli bir ta'zire müstahik olub zindanın en fena yerinde habs edilir.
884  - : «Kati hâdiselerinde gösterilen muavenetlerden ileri gelen cürümler.»
Meselâ : bir kaç kimse, bir şahsı kati etdikleri halde bazı kimseler, bu cinayete tamamen iştirak etmeyib bu canilere muavenetde bulunsalar şedid
bir ta'zire ve salâhları zahir oluncaya kadar habse müstahik olurlar. Abdurrahim Fetavâsı.
885 - : Başkasının eşyasını, ebniyesini istihlâk ve ihrakdan, ölülerin kefenlerini soymakdan, ölüleri kabirlerinden çıkanb yakmakdan münbais
cürümler.»
Meselâ : bir kimsenin hanesini veya ekinlerini yakan şahıs hakkında hem zaman, hem de ta'zir lâzım gelir.



Kezalik : mevtanın kefenlerini soyan kimseler, imamı Azama göre ta'zir suretiyle cezalandırılırlar.   .
Kezalik : bir köyde hastalık olmakla veya «cazu oldu» diyerek ölüleri mezardan çıkanb yakan kimseler, şedid ta'zir ile habs cezasına müstahik
olurlar. Abdurrahim fetavâsı'. t
Ancak bir kasaba makberesinde zuhur edib mazarratı görülen tevatüren sabit olan - cazuyı kabrinden çıkararak başını kesmekde ve eğer zaran
bununla da mündefi olmazsa yakmakda bir beis görülmemiş dir. Ebussuud fetavâsı.
886 - : «Kadınları, kızları iğfalden, kaçırmakdan ibaret     cürümler.»
Meselâ : bankasının karısını bil'iğfal hanesinden çikarıb kaçıran veya başkasına tezvic eden veya başka bir memleKete gönderen şahıs, salâhı hali
zahir oluncaya veya ölünceye kadar habs suretiyle ta'zir olunur.
Kezalik . bir kadını veya bir kızı hanesinden cebren kaçıranlar da bu veçhile şiddetli bir ta'zire müstahik olurlar. Kaçırılan kadın veya. kız, iade
edilmedikçe veya ölmedikçe bunları kaçıranların habisden çıkmalarına müsaade edilemez. Hindiyye, Ali Efendi. Hanbelîlere göre de kadınlara,
erkeklere delâlet eden kavadlar, şiddetli bir darb suretiyle ta'zir teşhir olunurlar.
887  - :  «Gayri meşru nikâhlardan,  mukarenetlerden ve şeni fii.-lerden münbais Cürümler.»
Meselâ : Kendisine nikâhı caiz olmayan, kocası başka bir diyarda bulunan bir kadın ile teehhül eden bir erkek, ta'zire müstahik olur, araları da
tefrik olunur. Behce.
Kezalik : bir müslüman kadını, bir gayri müslim ile evlense araları tefrik ve kendileri şiddetle ta'zir olunur. Ali Efendi Fetavâsı.
Kezalik : Behîmeye, meyteye tekarrüb eden kimseler, ve birbiriyle sihakda bulunan kadınlar ta'zire müstahik olurlar. Ali Efendi.
Kezalik : haddi icab etmeyen bir fi'li şeni - bir livata, iki tarafın muvafakatiyle vaki olduğu takdirde her ikisi hakkında da şedid bir ta'-ziri müstelzim
olur. Hattâ bu gibi mukarenet cürümlerinden dolayı verilecek ceza, darb suretiyle olan ta'zirlerin son haddine kadar tatbik edilmesiyle olur.
Bu hadisede cebir bulunduğu takdirde yalnız mücbir olan taraf hakkında bu veçhile ta'zirt cezası tertib edilir. Böyle bir hareketi itiyad eden bir
şahsın siyaseten katli de caizdir. Netice Behce.
888 -  :  «Mevzii töhmetde bulunmakdan, mazînnai töhmet olmak-dan mütevellid cürümler.»
Töhmet, müttehemin haline veya bazı karinelerin, delillerin mevcudiyetine göre zaaf veya kuvvet kesbeder.
îsnad edilen töhmet, sabit olmadıkça müttehem hakkında kazaen bir muamele yapılamazsa da ta'zir carî olur, habs ve kefalete rabt gibi bazı idarî ve
ihtiyatî tedbirler alınabilir.
Binaenaleyh feseka meclisinde bulunan bir kimse, bil'fi'1 fişka iştirak etmese de ta'zire müstahik olur.
Kezalik : kati ile veya sirkat ile veya bu gibi diğer bir cinayetle müttehem olan eşhas hakkında habs suretiyle ta'zir icra edilir. Bahr. Reddi Muhtar.
889 - : «Nâ tamam kalmış bazı memnu fiillerden mütevellit cürümler.»
Meselâ : sirkat maksadiyle bir hanenin duvarını delerek veya bir kapının kilidini açarak içeriye girib de bir takım eşyayı toplamış olduğu halde
derdest edilen bir mücrim hakkında habs ve darb suretiyle ta'zir icra edilir. Hattâ bu gibi sirkat hâdiselerinde dayak ile yapılacak ta'zir, son haddine
kadar tatbik edilir. Çünkü haddi mucib sebeblere müşabih olan ta'zîr esbabı, ta'zirin o hususdaki en çok mikdarını müstelzim olur.
Nehb ve garet cürümleri hakkında da hüküm böyledir. Reddi Muhtar. Abdurrahim Fetavâsı. Sirkat bahsine de müraceat!.
890  - : «Hicab âver tarizlerden, harf endazlıklardan münbais cürümler.»
Meselâ : halkın çoluk çocuğuna taarruzdan hali olmayan ve ona buna şetmeden herhangi bir şahıs, şiddetli bir ta'zire müstahik olacaŞı gibi onun
bunun hakkında afif olmadıklarını israb edecek suretde ta'-rizlerde, kinayelerde bulunan kimse de ta'zire müstahik olur. Haniyye, Hindiyye.
891 - : «Eghas hakkında lisanen veya kitabetle vuku bulan se'o ve şetimden, şer'an haram, örfen ardan madud olan herhangi bir fi'li ihtiyarîyi
isnaddan ve halka eza veren sair memnu ef'al ve    akvalden mütevellid cürümler.»
Meselâ : salih, mürüvvet sahibi bir kimseye : kâfir, musrik, veya sârik diyen şahıs, ta'zire müstahik olur.
Kezalik : babasına kavlen veya filen eza eden veya evlâdına seb ve şetm eyleyen veya çocuklarına şarab içiren bir şahıs ta'zire müstahik olur.
Kezalik : onu bunu gıybet eden veya elleriyle, gözleriyle, kaslariyle yaptığı işaretlerle halkı müteezzî eyleyen kimseler, ta'zire lâyık olurlar. Şu
kadar var ki, gıybetden dolayı ta'zir icrası, gıybet edijen kimsenin bundan haberdar olub dâvada bulunmasiyle meşrutdur.
Kezalik : bir kimse hakkında seb ve şetmi havi olarak yazdığı bir varakayı bir mahalle ta'lik veya bir vasıta ile halk arasında neşr eden şahıs
hakkında ta'zir ile beraber istifai kusur lâzım gelir.
Kezalik : bir müslüman veya zimmîye : «Fâcir, fâcire» diyen veya muhsen olmayan bir müslümana veya zimmîye  «Zanî,  zaniye»  diyen kimae,
darb suretiyle ta'zir olunur. Hattâ bu darb, bu nevi ta'zirin haddi âzami olan otuz dokuz veya yetmiş dokuz darbeye kadar gidebilir.
Kezalik : bir zimmîye lanet eden veya haksız yere sille vuran kimse de ta'zire müstahik olur. Hindiyye, Fethülkadir, Dürri Muhtar.
«(Hanbelîlere göre : zimmîye kazf = zina isnad eden bir müslim hakkında ta'zir lâzım gelir. Bu ta'zir, hakkullah olduğundan zimmînin iskatiyle de
sakıt olmaz.
802 - : «Seb ve şetmi, ezayi mucib sözlerin nida veya isnad suretiyle istimalinden münbais cürümler.»
Şöyle ki : her lisanda bir takım tabirler vardır ki, bunlar seb vo şetmi müstelzimdir. Ezcümle : şerir, zalim, hain, habis sefih, muhan nes, me'bun,
fahişe, kahbe, lûtî, deyyus, karteban, ibni fâcire, ibni fâ-sika, bire kahbe, bire fâcire, haramzade, zaniyeier me'vası, hırsız yatağı, kâfir oğlu, zındık,
mübtedî, rafızî, yahudi, nasranî, adüvvullah putperest, bînamaz, yalancı şahid, lâşey, ebleh, nees, nâpâk, köpek, hınzır, şeytan, akilürriba,
şaribülhamr tabirleri bu kabildendir.
Binaenaleyh bu tabirlerin bir şahıs hakkmda nida - hitap suretiyle istimaliyle isnad suretiyle istimali müsavidir, mücarisi hakkında ta'ziri icab eder.
Meselâ : bir kimseye hitaben «ey zalim!, ey fâcir!.» denilmesiyle «sen zalimsin, sen fâcîrsin» denilmesi arasında fark yokdur.
Şu kadar varki, ayak takımı sayılan bazı eşhas, kendi aralarında köpek, hınzır, çingene gibi tabirleri biribirine isnad etmekden çekinmezler. Bu
yüzden bir âr duygusiyle müteezzî olmazlar. Artık onlardan biri hakkında bu son tabirlerden birini* kullanmak, ta'ziri müstelzim ol mıyabilir. Bu
hususda örf de nazara alınır, bazı sözler, bir kavmin örfünde seb ve aetm sayıldığı halde diçer bir kavmin örfünce sayılmiya-bilir. Fethülkadir,
Hindiyye, Abdurrahim.
893 - :  «Zevciyet hukukuna ademi riayetden    husule     gelen cürümler.»
Meselâ : zevcesini haksız yere döğen veya zevcesine «kahve» diye şetm eden veya kendisine hayzi veya nifası halinde tekarrüb eyleyen bir kimse,



ta'zire müstahik olur.
Kezalik : kocasının meşru emirlerine itaatsizlik eden, kocasının rızası hilâfına olarak bilâ zaruretine harice çıkan veya icab eden tahareti ifadan
veya tezeyyünü ittihazdan kaçınan bir kadm da ta'zire lâyık olur Zeyleî, Ali Efendi Fenavâsı.
894 - :  «Zaruretsiz yere  halkın  esrarını  hetk  veya bir fahişeyi, yani  : müstehcen bir hâdiseyi işaa etmekden mütevellid cürümler.»
Meselâ : fışkı kaplı olan bir şahsa «fâsık» diyen kimse, ta'zirt; müstahik olur, ta'zirden kurtulmak için o kimsenin fışkını isbat etmek istese
beyyinesi dinlenilemez. Çünkü halkın fışkını zaruretsiz yere teşhir caiz değildir. Maahaza iddia edilen fısk, tcvbe ile mürtci.. ohnusj da, olabilir.
Artık bu hususdaki cerhi mücerred, makbui olamaz.
Şu kadar var ki, ta'ziri icab eden fena bir hâdise, âdabı utnumiyoye münafi, âmmenin zararına raci olur da bu muayyen 'hâdiseyi isbatda âmmenin
menfaati bulunursa bunun hakkındaki beyyine, dinlenilir ve bu babdaki cerh, bir cerhi mücerred sayılmaz. Fethül'kadir, Reddi Muhtar, Hindiyye.
[45]

 
Ta'ziki  Müstelzim  Cüki Mlekin   Sı'kkti  Sübutu
 
895 -  : Ta'ziri ica beden cürümler, sair hukuki    ibadda    old-ığu gibi ikrar ile, beyyine ile ve yeminden nükû' İle sabit olacağı gibi hâ--kinıin
ıtUlaiyle de sabit olabilir.
Meselâ : bir şahıs, ta'ziri müstelzim bir cürmü, meselâ yalan yere şahadetde bulunmuş olduğunu itiraf etse ta'zire müstahik olduğu sabit olur.
896 - : Ta'zir hususunda iki erkeğin şahadeti kâfi olduğu gibi bir erkek ile iki kadının şahadetleri de kâfi olur. Bu hususda şahadet aleş-şehade de
caizdir. Kadının kadıya mektubu  da muteberdir.
Kezalik : hukuki ilâhiyyeye müteallik bir hususdan dolayı icab eden bir ta'zirde müddeî = muhbir de şahid sifatiyle dinienilebilir.
Maahaza hukuki ilâhiyyeye aid bir ta'zir hususunda âdiî bir zatın şahadeti de kâfi görülebilir. Çünkü bu, ihbar kabilindendir. Hukuki ibad-da ise
muhbir, müddei makamında olduğundan kendisinin şahadeti caiz olamaz. Bedayî, Nehri Faik.
897 - : Ta'ziri mucib bir hareketde bulunduğu iddia edilen şahsın bu hususda kendisine teklif edilen yeminden imtina etmesi, o hareketde
bulunduğunu "itiraf demekdir. Şu kadar var ki, ta'ziri müstelzîm hâdise, hukuki, ilâhiyyeye aid ise bunda  müttehem,  istihlâf olunamaz
898 - : Ta'zir için yemin lâzım gelen hususda hâkim, «senin üzerinde iddia edilen hakkı tazirin bulunmadığına yemin et» diye mütte-heme emr
eder. Müttehem de o veçhile yemin eder. Yoksa : «Ben fülân kimse hakkında şöyle demedim, meselâ : ona fâsik diy hitab etmedim» diye yemin
etmez. Zira dediği söz, doğru ve binaenaleyh ta'ziri    gayri calib olduğu halde bunu isbatdan âciz bulunmuş olabilir.
899 - : Hâkimin ıttılaına gelince bu da ta'ziri müstelzim bir cür-me hâkimin bizzat vâkıf olmasından ibaretdir. Şu kadar var ki, bu cür-mün hukuki
ilâhiyyeye  =  âmme masalihine müteallik olması lâzımdır. Hukuki ibade müteallik cürümlerde ise şahsî dâva lâzım geldiğinden hâkim, muttali

olduğu böyle bir.cürümden dolayı kendi kendine ta'zir icrasına kıyam edemez, Mebsut, Fethül'kadîr, Redül'muhtar. 
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Ta'ziri İkameye Salahiyetli Olan Zatlak 
 
900 - : Ta'ziri icab eden bir cürüm, gerek hukuki  ilâhiyyeye ve gerek hukuki eşhasa müteallik olsun bundan dolayı tatbik edilecek ta'-zir cezasını
ikame ve istifa salâhiyeti,  ilk  evvel veliyyüremre,     sonra *da onun naibleri  olan hâkimler ile  «vülâti  cerâim   -   vülâti  mezalim» denilen
memurlara aiddir. Şu kadar var ki, hukuki ilâhiyyeye müteallik olub henüz irtikâb edilmekde bulunan bir ma'siyetden dolayı  münasfb, hikmete
muvafık, fesada gayri bais bir tarz ile ta'zirde bulunmaya her rnüslüman salâhiyetdardır. Çünkü bu, maruf ile emr, münkirden neby, fesadı izale
kabilinden bir vecibedir. Böyle bir fûnalığı def ve izaleye her müslim, n*-ru hakim tarafından mezundur. 'hadisi şerifi buna bir delildir.Haşiyei
Şilbî.
901 - : Bir kimse, kendi zevcesiyle veya maharimindon biriyle veya bir ecnebiyye ile bir şahsın gayri  meşru bir halde mücameatde bulunduklarım
görünce sayha  ile  veya darb ile bu  fâzihaya  mani  olması İcab eder.  Hattâbu suretle  mani  olamadığı  takdirde bu  cinayete birriza  mücaseret 
eden şahsı   Öldürebilir,   bundan  dolayı  kendisine  bir zaman lâzım gelmez, bu maktule -- karabetleri var ise - varis de olabilir. Elverir ki bu
cinayet, ikrar ile veya beyyine ile sabit olsun. Maa-mafih  kendi  zevcesiyle  veya  mahremiyle  birriza  yapılan  gayri   meşru mücameatden dolayı
zani ile  zaniyeyi  sayha veya darb  etmeksizin  de öldürebilir. Bahri Raik, Reddi Muhtar.
902 - : Ta'ziri müstelzim bir cürüm ve ma'siyet, icra edilib bitmiş olduğu takdirde artık efradın ta'zir icracına kıyama    salâhiyetleri kalmaz. Bu
salâhiyet, yalnız veîiyyül'emr ile naiblerine aid olur. Çünkü yapılıb bitmiş olan bir cürüm hakkında efradın nehy ve  izalesi  mutasavver değildir.
Bu hususda mahza ta'zir vazifesi kalır ki, bu da arktiğimiz gibi- yalnız veîiyyül'emr ile naiblerine aiddir. Hattâ bu halde halkı ta'zire kıyam eden
kimsenin salahiyetli makam tarafından ta'zir; lâzım gelir. Fethül'kadir, Hîndiyye.
903  - : Hukuki eşhasa müteallik   cürümlerden dolayı icab  eden ta'zire gelince: bunu ikame etmek salâhiyeti de yalnız veîiyyül'emr ile naiblerine
aid bulunmakdadır. Çünkü böyle şahsî haklardan dolayı dâva bulunmadıkça ta'zir cihetine gidilemez. Dâva ise ancak  resmî \bir makama ikame
edilebilir.
Maafaaza ta'zir keyfiyetini,  tarafeynin muvafakatiyle  hakeme  tov di etmek de caiz görülmüşdür. Zeyleî, Şilbî.
Bir de bir kimse, mücrimin emir ve nzasiyle hakkında ta'zirde bu
lunsa artık bu ta'zir hâkimin yapacağı ta'zir yerine  kaim olur.  Bahr1 Raik.
904 - : îsaei edeb ve hacet zamanında mevlânın memlûkünü, zevcin zevcesini, muallimin talebesini te'dib maksadiyle ve hafif bir tarzda ta'zire
salâhiyeti kabul edilmişdir. Bu hususdaki ta'zir, bir vecibe değil, belki icrası mubah bir salâhiyet olduğundan selâmet şartiyle mukayyed-dir.
Binaenaleyh bir kimse, kendi memlûkünü, veya zevcesini veya talebesinden birini te'dib ve ta'zir fahiş suretde döğecek olsa ta'zire müs-tahik olur
ve bunun neticesinde döğülen zevce veya talebe ölse diyet itası da lâzım gelir, ihtiyat, bunu muktezîdir. Bu mesele, îmamı Âzam ile İmam Şafiîye
göredir.
«(İmam Mâlike göre bir baba veya bir muallim, çocuğu galibi ahvale nazaran te'dib ve ıslah maksadiyle döğer, binaenaleyh bu döğme neticesinde



çocuk ölse bundan dolayı üzerine diyet zaman lâzım gelmez. Minehül'celîl.)
(Şafiîlere göre dayakla ikame edilen bir ta'zir neticesinde mücrim ölse diyetim veliyyül'ernr zamin olur. Çünkü bu ta'zir, te'dib içindir itlaf için
değildir. Telef vuku bulunca ta'zirin fevkine çıkılmış olduğu anlaşılır. Şer'i şerifde ise hiç bir kimse için muhabat yoktur, bu hususda ahadi nâs ile
İmamül'müslimîn müsavidir.
Yine Şafiîlere göre bazı kimseler hakkındaki ta'zir, bir fitneyi mu-cib olacak gibi ise veliyyül'emr, ondan sarfı nazar edebilir. Hattâ maslahat, bu

ta'zirin terk edilmesinde görülürse bunu terk vacib olur. Tu-fetül'muhtac, Haşiyei Şirvanî.) 
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Ta'zîrtn Ne Veçhile Tatbik Edileceği  :
 
905  - : Ta'zir meselesi, esasen veîiyyül'emr ile naiblerinin takdirine, içtihadına bağlı bir meseledir.
Meselâ :- bir hâkim, bir mücrim hakkında kanaatine, içtihadına göre hareket eder, mücrimin halini, cürrnün mahiyetini nazara alarak on göre
ta'zirin muhtelif nevilerinden yalnız birini veya bir ikisini birlik -de tatbik eder. Şayed ta'zir, dayak suretiyle yapılacak ise darbelerin, adedi, bu
hususunda tayin edilen azamî haddi tecavüz edemez. Fakat bu darbeler, hudud darbelerinden daha şiddetlice olur,
906  - : Darb suretiyle ta'zirde şiddet, iki suretle tasavvur olun-makdadır.  
Şöyle ki : bazı fukahaya göre bu darbeler, mücrimin yalnız bir uzvuna, meselâ : yalnız arkasına vurulur, azasına tefrik edilmez. Meğer ki,
darbelerin mikdarı, son haddine baliğ olsun veya hepsinin bir uzva vurulmasiylf. tt-lef vukuundan korkutsun. O zaman tefrik cihetine gidilir. Bir
mücrime ptu2 dokuz değnek vurulması
Diğer bazı fukahaya göre de bu ta'zir darbeleri, mücrimin - yüzü, kafası, ve tenasül uzuv gibi muhataralı âzası müstesna olmak üzere - muhtelif
uzuvlarına vurulur. Şu kadar var ki, bu, hududdaki darbeler den binnisbe daha ziyade elem verecek bir halde bulunur. Çünkü hu-dudda yalnız zecr
değil, teklifi zünüb mânası da vardır. Ta'zir ise mü-cerred zecr ve men için yapılır. Bu gayenin husulü ise ta'zir darbelerinin şiddetlice olmasiyle
temin edilebilir.
907 - : Darb  suretiyle   olan  ta'zirde  mücrimin   üzerinden   yalnız kürk - içi pamuklu hırka - gibi kalın elbisesi çıkarılır ve kendisi ayak-da olarak
döğülür.
Bazı zatlara göre bu darbelerin adedi, bir siyaset muktezası olmak üzere yüzden ziyade de olabilir. Her halde adalet dairesinde olması lâzımdır.
908 - : VeliyyiU'emr veya naibi tarfından    hakkında ta'zir veya had icra edilen şahıs, bu yüzden vefat etse demi heder olmuş olur. Çünkü bu zevat,
bu vecibeyi ifa etmekle mükellefdirler, bunların bu husus-daki  mükellefiyet ve  memuriyeti,  selâmetle  mukayyed değildir.
Bu, İmamı Âzam ile imam Mâlike ve İmam Ahmed ibni Hanbele göredir-. Fethül'kadir, Bahri Raik, Tebyînüt' hak ayık.
«(İmam Şafiîye göre bu vefat takdirinde ta'ziri îfâ eden zat, diyet-itasına mecbur olur. Nitekim yukarıda da tasrih edilmiştir.)

(lr:am Mâlik ile İmam Ahmede göre darb suretiyle ta'zirde mücrim, oturmuş bir halde bulunur. Elmuğni.) 
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Ta Zir İle Hudud Arasındaki Farklar :
 
909  - : Ta'zir ile hudud arasındaki başlıca farklar, şunlardan ibare tdir:
(1) : Ta'zir cezasını  tatbik,  bunun nev'ini,  mikdarmı tayin veliy-yül'emrin reyine müfavvezdir. Bunu dilediği ve münasib gördüğü veçhile tertib
eder. Hudud ise mukadderdir^ muayyendir. Bunlarda ziyade ve noksan cari olamaz.
(2) : Ta'zir, bir te'dib olmak üzere mümeyyiz çocuk hakkında da tertib edilebilir, hudud ise edilemez.
(3) : Ta'zir, şübhe ile sakıt olmaz,  bazı karinelere  ve  alâmetlere mebni icra edilebilir. Hudud ise şübhe ile sakıt olur.
(4) : Ta'zir, müruri zaman ile sakıt olmaz. Hudud ise sakıt olur.
(5) : Ta'zirde erkekler ile beraber kadınların da şahadetleri makbuldür. Şahadet aleşşehade ve kitabülkadî ilel'kadî de makbuldür. Hududda ise
bunlar makbul değildir.
(6) : Ta'ziri müstelzim hâdiseye şahadet edenler, tezkiyeye havale edildikleri takdirde müttehem habs edilemez. Çünkü habs, zaten ta'zircen
iuaretdir. Bınaenaleyn henüz cürm sabit olmadan müttehemin habsı muvaiiK olamaz, rluaudda ise müttehem teznıye esnasınaa nabs
edilebilir,                                                                 
(7) ; Hukuki ibade aid ta'zirlerde mücrimden kefil alınması, bil-ittifak caizdir. Meselâ : hakkında darb ile veya şetm ile tecavüz olunan kimse,  bu
hâdiseyi isbat için beyyine ikame edeceğini dermeyan etse müttehem üç güne kadar kefalete rabt edilebilir. Çünkü eşhasın hukukunda tevsik için
kefalet carîdir. Hudud hususunda ise ketıt alınması müetehidler arasında ihtilâtiı bir meseledir.
(8) : Hukuki ibade müteallik bir ta'zir, tevbe ile sakıt olmazsa 6? mücerred hukuki ilâhiyyeye raci bir ta'zir, tevbe ve nedamet ile sakıt
olabilir.
(9) : Ta'ziri müstelzim cürümlerden dolayı, sulh ve ibra cereyan edebilir. Şöyle ki  cürüm,  hakkullaha müteallik ise hâkim, mücrimin halini nazara
alır, mürüvvet ve diyanet sahibi bir zatdan her    nasılsa böyle bir ma'siyet sâdır olduğuna muttali olunca yalnız ilâm veya nasihat ile iktifa eder,
fazla ta'zir hususunda müsamaha gösterir, o ma'siyet, tekerrür etmedikçe habs ve darb gibi bir veçhile ta'zir    cihetine gitmez. İşte bu, bir nevi
afüvdür.
Cürm, hukuki ibade müteallik ise bu takdirde bundan mutazarrır, müteezzî olan kimse muhayyerdir, dilerse mücrimi afüv edebilir veya onunla bir
bedel mukabilinde veya bilâ bedel musalehada, ibrada bulunabilir. Çünkü bu, bir cürmi şahsî olduğundan bundan mutazarrır, müteessir olan
kimsenin kendi hakkını iskat etmeğe veya - manevî bir zarar mukabilinde maddî tazminat kabilinden olmak üzere - bir riza bir bedel alarak
dâvasından vaz geçmeğe salâhiyeti vardır. Ve bu cihetle ta'zir hakkı, kısas ve saire gibi mevrus olur.
(10) : Ta'zir hususunda şefaat kabul edilebilir.    Hududda ise ge-faat caiz değildir. VelivyüTemr, şefaate, mebni had ikamesini terk .edemez.
(11) : Hukuki ibade müteallik ta'zir hakkındaki     ikrardan rücu, sahih değildir. Çünkü bu ikrara hakkı şahs! tallûk etmişdir. Hududı hâ-lisede ise
ikrardan rücu, şahindir.



(12) : Darb suretiyle yapılan ta'zirde darbelerin adedi binnisbe az, şiddeti ziyadecedir. Hududda ise bilâkis darbelerin adedi ziyade, gidişti
noksandır.
(13) : Ta'zir cezası, veliyyüremr ile büyük ümera ve hükkâm tarafından tatbik edilebileceği gibi valii ceraim tavafından da tatbik edilebilir. 
Kezalik  zevç,  zevcesi  hakkında  ve  mevlâ,  memîûkü     hakkında ve her müslüman, bilfil yapıldığını gördüğü bir ma'aiyetden dolayı usulü
dairesinde ta'zirde bulunabilir. Hudud ise yalnız veliyyül'emr ile hâkimler tarafından ve büyük salâhiyeti haiz olan ümera tarafından tatbik edilir.
(14) : Hukuki ibade müteallik ta'zir cezalarında tedahül carî değildir. Binaenaleyh bir kimse, bir şahıs veya müteaddid şahıslar hakkında ta'ziri
müstelzim kavlen veya fi'len mükerrer cürümlerde bulunsa bunlardan dolayı ayrı ayrı ta'zirlere müstahik olur. Hududda ise tedahül carîdir.
Bedayî, Reddül'muhtar.
«(Hanbelîlere göre ta'zirler, mutlaka hukuki ilâhiyyedendir. Binaenaleyh ta'zirlerde tedahül cereyan eder. Şöyle ki : mahza hukukuüa-ha müteallik
ma'siyeüer, teaddüd edince - bunların nevileri müttehid olsun olmasın - yalnız bir ta'zir ile iktifa olunur. Bir ecnebiyyeyi de-feat ile takbil etmek
veya bir ecnebiyyeyi takbü, diğer bir ecnebiyyeyi de lems etmek gibi.
Hukuki ibade aid cürümlere gelince bu cürümlerde de muhtelif olsun olmasın ve ta'zir hakkına mâlik olanlar, müteaddid bulunsun bulunmasın
yine bir ta'zir ile iktifa edilebilir. Bir şahsa veya bir cemaate müteaddid defalarda bir lâfz ile veya bir defada müteaddid lâfızlar ile şetm etmek gibi.
Çünkü ta'zirden maksud olan te'dib, bu bir ta'zir ile hâsıl olabilir.

Ta'zirlerin afüv ile sukut edib etmiyeceği meselesi ise Hanbelî fu-kahası arasında ihtilaflı bulunmuşdur. Keşşafül'kma.) 
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Velayeti Ceraimin Mahiyyeti Ve Vülâtî Ceraimin Vazifeleri
 
910  - : Velayeti ceraim; halk arasında tahaddüs eden cürümler, yolsuz hareketler hakkında idarî, siyasî bazı zecri tedbirler    ittihazına me'zuniyet
ve salâhiyetdir ki, buna «velayeti mezalim» de denir.
Velayeti**ceraimi deruhde. eden zata «valii ceraim, valü mezalim» unvanıverilmişdir. Bu gibi zevatın memur oldukları müesseseye «divanı
mezalim» namı verilir. Bu zevat, bir nevi müddeiumumiler, müstantik-ler,  zabıta memurları  mesabesi ndedirler.
911  - : Velayeti ceraim ashabının bağlıca vazifeleri, şu    veçhile hülâsa edilebilir :
(1) : Kazf ile, halka seb ve şetm ile müttehem şahıslar hakkında tahkikat icrası ve bu hususda bazı kimselerin isticvab ve istintakı  ve icabına göre
tevkifat ve tahliyei sebil icrası.
(2) : Fuhş ve sirkat gibi bir cürüm ile müttehem olanların ahva-rinlere  ve delillere nazaran    töhmetin   kesbedeeeğİ kuvvet ve zaafa göre
muameleye müsaraat ve ona göre' zecrî tedbirler ittihazına kıyam.
(3) : Mürim görülenleri- hallerini tahkik ve keşf, şübheleri katı ve izale için -- ihtiyaten tevkif.
(4)  : Töhmetin kesbettiği kuvvete binaen cinayetlerini itiraz etmeleri için müttehemleri darb suretiyle ta'zir.
(5) : Şer'î  hadlerin  icrasiyle  münzecir  olmayan mükerrer  ceraim erbabını - hallerini ıslah edinceye kadar habs.
(6)  : Töhmetin anlaşılmasına medar olmak için müttehemlere ağır ca yeminler tevcih.
(7)  : Mücrimleri  muahaze  ederek  samimî  suretde  tevbekâr olma-larına sayü gayret.
(8) : Hâkim huzurunda şahadetleri muteber olmayacak kimselerin bile adetleri çok olunca malûmatlarına müracaat.
(9) : Aralarında mücadele ve muhasame zuhur eden eşhası muhakeme ve müatebeye kıyam, aralarını ıslaha ikdam, çirkin hareketlerde bulunan
eşhası teşhir vesaire.
912  -  : Bir kısım vülâti mezalim de vardır ki, salâhiyetleri daha vasidir. Bunların kadrleri celîl, emirleri nafiz, mevkileri pek yüksek bulunur.
Bunlar, devlet memurlarının, meselâ valilerin, beytülmal memurlarının ve sair devlet işlerinde  müstahdem olanların ahvalini,  icraatını tedkik ve
teftişe çalışırlar, bunların yolsuz hareketlerini tashihe, haksız yere aldıkları şeyleri sahiplerine redde, kanunların ve divanların hükümlerine riayet
etmelerine temine ikdam ederler,  bir  mütezallim,  bir müşteki bulunsun bulunmasın.

Velhâsıl : valii ceraimin vazifeleri, kazaî olmakdan ziyade idarî, ahlâkî ve siyasîdir. El'ahkâmüssultaniyye. 
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İhtîsab Müesseseleri Ve Siyaseti Şer'îyye :
 
913 -  : îslâm hukuki cezaiyye teşkilâtında bir de «ihtisab =' his-be»  memurluğu vardır ki, buda bir nevizabıtai belediyye ve ahlâkivye
mahiyyetindedir. Bu memuriyeti haiz olan zata :  «Muhtesib» denir. Sıfatı memuriyetine de «velayeti hisbe»  adı verilir ki, vazifeleri pek mü-
tenevvidir.
914 - : Muhtesibler,  menşurlarında     yazılmadıkça hükme  salâhi-yetdar olamazlar, yalnız idarî, içtimaî, iktisadî bir takım işlere ve meselâ  :  alış
veriş muamelelerine, fırtınalı ve gayri miisaid    zamanlarda gemilerin denizlere açılmamasına, veya bu gibi nakil vasıtalarına isti-ablarmdan ziyade
yük yüklenilmemesine nezaret eder, terk edildiği za hir olan maruf ile emr, irtikâb edildiği görülen münkeratdan nehy vaz. fesini ifaya çalışırlar.
915 - : Muhtesibler  vesair  bazı idare  âmirleri   Örfe  nazaran   uir takım tedbirler ittihaz ederler ki, bunların bu husuadaki ictihadlarına birer
«içtihadı örfî» namı verilir.
916  - : îhtisab müessesei, ahkâmı kaza ile velayeti mezalim ah kâmı arasında bir vasıta vücude getirmiş bulunur.
Muhteşiblerin mevkii, hâkimlerin mevkii gibi hükümden, nısfetden = temini adaletden ibaret değildir. Belki memleket dahilinde nizâm ve intizamın
bozulmamasına, memnuat ve muharremat denilen şeylerin irtikâb edilmemesine nezaretden, rehberden ibaretdir.
917 - : Muhtesibler, bilhassa borç hususunda gösterilen münuı-talelere, yolları ihlâl edecek inşaata, alış verişlerdeki hiyleye, tedlîst meydan
vermemeğe çalışırlar, zahir olan münkeratdaı muharremat: şer'İyyeden dolayı ta'zir icra ederler.
918 - : Muharrematı şer'iyye, başlıca şu iki kısma ayrılır  :
(1) : Nefislerin ve beşerî şehvetlerin icrasına mütemayil bulunduğu bir kısım memnuatı şer'iyyedir ki, .bunların hakkında dünyevî uku betler,
ta'zîıier vaz ve tayin olunmuşdur, Gayri meşru mukarenetler gibi.



(2) : insanların icrasından tab'an müteneffir  bulundukları menv nuatdır ki, bunların hakkında - dünyevî müeyyideye lüzum görülmediği cihetle 
yalnız uhrevî vaîd mevcuddur. Habais denilen nâpâk şeyleri yemek gibi.
919 - : Siyasete gelince bu, fukahanın ıstılahınca ta'zirden, yani haddin dününde bulunan te'dib ve cezadan ibaretdir ki, icabına göre dayak ile, habs
ile vesaire ile yapılır. Bu halde siyaset ile tâ'zir müteradif demekdir.   Bu cihetledir  ki, «Kitabı  ta'zir, ahkâmı  siyasetiyyesi müte-keffiidir»
denilmişdir.
Maahaza siyaset, bir noktai nazara göre de ta'zirden eamdır. Meselâ : ta'zir, mutlaka bir cürm mukabilinde tatbik edilir. Siyaset ise ba-zan bir cürm
mukabilinde olmaksızın da tatbik edilebilir. Mücrim olmayan bir şahsın mücerred âmme masalihi mülâhazasiyle bulunduğu beldeden başka bir
beldeye nefy ve nakl edilmesi gibi.
tşte siyasetin bu eam olan mahiyyetine nazarandır ki, siyaset mefhumu, fıkıh kitablarında: «veliyyüTemrin raiyyei üzerindeki emir ve nehyi»,
«âdaba, mesaliha, intizamı emvale riayet için mevzu kanun», «insanları dünya ve ahiretde necatlerine badi olacak bir yola irşad iÜ beşeriyetin
salâhına çalışmak.»  diye tarif olunmuşdur.
920 - : Beşeriyetin salâh ve intizamı için şeriati islâmiyyenin kabul ve iltizam etdiği bir kısım yüksek ahkâma «siyaseti şer'iyye» denimişdir.
Diğer bir itibar ile siyaseti şer'iyye, şer'i mugallazdan, yara ; hikmet ve maslahata nazaran muamelât ve ukubatda bir şiddet iltizam et-mekden
ibaretdîr. Fesad erbabı hakkında veliyyül'emrin tatbikine şer' an me'zun olduğu kati ve şiddetli ta'zirat gibi.
Meselâ : gayri meşru mukarenetde bulunan bir şahıs hakkmda dayak ile nefy cezası, mezhebi Hanefiye nazaran cem. edilemez. Fakat maslahat icab
ederse siyaseten cem edilebilir.
Kzalik : Bir kimseyi döğmek suretiyle öldüren şahıs hakkında kısas cezası lâzım gelmez. Fakat bu suretle onu bunu öldürmeği itiyad et-miğ .olan
şerîr bir gahis, şer ve fesadını izale için siyaseten idam edilebilir.
921 - : Siyaset mefhumu, islâm hukukunda ve siyaseti şer'iyyeye dair yazılmış kitaplarda bir itibar ile «siyahtı âdile» «siyaseti zâlime», kısımlarına,
diğer bir itibâr üe de «siyaseti âmme»,    «siyaseti    hassa» kısımlarına ayrılmışdır. Bunların mahiyyetieri için ıstılah kısmına müra-ceatl.
Hak Tealâ Hazretlerinin kulları için vaz ve tayin buyurmuş olduğu şer'î ahkâmın heyeti umumiyesi  «siyaseti âmme» den ibaretdir.
Nehb ve garet gibi, fisk ve fücur gibi memnuata mükerreren cüret edenlerin kahr ve tedmir edilmesi de «siyaseti hassa»  dan maduddur.
922 - : Siyaseti şer'iyyeyi tatbik, yalnız veliyyül'emre mahsus değildir, hâkimler de bunu indel'icab tatbike salâh iye tdardır lar.
Binaenaleyh bir hâkim, zina ile müttehemi habs, sirkat ile mütte-henıi darb ve müttehemlere yemin tevcih edilebilir.
Kezaük : bir hâkim, müttehemlerin habsierini temdid, mücrimlerin cez&larını teşdid, fesad ile müştehir eşhas hakkında beyyineye lüzum
görtilmeksizin ta'zirat suretiyle ceza tertib edebilir.
Maahaza hâkimler, mezuniyetleri nisbetinde siyaset işlerine nezaret ve siyasetle hükm edebilirlerse de siyasti âmmeye karışamazlar, yani : bütün
bir cemiyetin salâh ve intizamı, müdafaası için mültezem umumî ahkâmın tertib ve tatbikine salahiyetli bulunmazlar. Bu husus yalnız âmme
riyasetini haiz bulunan makama, veüyyüremre aiddir. Bahri, Raik, Ei'ahkâmüssultaniyye, Keşşafi ıstılâhatilfünun.

Yedinci hitabın sonu
[51]

 
SEKİZİNCİ  K İ T A B

 
HARB CİHAD HUKUKUNA VE ESARET MÜESSESELERİNE DAİR OLLB BİK MUKADDİME İLE BEŞ BÖLÜMDEN

MÜTEŞEKKİLDİR.
 

MUKADDİME
 

Harbe, Cihada, Esarete vesaireye aid ıstılahları havidir. 
[52]

 
HARBE VESAİREYE MÜTEALLİK BİR KISIM ISTILAHLAR  :

 
( A )

 
1 - (Abık) : Efcndisiiıdentemerrüderı kaçan, efendisinden bir korkusu, meşakkati işlerden bir endişesi olmaksızın mücorred havasına te-baiyyetle
itaat, dairesinden çıkan köledir.
Mevlâsı tarafından icar, îdâ, veya İare edilmiş olduğu kimsenin nez-dinden firar eden köle de abık hükmündedir.
Bir rakikin böyle bir suretle temerrüden firar etmesine de «ibak > denir.
2  - (Abd)   : Köle, hürriyetden mahrum, başkasının  mülküne dahil olan erkek insan demekdir. Cem'i abîddir.
Kulluk demek olan «ubudiyyet» esasen tezellül ve huzuı müftddir. Hürriyetini gaib etmiş olan şahıs da tezellül ve huzua maruz, efendisine
inkiyada mecbur olacağından bu münasebetle kendisine abd = kul denilmişdir.
3 - (Abdi mahcur) : Münakehat ve muavezat gibi tasarruflardan men edilmiş olan köledir. Böyle bir kölenin yapacağı nikâh, bey-ve şira, karz ve
rehn mevlâsının icazeti lâhik olmayınca bâtıl olur.
4 - (Abdi me'zun) : Alel'itlâk ticaretde bulunmasına veya bir bedel mukabilinde azad olması için kazanç sahasına atılmasına sarahaten veya
delâleten müsade olunan köledir. «Me'zunı kebîr» ve  «me'zunı sa-gîr» kısımlarına ayrılır.
Mevlâsı tarafından : «Bana şu kadar meblâğ te'diye etmek üzere hürsün» denilen bir köle, kabulüne mütevakkıf olmaksızın delâleten kesbe me'zun
olur. Binaenaleyh o meblâğı kazanıb meviâsına verince azad olur. Hattâ o meblâğı mevlâsının bilâ mani elini uzadtb alabileco ği bir yere
bırakmasiyie de azad olur. Buna «tahliye» denir ki, maniaları kaldırmak demekdir.
5  - (Abdi me'sur)  : Düşmana esir düşmüş olan köledir.



6 - (Abdi dal) : Kasde mukarin  olmaksızın  yolunu gaib  ederek mevâsınm ikametgâhına gidemeyen memlûkdur.
7 - (Alic)  : Güçlü, kuvvetli, iri, yarı, iş ehli, nefsini müdafaaya, tecavüzleri defe kadir kimsedir. Cem'i : uluedur.
8  -  (Anve) Kahr ve galebe demekdir. Kahren vuku bulan bir fothe «anveten feth» denir. Maahaza bu kelime, ezdaddandir. îtaat   ve inkiyad
mânâsında da kullanılır. Bu halde de anveten feth, sulh ve nfk ile feth demek olur.
9  - (AîV) : Azad   olmû;    veya azad edilmiş olan köle veya cariye demekdir. Cem'i  : utekadır. Maamafih azadlı cariyeye «atika» da denir ki cem'i
: ataikdir. Atik kelimesi, esasen kerîm, cemil olan veya zaman, mekân veya, rütbe itibariyle kidemli bulunan şey demekdir. Azaldı kimsede hürriy-

yet şeref ve mekrümetine nail olacağı cihetle «atîk» namını almışdır. 
[53]

 
(B)

 
10  - (Bağı) : Muhik olan bir veliyyül'emre veya naibine     karşı bir te'vile, yani : kendisince doğru görülen bir delîle istinaden isyan ederek itaat
dairesinden çıkan, bununla berber müslümanların katlini, mallarının müsaderesini, zürriyetlerinin esir edilmesini halâl görmeyen men-nea = kuvvet
sahibi müslimdir. Cem'i :bugatdır. Bağîlerin heyeti umu-miyesine  «ehli bağ»,  «fiei bağiyye»  namı da verilir.
11 - (Bağy)  : Lûgatde mutlaka taleb ve kesb manasınadır. Sair mânalara da gelir. Sonra örfi lûgavîde  : cevr ve zulm gibi icrası halal olmayan bir
şeyi istemek mânasında iştihar etmiştir. Bu kelimenin zulm, teaddî fesade  sa'y.   fücura   inhimak, hak'dan udul mânâlarında kullanılması da bu
itibar iledir.
Fıkıh ıstılahınca Bagy : «veliyyüremrin dairei itaatinden bir te'vile mebni haksız yere çıkarak tegallübde bulunmak»  demekdir.
12 - (Bedeli rakabe) : Memîûkün  =  köle veya cariyenin  şahsı makamına kaim olan kıymeti veya nefsi mukabilinde itasını deruhte ettiği rtk veya
kitabet akçesidir.
13  - (Bîa)   : Hıristiyanlara aid kilisedir. Cem'i biya'dır.
14 - (Berazîn)  : Acem atlarına verilen isimdir. Müfredi «birzevn» dir. Lûgatde  «üzerine semer vurulan ata»  birzevn denir. Dişisine  de'birzevne»

denilir. Kulakları sarkık ve sülpük    olduğu için    künyesi  Ebül'ahtar» dır. 
[54]

 
( C )

 
15 - (Cariye) : Bir kimsenin memlûkesi olan genç veya ihtiyar kadındır. Cem'i cevarîdir.                                                   Cariye, esasen denizde
cereyanı itibariyle sefine manasınadır. Cariyeler de efendilerinin emir ve hizmetleri dairesinde hareket edecekleri cihetle bu namı almışlardır.
Maamafih hür kadınlara.da «cariye» itlak edildiği vakıdir. Vakıflar gibi menfaati âmme hakkında devam eden bir sadakaya da «sadakai cariye»
denilir.
I6 - (Cihad) : Lûgatde cehde, yani : vusu ve takati bezi etm?k manasınadır, cehd etmek, bir işde mübalâğa göstermek, herhangi bir hususda
ziyadesiyle çalışmak mânasına da gelir.
istilanda cihad : «Hnk yolunda vukubulacak muharebelerde gerek nefs ile, gerek mal ve lisan ile ve gerek sair vasıtalarla çalışarak viîsu ve takati
sarf etmek» den ibaretdir. «Mücahede» de çalışmak ve cenk etmek manasınadır. Nefsiyle veya harbîlerle mücahede ve muharebede bulunan bir
müslümana da «mücahid» denir.
17  - (Ceyşl) En azdört yüz nefer süvari ve piyadeden müteşekkil bir askerî kıt'a demekdir. Gerek veliyyüTemre ve gerek gazilere aid' bulunsun.
Cem'i cüyuşdur. On iki bin kişilik bir kuvvet, bir «ceyşi azîm» sayılır. Bu kadar vidana ziyade kuvveti haiz olan büyük ordulara «askeri azîm)  adı
verilir.
18  - (Cüiul) : Asker, çeri, muavin manasınadır. Bir tanesi  : cün-dî, cem'i  : cünud, ecnaddır.
19 - (Cuul) : Hizmet mukabilinde verilen ücrotdir. Abıkı  =  mev-lâsından kaçmış olan rakiki mevlâsına  - mâlikine reddetmek üzere bil'-işhad
derdest eden kimsenin bu hizmeti  mukabilinde müstahik olduğu ücrete de cuuî denir.
20 - (Cimi ale.lcihad) : Gazada bulunmak üzere ahnıb verilen ücrettir. Cihadına yardım olmak üzere mücahidlere verilen atîyeye de cuul

denilmişdir.  Sulh   mukabilinde verilen  bir nevi  tazminat mânasında da müstameldir. Ceîle, ciale de cuul manasınadır. 
[55]

 
( D )

 
21  - (Dari islâm) :  Müslümanların eli altında, hâkimiyeti dairesinde bulunan yerlerdir ki, ehli islâm, oralarda emn ve eman içinde yaşarlar.
22  - (Dar! adi)  : Bir veliyyüremrin riyaseti, adalet ve hâkimiyeti dairesinde bulunan herhangi bir islâm beldesi demekdir.
23  - (Dari bajçy)   : Bağîlerin İdaresi ve hâkimiyeti  altında bulunan bir islâm beldesi demekdir.
24  - (Dari aman) :  îslâm  ordusu tarafından feth olunub içinde ehli zimmet ikamet etdirilen beldedir ki, bu, islâm hükümetinin himayesi ve
hâkimiyeti altında bulunacağından dari İslama mülhakdır.
25 -  (Dari harb)  : Ehli islâm ile aralarında müvadaa ve musaleha bulunmayan gayri müslimlcrin ülkesidir.
26  - (Dari zimmet) : Müslümanların ahd ve emanını» himayesini kabul etmiş olan gayri  müslimlere  mahsus yerlerdir.  Vaktiyle  muhta-riyyeti
idareye nail olan bir kısım  eyaletler,  bu  kabilden  bulunmuşdu.
27 -  (Dariırrultlc) : Mürtedlerden  müteşekkil  bir  taifenin     istilâ ederek hâkimiyetleri dairesi altına aldıkları yerlerdir.
28 - (Deyr) : Nasaranın mâbedlerine verilen bir isimdir. Cem'i: «edyar» dır. Yahut deyr, Nasranîlerin manastırlarından ibaretdir.    Bu halde
keliseden başka olmuş olur.
29 - (Derb)   : Lûgatde büyük sokak, mahalle, kale kapusu veya herhangi bir geniş kapı demekdir. Cem'i «dirab» ve «dürub» dur.
'örfen derbend, yani  : dari harbin medhalidir ki, burası dari islâm ile dari harb arasında bir hattı fasıl teşkil eder.



30 - (Din) : Taat, âdet, tarik, alâmet, şan, ceza, mükâfat mânalarını ifade eder. Istılahda   : Allah Tealâya ubudiyet tariki  demekdir. Dindar olana
«mütedeyyin» denir. «Diyanet».de emanet, istikamet, itaat, dinî ahkâma riayet demekdir.
Dinler, başlıca şu iki kısma ayrılır  :
(1) : Hakikî dinlerdir  ki,  bunlar  büyük  peygamberler  tarafından insanlara tebliğ edilmiş olan ilâhî dinlerdir. Bunlara ulviyetlerine binaen «semavî
dinler» de denilir. Bunların ahırı ve ekmeli, dini celili islâmdır.
(2) : Bâtıl veya muharref dinlerdir ki, bunlar insanlar tarafından vaz'edilmiş veya bilâhare tebdil Ve tağyir kılınmış olmakla birer ilâhî din olmak
mahiyetinden mahrumdurlar. İslâmiyet haricinde kalan dinler, bu kısma dahildirler.
31 - (Dini islâm). : Bütün peygamberlerin hâtemi ve efdal ve eşrefi olan Muhammed Mustafa, aleyhisselâtü vesselam efendimizin Allah Tealâ  
hazretleri  tarafından  bütün  insaniyet   âlemine   tebliğine   memur olduğu dini  mübîndir ki,  ahkâmı celîlesi, bütün beşeriyete  müteveccihidir, ve

ilâ kıyamissaa bakidir. 
[56]

 
(E)

 
32 - (Eman) : Korkusuzluk, asûdelik, endişeden berî olmak manasınadır. Mukabili «havf» dır.  «Emen», «emene», «imn» kelimeleri de eman ile
müradifdir. Korkusuz, endişeden berî, hayatı mahfuz kimseye de   «emin»,   «amin»  denilir.  Maamafih  mutemed,  gadr  ve     hiyançtden berî,
mevsuk ve başkasına itimad eder kimseye de «emin» ıtlak olunur.
Bu aileden olarak  «emanet» kelimesi de bir zatın emin ve  mutemed olması mânasına geldiği gibi emin bir zatın uhdesine tevdi edilen şey
mânasına da.gelir. «Emaneti eda etdi» denir ki, kendisine tevdi edilmiş olan şeyi sahibine iade eyledi, demekdir.
Harb ıstılahınca eman «emniyete nailiyeti hakkında düşmana verilen söz veya yapılan işaret» den ibaretdir. «îstiman» de eman istemek ve emana
nail olmak demekdir.
33 - (Enianı sarih) : Bİr kimseye karşı «sana eman verdim», siz eminsiniz»,  «size bir zarar yokdur»  gibi  bir  tabir ile verilen  emandı
34 - (Eman bilkitabe) : Ehli harbe emanname gönderilmek suretiyle verilen emandır. Şu kadar var ki, bu emannameyi gönderen zatn emin,
müslüman, diğer şeraiti haiz bir kimse olduğu malûm olmalıdır. Bu, beyyine ile bilinmedikçe eman tahakkuk etmiş olmaz.
36 - (Eman bilkinaye) : Emanı işrab ve ifham eden bir tabir bir işaret ile verilen emandır. «Geliniz», «korkmayınız» diye hitab edilmesi gibi ki bu
veçhile kendilerine hitab edilen şahıslar, bunun eman olduğuna zahib bulundukları takdirde emana nail olmuş olurlar.
Parmakla semaya doğru işaret edilmesi de bu kabildendir. Bu işaret : «Sen gökleri yaradanm hakkiyçin benden eminsin» veya: «Sana gökleri
yaratan ilâhül'alemînin zimmetini, ahd ve emanım veriyorum.» gibi bir mânayı işrab eder.
36  - (Emanı mutlak) : Müddet ile tahdid edilmeyen emandır.
37 - (Emanı muvakkat) :  Muayyen bir müddetle verilen emar-dır. Bu eman, müddetin nihayet bulmasiyle hitama? erer. Bir kaleyi muhasara eden
bir islâm kumandanının o kale içindeki düşmana vermiş, olduğu on, on beş günlük bir eman bu kabildendir.
38 - (Emanı müebbed) : Bu «müvadaa ve musaleha»  demekdir. iki tarafın biribirine karşı harb etmemek üzere silâhlarını terk etmeleri ile vücude
gelir. Muharib bir kavmin akdi zimmeti kabul etmesi de bu kabildendir.
39 - (Emanı has) : Müslümanlardan şeraitini cami olan herhangi bir ferdin düşmandan herhangi muayyen bir şahsa veya bir taifeye vermiş olduğu
emandır.
40 - (Emanı âm) : Bütün muharib düşmana verilen umum! bir emandır. Bu, bir mühadenet ve musaleha mahiyetindedir.    Binaenaleyh bu emanı
vermek salâhiyeti, yalnız veliyvüTemr ile naibine aiddir.
41  - (Emanname - kitabüTeman)   : Eman verildiğini müş'ir olan vesikadır.
42  - (Ehli emanet) : Hiyanetden berî, itimada şayan olan zatdır.
43  - (Ehli adi)   :   Adaletle  muttasıf  zevat.  Buğatın  mukabilidir
44  - (Ehlİ bağy)   :  Bağıların heyeti  mecmuasından  ibaretdir.
45 - (Emir)  : Kumandan, veliyyi emir tarafından bir hususa, meselâ  : askerî sevk ve idareye, muharebe işlerine bakmaya tayin edilen başbuğ.
Buna «emirülceyş»  denilir.
46  - (Esir) : Muharebede diri olarak elde edilen    mukatillerden Herhangi bir şahısdır. Cem'i : üsera, üsârâdır,
47  - (Esaret)  : Bir muharebe neticesinde veya başka bir veçhile mağlûbiyet eseri olarak  düşman eline  düşmek,     hürriyyetden mahrum kalmak

halidirCDuk^bili hürriyetdir. 
[57]

 
( F )

 
48  - (Faris)   : Atlı, süvari demekdir. Herhangi bir.ata rakib bulunan islâm mücahidi.
49 - (Feda = fida)   ; Düşmandan alınan esirleri bir mal ile veya
islâm esirleri ile mübadele etmekdir.
Fida lâfzı, lûgatde ata, bezi, işar ve bedel vermek mânalarını ifade eder.
50 - (Feth)  : Bir beldeyi, bir ülkeyi ya sulh ile veya kahr ile ele geçirmekdir. Bu kelime esasen kapalı bir şeyi açmak, bir işgali gidermek
manasınadır, hem maddiyatda, hem de maneviyatda kullanılır. Kapıyı feth etmek, kalbleri feth etmek gibi.
51  - (Füttuh)   :  Açmak, açılmak  manasınadır. Zafer,  nusret, kü-şayişi hatır, hakayiki keşf ve izhar mânalarında da müstameldir. Cem'i:
fütuhatdır.
52  - (Füzulül'ganaim) :  Ganimetmallarımn tayin ve   tevziinden sonra bakiyye kalan az bir mikdar maldan ibaretdir ki, fakirlere tevzi olunur. 
[58]

                                                    



 
(G)

 
53 - (Ganim)  : Harb vakasında mukatil olarak ha2ir bulunup ganimete nail olan muzaffer islâm .mücahidi demekdir. Cem'i: ganimin.
54 -  (Ganimet - magnem) : Harbîlerden muharebe esnasında veya muharib iki ordunun tekabülü sırasında gazilerin kuvveti ile kahren alınan
maldır. Cem'i ganaim, megânimdir.
55  - (Ganaimi me'Iûfe) : Harb esnasında düşmandan kahren alınan menkul mallardır.
56 - (Ganaimi gayri me'lûfe) :  Harb sebebiyle düşmandan kahren veya sulhen alınan gayrimenkul mallardan, ytıni, düşman topraklarından
ibaretdir.
57 - (Ganaimi halise) : Enfal denilen ganimet mallardır ki, mücahid askerlerden bir kısmına tenfil suretiyle tahsis edilmiş bulunur. Tenfil lâfzına
müraeeat!.
58 - (Ganaimi maksııine) : Boşde biri beytülmâle alındıkdan sonra, mütebakisi ganim ler arasında hisselerine göre tayin ve tevzi olunan ganimet
mallardır.
59 - (Gamıimi gayri maksııme) : Düşmandan i£tinam olunub da henüz ganimler arasında  taksim  ve  tevzi  edilmemiş  olan  mallardır.
60 - (Gadr) : Hıyanet, naksi ahd, muahede ahkâmını bozmak manasınadır.
61 - (Gaza   -   gazv)  : Harb makmasiyle    düşmana doğru yönelmek, sefere çıkmak, gayri müslinıler İle cenk etmekdir. Müfredi: gazve m'i  :
gazevatdır.

62 -  (Gulûl) :  Ganaimden   çalmak,   ganimet   mallarından   kablel-kısme hıyanet yoliyle bir şey almak demekdir. 
[59]

 
   ( H )

 
63 - (Hecin)   : Babası arab atı, anası acem atı olan feresdir. Ba* bası arab, anası cariye olan veya babası anasından hayirli bulunan şahsa da
«Hecin» denir.
Hanbelî fukahasma göre feresi hecin, hem anası hem de babası feresi arabî olmayan atdır. Mukrif gibi.
64 - : (Itarb = muharebe) : Mukatele, düşman ile cenk etmek. Cem'i : Hurub, muharebatdır. Cengâver, bahadır kimseye de «harb» denir. Mihreb,
mihrab kelimeleri de şiddetli harb eden bahadır kimse demekdir. Hatiblerin, camii şerifde hutbe okudukları makama da mihrab denilir. Güya ki
şeytan ile, hava ve heves ile muharebe edilecek, nâ-sın diyanetini, ahlâkını siyanet ve  müdafaaya çalışacak    mevkidir.
Muharebe, hirab, îeharüb, ihtirab. kelimeleri de biribiriyle cenk ve ki-tal edib savaşmak manasınadır.
65 - (Harbi) : Ehli islâm ile aralarında muvadea ve musaleha bulunmayan gayri müslimlere aid ülke ahalisinden her biri, müennesi: har-biyyedir.
66 - (Hamule) : Yük çeken deveye, at ve saireye itlâk    olunur. Üzerinde yük bulunsun, bulunmasın.
Nâsın eza ve cefasına tahammül eden kimseye de   «hamul» denir.
67 - (Hürriyyet) :  Esaretden beri, insanî hukuka tamamen mâlik olmak halidir. Başkasının mülkü olmakdan azade, insanî haklara tamamen sahib
olan kimseye «hür,, denir. Cem'i  ahrardır.      
Esasen başka şeyler ile ihtüâtdan beri,  halis olan şeye «hür» denilir. Binaenaleyh memlûk olmayan bir şahıs da başkalarının kaydi esaretinden
halas bulmuş olacağı cihetle hür namını almıştır.
68  -  (Ilamîs)   : Büyük ordu demekdir. Vaktiyle ordular : mukaddime,  kalb, meymene, meysere,  saka  namiyle beş kısımdan müteşekkil olduğu

cihetle hamîs adını alrmşdır. 
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69  - (Itak) : rab atlarının güzel, cevad olan kısmıdır. Müfredi  : «atik» dir. Azadlı kul. Cem'i : utekadır. Kadîm, nefis, kerim, cemil mânalarım da
ifade eder.
70  - (I'tak) : Azad etmek, yani  : memlûkde şer'î bir kuvvet, bir ehliyet ve mâlikiyyet kudreti ispat eylemekdir.
Başka bir tarif ile : memlûk üzerindeki malikiyet hakkını vechi mahsus ile iskat etmekdir ki, memlûk bununla hürriyete kavuşur, velayete,
şahadete, sair tasarrufata ve kendi üzerinde başkalarının tasarrufunu defa kudret bulmuş olur.
I'tak tabiri, esasen kuvvet ihdas etmek manasınadır. Memlûkiyeti iskat edilen bir şahıs, bilcümle hukukî tasarrufata kudret bulmuş olacağından bu
İskata «ı'tak» denilmişdir.
71  - (I'takı sarih)  : Itka mevzu, sarih lâfızlardan biriyle yapılan ıtkdır. Seni ıtk etdim, seni azad etdim gibi.
72  - (I'takı vacib) : Katiden, zihardan, yeminden,    nakzı siyamdan nâş,i keffaret olarak yapılması icab eden
73  - (I'tiiki mendub)   : Livechillah yapılan ıtkdır.
74  - (I'takı mubah) : Bir veçhe niyyet edilmeksizin yapılan ıtkdır.
75  - (I'talu mahzur) : Gayri meşru bir vech iğin, meselâ : esnam namına yapılan ıtkdır.
76  - (Ttakı cebri) :  Malikinin rızasına  bakılmaksızın hâkimin hükmiyle bir rakikin azad edilmesinden ibaretdir.
77  - (Itk): Azad etmek, memlûkde şer'î bir kuvvetin, bir ehliyetin ve salâhiyet kudretinin sübutü.
Başka bir tarif ile : mevlâınm memiûkü üzerinde olan malikiyet hakkının vechi mahsus ile sukutundan ibarettir ki. memlûk bu sayede azad olarak
hürriyete kavuşur.
Maamafih ıtk kelimesi, i'tak mânasına da müstameldir. Masdarı : atk, atak, atakedir.
78 - (itki muallâk) :  Bir şarta talik  suretiyle vukubulan ıtkdır. Bir kimsenin kölesine  «şu işi yapar isen hürsün»  demesi gibi ki,  köle o işi yapınca
azad olur.



79 - (itki müneccez) : Bir şarta muallâk veya bir zamana muzaf olmaksızın derhal vuku bulan ıtkdır.  Bir kimsenin memîûküne  hitaben «seni azad
etdim» demesi gibi kib ununla köle derhal hürriyetine kavuşur.
80 - (itki muzaf) : Bir zamana, bir vaktin girmesine veya çıkmasına izafe edilen ıtkdır. «Sen gelecek ayın başında hürsün» denilmesi gibi ki, o
ayın başında ıtk hâdisesi vücude gelir.
81 - (itle alâ mâl) : Bir köle veya cariyenin kitabet suretiyle olmaksızın cins ve mikdarı malûm bir mal veya muayyen bir hizmet mukabilinde
azad edilmesidir. Buna «ıtk-alâ cu'l» de denir.
82  - (Itk-ı kül)   : Bir köle cariyeyi  tamamen azad etmelidir. Bir mevlânın müstakillen malik olduğu kölesine  «seni  azad etdim»  demesi gibi.
83  - (Itk-ı cüzü)  : Bir memlûkün lâalettayin bir cüz'ünü azad et-mekdir. Bu halde imamı Azama göre mu'tik, o cüzü ile ne mikdar kasd etdiğini
beyana mecbur olur. «Itk-ı ba'z» hakkında da hüküm böyledir. îki gerikden birisinin kendi hissesini azad etmesi de ıtk-ı ba'z kabilinden-dir.
84  - (Itk-ı sehm)   : Bir memlûkün tayin edilmeksizin bir sehmini azad etmekdir ki, bu halde îmamı Azama göre altıda biri, tmameyne göre
tamamı azad edilmiş olur.
86 - (Itk-ı  mübhem)   :   Müteaddid    memlûklerden lâalettayin  birini veya birkaçını azad etmekdir.
86  - (Itk-ı müşterek)   : iki veya daha ziyade kimsenin mâlik oldukları bir rakiki azad etmeleridir.

87  - (Itkname)   : Azad edilmiş olan köle veya cariyeye azad edildiğini nâtık olmak üzere verilen vesikadır. 
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88  - (îbahiyyet)  :   Muharrematın mubah   olduğuna  kail     Olmak veya bazı ibadetlerin  sakıt olduğunu iddiaya cüret göstermekdir.  Böyle bir
iddiada bulunan taifeye «ibahiyye» denir. Bunlardan her birine de «ibahî» denilir.
89  - (îman) : İnanmak, itikat etmek, Dini islâmda kat'iyyen sabit olub «zaruriyyatı diniyye» denilen esasları, hükümleri kalben tasdik ve iz'an
etmekdir. Bu veçhile musaddik olan zata da «mü'min» denir.
90  - (tlhad) : Hak  yolundan yüz çevirib küfür cihetlerinden birine meyi  etmekdir. Sahibine  «mülhid»   denir,  gerek küfrünü  saklasın, gerek
saklamasın ve gerek   evvelce  üluhiyyet   ve risaleti   tasdik   etmiş bulunsun ve gerek bulunmasın.  Binaenaleyh  ilhad- mefhumu, nifak, İr-tidad,
inkârı mahz mefhumlarından daha şümullüdür.
91  - (trtidad) :  Lûgatde   dönmek, rücu  etmek   manasınadır.   Is-tılahda: dini islâmdan badelkabul dönmekdir,  yani  esasen müsiüman olan veya
bilâhare islâm dinini kabul etmiş bulunan bir şahsın muahha-ran dönüb başka bir dine  intisab  etmesi  veya hiç bir din  ile   mukayyed bulünmayıb
inkârı mahza sapması demekdir. Bu hale «riddet» de denir ki, esasen hakkı edadan imtina mânasını müfiddir. Böyle bir ha-reketde bulunan, yani:
dini celîliislâmı terk eden şahsa da «mürted» ad] verilir.
92  - (İhraz) : Bir malı harz denilen mahfuz bir mahalle vaz etmek,  manasınadır.  Düşmandan alman bir mal,  ahz edenlerin   mahfuz olan ülkesine
idhal edilmekle ihraz edilmiş olur.
ihraz lâfzı, maddî veya manevî bir şeyi kazanıb elde etmek mânasında da müstameldir: İhrazı ganaim, ihrazı zafer gibi.
93  - (İmaret)   : Beylik, kumandanlık.
94 - (İmaret alelcihaıi) : Harb için kumandan tayin edilmesi  bu kumandanlık makamı. Bu imaret iki kısımdır:  Biri «imareti hassa; dır ki, yalnız
orduyu idareye, harb işlerini tedvire maksur bulunan ima retdir. Diğeri «İmareti âmme» dir ki, harbi jdare, ganimet mallarını taksim, müsaleha akdi
gibi bütün cihadişlerine şâmil olan imaretdir.
95 - (İgare)   : Bir malı başkasından .cebren ve alenen    çabukça almak demektir. Buna «şebhum», «çapul» da denir.
96 - (İstilâd) : Cariyeyi ümmülveled kümakdır. Şöyle ki : mevlâ, cariyesinin kendi firaşından doğurduğu veya hâmil bulunduğu çocuk hakkında
«bu, bendendir» diye ikrar ve itirafda bulunsa istilâdda bulunmuş, çocuğu kendi nesebine ilhaketmiş olur.
97 - (îsti'razül'ceyş)   :  Kumandanın orduyu teftiş ve     müşahede etmek istemesi, resmi geçit yapdırılması.
98 - (Istinzal)   : Muharib bir düşmandan teslim olmasını,    hakkında verilecek herhangi bir hükme muvafakat etmesini istemekdir. Buna «inzal»
de denir.
Bizzat düşmanın kendi hakkmdaböyle bir muamele yapılmasını istemesi de bu kabildendir.
99 - (İstilâ)   :  Lûgatde  mutlaka  galebe,  tefevvuk     manasınadır. Istılahda: bir kavmin emvalini veya ülkesini diğer bir kavmin bil'gale-be elde
etmesi demekdir:
100 - (tstirdad)  : Verilen şeyi geri almak istemek, başkasının eline geçen bir malı, bir mahalli geri almak.
101 - (İstîlhak)  : Cariyeden doğan çocuğun nesebini iddia etmekdir. Şöyle ki  : bir mevlâ, istifraş etmiş olduğu cariyesinin    doğurduğu çocuk
hakkında «bu, bendendir» diye ikrar etse istilhakda bulunmuş, o çocuğu kendi nesebine ilhak etmiş olur.
102- (îstirkak)   :  Bir şahsın köle veya cariye olmasını istemek, bir kimseyi rakik ittihaz etmek.                                                            
103  - (İstis'â)   :  Memlûkün sa'yini, iktisabda    bulunmasını  isteinek, kendisini çalişdırmakdır. Kitabete kesilen veya kısmen azad edilen bir
kölenin bedeli kitabeti veya mütebaki kısmına aid kıymeti Ödeyebilmek iğin ücretle bir işde çalıştırılması, bir istis'âdır.
Kölesinin say' etmesini - kazanç sahasına atılmasını isteyen kimseye «müstes'ı», say' etmesi istenilen köleye de «rnüstesâ» denir. Mü-ennesi
«müstes'at» dır.
104 - (İsmet) : Men etmek, hıfz etmek, mâlin, canın mahfuziye-tîni müstelzinı bir vasfı mahsus. Ma'siyetlerden maattemekkün ictinab melekesi.
305 - (ismeti mukavvime) : Şahsî bir masuniyetdir ki, buna tecavüz edilmesi kısas veya tazminatı maliyyeyi icap eder.
106  - (İsmeti müessime) :   Bir masuniyeti  şahsiyedir  ki,     buna tecavüzde bulunmak, günahı müstelzim olur.
107 - (Kitabet) : Mevlâ ile memlûkü arasında muaveze tarikiyle carî olan bir akiddır. Buna «mükâtebe» de denir.
Başka bir tarif ile memlûkü min cihetilyed halen ve min cihetir-rakabe istikbalen azad etmekdir. Yani : memlûkü deruhte etdiği bedeli tediyesi
ânında azad olmak üzere hâlen hürriyeti tasarrufiyeye, hakkı temellüke nail kılmakdır ki, memlûk bu sayede kendi hisabına iktisab-da bulunur,
kitabet bedelini tediye edince rıkdan kurtulur.
108  - (Kitabeti  salım i')  :   Şeraitini  cami olan     mükâtebedir   ki; cinai malûm, mikdan muayyen ve kat'î bir bedel üzerine yapılmış olur.



109 - (Kitabeti faside) : Şartı faside mukarin olan mükâtebedir ki, fasiden münakid olur. Meselâ  : iki taksitde ellişer liradan yüz    lira verilmek ve
bir taksit zamanında verilmediği takdirde on     lira     daha tediye edilmek şartiyle yapılan bir kitabet, bu kabildendir ki, bu bedeli tediye halinde ıtk
tahakkuk eder.
110 - (Kitabeti bâtıla) : Inikad şartlarını cami olmıyan mükâtebedir ki, bununla kitabet ahkâmı sabit olmaz. Teslimi makdur olmayan veya meyte
gibi maldan sayılmayan bir bedel mukabilinde yapılan kitabet, bu kabildendir.
111 - (Kitabeti müştereke) :  iki  kimsenin müştereken mâlik oldukları bir köle veya cariye hakkında bir akd ile yapdıklan mükâtebedir.
112  - (Kitabeti sıks)   : Bir memlûkün bir kısmını, meselâ nısfını kitabete kesmekdir.'
113 - (Kitabî) : Esas itibariyle semavî bir Öine, münzel bir kita be mu'tekid bulunan gayri müslim  kimse demekdir. Müennesi : «kita-biyye» dir.
Ummumuna «ehli kitab»  denilir. Yahudiler ile    İsevîler bu cümledendir.
114 - (Küfr) : Esasen sotr ve ihfa manasınadır. Istılahda: Allah Tealâmn varlığını veya birliğini, yahut şerayii ilâhiyyeden veya enbiya ve mürselîn
hazeratından herhangi birisini inkâr etmekdir.
115 - (Kenîse) : Esasen Yahudiler ile Hıristiyanların mabetlerine verilen bir isimdir. Bu isim, muahharan hıristiyan mabetlerine tahsis edilmiştir.
Cem'i : kenaisdir.

116  - (Kura)   i At, deve, katır, hımar, fil ve üzerine yük yüklemeğe ahşdırılmış olan öküz gibi hayvanatdır. Cem'i  : ekarî'dir. 
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117  - (Kın)  : Rakik   =   köle ve cariye demekdir. Müennesi «kın-ne» dir. BazMarınca da km, alınıb satılması caiz olmayan köle demekdir.
Müdebber gibi.
118 - (Kısmeti îda)   : Gaiîimet mallarını dari harbde gazilere se-himleri nisbetinde muvakkaten tevzi etmekdir ki, bunları gaziler, kendi
vasıtalariyle dari İslama çıkararak  hepsini  tekrar bir yerde cem ederler,  sonra bunlar  aralarında  yeniden kısmet ganimet  suretiyle  taksim edilir.
119  - (Kısmeti ganimet)   : Muharebede düşmandan     alman malların dari islâmda gaziler arasında kat'î surette olarak  taksim ve tevzi
edilmesidir. Buna «kısmeti mülk» de denir..
120  - (Kıtal   =   mukatele):  Muharebe  ve   muhasame     demekdir. Bünyesi kıtale mütehammil olduğu halde mukateleyı: mübaşir veya mü-

teheyyi olan kimseye «mukati denilir. 
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121 - (Lehak) : Yetişmek,  idrâk  etmek,  bir  taifeye gidib  katılmak, iltihak edib tabi olmak. «Lühuk» da bu mânayadır.
Yetişib tabi olana, da «lâhik».mülhak denilir.

122  - (lika) : Görmek, yetişmek, müsadif olmak, istikbal etmek demekdir. «Tilka» da hiza, muvazi manasınadır. 
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123 - (Maiuşr) : Yağmur sulariyle araziyi haraciyye haricindeki dere, kuyu, çeşme sularıdır. Bir kimsenin  velayeti altında bulunmayan deniz suları
da bu kabildendir.
124  - (Mai haraç)   : Seyhun,  Ceyhun,    Dicle,  Fırat     nehirleriyle Arab olmayan kavmler tarafından vaktiyle kazınıb bilâhare müslüman-ların
ellerine geçmiş olan nehirlerdir.
Bu, îmam Ebu Yusüfe göredir.  Çünkü bu ırmaklar üzerine köprü kurulur, bu suretle himaye altında bulunurlar. Fakat İmamı Muhamraede göre
bunlar, kimsenin himayesi altında olmayan denizler mesabesinde olmakla raiyahı uşriyyeden sayılırlar. Araziyi hariciyye dahilindeki çekmeler,
kuyu suları da mai haracdır.
125  - Ma'reke)  :  Harb meydanı  demekdir.  Cem'i  maarik'dir.
126  - (Magazi) : Gazve mânasına magzâ veya magzat kelimelerinin cem'idir. Bu tabir, ekseri gazilerin menakıbı mânasında    kullanılır. Siyer ve
şehname gibi.
127  - (Magnem)   :  Ganimet  demekdir.  Cem'i  maganimdir.
128  - (Meded) : Muharebe meydanındaki    mücahidlere    yardıma koşub iltihak eden cemaat demekdir. Cem'i   «emdad»  dır. Bu kelime, esasen
yardım, nusrat ve cemaat manasınadır. Me*dedres olmaya    «im-dad», yardım istemeğe de «istimdad» denir.
129  - (Melheme)  : Büyük kıtal vak'ası ve harb sahası demekdir. Harb sahalarına «mevatînül'harb» denih'r.
130  - (Men)   : Esirler bir lûtf olarak meccanen salıvermek, düşmanın dari harbe dönüb gitmesine bilâ bedel müsaade etmekdir. Bu kelime, esasen
lûtf ve ihsan, kat ve minnet mânalarına da gelir. Ve    bir mikyası mahsusdur.
131 - (Menea) : Kuvvet, cemaat. Bu kelime, hem isim, hem maa-dar, hem de maiin cem'i olabilir. Cem olduğuna göre : «bir şahsın hâmisi ve
aşireti olan kimseler» demek olurki, o §ahsa başkalarının tecavüz etmelerine mani olurlar.
En az on ve bir kavle göre dört kişiden müteşekkil bir kuvvete mâlik olan kimseye «zî menea», «sahibi menea» denir. «Meneaİ mümtenia» da
kuvvetli, şevketli menea sahibi demekdir.
132 - (Mâsumuddem) : Kısası müstelzim bir cinayetde bulunmamış olan herhangi bir müslim veya zimmî demekdir.
133  - (Mahkunüddem) : Hayatı mahfuz, katli memnu olan kimsedir. Mukabili «mübahüddem» dir.
134  - (Mühderüddem)  : Kanı heder olub kısası, diyeti müstelzim bulunmayan şahıs demekdir. Dari harbde gayri müslimler arasında bulunan ve
onlara atılan kurşunla telef edilen bir müslim gibi.



135  - (Mübareze) : Biri bîrinin dengi sayılacak  iki muharibin harb meydanına atılarak mukabele ve mukateleye ikdam etmeleri  demekdir.
136  - (Müraveza) : Düşman ile müzakere ve mükâlemede, mükâ-lemei sulhiyyede bulunmak demekdir. Bu kelime, lûgatde  : müdara etmek, bir
kimseyi bir hud'a ile veya kahr suretiyle ikna eylemek manasınadır.
137  - (Müvadea) : Mütareke  demekdir. Müsaleha ve müsalemet yerinde de kullanılır.  Bu lâfız, esasen terk  mânasına olan  «vedı»  den
mehuzdur. Bu  cihetle  muharebeyi terke müvadea denilmiş oluyor.
138  - (Mütareke) : Düşman ile sulh yapmak1-, üzere    mukateleyi muvakkaten terk etmekdir.
139  - (Muhaede) : Harbe nihayet veren iki muharib kavm arasında yapılan bir mukaveleden, cenki terke aid bir teahhüdden ibaretdir.
140  - (Muahedenaıne   =   Kitabülmuahede)   : Sulh şeraitini  bildiren ve iki muhasım tarafından bil'kabul imza edilen müsaleha vesikası
demekdir. Buna «ahdname» de denir.  Maamafih ahdname tâbiri, daha ziyade bir taraf dan verilen ahd ve emam müş'ir vesikaya itlâk   
olunmaktadır.
141 - (Mühadenet -  hüdne)   : Harbîler ile bir bedel mukabilinde olsun olmasın müsaleha akd demekdir. Bu kelimeler, esasen sükûn, rahat, asayiş
mânalarını ifade eder. Bu münasebetle âleme sükûn veren, fitne teskin eden sulha da muhadenet denümişdir.
143 - (Müsaleha = sulh) : Barışmak, iki muharib tarafın harbe nihayet verib bir muahede yapması demekdir. Esasen bir fesadın zevaî bulmasına:
«salâh» denir. Mukateleye nihayet vererek niza ve fesadı bertaraf edeceği cihetle muhasemeyi terk sulh ve müsaleha deiülmişdir Buna «müsalemet»
de denir.
143  - (Mücahede) : Muharebe, Savaş, nefsi emmare ile muharebe ve mücadelede bulunub ona ağır, meşakkatli gelen, fakat şer'an matlûb olan
şeyleri tahmil eylemekdir. Bu yolda hareket edene «mücahid» denir:
144  - (Muasker)  : Ordugâh   =   askerlerin tahaşşiid etdiği,    toplandığı, mevzi demekdir.
145  - (Müfadatı üsera)   :  iki muharib kavmin esirlerim müteka" bilen mübadele etmeleridir.
146 - (Mürtezika)  : Eshabı dîvandır. Yani   : dîvanı askerîde mu kayyed olub kendilerine beytülmalden münasib mikdar ataya tahsis edil miş olan
ehli cihaddır. Zamanımizdaki muvazzaf, ihtiyat erleri gibi.
147  - (Mütetavvia) :  Divanı askerîden hariç olub  mahza  haku-zası için cihada iştirak eden müslim şehir, köy ve badiye ahalisidir. Bunlara
gönüllü efrad denir.
148  - (Miyere) : Kumaş, mata, taam gibi şeylerdir.
149 - (Müsle) :  Başkalarına ibret olmak  için  burnunu, kulağını vesair bazıuvuzlarını kesmek, gözlerini oyarak kendisini    çirkin bir şekle sokmak
gibi bir suretle düşmana ukubetde buiunmakdır.
ibret alınacak ukubete «mesule» denir. Cem'i : mesülâtdır.
150 - (Mürtes) : Saffı harbde yaralanıb henüz teslimi ruh etme den ma'reke haricine nakl edildikden ve biraz yiyib igdikden veya konuşdukdan
veya uyudukdarı veya ilâç kullandıkdan veya aklı başında olarak üzerinden bir namaz vakti geçdikden sonra terki hayat eden islâm mücahidi
demekdir ki, hakkında tamamen şehid hükümleri cari değildir.
Mürtes kelimesi, esasen zafiyeti, eskiyib işe yaramaz bir hâle gelmeyi ifade eden «res» den alınnuşdır. Masdarı  : irtisasdır.
151 - (Müslim)  : Dini islâm ile mütedeyyin olan zatdır.
152 - (Müste'min : Hem eman isteyen, hem de eraana  nail olan şahıs demekdir. Bu kelime,  ismi  meful sıgasiyle  «müs'temen» diye  de
okunabilir. Bu takdirde kendisine eman  verilmiş  kimse mânasını ifade eder. Buna «amin»  de denilir.   Fıkık  ıstılahınca    müste'min:   başka bir
milletin ülkesine eman ile - müsaade ile - dahil olan kimse demekdir. Gerek müslim olsun ve gerek zimmî veya harbî bulunsun.
153 - (Mecus) : Ateşe tapan, nur ile zulmeti iki halik, iki hayır ve ger menbaı tanıyan müşrik bir. kavmdir. Mecus mezhebine mensub olan* şahsa
«mecusî» denir.
154  - (Mukrib)  : Anası arab atı, babası da acem atı olan beygirdir. Babası köle, anasu hurretül'asl olan şahsa da lûgatde: mukrif denilir.
155 - (Memlûk) : Bir kimsenin alel'ıt.lak  mülküne dahil olan şey demekdir. Müennesi   :  memlûkedir. Mali memlûk,  arazii memlûke  gibi. Fakat
bu tabir, bilhassa bir kimsenin mülkünde bulunan köle ve cariye gibi erkeğe de, dişiye de şâmildir.
156 - (Mevlâ.)  : Efendi, seyyid, yani : azad edilmemiş bir köle veya cariyenin sahibi  mânasında müstameldir. Esasen   «memlûkünü azad etmiş
olan zat ve azad edilmiş bulunan köle» manasınadır. Cem'i  : me-v alîdir.
Mevlâ kelimesi, lûgatde nasır, seyyid, asabe, komşu, amca zade, ve-liyyül'emr mânalarım ifade eder. Azad edenle azad edilen kimseler arasında
velâ, tenasur, ve teavün carî olacağından bu münasebetle hem memlûkünü azad eden mâlike, hem de azad edilen memlûke «mevlâ».denilmiş
oluyor. Aralarım fark için azad edene «mevlai âlâ» azad edilene de «mevlâi esfel» denilir.
157  - (Mu'tik)   :  Mülkünde  bulunan  köle veya cariyeyi  azad etmiş olan kimsedir.
158  - (Mu'tak)   : Mevlâsı tarafından azad  edilmiş  olan     köledir. Müennesi:   «mu'teka» dır.
159  - (Müdebbir)   :  Memlûkünün itkim  kendisinin     vefatına ta1-lik etmiş, yani : «ben öldüğüm zaman azad ol» demiş olanmevlâ demekdir.
160 - (Mütlebber):  Azad olması mevtasının vefatına muallâk  bulunan köle demekdir. Müennesi : müdebberedir.
161 - (Müstevleüe) : Ümmülveled, yani : gocuğunun nesebi mâlikinden sabit olan cariye demekdir. O mâlik, kendisinin ister1 tamamına ve ister
bir kısmına mâlik olsun ve kendisinin gerek hakikaten ve gerek hükmen mâliki bulunsun. Mevlânin babası, cariyenin hükmen mâlikidir.
Mevlâsının fİraşinden ikrarına mukarin olarak çocuk doğurmuş olan cariyeye «ümmülveled» denir ki,  cem'i   :  ümmehatlÜ'evlâddtr.
162  - (Miikâtib) :  Memlûkünü  kitabete kesmiş  olan     mevlâ  demekdir.
163  - (Makâteh) :  Mevlâsiyle akdi  kitabetde  bulunmuş  olan köledir. Müennesi mükatebedir.
164  - (Mükâtebetül'vasî')  :  Vasinin fahtı   vesayetindeki    yetime aid memlûkü kitabete kesmesi demekdir ki, caizdir.
165 - (Miikâtebei me'zun)   :  Ticarete me'zun olan bir    memlûkü kitabete kesmekdir ki, caizdir. Şu kadar  var ki bumemlük, borçlu bulunduğu,
takdirde garimler kitabeti reddedebilirler.
166 - (Mükâiebetüt'mükâteb)   : Kitabete kesilmiş bir kölenin kendi,  memlûkünü  kitabete kesmesi demekdir  ki  bu,   muvazene  kabilinden
olduğu cihetle caizdir.
167 - (Mukâtebetiissagîr)   : Henüz baliğ olmayan bir rakikin kitabete kesilmesi demekdir ki bakılır: eğer âkil, yani : kitabetin ne olduğunu



müdrik,, alış verişe müstait ise kitabet, sahih  olur, değilse sahih olmaz. 
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168  - (Necin)  : Yıldız demekdir. Bir zamanlar yıldızların tulûiy-le vakitler tayin edilegeldiği cihetle hulul eden vakitlere ve vakti hulul eden
borçlara, vazifelere mecaz tarikiyle necm denilmişdir. Binaealenyh islâm hukukunda: bir borcun-taksitlerini ödemek için hulul eden muayyen
vakte ve vakti hulul eden muayyen borca ve bilhassa    mükâtebin mevtasına te'diyesini deruhte ettiği bedeli kitabetin her taksitine  necm denilir.
169  - (Nefer)   : Uçden ona kadar olan ere ıtiak olunur. Mutlaka cemaat ve  nefs  manâsında da müstameldir.
170 - (Nefl   =   nafile)   : Lûgatde    ziyade manasınadır.     Gazilere tahsis edilen    emval de sehinılerinden ziyade    olduğu için bu namı al-mışdır.
Nitekim farizalar üzerine zaid olan ibadetlere de «nafile» deniî-mişdir. Neflin cem'i olan «enfal» lügat itibariyle mutlaka ganaim manasınadır.
171 - (Nefîr)   : Lûgatde cemaat mânasınadıı; istilanda  :  canlanna, mallarına, çoluk ve çocuklarına saldırmak üzere düşmanın gelmek-de
olduğundan bir beldede bulunan halkın haberdar edilmesidir ki, bu halde o belde ahalisinden muktedir olan müslümanlar üzerine cihad, farz olur.
Cem'i : enfardır.
Gazaya çıkılmasını ilân ve talep eden kimseye «müstenfîr» denir. Harbe sürüklenib götürülenlere de «nefr» adı verilir.
172 - (Nefiri has) : Muharebe için yalnız bir kısım efradın seferber haline gelmesi demekdir. Bu, kısmen seferberlik halidir. Bu, fazla kuvvet
cem'ine lüzum görülmediği takdirde iltizam edilir.
Meselâ : hududdan birinde zuhur eden bir harb hâdisesini bertaraf etmek için o sahada bulunan islâm kuvveti kifayet etdiği takdirde diğer efradın
silâh altına celbine lüzum görülmez,
173 - (Nefiri âm) : Harb mıntakasında bulunan bütün    efradın harb için seferber haline gelmesi demekdir ki buna, düşmanın bir islâm beldesine
bağteten hücum etdiği ve bu düşmanı bir kısım islâm kuvvetlerinin defedemiyeceği  takdirde  müracaat olunur ve  bunun dairesi ihtiyaca göre
genişler, islâm âleminin bikaderıl'imkân şark ve garbine kadar yayılır. Bu, umumî bir seferberlik demekdir.                                  
174  - (Nifak) :  Bir kimsenin zahiren müsüm göründüğü  halde kalben küfür mesleklerinden birine merbut bulunmasıdır. Böyle bir şahsa
«münafık» denilir.
175 - (Nakza ahd) :   Muahede ahkâmını bozmak,   verilen sözde durmamakdır. Muahedeyi fesh ve nakz etmeğe  «nebzi  ahd»  da    denir. Nebz
kelimesi lûgatde: ilka, i'lâm, az bir şey mânasına da gelir.
176 - (Neşeme) : Nefs,    insan ve  her şeyin    ihtidası     manasınadır,  istilanda:   azad edilmek  üzere  satın alınan  rakabe     demekdir. Cem'i:
nesemdir. Binaenaleyh azad edilmek için  alınmış olan rakabeyi i'tak etmeğe  «ıtkunneseme»  denilir. Vasîninmusî namına  bir  köle ahb azad
etmesi gibi.

177  - (Nusret)  : Yardım, avn ve inayet, imdat manasınadır. Yardım istemeğe de «intişar» denir. 
[66]

 
( R)

 
178 - (Bâcil) : Yaya, piyade demekdir. Deve, katır, merkeb gibi düşmanı terhib ve tedhiş edemiyecek hayvanlara rakib olanlar da - ganimetlerden
hisse almak hususunda - râcil sayılırlar.
179 - (Râhile) : Esasen binek deve demekdir. Gerek erkek ve gerek dişi olsun. Mutlaka binek  hayvan mânasında da müstameldir.
180 - (Ribat)  : Serhadde düşmanın hücumu melhuz bulunan mevzide mahza islâm yurdunu muhafaza ve müdafaa maksadiyle ikamet etmek
mânasını ifade eder. Esasen ribat, müdavemet demekdir. Herhangi bir şeyi rabt ve zabt için kullanılan ip, bağ ve at sürüsü mânâsına da gelir.
Hududda bağlı bulunan süvari atlarına «ribatülhayl» denilmesi, bu münasebetledir, imarethanelere, tekkelere, yolcular için yapılmış olan
kârbansaraylara da «ribat» namı verilmişdir.
Islâmı takviye, rnüslümanları düşmanlarının şerrinden siyanet ve muhafaza maksadiyle serhadde ikamet etmeğe «mürabita» denir. Bu maksatla
hududda aleldevam ikamet eden islâm mücahidlerine de «mü-rabitîn» denilir.
181  - (Hiddet)  :   İslâm dininden  dönmek, küfre  düşmekdir.   «îr-tidad» tâbirine müracaat!.
182  - (Rik)   : Lûgatde kulluk   =   ubudiyet demekdir. Istüahda   : bir vasfı hükmidir ki, insan bununla temellüke mahal olur. Diğer    bir tarif ile
rık, esir edilen ehli harb hakkında sabit olan manevî bir sıfat-dır ki, bu yüzden hürriyetlerini gaib etmiş olurlar.
183 - (Raldk)   : Köle,  cariye demekdir. Bire de  birden ziyadeye de itlak olunur. Cem'İ : erikkadır.
Esir olanlara düşdükleri zaaf ve rikkatden dolayı rakik denilmişdir. Dari harbden alman esirler, rakik sayılırlar ise de bunlar dari İslama id-hal
edilerek ihraz edilmedikçe memlûkiyetle muttasıf olmazlar. Demek oluyor ki, bunlardaki rık, memlûkiyetden ayrılmış oluyor.
184 - (Rakabe)   : Köle ve cariye demekdir. Cem'i   : rikab, raka-bat ve rükubdur. Esasen boyun ve boyun kökü demek olan rakabe, esirlerin
boyunlarına kemend takıhb ahz edilmesi  münasebetiyle    şahısdan kinaye olarak kullanılmıştır. Yahut cüz'ün adını, külle vermek kabilinden bir
mecazdır. Maamafih her şeyin zatına, aslına da «rakabe» denilmesi şayidir. «Rakabei vakf» gibi.
Köle veya cariyeyi azad etmeğe, memlûkün boynundaki esaret halkasını çözüp gidermeğe de «fekki rakabe» denilir.
185 - (Razh)   :  Harbde hizmetleri görülen  kadınlara,  çocuklara, kölelere ve zimmîlere ganimet mallarından verilen  bir  mikdar    maldır ki-,
mükatiHerin    sehimlerinden noksan    olur. Bu mikdarı    tayin, veliy-yül'amre aiddir.
Razh kelimesi, lûgatde az bir şey vermek ve az bir mikdarda verilen şey manasınadır. Kendileri mukatil ve mücahidlerden madud olmadıkları

halde harbde bazı hizmetleri görüldüğünden dolayı ganimet mallarından razh namiyle. birer mikdar mal alan kimselere de «ehli razh» denilir. 
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186 - (Say*  = siaye)  : Memlûkün rıkdan kurtulması için mal ka-zanmasıdır.  Meselâ   : mükâtebin bedeli  kitabeti  te'diye  edebilmesi  için çahşıb



durması bir aiayedir.
Say' lâfzı, lûgatde mutlaka amele, iş görmeğe, bir şeye çalışmaya bir maksad uğrunda koşup durmaya ıtlak olunur. Jurnalcilik mânâsında da
müstameldir. Fıkıhda: sadakaları tahsile memur olan .zata «sâî» denilir. Cem'i : süatdır.
187 - (Siayei mülk)   : Kazancı rnevlâsınm mülkü sayılan memlû-kün say' etmesidir. Müdebber gibi ki, bunun kazancı mevlasıria aiddir.
188 - (Siayei zaman)   : Kazancı mevlâsmm mülkü sayılmayan ve yalnız kendi borcunu ödemek için çalışan memlûkün say1 etmesidir. Mü-kâteb
gibi  ki bu, efendisine  karşı  yalnız  zamin  olduğu bedeli  kitabeti te'diye için say' eder. ürnmi veledin siayesi de bu kabildendir.
189 - (Seby  =  siba)   : îstirkak, esir alma manasınadır. Esir alınan şahıs mânasına da gelir. «Mesbiy» gibi. Bu tabir, ekseri ehli harbin esir alınan
çoluk çocukları hakkında kullanılır. Müfredİ, eem'İ müsavidir.
190 - (Sebîy)   :   Mutlaka esir   manasınadır.   Muharebede  düşman tarafından diri olarak elde edilen her hangi bir kadın veya çocuk mânasında
kullanılır. Cem'i  : sebayâdır.
Böyle kadınlardan, çocuklardan ibaret olan itbaa «süruh» adı verilir.
191 -  (Seleb)   : Bir kimsenin üzerindeki elbisesi, silâhı, parası ve râkib olduğu hayvan ile bunun üzerindeki eşyasıdır. Başka hayvan ile onun
üzerindeki emvali, selebden sayılmaz.
Seleb, meslûb mânasında kullanılır, cem'i: eslâbdır.
192 -  (Seriyye)   : Dörtden veya yüzden dört yiize kadar olan asker müfrezesi demek dır. Cern'i   : serayadır.
Seriyye lâfzı, ya geceleyin yürüyüş demek olan «sera» dan veya nefis şey demek olan «seriy» den, yahut müntehab mânasına olan iştira» dan
ahnmişdır.
Seriyyeleri teşkil eden erler, ekseri geceleyin yürüyüb gündüzleri saklandıkları veya bahadır, güzide efraddan seçildikleri için bu namı almışlardır.
193 -  (Siyr)   : Siyretin cem'idir. Siyret ise esasen tarikat, haslet, heyet ve bir nevi hareket mânalarını ifade eder. Maahaza siyer tabiri, müverrihler
tarafından en ziyade peygamberi zîşan efendimizin    evsaf ve menakıbinden, yüksek mücahedelerinden bahis olan kitablara verilen bir unvandır.
Bu itibar ile «Kitabüssiyer»- tarihin hususî bir şubesi me sabesinde bulunmuş olur.
Hukuk kitablarında cihada aid mebahis ve ahkâmı ihtiva eden kısma «kitabülcihad» denildiği gibi «kitabüssiyer» de denilir.
194  - (Silin)  : Sulh mânâsına barışmak  demekdir, müsalemet gibi. Silm tabiri,  müslümanlık, emn ve selâmet  mânâsına da gelir.  Buna «selm» de
denir.
195 - (Sügur) :  Serhad, derbend ağızları, düşmanın hücumundan korkulacak  açık  mevziler demekdir.  Müfredi:   «9uğr»  dur  ki,    lûgatde
dağınık, müteferrik şey mânasına gelir.
196  - (Seıarâ) rahiblerinin  nâsdan inkıta ve    inzivası için tesis edilm: lerdir. Cem'i  sevamîdir. Bunların hakkında bîa hükmü
197 - (Saıuuiı;) : aıhû ırkına mensub, ehli kitabdan veya abedei evsandan bir taifedir. Maamafih bir dinden diğer bir dine donen her şahsa da
«saibî» denilmişdir. Cem'i : sabiûndur.

108 - (Sahibül'mekasim) :Ganimet mallarını  mücahidler arasında tayin ve tevzia memur olan zatdır,  «kassamı ganaim» demekdir. 
[68]

 
( Ş)

 
199  - (Şebhun)  : Gece baskını, düşmana geceleyin çapulda bulunmak,  igare.
200 - (Şehid) :  Allah yolunda yapılan bir muharebe   esnasında veya ehli bağy ile veya yol kesiciler ile mukatele sırasında haksız yere öldürülen ve
baliğ ve tâhir bulunan herhangi bir müslimdir ki bu, hem dünya, hem de ahıret ahkâmı itibariyle şehid olduğundan kendisine «şehidi hükmî» denir.
Bir de «şehidi hakikî» vardır ki, bu da garik, harik veya garib olarak ölen, veya tahsili yolunda veya zatülcenb gibi bir hastalık  neticesinde terki
hayat eden her hangi  bir müslümandır. Bunlar şehid sevabına nail olacakları cihetle yalnız ahret ahkâmınca şehid sayılırlar. Fakat dünya
ahkâmınca şehid olmadıklarından gasl edilmeksizin defn olunmazlar.
Şehid tabiri, huzur mânasına olan şuhuddan  veya şahadetden me nuzdur. Hak yolunda hayatını feda eden bir mücahid, bu şerefli ölün sayesinde
Hak Tealâ hazretlerinin manevî huzuruna nail olacağı veya r mücahidin şu şanlı Ölümünde melâikei kiram hazır bulunacağı cihetU kendisine şehid
unvanı verilmişdir.
201 - (Şiar) : Alâmet, parola. Muharebe zamanlarında biri birin tanıyıb bilmek için askerlerin kendi  aralarında tayin etdikleri  alâmeı ve tabirdir.
Ashabı kiramın bir çok muharebelerde şiarları,  «emit emi =  öldür öldür» kelimesi idi. Düşmanı kahr ve tenkile muvaffakiyetleri ne tefe'ül için

bunu şiar ittihaz etmişlerdi. İnsanların gömleğine ve mut laka bedenine temas eden libasına ve at kısmının çuluna da şiar denh".
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202 - (Te'min = i'timan)   : Bir kimseyi bir şey üzerine emin kıl mak manasınadır. Te'min kelimesi, birisine eman vermek, bir şahsı enn ve eman
kılmak mânasında da kullanılır.
203 - (Tedbir) : Bir i'takdır ki bunun vukuunu mevlâ kendisini efatına ta'lik etmiş olur. Esasen tedbir, işlerin âkibetlerini düşünerek cabma göre
hareketde buluroftakdır. Bu münasebetle bir kimsenin ahi-etde mesûbata nailiyet için hayatının sonuna ta'liken yapmış olduğu taka da tedbir
denilmişdir.
204 - (Tedbiri mutlak) : Mevlânın alel'ıtlak mevtine rabt edilmiş »lan tedbirdir. «Ben Öldüğüm zaman sen hürsün» denilpsesi gibi.   
205 - (Tedbiri mualiak) : Bir şarta rabt edilmiş  olan tedbirdir. (Sen şu işi yapar isen müdebbersin» denilmesi gibi.
206 - (Tedbiri mukayyed) : Mevlânın bir vasf ile mukayyed olan vefatına merbut tedbirdir. «Ben bu hastalığımdan ölürsem sen hürsün-lenilmesi
gibi.
207 - (Tedbiri muzaf) : Bir vaktin duhulüne veya hurucuna iza-e edilen tedbirdir. «Sen gelecek ayın ihtidasından itibaren müddebber-rin»
denilmesi gibi.



208  - (Tahriri rakabe)   : Köleyi veya cariyeyi azad etmekdir. Hâ-isen livechillah, yani  : mahza rızayı hak için vuku bulan ıtklarda istimali
galibdir.
Tahrir lâfzı, esasen tahlis mânasını ifade eder. Memlûkü esaretden kurtarmak, kendisinde hürriyeti isbat edeceği cihetle i'taka tahrir
denilmişdir.                                                                               
209 - (Tenfu)  Veliyyür emrin veya emîrin gördüğü lüzuma meb-ni fazla bir sehm  bir atiyye veya muayyen bir para vermek üzere müahidleri harbe
tergîb ve teşvikde bulunmasıdır. Bu veçhile gazilere tahsis ve ita edilen mallara da «enfal» denir. Müfredi «nefl» dir.
210  - (TenfİIi has)  : Veliyyül'emr tarafından harbe tergîb ve teşvik için bir kısım gazilere fazla sehm veya bazı şeyler tahsis ve ita edilmesidir.
211  - (Tenfili ) :  Bütün gazilere  karşı vuku  bulan tenfildir.
212  - (Tesaffuhi ceyş)  : Mücahidler için  muzir olacak eşhasdan ordunun tasfiye edilmesi demekdir.
213 - (Talîa)   : Casus. Düşmanın ahvaline muttali olub     mensub olduğu tarafa haber vermek üzere gönderilen şahısdır.

214  -.(Talik)   : Sebili tahliye edilmiş esirdir. Cem'i  : tulekadır. 
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215 - (Velâ) :  Bir karabeti hükmiyyedir ki,   irse  sebeb  olmaya -alih bulunur. Esasen velâ, tasarruf,  muavenet,  muhabbet  demek olub kurb
mânâsına olan «vely»   kelimesinden ahnmışdir.
216  - (Vel&i nafiz)  ; Muüki malûm olan memlûk  hakkındaki ve-îâdır.
217 - (Velâi  mevkuf) :   Mu'tiki taayyün   etmeyen  memîûk   hakkındaki velâdır.
218  - (Velâi  ataka) : Mevlâ   ile memlûkü   arasında   ıtk   neticesi olarak vücude gelmiş bir velâdan, bir tenasurdan ibaretdir ki, mu'tak, bir
cinayet işlediği takdirde diyetini mevlâsı verir, vefat edib derecesi mukaddem  varis   bırakmayınca   da  mirasına  mevlâsı   nail   olur.
Velâi ataka, memlûkün hürriyet nimetine nailiyeti dolayısiyle ta-haddüs etdiğinden buna «velâi nimet» de.denilir.
Memlûkünü azad eden kimseye de «mevlâl'atake», «meviâl'atîk» adı verilir.
219  - (Velâi müvalât)  : Nesebi meçhul olan bir şahsın şeraiti dahilinde başka bir şahıs ile akd etmiş olduğu bjr velâdan, bir tenasur rabıtasından
ibaretdir. Bu velâye talib olan mechulünneseb şahsa  «mev-lâi esfel», bunu kabul eden kimseye de «mevlâi  âlâ», «mevlelmüvalât» namı verilir.

Müvalât tabiri, esasen velâyetden mel'huz olub muvasele, müsade-ka, tenasur mânalarını ifade eder. 
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220  - (Ye's)   : Ümitsizlik,  arzu edilen şeye, meselâ: zafere naili-yetden ümidi kesmek demekdir.
221 - (Yevm) : Gün, mutlaka vakit, güneşin  tulûundan gurubu na kadar olan müddet. Şer'an ikinci fecrin tulûundan güneşin gurubuna kadar olan

vakitdîr. Cem'i:  eyyamdır. 
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222  - (Zerarî)  : Zevceler ile çocuklardan ibaretdir. Müfredi: «zür-riyet»dir. Bu lâfız, lûgatde nesle, oğul ile kıza ve mecazen babaya itlâk olunur.
Bir cem'i de: zürriyatdır.
223 - : (Zafer) : Düşman üzerine galebe etmekdir. Bu kelime, esasen bir şeye pençe atmak, tırnak takmak manasınadır. Fevz ve necat, maksada
vusul mânâsında da kullanılır.
224  - : (Zendeka): Vücudı ilâhiyi inkâr, Cenabı hakka şerîk isbat, hasrı veya hikmeti iiâhiyyeyi ademi tasdik mânâlarında müstameldir, sahibine
«zındık» denir. Cem'i: zenadık ve.zenadıkadır.
Bazı zevata göre zındık; hem dinsiz olan, hem de dehrin bekasına, emval ve ezvacın iştirakine kail bulunan şahısdır.
225 - (Zimmet)  : Lûgatde ahd, eman, zaman, hak mânâlarını ifade eder. Ahdi bozmak, zemmi mucib olduğu için ahde zimmet denümis,-dir.
Cem'i: zimemdir.
îslâm zimmetini, ahd ve emanını haiz bulunan gayri müslimîere «ehli zimmet» denir. Bunların erkeklerinden her birine «zimnıî», kadınlarından
her birine 5e «zimmiyye» denilir. Esasen harbî bulunan bir şahsın veya bir cemaatin islâm ahd ve emanım, yani: tabiiyyetini kabul etmesine de

«akdi zimmet» ıtlak olunur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM

 
HARB VE CİHAD HUKUKU'NA DAİRDİK.

 
İÇİNDEKİLER : Harbin, cihadın mahiyyeti ve cihadın meşruiyeti ve sebebi. Cihadın hikmeti teşriiyyesi. Cihada kıyamın cevazı için vücu-di iktiza
eden şartlar, Cihad ile mükellef olub olmayanlar. Cihad için isticar caiz olub olmadığı. Cihad halinde veliyyüremrin kumandan tayini ve
tavsiyeleri. Harb halinde veliyyül'emre ve gazilere teveccüh eden iîk vecibe. Harb halinde yapılması ve kati ve imhası caiz olub olmayanlar. Dari
islâm il dari harbin mahiyyetleri. Dari harbe götürülmesi muvafık veya memnu olub olmayan şeyler. Harbe tergib için verilen mala y- tenfile
müteallik meseleler. Islâmiyeü kabul edecek harbîlere müteallik meseleler. Harbde verilen emanın mahiyeti, rüknü, nev'i ve şartı. Harbde verilen
emanın hükmü ve kabili nakz olub olmaması. Mu-harib bir düşmanın hakkında verilecek hükmü kabule davet edil-yetine ve ganimet mallarının
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taksimine müteallik meseleler. Esirler hakkında yapılacak muameleler. İstilâya, istirdada aid meseleler.
 
Harbin, Cihadın Mahiyeti Ve Cihadın Meşruiyeti Ve Sebebi :        
 
226 - : Harb,  düşman  ile   savaşta bulunmak,   muharebe ve  mu-katele  meydanına atılmakdır. Istılah   kısmına  müracaat!.
Cihadda «Allah tealânın dini yolunda vuku bulacak muharebelerde gerek nefs ile ve gerek mal ve lisan; ile ve gerek sair vasıtalar ile çalışarak
elden gelen gayreti sarf etmekdir.
Bu tarife nazaran bir müslim için hak yolunda bir harbe bilfiil ig-tirâk etmek", bir cihad olacağı gibi gazilere mal ile veya rey ile muavenet etmek,
onların yiyeceklerini, içeceklerini hazırlamak, yaralıların tedavisine bakmak, islâm ordusunun sevadını = kalabalığını artırmak da bir   cihaddır.
İslâm hukukunda cihada aid mebahis ve    ahkâmı ihtiva eden kısma:   kitabülcihad, kitabüssiyer, kitabülmeğazî  adı verilir. Çünkü islâm
hukukunun bu kısmında cihadın şerait ve ahkâmına, gazilerin evsafına, menakibıne,, muhariblere  karşı  olan  hasletlerine ve  muharebelerde kib
edecekleri yollara müteallik  mesail, bahis mevzuu bulunmakdadır.
227 - : Dini tslâmda cihad, bir farizadır. Bunun rneşr -bulla!   ile, sünneti nebeviyye ile, ümmetin icmaı ile sabitdir. da bir çok dinî deliller vardır.
Kur'anı mübînin şu.âyütı  celîlesi de bu cümledendir:
(1) Meali âlisi: kendilerine karşı harb açılan müslümanlara zulme uğradıkları için cihada mezuniyet verilmiştir. Allah Tealâ da onlara nus-ret
etmeğe elbette kadirdir. O müslümanlar ki, «Rabbimiz Allah Tealâ-dır» demelerinden başka bir sebeb yok iken haksız yere yurtlarından
çıkarılmışlardır.             
(2) Meali âlisi: sizinle mukatelede bulunanlar ile de Allah yolunda muharebe ediniz, fakat haksız yere tecavüz etmeyiniz, çünkü Allah Teaiâ
mütecavizleri sevmez.
(3) Meali âlisi: ve onlar ile cihad ediniz, tâ ki bir fitne olmasan ve din tamamiyle Allah için olsun. Ve eğer onlar o kötü hareketlerine - nihayet
verirlerse şübhe yok ki, Allah Tealâ onların yapacaklarını gö rücüdür,  lâyık oldukları  mükâfatı verir.
Meali âlisi: Eğer ahdlerinden sonra yeminlerini bozar ve  dininize ta'n ederlerse siz de o küfür sergerdelerine karşı harb açınız. Şübhe yok ki, onların
yeminleri yokdur. Belki bu harb sebebiyle şu fena hareketlerin nihayet verirler.
Meali âlisi: Müşrikler, sizinle bütün harb etdikleri gibi siz de onlara Kargı umumen harb ediniz ve biliniz ki Allah Teaiâ, mütu-kiler iie beraberdir.
Resuli Ekrem, sallallahü tealâ aleyhi vesellem efendimiz, bazı gaza larında güneşin guruba meyelânına kadar intizarda bulunur. Sonra da ashabı
kiramı arasında kıyam ederek: «Ey nâs! Düşmanın muvacehesini temenni etmeyiniz, Allah Tealâdan afiyet temenni ediniz. Fakat düşmana mülâki
olunca da sabr ediniz ve biliniz ki, cennet, şübhesiz kılıçların gölgesi altındadır.» diye buyurur,    daha sonra da şöyle dua ederdi: 
Meali münifi: Ey kitabı indiren," bulutlan yürüten, fırkaları hezimete uğratan Allahım!. O düşmanları inhizama uğrat, bizlere de o düşmanlara
karşı iıusrat ihsan buyur. Sahihi Buharı ve Müslim.»
228 - : Cihadın sebebi meşruiyetine gelince bu da aleyhlerine ei-had ilân edilecek kimselerin ehli İslama karşı harbî, yani: mubarib bir düşman
vaziyetinde bulunmalarıdır.  Bu,  Hanefiyyeyî  göredir.

«(İmam Şafüye göre cihadın sebebi, hasmın hakikî bir dinden mahrum bulunmasıdır.) 
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Cihadın Hikmeti Teşrüyyesi :
 
229- : Cihadın meşruiyeti, birçok hikmetlere maslahatlara müs-teniddir. Ezcümle cihadın meşru bulunması, haksız tecavüzlerin men'i-ne, içtimaî
hayatın selâmet ve saadetine, beşeriyetin hıîkatindeki gayenin tahakkukuna hizmet hikmetini mutazammındır. Şöyle ki:
Esasen harb, insanları öldürmekden, mamureleri yıkıb yakmak-dan ibaret olduğu için islâm nazarında bizatihi güzel bir hareket değildir. Ve sulh ve
salâh dairesinde yaşamak mümkün oldukça harb cihetine gidilmesi iltizam edilemez. Bu cihetledir ki, usuli fıkıhda «cihad li-zatihî hasen bir vecibe
değildir, belki ligayrihî hasendir»  denilmigdir.
Fakat beşeriyet, bir çok ihtirasların, bâtıl akidelerin zebunu bulunmazdadır. Mealiye meyyal olması lâzım gelen nüfusı beşeriyye, bir nice muzlim
fikirlerin, gayri meşru emellerin kurbanı olarak hak ve hakikatten mahrum kalıyor, kendileri için Jnümkin olan meâlîye'lrtikadan nazarlarım men,
ederek derin bir dalâlet çukuruna düşmekden kurtulamıyor, işte böyle ihtiraslara zebun, meâliye düşmen, hak ve hakikat-den b! haber, mezalime
mü oh emik olan bir takım gafil insanları uyandırmak, onların tecavüzlerini men etmek ve kendilerini ebedî saadete eriştirmek içindir ki cihad,
meşru bulunmuşdur.
230 - : Vaktiyle islâm dininin teessüsüne mani olan, bu ilâhî dinin mübarek naşirlerine karşı olanca kin ve gayz ile hareket ederek onları sevgili
yurdlarmdan uzaklaşmaya mecbur eden bir kısım gafil insanlara kargı vaîz ve nasihat, hakimane mücadele faide vermeyince silâha sanlmakdan
başka bir çare kalmamışdı. Cihad hakkında ilk nazil olan âyeti kerîme âyeti celîlesidir. Bu cihet'e hicreti
nebeviyyenin birinci senedinden itibaren cihada ruhsat verilmedir. Bu ruhsat ise muktezayı hikmetdir. Nitekim:
âyeti celîleai, bu hakikati nâtıkdır.
Yani: eğer nâsm bir kısmını diğer bir kısmı ile Allah Tea-ft'nm def ve tenkil etmesi olmayacak olsa idi muhakkak manastırlar, kiliseler, havralar ve
içlerinde Cenabı - Haklan ismi akdesi çok zikr edilen mes-cidler yıkılırdı. AUah Tealâ, kendisinin dinine yardım edecek  kimselerr: elbette nusrat
verccekdir. Şübhe yok ki AİIah Tealâ, kendisinin dinine yardım edecek kimselere elbette nusrat verecekdir. Şübhe yok ki Allah Tealâ, her halde
kavidir, azizdir. Ona bir şey mümaneat edemez.
231 - : Demek ki cihad,  başka bir suretle siyanet ve  müdafaası kabil olmayan mukaddes bir hakkı,  âmmeye aid bir varlığı muhafaza ve himaye
için meşru kıhnmışdır. Yoksa haklara riayet eden, sulh ve salâh dairesinde yaşamayı iltizam eyleyen,  beşeriyetin hakikî hürriyet ve saadetini  ihlâle
çalışmayan insanlara  karşı muharebeye kıyam edilmesi, müslümanlığın kabul ve tavsiye etdiği bir esas değildir. Nitekim «onlar sulha meyi
ederlerse sen de ona meyi et ve Allaha itimad eyle.
Çünkü her halde işiden, bilen ancak odur.» mealindeki: âyeti kerîmesi, bu hakikati pek güzel aydınlatmakdadır.



232 - : Müslümanlıkda kuvvet ihzarı,  harb vasıtalarının mümkia olduğu kadar mükemmel bir halde vücude getirilmesi de mutluka harbe atılmak
maksadına müstenid değildir. Belki görünür görünmez düşmanların cüretlerini kırarak harb gibi bir hailenin meydana gelmesine mani olmak, sulh
ve salâhın devamını temin eylemek hikmetine mübte-nidir. Nitekim:  «onlar için her hangi  bir kuvvetden ve bağlı atlardan gücünüz yetdiğini
hazırlayınız. Bununla hem Allanın  düşmanını korku-dursunuz, hem de kendi düşmanınızı, hem de  onlardan başkalarını ki, onları siz bilmezsiniz,
Allah Tealâ bilir ve Allah yolunda her ne sarf ederseniz size mukabili verilir ve siz zulme uğradılmazsınız.»   mealindeki nazmı celîli, bu hakikâti
nâtık bulunmakdadır.
233 - : Görülüyor ki, beşeriyetin bir vahdet ve uhuvvet dairesinde ve mesud birhalde yaşamasını istihdaf eden dini islâm, sulh ve salâhı esaslı bir
umde olarak kabul etmişdir. Fakat islâm hayatına vuku-bulan taarruzlara karşı müdafaada bulunulmasını da pek  ulvî bir vazife olarak kabul
etmekdedir.
Maahaza beşeriyeti asıl yaradılışındaki yüksek bir gayeye isal ve muhteris cemiyetlerin musammem veya kaviyyen melhuz tecavüzlerini ibtal için
bir hakkaniyyet dairesinde harb sahasına ilk evvel atılmak da bazan müslümanlar için bir vecîbe teşkil eder. Böyle bir hareket, sathî bir bakışla bir
tecavüz mahiyetinde görülebilirse de bu, hakikaten bir tecavüz değil, belki pek tebcile şayan bir gayeye hizmet, gayri meşru ihtirasların zuhuruna
haylûlet ve islâm ruhunun necabet ve şehameti-ni siyanet hikmetine müsteniddir.
234 - : Şunu da ilâve edelim ki, dini islâm,  cihanşümul bir dindir, kendi müntesiblerinin tam bir istiklâl dairesinde yaşamalarını bir gaye bilir, bu
cihetle harbe müteallik bir kısım ahkâmı muhtevi bulun-muşdur. Çünkü böyle bir gayeyi istihdaf eden ve beşeriyetin harb ve cidale meyyal olan
haleti ruhiyyesini nazara alan yüksek bir din, harbe aid ahkâmı nazardan uzak bulunduramaz. Kendi nıüntesiblerini in-delicab cihad ile, müdafaai
nefs ile mükellef tutmayan bir din, onların mahkûmiyetine, başka milletlerin esareti altına düşmelerine meydan vermiş olur.
Binaenaleyh harb hakkında bir takım hükümlerin mevcud bulunmağı, zarurîdir. Elverir ki bu hükümler, insanî ve ahlâkî bir takım ku-yud ve şürut
ile mukayyed olsun.
işte islâm hukukunun harbe müteallik olan hükümleri, bu matlûb kuyud ve şürutu tamamen camidir. Nitekim aşağıdaki meseleler, bu hakikati 

tenvir edecekdir. 
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Cihada Kıyamın Cevazı İçin  Vücudu İktiza  Eden Şartlar  :   
 
235 -  : Müslümanların cihad sahasına atılmaları için şu üç şartın vücudüne lüzum vardır;
(1) : Düşman, dini İslama olan daveti kabulden imtina etmelidir. Binaenaleyh düşman, bu daveti kabul ederse aradan harbilik sıfatı
zail ve cihaddan beklenilen en yüksek gaye hâsıl olmuş olacağından muharebeye mahal kalmaz.
(2) : Müslümanlar ile düşmanları arasında ahd.ve eman bulunmamış olmalıdır.
Binaenaleyh ahd ve  eman olunca  harb  edilmesi caiz olmaz.
(3) : Müslümanlarda  cihada kâfi   şevket  ve  kuvvet -bulunmalıdır.
Binaenaleyh harb için kâfi derecede kuvvet ve şevket mevcut olduğu zannedilmezse muharebeye teşebbüs caiz olmaz. Çünkü bu takdirde kendi 

nefislerini tehlükeye atmış olurlar. Hindiyye. 
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Cihad İle Mükellef Olup Olmayanlar  
 
236  - : Cihad, esasen bütün müslümanlara -  bazı vasıfları haiz oldukları takdirde - teveccüh eden bir vecibedir. Şu kadar var ki, bütün
müslümanlann bir cihada bilfi'l iştirak etmeleri daima kabil olamaz ve buna daima ihtiyaç da görülmez.
Binaenaleyh' bu vecibe, bir kısım müslümanlar tarafından ifa edilince diğerlerinden sakıt olur. Çünkü cihad ile istihdaf edilen gaye, is-iâm
kuvvetinin bir kısmiyle temin edildiği takdirde mütebakisinin harbe iştirak etmesine hacet kalmaz. Bu cihetledir ki, islâmiyetiı bidaye-t-inde de bir
çok gazvelere yalnız birer seriyye, birer muayyen kuvvet i'zamiyle iktifa olunmuşdur.
Maahaza muharebenin aldığı şekle,  harb  sahasının gösterdiği vüs ate göre cihad vecibesi taayyün eder, ya bir farzı kifaye veya bir farzı ayn  
mahiyetini  alır.   Nitekim   aşağıdaki  meseleler,  bunları  göstermek-dedir.                         
237 - : Cihad için nefiri hâs vuku bulduğu, yani: bir kısım ef-rad seferber hâline getirildiği takdirde cihad bir farzı kifaye mahiyetinde bulunur.
Artık bu vecibe, müslümanlann bir kısmı tarafından ifa edilince diğerlerinden sakıt olur. Meselâ hududdan birinde zuhur eden bir harb hâdisesini
bertaraf etmek için o sahada bulunan islâm kuvveti kifayet etdiği takdirde diğer efradın silâh altına celbine lüzum görülmez. Bilâkis cihad için
nefiri âmme lüzum görüldüğü, yani: harb mm-takasında ve civarında bulunan bütün efradın harb içirt seferber haline getirildiği takdirde cihad, bir,
farzı ayn mahiyetini kesbetmiş olur. Cihad, harbe sahne olan beldedeki ve bunlar kifayet etmediği suretde. bunlara aledderecat mütecavir bulunan
beldelerdeki bütün rnüsiümanlara bir vecibe olarak teveccüh  eder.
238 - : Cihad ile mükellef olanlarda aranılan evsafa gelince-o da bunların harbe kadir,  arızalardan beri   bulunmalarından   ibaretdir.
Binaenaleyh çocuklar, ihtiyarlar, zaiflar, hastalar, körler, topallar, nafakadan, yani: zad ile rahileden mahrum olanlar, cihad ile mükellef olmazlar.
Rahüenin - binek hayvanın lüzumu, mesafei sefer denilen en az on sekiz saatlik bir yere gidilmesi haline mahsusdur. Daha yakın bir mesafe için
rahile, şart değildir.
«(îmam Ahmede göre nafakadan maksad, gazaya iştirak edeceK şahıs ile gıyabında ailesine kifayet edecek mikdar maldır.)
239 - : Nefiri has halinde kölelere, kadınlara, ebeveyni iezi olmayan kimselere, alacaklıları ve kefilleri muvafakat etmeyen ve rehni bulunmayan
bir takım borçlulara ve bulundukları beldede fakahetleriyii teferrüd eden âlimlere muharebeye bilfiil iştirak vecibesi teveccüh etmez. Çünkü
köleler, efendilerinin hizmetleriyle muvazzaf dır la.'. Kadınlar ise bünyeleri harb şedaidini iktihama gayri müsaiddir. Bununla beraber evli olanları
kocalarının hukukuna riayetle mükellefdirler.- Ana babanın emirlerine itaat ise evlâd için bir farzı ayndir. Şu kadar yar ki, nefiri âm olmasa da
veliyyül'emr, bir şahsın her halde cihada iştirak etmesini emr ederse itaat etmesi vacib olur. Velev ki ebeveyni razı'olmasın. Zira bu halde
veliyyül'emre itaat, ebeveyne itaatden daha ziyade vacibdir. Başka bir tabir ile bu halde veliyyül'emr, itaat edilmeğe anadan babadan ehakdır.



Ödeme zamanı hulul etmiş veya etmekde bulunmuş olan borçlulaı ise bu hakkı zamanında  ödeyib alacaklıları,   kefilleri mutazarrır etme mekle
mükellef di rler. Şu kadar var ki, daini gaîb ve borca kâfi mali mev-cud olan bir medyun, vefatı halinde terikesinden borcunu ödemek üzere birini
vasî tayin etdikden sonra gazaya iştirak edebilir. Çünkü bu takdirde  alacaklının hakkı  mahfuz bulunmuş olur.
Bulunduğu beldede teferrüd eden bir âlimin ilm sahasındaki hizmeti ise harbe bilfi'I iştirakinden beklenilen hizmetden daha mühim, daha nafidir.
Binaenaleyh bunlar harb vazifesinden müstesna bulunurlar.
240 - : Nefiri âm halinde  kölelerde,      kadınlarda,      borçlularda, âlimlerde, hattâ savaşa kadir olabilecek çocuklar da cihad ile mükellef olurlat.
Velev  ki efendileri, kocaları,  alacaklıları,   ana  ve babaları razı olmasınlar. Çünkü bu halde cihada iştirak, bir farzı ayrı mahiyetini almış olur.
Düşmanın savletini el birliğiyle durdurmak zarureti tahakkuk etmiş  bulunur. Umumî  haklara   riayet  vazifesi,  hususî haklara   riayet vazifesine

tekaddüm eder, zararı âmmı def için zararı hâs ihtiyar olunur. Bedayî, Reddül'muhtar. 
[78]

 
Cihad İçin İsticar Cai Zolub Olmadığı  
 
241  - : Harb halinde cihad işleri için isticar.caiz değildir. Çünkü bunlar, bir vecibe olduğundan bunların ifası için ücrt alınamaz.
Binaenaleyh bir kimse, kendi yerine muharebede bulunmak üzen; bir şahsı muayyen veya «şu harbin nihayetine kadar» diye gayri muayyen bir
müddetle isticar etse icare muteber olmaz. Artık o şahıs, muharebede bulunacak olsa elde edilen ganaimden kendisi müstefid olur, müsteciri
müstefid olamaz. Velev ki ganaimden alınacak' seninin müs te'cire aid olması, şart edilmiş olsun.
Kezalik: bir müslim, kumandanın: «Şu düşmanı öldür, sana şu kadar ücret vereyim» demesi üzerine o düşmanı öldürse tayin edilen ücrete 
müstahik olmaz.                                                      ,
242 - : Bir müslim, harb esnasında siper kazımak, istihkâm yapmak gibi cihaddan sayılan işlerde bulunsa ücrete müstahik olmaz. Fakat harb
haricinde olarak bu gibi şeyleri yapanlar, ücrete müstahik olurlar. Zimmîler ise her iki halde de ücret alabilirler. Çünkü onlar, cihad ile mükellef
değildirler.
243 - : Cihad işleri için harb halinde ne beytül'malden, ne de sev-vet sahihlerinden ücret almak bir müslim için'caiz değildir.  Çu  kadar var  ki, 
islâm ordusunda kuvvet ve  kesret gayri   mevcud,  beytülmalde-mücahidleri idare ve iaşe edecek emval, mefkud bulunduğu takdirde halkın ücretle
asker tedarük etmesi veya bu maksadla veliyyülemrin halk-dan bir mikdar para alması caizdir.
Zenginlerin  kendi tîbi nefsleriyle gazilere yardım  olsun   diye  nakden muave-netde bulunmaları ve bu veçhile cihada mâlen iştirak etmiş olmaları

ise müstahsendir, gerek beytülmalde mal bulunsun ve gerek bulunmasın. Siyeri Kebîr, ReddüI1 muhtar.       
[79]

 
Cihad  Halinde  Veliyyül'emrin  Kumandan             
Tayini Ve Tavsiyeleri :                          
 
244 - : Harbe lüzum görülüb de bir cihete bir ordu veya bir se-riyye gönderileceği takdirde veliyyül'emrin ilk yapacağı şey, bunların Üzerlerine bir
emir - kumandan tayin etmekdir. Çünkü askeri sevk ve idare, raiyyeye nezaret, orduda ittifak ve ittihadı temin, iktiza eden ahkâmı tenfiz için bir
emîre ihtiyaç vardır, her hâdisede veliyyül'emre  müracaat edilmesi müteazzirdir.
245 - : Harb için tayin edilen kumandan makamına  «imare alel-cihad» denir ki, imareti hassa, imareti âmme kısımlarına ayrılır..imareti hassa,
yalnız harb işlerini tedvife maksurdur. İmareti âmme ise harbi İdareye, ganimet mallarını taksime, müsaleha akdine vesaireye şâmildir. Istılah 
kısmına müracaat!.
Harb, cüret ve şecaate, hüsni tedbire, ganaimi taksim hususunda hıfz ve amenete, hi'sab ve kitabete mütevakkıf dır. Bu cihetle veliyyül-emr, bu iki
ciheti bir zat uhdesine tefviz edebileceği gibi başka başka zatların uhdelerine de tefviz edebilir. Bu babda ehliyyet ve ihtisas 'aranır.
Şayed veliyyül'emr, ganimetlerin taksimini emiri harb ile emiri kısmet olmak üzere tayin edeceği iki zatın uhdesine tevdi ederse bu husus-da
bunlardan biri müstakillen hareket edemez, taksimi birlikde yapmaları icab eder.
246 - : Kumandan tayin edilecek zatın âdil, müdebbir, harb siyasetine vâkıf, muharebe usulüne aşina, halâl ve harama âlim, şefkat ve şecaatle
muttasıf, lâubaliyâne bir tarzda mehlekelere  atılmalıdan müe tenib olması lâzımdır. Çünkü bu gibi evsafı haiz olmayan bir kimsenin kumandan
tayin edilmesiyle bu  tayinden  beklenilen  faideler hâsıl -olamaz.
247 - : Harbe kumandan tayin edilen zat, talialarla = casuslarla, tasaffuhi ceyş ile = orduyu muzir eşhasdan tasfiye ile ve isti'razı ceyş ile  =  orduyu
teftiş ve müşahede ile meşgul olmak icab eder.
248 - : İslâm ordusunda   livalar,   re'yetler,   yani  sancaklar ile âlemler bulunur. Livalar, veliyyül'emre, re'yetler de kumandanlara mahsusdur.
Orduda «şiar» ittihazı da mendubdur. Yani:-Jıer fırkanın kendisine mahsus bir alâmeti, bir parolası bulunur. Istılah kısmına müracaat!
249 - : Kumandanlara ve orduya karşı yapılacak tavsiyelere gelince veliyyül'emr, tayin edeceği emîre evvelâ ittika tavsiye eder, yani; gerek kendi
nefsi hakkında, ve gerek kumandası altımda bulunacak erler hakkında güzelce hareket ve muamele etmesini, harb halinde âdilâne davranarak
Öldürülmesi caiz, imhası muvafık olmayan, şeylere tecavüzden sakınmasını ihtarda bulunur ve daha icab eden emirleri verir.
İmaret, azîm bir emanetdir. Bunu ancak müttekî olan zatlar ikame edebilir.
Veliyyül'emr, sonra emîrin vuku bulan emirlerine, nehylerine itaat etmelerini orduya, seriyye efradına tavsiye ve ihtar eder.
250 - : Emîr, veliyyüremrin naibidir. Veliyyüremre itaat, bir vecîbe olduğu gibi onun naibine itaat de bir vecibedir. Hattâ efrad, emî-nn emr ve
nehy etdiği şeylerin faideli olub olmadığını idrâk edemeselet bile itaat etmeleri icab eder. Çünkü böyle içtihada mahal olan her hangi  bir hususda
veliyyül'emre  ve naibine itaat  lâzımdır.  Meselâ:   emîr, orduyu teşkil eden saka,  meymene, meysere vesaire gibi tecemmu'lara, hitaben «hiç
birinin harb halinde diğerine yardım İçin bulunduğu nok tayı terk etmemesini tenbih edecek olsa bu tecemmulann yerlerinden kımıldanmamaları
lâzım  gelir. Velev  ki bîr  tecemmua  düşmanın galebesinden korksunlar,
251 - : Emîrin emr ve nehy etdiği şeyin bir ma'siyet veya helaki mucib, gayri muvafık İpir hareket olduğu herkesçe müsellem bulunursa o halde
kendisine itaat icab etmez. Çünkü halika ma'siyeti müstelzim olan hususlarda mahlûka itaat edilmesi caiz değildir. «Mafevkin kanuna muhalif



emirlerine ittiba olunmaz» düsturu da malûmdur. Maamafih böyle ma'siyeti müstelzim bir emr ve nehy halinde de sabr ve tahammül edilerek emîr
üzerine huruç ve tahakkümden müeanebet lâzım gelir.
252 - : Emirülceyş, kendisinin meşru bir emr veya nehyine mu-halefetde bulunmuş olan bir mücahidi hemen te'dibe kıyam etmez. Belki bir daha
böyle hareket etmemesi için kendisine nasihat verir. Şayei o mücahid, bir özre mebni olmaksızın ikinci bir muhalefetde daha bu lunursa o zaman
te'dib eder.
Özür hususunda mücahid, yeminiyle tasdik edilir. Zira te'dibden kurtulmasını müstelzim olacak bir şeyin vukuunu iddia etmiş olur. Mu ayyen
hasrm bulunmayan bir müddeî ise yeminiyle tasdik olunur. Bu halde sıdka ihtimali olan bir haberi yemin ile te'kid etmiş olacağından tedibden

kurtulması lâzım gelir. Siyeri kebîr, Bedayî, Hindiyye. 
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Harb Halinde Veliyyül'emre Ve Gazilere Teveccüh Eden İlk Vecibe  
 
253  - : Müslümanhkda cihadın gayesi,   ülkeler  fethetmek,  başka milletler üzerine hâkimiyet tesis eylemek gibi şeyler değildir. Belki - yu kanda
da işaret edildiği üzere beşeriyeti hak ve hakikatden haberdar ederek bir vahdet ve uhuvvet dairesinde cem ile ebedi bir saadete k'a-vuşdurmakdan
ibaretdir.
Binaenaleyh gayri müslim düşmanlar ile harb edecek olan veliyyüremrin ve gazilerin ilk vecibeleri, düşmanları bu gayeyi kabule davet etmekdir.
254  - : Kendileriyle harb edilecek gayri  müslimlei   şu iki halden hâli olamaz:
(1) : Dİnİ islâmdan evvelce haberdar bulunmuş. olurlar. Kt,-ndi muhitlerinde islâmiyete dair malûmat, şayi ve davet vaki bulunmuş olur. Bu halde
bunlar ile harbe başlamadan evvel kendilerini islâmiyet! kabule davet etmek icab etmez. Çünkü bu davet vecibesi, evvelce yapılmış demek
olmakla kendilerinde bir mazeret şübhesi bile kalmamışdır. Bu veçhile olan davet, «daveti hükmiyye» kabilindendir. Bu davet, müs-. lümanların
düşmanlarını dini İslama davet etmekde olmalarının ve ne gibi bir maksadla harb etdiklerinin şark ve garbe yayılmış olması
demekdir.                                                                      
Maahaza belki icabet ederler diye bir kerre dalıa davet edilmeleri evlâdır. Bunu kabul etmedikleri takdirde cizye vererek islâm ahdini, himayesini
iltizam etmeleri kendilerine ihtar olunmalıdır. Meğer ki bu davet ve ihtar, müslümanların hakkında harb bakımından bir zarar ve mahzuru, meselâ:
harb için elverişli vaktin gaib edilmesini müstelzim olsun. Bu halde davete, ihtara lüzum görülmeksizin harbe mübaşereı olunabilir.
(2) : Dini islâmdan evvelce haberdar, bulunmamış olurlar. Bu takdirde bunların ilk evvel islâmiyeti kabule davet edilmeleri icap eder. Tâ ki islâm
ordusunun ulvî maksadına vâkıf, onların öyle maddî bir menfaat uğrunda harb etmediklerine muttali olsunlar. Bu dâvett. de «dâ veti hakikiyye»
denir'. Bu davet, ekseri muhasara esnasında, yani: düşmanı ihata etmek, tazyika başlamak zamanında yapılır.
255 - : Dini  islâmdan evvelce haberdar  olmayan bir  milleti  daveti hakikiyye suretiyle  islâmiyete davet etmeğe, lüzum  vardır.  Çünkü cihaddaki
kudsî gayenin husulü vaiz ve  nasihatle,  güzel  mücadele île kabil oldukça bu hususda kılıç istimali muvafık olmaz.
Filhakika cehalet içinde yaşayan, ilâhî bir, dinin davetinden bihaber bulunan bîr millet, bu hususda bir dereceye kadar mazur sayılabilir. İşte
bunların bu babdaki mazeretlerini bii'külliyye kesib atmak, haklarında hücceti ilâhiyyeyi ikmal etmek için guzzatı müslimîn tarafından dini İslama
davet edilmeleri bir vecibe teşkil eder.
256 - : Dini islâmı kabule davet edilenler, bu daveti katul ederlerse islâm camiasına girmiş olurlar, kendileriyle harbe mahal kalmaz. Fakat bu daveti
kabul etmedikleri takdirde bir mikdar cizye vererek islâm zimmetini, islâm himayesini kabul etmeleri kendilerine teklif olunur. Bu zimmeti kabul
ettikleri suretde yine harbe meydan kalmaz, kendileri de dari islâm ahalisinden sayılırlar, muamelât hususunda müslü-manların lehine ve aleyhine
cereyan eden hükümler, onların da lehine ve aleyhine olarak cereyana başlar, malları ve canları müslümanlarm malları ve canları gibi mahfuz kalır.
Şayed bu ikinci şıkkı da kabul etmezlerse artık mücahitler, hakka tevekkül ve nusratı ilâhiyyeyt itimad ederek kemali sabr ve metanetle ma'rekeye
atılarak cihada mübaşeret ederler.
257 - : Gayri  müslim bir düşmari, müslümanlarm  yurduna ansızın hücum eder de kendilerini dini İslama davet, vaktin ziyaivle cüretlerinin
tezayüdüne bâis olacağı melhuz bulunursa artık davete  vesaire-ye bakılmaksızın savaşa mübaşeret olunur.   Çünkü  bu halde harb, bir müdafaai
meşrua mahiyetinde bulunacağından icrası te'hir  olunamaz.
258 - : Cihad sahasına  atılan   mücahidlerden  berhayat  kalanlar, «gazi», düşman silâhiyle terki hayat edenler de «şehid» unvanı mefharetini ihraz
ederler, bu mübarek şehidlerin feyzi şehadetle tetahhur eden na'şları, gasle muhtaç olmaksızın defn edilir.
Saffı harbde yaralamb harb sahası haricinde terki hayat eden bir islâm mücahidi de «mürtes» namım'alır, bunun hakkında şeh:d ahkâmı her veçhile
carî olmadığından mübarek naşı, gasl edilmeksizin defr. olunmaz. Istılah kısmına da müracaat!.
259 - : islâm mücahidleri için icabı hâle göre  biri biririn imdadına koşmak da bir vecibedir. Meselâ: dari harbe gönderilmiş olan bir seriyye,
düşman tarafından islâm serhaddine veya bir  islâm beldesine hücum edildiğini haber alınca zannı galibine göre hareket ed^r. Eğer o serhadde veya
beldede bulunan islâm  kuvvetleri,  oraları  müdafaa edebilecek bir halde zannedilirse seriyye, yoluna devam ederek  dari harbde cihad ile iştigal
eder.  Fakat müdafaa edemiyecekleri  ve kendilerine başka tarafdari yardım edilemiyeceği zannedilirse seriyye, daıi harbde-ı çıkarak dindaşlarının
imdadına koşar.     Çünkü bu halde   müslümanlara yardım, bir farzı ayn olur. Ve defi zarar, celbi menfaatten mukaddem bulunur.
260 - : Dar  harbde  muhtelif  cebhelerde  bulunan iki   seriyyeden biri.imdada muhtaç olduğu gibi bir tarafdan da bir islâm serhaddine veya
beldesine hücum vuku bulmuş ve imdada ihtiyaç görülmüş olsa diğer seriyye, eğer kuvveti kâfi ise iki kısma ayrılarak her iki tarafın imdadına
koşar. Fakat böyle iki kısma ayrıldığı takdirde hiç bir tarafın düşmanına mukavemet edemiyeceği zannedilirse tamamen   dari harbdeki öbür
seriyyenin imdadına koşar, onu kurtarmaya çalışır, kuvvetini beyhude yere iki parçaya ayırmaz. Hududdaki müslümanlarm imdadına sair islâm
kuvvetlerinin koşmaları mümkün olduğundan bu halde seriy-veye imdad ciheti tercih olunur. Meğer ki imdada muhtaç olan o seriy-ve, dari islâm
ordusuna serhadden daha yakın bulunsun. Bu takdirde serhaddeki  müslümanlarm imdadına koşulması tercih edilir.
Şayed  seriyye  ile  serhad ahalisinin vaziyetleri,   muavenete ihtiyaç ,: ve havf hususunda müsavi bir halde zannedilirse o diğer seriyye, kendisine
daha yakın olan tarafın imdadına koşmayı-tercih eder. Zira kendilerine  akreb olan seriyyenin düşmanı, kendilerinin en  yakın düşmanı demekdir.

Siyeri kebîr, Mebsut, Bedayî, DürrüTmuhtar, Hindijye. 
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Harb Halinde Yapılması Ve Katl İmhası  Caiz Olub Olmayanlar :
 
261 - : Senenin her hangi bir ayında cihada başlanılması caiz olduğu gibi düşmanın mukavemetini kırmak, zaferi, temin etmek için harn
vasıtalarından'hangi birini kullanmak da caizdir.
Binaenaleyh «eşhürülhurüm»   denilen  Receb, Zilka'de,  Zilhicce   ve Muharrem aylarında harbe başlanılabilir. Ve harbde her nevi silâh
kullanılabilir. Bu cihetle müslümanlar, harbde kendi taraflarından,icad edilmiş olan silâhları kullanabilecekleri gibi başka milletler tarafından icad
edilen silâhları da istimal edebilirler. nazmı celîli, müslümanları alel'ıtlak kadir oldukları kuv-' âyetleri ihzar etmekle mükellef tutmaktadır.  Bunun
içindir  ki,  vaktiyle müslümanlar, ordularında gerek, arablarm ve gerek  acemlerin icad ve istimal etmiş oldukları kavsleri ~ yaylan istimal
etmişlerdir.
Bu kavsler, şu veçhile bir taksime tabi bulunmakdadır:  Kavsler, iki kısımdır: kavsi arabî, kavsi farisî.
Kavsi arabî de iki kısımdır: kavsi Hicarî, kavsi Vasıtî. Kavsi farisî de İki kısımdır: kavsi yeddir ki, el ile atılır. Kavsi  ki, ayak ile atılır.
Bu  kısımların her biri,  zamanların ve  mekânların  ihtilâfına  göre müteaddid nevilere ayrılmış, bunlara dair kavsnameler te'lif edilmişdir-.
262 - : Müslümanlar, kendilerinin icad etmemiş oldukları  kavsi farisiyi kullanmamalıdırlar. Bu, eski İran mecûsîlerine aid bir silâhdır» diyenlere
karşı şöyle eevab verilmişdir:  «Mancınık  dahi  müslümanlann icad etmiş olduğu bir harb âleti değildir, bunu sair milletler icad etmiş, harblerde 
kullanmışlardır.  Bununla beraber  bu âlet,   taifin muhasarası esnasında tarafı nebeviden istimal edilmişdir.»
«Kezalik: harblerde hendek kazımak da eski Iran mecûsîlerine  aid bir âdet iken bu da Hendek gazvesinde Resuli Ekrem Efendimiz  tarafından
kabul buyurmuştur.
Velhâsıl: silâh hususunda harb usulüne ve harb icablarına riayet edilmesi lâzımdır.
263 -  Harb  halinde   düşmanın  kal'aları,   müstahkem mevkileri, mezralariyı tegcereleri - görülen lüzumebni - mancınık ile, yakıcı, maddeler ile,
su ile vesair vasıtalar ile tahrib ve imha edilebilir. Çünkü harb icablarından olarak hayatlarına kasdedilmesi caiz olan kimselerin yurdlarma,
mallarına kasdedilmesi de evleviyetie caiz bulunur. Böy le bir hareketin tecviz edilmemesi, harbin zarurî olan icablartna muhalif, düşmanın fırsat
buldukça yapacağı bu gibi hareketlerine mukabelei bilmişi! imkânını eâlib, zaferin tecellîsine mani olabilir. Şu kadar var ki, mahsur bir karanın
veya bir beldenin içerisinde kadınlar, çocuklar, bazı mtiaüm esirler, tacirler bulunabileceği cihetle bu yerlerin başka vasıtalar ile elde edilmesi kabil
bulundukça mancınık, top, su gibi vasıtalar ile tahribine kıyam edilmemesi icap eder. Dürri Muhtar, Reddi Muhtar, Be-dayî.
«(Maliki fuk ah asının beyanına göre düşmana karşı zehirli vok, süngü kull anılması, atılması naramdır. Cihadm memnu alındandır. Düşmanın
içeceği şarab destilerine zehir katılması da kerîhdir. Muhammedi Hırgî.)
264 - : îslâm  ordusu  tarafından iğtinam   edilmesi   melhuz olan mezreaîarm, müsmir ve gayri müsmir ağaçların yok yere kesilmesi,, ya-kıhb
yıkılması lâzım gelir. Aksi suretde hareket edilmesi bir isaetdir.
Maahaza bu veçhile tahrib ve imha yüzünden katilleri caiz olmayan bazı kimseler öldürülmüş, bazı ekinler, ağaçlar mahvedilmiş bulunsa, bundan
dolayı diyet vesaire namiyle tazminat itası lâzım geımez. Çünkü hâdise, dari harbde mühderüddem = kam heder olan kimseler arasında ve gayri
mütekavvim mallar hakkında vaki olmugdur.
265 - : Dari harb ahalisinden oldukları halde katilleri şer'an ha-lâl olmayan kadınlardan, çocuklardan herhangi biri her nasılsa müca-hidler
tarafından kati edilmiş bulunsa bunlar da mühderüddem olmuş olurlar.  Çünkü  harbî bulunmaları,  mühdirdir, yani:  hakkı  hayatlarını mübtildir.
Şunu da ilâve edelim ki, Hazreti Ömer (radıyallahü tealâ anh) iie bazı zevata göre düşmanı ateş ile yakmak ve düşmana ateş atmak caiz değildir.
Diğer bazı zatlara göre de eğer ibtid düşman bu veçhile hareket ederse müslümanlann da bilmukabele böyle hareket etmeleri caiz olur.  (tmam
Şafiîye göre düşmanın meakıIİ, yani: iltica edecek müstahkem mevkileri var ise, haneleri, ağaçları vakılabilir, yok ise bunları yakmak kerihdir.)
266 - : Düşman efradı, esir etdikleri bazı müslümanları veya islâm çocuklarını siper ittihaz etmiş olsa yine kendilerine karşı tilâh istimali, tüfenk
atılması caiz olur. Bu halde islâm  mücahidleri,  siper itti haz edilen müslümanları değil, belki onların arkalarında saklanan düşman efradını
kasdederek harbe devam ederler. Bunun neticesinde bazı müslümanlann şahadetine sebebiyet vermiş olsalar da bundan dolayı ra-cih olan kavle
nazaran üzerlerine ne diyet, ne de  keffaret lâzım gelir. Çünkü cevazı şer'î, zamana münafidir. Bir vecibenin ifası, garamata karin olamaz. Aksi
takdirde bıy vecibenin ifası sekteye  uğrar, bu yüzden düşman istifade ederek islâm ordusunun galibiyetine mani olabilir, umumun menafii için bu
hususî zararlar iltizam edilmiş olur
267 - : îslâm ordusunda -görülecek bir menfaat ve maslahat-1, mebni - gayri müslimlerin de bulunarak harbe iştirak etmeleri caizdu. Şu kadar var ki
bunlar, islâm bayrakları  altında hareket etmelidirler. Tâ ki haklarında islâm kumandanlığının hükmü galib olsun.
Müslümanlar da - kendileri için bir maslahat mevcut olduğu tak dirde - gayri müslimlerin kendi  aralarında yaptıkları    muharebelerde iki tarafdan
birine yardım edebilir. Fakat bir maslahat mevcud  olmadığı takdirde gayri müsiimlere: aid bir ordunun kuvvetini, sevadım teksir etmeleri lâik
değildir. Siyari Kebîr, Bedayî.       
268 - : Dari harbde düşmana karşı igare - şebhun   =   çapul da caizdir.
Binaenaleyh düşmana karşı gündüzün veya geceleyin baskın yapılarak silâhları vesair mallan ellerinden alınabilir. . Bu, harb icablann-dandır. Bu
gibi şeyler hakkında ganaim ahkâmı cereyan eder.
269 - : Harb halinde   mübareze de  caizdir.   Maamafih   bir islâm mücahidinin mübareze sahasına atılabilmesi için iki şart vardır. Birisi: bu
mübariz;   şeci, zî necdet,  hasmını  yeneceğine kani bulunmalı.   Aksı halde mübarezeden menedilir.   ikincisi bu mübariz,  askerin kumandanı
olmamalıdır. Çünkü  müdebbir bir kumandanın fıkdanı,   askerin inhiza-mına müeddî olur.
Maamafih imamı Âzam hazretlerine göre ilk evvel bir müslünıaı tarafından düşmana mübareze teklif edilmez. Zira her hangi bir şalın mübarezeye
davet, onun hakkında bir nevi hususî bir tecavüz ve teaddî sayılabileceğinden buna islâm adalet ve  mürüvveti  müsaid  değildir.
270 - : Mübareze için veliyyülemrdfn, kumandandan  istizâne   lüzum yoktur. Çünkü harb halinde buna delâleten izin vardır. Fakat ku mandan
mübarezeyi men etmiş bulunursa artık bir mücahidin kendi kendine mübarezeye kıyam etmesi caiz olmaz, bü sarahat karşısında artık delâletin
hükmü kalmaz.
 (Şafiîlere göre mübareze için her halde emîrin sarahaten müsaadesi lâzımdır.)



271 - : Düşmanın   gayzini  arttırmak   için içlerinden bazı   mühim maktullerin başlarını başka bir yere götürerek teşhir etmekde bir beis yokdur.  
Bununla  o  maktullerin  şerlerinden kurtulmuş     olduğuna  dair herkesçe bir kanaat husule gelmiş olur.
272  - : Kıtale   mübaşeret eden veya müteheyyi   ve   müstaid   bulunan her düşman eri kati edilebilir.
Harb nihayete erib zafer- elde edildikten sonra müslede oulunmart, yani: başkalarına ibret olsun, diye düşmanın burnunu, kulağın; ve sair bazı
uzuvlarını kesmek, gözlerini oyarak kendisini çirkin bir şekle sokmak, memnudur.
273  - : İslâm mukatilleri,  yani:  düşman île  harb  eden mücahid-ler, iki sınıfa ayrılır:
(1) Mürtezikadır ki, bunlar ashabı divandır.   Yani:   divanı  askerîde   mukayyed   olub  kendilerine beytülmaîden münasib  mikdar   ataya tahsis 
edilmiş  olan ehli cihaddır.  Zamammızdaki  muvazzaf  ve  ihtiyat erleri gibi.
(2) : Mütetavviadır ki, divanı askerîden hariç olub mahza Hak rı-zasiyçin cihada iştirak eden müslim şehir, köy ve badiye ahalisidir. Bunlara
«gönüllü efrad»  denir.
Kadınlar ile çocuklar, bilfi'l mukateleye iştirak etseler debün yelerîndeki zaafa mebni - mukatil sayılmazlar.
274 - : Harb esnasında kadınları, çocukları, şeyhi fanî denilen ihtiyarları, körleri, mefluçları, matuhları,     kötürümleri,   sağ  eli   kesilmiş olanları,
savmialarında yaşayan veya dağ başlarında gezib dolaşan ra-hibleri, nâs ile ihtilât etmeyen kenîse hademesini öldürmek caiz değildir. Çünkü
bunlar, harb ve kital ehli değildirler.
Fakat bunlardan biri harbe bilfiil iştirak eder veya harbe teşvikde bulunur veya harb işlerinde reyinden istifade olunacak bir vaziyetde görülürse o
takdirde öldürülebilir.
275 - : Harb   esnasında   öldürülmeleri   caiz olmayanları  harbden sonra da öldürmek caiz değildir. Meğer ki evvelce harbe iştirak etmiş veya
teşvikde bulunmuş olsunlar. Şu kadar var ki, çocuklar ile matuh lar bu hususda da müstesnadırlar. Bunlar evvelce harbe iştirak etmiş olsalar da harb
bitdikden sonra artık öldürülmezler, velev ki müslüman-lardan bir çok kimseleri şehid etmiş bulunsunlar. Çünkü esirleri öldürmek, bir ukubet
maksadına müsteniddir. Bunlar ise ukubet ehlinden değildirler.  Harb  esnasında kati  edilmeleri  ise  ukubet nıaksadiyle   değil, belki  bilfiil vaki
olan serlerini def maksadına mebnîdir.
Maahaza gerek harb esnasında ve gerek harb sonunda katilleri caiz olmayan eşhasdan her hangi birini öldürmek, kendileri islâmiyeti kabul
etmemiş veya kendilerine eman verilmemiş ise - zamanı icab etmez, bu yüzden katile diyet gibi, keffaret gibi bir ceza teveccüh etmez. Zira dari
harb ahalisinden bulunan bu gibi şahısların kanları masum ve mütekavvim değildir. Şu kadar var ki, bunları öldürmek bir ma' siyet demek
olacağından bundan dolayı katilin taib ve müstağfir olması icab  eder.
276 - : Harb neticesinde elde edilen bir "beldedeki  katilleri gayri oaiz eşhas, imkân mevcud ise dari İslama nakl edilir, dari harbde bırakılmazlar.  
Meğer  ki   bırakılmalarında bir   zarar,  nakillerinde  bir faide melhuz olmasın.
Elde edilen emtia ve esliha ile hayvanat dahi kabil ise dari İslama nakl edilir, değilse emtia ve kesüdikden sonra hayvanat yakılır, silâhlar da kabil
iso yakılır, değilse kırılarak parçaları toprakda gizledilir. Bun-İardan düşmanın hiç bir veçhile istifadesine meydan bırakılmaz.
Bu veçhile hareketin cevazı, imamı Âzam'ın içtihadına göredir. Mebsut, Bedayî, Hindiye.
«(imam Mâlike göre düşmandan alman hayvanatı öldürüb yakmak, müsîe sayılır. Müsle ise şer'an memnudur. Resuli Ekrem'in düşman hayvanatını
öldürdüğü  rivayet olunmamışdır.   Bidayetül'müctehid.
İmam Şafiî ile imam Ahmede göre de düşmandan elde edilen emtia ve saire gibi malları mâlikinden başkasının kırmak, kesmek, yakmak suretiyle

imha etmesi caiz değildir.) 
[82]

 
Dari İslam İle Rart Harbin Mahiyetleri :
 
277 - : Müslümanların eli   altında  hâkimiyeti dairesinde bulunan ) erler birer dari islâmdır ki, ehli islâm,  oralarda emn ve eman içinde yaşayarak
vazifei diniyelerini ifaya muktedir bulunurlar.
Müslümanlar ile aralarında müsaleha ve müvadea bulunmayan gayri müslimlerin hâkimiyeti altında bulunan yerler de birer dari harbdir. Bunların
gayri müslim ahalisinden her birine «harbî» denilir.
278 - : Bîr dari harbin dari islâm haline gelmesi için yalnız bir şart vardır ki, o da o darde islâm ahkâmının icra edilmeğe başlamasından ibaretdir.
Velev ki içinde onun eski gayri müslim ahalisinden bazıları mukim bulunsunlar, velev ki o dar, dari İslama muttasıl bulunmasın.
Binaenaleyh islâm mücahidleri, gayri müslimlere aid bir ülkenin herhangi bir beldesini feth ederek içinde cuma, bayram vesaire gibi islâm
ahkâmını icraya başlasalar o belde bir dari İslama tahavvül etmiş olur. Bu hususda bütün hanefî müctehidleri müttefikdirler.
279 - : Bir  dari islâmın  - Allah  Tealâ  muhafaza buyursun - bir dari harbe tahavvülü, İmamı Azam'a göre şu üç şartın tahakkukuna mütevakkıf dır:
(1) : Dari  harbe   muttasıl   olmalıdır.
(2) : içerisinde şirk ahkâmı icra edilmelidir.
(3) : İçinde evvelki eman ile emîn bir müslim veya zimmî kalma-nıış olmalıdır.
Evvelki emandan maksad, müslim için islâmiyeti cihetiylo, zimmî için de akdi zimmeti sebebiyle islâm hükümetinin kuvvetine müstenid olarak 
sabit bulunan emniyet ve  selâmetdir.
Bu üç şart tahakkuk etmedikçe bir belde veya bir ülke dari harb sayılamaz.
Bu kavle göre bir islâm beldesi, mücerred ehli harbden birinin galebe ve istilâsiyle veya ahalisinin bil'irtidad ahkâmı küfrü icra etmesiyle veya
içindeki ehli zimmetin nakzı ahd ederek tegallübde bulunmasiy-le dari harbe inkılâb etmiş olmaz. Meğer ki mezkûr üç şartın üçü de tahakkuk etsin.
Bedayi, Tenvir.
280 - : Yukarıda yazılı üç şartın tahakkukiyle dari harbe tahav-vül eden bir islâm beldesi, tekrar islâm mücahidleri tarafından feth ve ı'stirdad 
edilince evvelki  hükmüne rücu eder. Yani:   arazisi  öşriyye ise yine öşriyye, haraciyye ise yine, haraciyye olur. Kadim ahalisi, kablel-kisme avdet
edince  mallarını meccanen alırlar1, taksimden sonra gelince de yalnız kıymetleriyle alabilirler.
281 - : İmameyne   göre  her  hangi bir   islâm   beldesinde  ahkâmı küfr icra edilmeğe başlandığı, yani: harbî bulunan nâfizülhükm bir hükümdarın
istilâsına maruz kaldığı takdirde dari harb haline gelmiş olur. Çünkü bir darin bir dari harb olması; gayri müsljmlerin meneası, kuvveti,  ordusu 



itibariyledir.  Bunları   da   nâfizülhükm  olan   hükümdarları va hükümetleri temsil eder.
Binaenaleyh hükümdarı harbî olan her hangi bir ülke, bir dari harb bulunmuş olur. Velev ki diri is'âma muttasıl olsun. Müfta bin olan da "budur.
Nitekim bir fetvada şöyle denilmişdir:
cBilâdi islâmiyyeden bir beldenin civarında vaki karyelerde müte-mekkin olan zimmîler, itaati veliyyül'emrden bilkülliyye huruç edib bazı bilâdi
islâmiyyeye istilâ ve müslimîn ile muharebe için temekkün ve te-hayyüz eyleseler bu taifenin karyeleri çer'an darülharb olub haklarında harbî
ahkâmı carî olur. Mecmuai cedide, Dürer, DürrüTmuhtar, Hindiyye. (Şafiî fukahasının beyanına nazaran dari islâm şöylece uç kısımdır  :
Müslümanların   ikamet   etdikleri beldeler.
 (2) : Müslümanların   feth  edib   eski  ahalisini   içerisinde  hii   cizye mukabilinde iskân eyledikleri  beldelerdir.   Bunların arazisi, gerek  
kendilerine temlik edilsin ve gerek edilmesin. İslâm hükümetinin istilâsı altında bulunması kâfidir.
(3) : Evvelce müslümanların  ikamet edib   bilâhare  gayri   jzıüslinr îerin zabt etdikleri beldelerdir. Müslümanların bu beldelere olan kadîm
istilâları, bunlarda dari islâm olmak  hükmünün istimrarı  için kâfidir.
Demek oluyor ki: bir belde bir kerre dari islâm oldu rnu, artık on-üan sonra mutlaka, yani: gerek bilâhare oraya gayri müslimler, müstevli olsunlar
ve gerek olmasınlar ve orada müslimlerin ikametine gerek müsaade etsinler ve gerek etmesinler orası, dari, küfr, dari harb hükmünde olamaz.

Tuhfetül'muhtac.) 
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Dabi Habbe Götürülmesi Muvafık Veya Memnu Oltjb Olmayan Şeyler  
 
282 -  : Müslümanlara  karşı  düşmanın  harb   kuvvetini  arttıracak şe'yleri dari harb ahalisine satmak, muvafık değildir.
Binaenaleyh müslüman tacirlerin silâh, demir, zimmî köle gibi şeyleri dari harbe götürüb satmaları kerihdir. Böyle bir hareket, müslü-manların
aleyhine olmak üzere düşmana bir yardım demekv.3v Bu cihetledir ki, dari islâma gelmiş olan bir harbînin silâh satın almasına meydan verilmez.
Şayed satın almış olsa dari harbe götürmesine müsaade edilmez. Dari islâm getirmiş olduğu bir silâhı istibdal etmek istediği takdirde de bakılır:
eğer bu iki silâh biri birine muadl ise veya tebdilen alacağı silâh daha aşağı ise bu istibdale müsaade edilir, aksi halde müsaade edilmez.
283  - : Kura' denilen at, deve gibi yük hayvanlarım da dari harbe satmak için götürmek muvafık değildir. Nakl vesaitinden bulunmayan koyun,
keçi gibi hayvanlar, küra'dan sayılmaz. Binaenaleyh bu gibi hayvanları tüccarın dari harbe götürmesi caizdir.
284  - : Tüccarın  «meyere» denilen kumaş, mata,  taam gibi şeyleri - müslümanların ihtiyaçlarından fazla olduğu takdirde - dari harbe çıkarıb
satmalarında bir beis yoktur. Bu husus, asırlardan beri tacirler arasında carî bir âdet hükmünü almışdır. Müslümanların ticaret maksadiyle dari
harbe gidib gelmeleri de münker bir hareket görülme-mişdir.  Hattâ deniliyor ki: bazı emtia, edviye vesaire gibi şeyler,  dari harbde bulunmakdadır, 
bunlara müslümanların  ihtiyacı vardır. Halbuki müslümanlar, kendi ülkelerindeki şeyleri dari harb ahalisinden men-ettikleri takdirde onlar da
mukabelei bilmisilde bulunacaklardım.  Böyle bir hal ise âmme maslahatına muhaîifdir. Binaenaleyh bazı şeylerin dari harbe götürülüb satılması,
ruhsatı şer'İyeye iktiran etmişdir. Maahaza kat'î bir lüzum görülmedikçe dari harbe gidilmemesi  izzeti  nefsi ve dini muhafaza noktai nazarından -
efdal görülmektedir.
285 - : Muharebede bir  düşman kalesinin muhasarası   esnasında mahsur düşmana me'kûlât ve saircden hiçbir şey satılamaz. Çüiıkü böyle bir satış,
düşmana iane olacağından harb maksadına münafi bulunur.
286 - : Ta'zimi vacib, istihfafı han.ım olan şeyleri dari harbe götürmek de memnudur. Meğer ki muhafazaları hakkında îam bir emniyet mevcud
olsun.
Binaenaleyh dari harbe azimet edecek islâm mücahidlerinin yanlarında mesahifi şerifeyi, hadis ve fıkıh kitablarını bulundurabilmeleri içii. büyük
bir kuvvet teşkil etmeleri lâzımdır. Bir seriyyeden, küçük bir müfrezeden ibaret olan mücahidler, bunları beraber götürmemelidirler. Zira bunların
düşman eline düşerek istihfafa maruz kalmaları melhuzdur.
287 - : islâm mücahidlerinin kadınlar ile beraber dari harbe sefer edebilmeleri için de bakılır:;eğer mücahidler, bir ceyşi azîm İse yanlarında bazı
kadınların bulunmasında  mahzur  yokdur.     Bu kadınların yaşlı kadınlardan ve cariyelerden müteşekkil olmaları evlâdır.  Bunlara askerin
yemeklerini pişirmek, çamaşırlarını yıkamak gibi şeylerden dolayı ihtiyaç görülebilir. Fakat mücahidler,  bir seriyyeden ibaret iseler yanlarında
kadın bulunduramazlar.  Çünkü bu  kadınların  düşman eline düşmeleri tehlikesi melhuzdur.
288 - : Sügurda   =  düşman  sınırlarında,   düşmanın  hücumundan korkulacak yerlerde ikamet eden mücahitler, serhadlerde aleddevam ikamet
edib mürabit namını alan islâm kahramanları, yanlarında ailelerini1 beraber bulundurabilirler. Şu şart ile ki, yüz gösterecek düşmanı defa veya bu
halde ailelerini islâm toprağına çıkarmaya kadir bulunsunlar.
Serhadlerde tevattun eden ahalii islâmiyye, oralarda müslümanları düşmanlarının şerrinden siyanet ve muhafaza maksadiyle ikamet ettikçe

mürabitlerden sayılırlar. Bedayî, Tenvir, Reddül'muhtar. Ribat ve mürabit kelimeleri için ıstılahlar kısmına müracaat!. 
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Harbe Terglb Için Verilen Mala Tenfile
 Müteallik Meseleler :
 
289 - : Veliyyül'emr  veya  emîr,   lüzum  görürse   fazla  bir  sehm, bir atiyye veya muayyen bir para vermek üzere mücahidleri harbe ter-gib ve
teşvikde bulunabilir. Buna «tenfil» denir. Bu veçhile verilen mala da «nefl» denilir. Cem'i:  «enfal» dir.
290 - : Tenfil iki kısımdır:  Biri:  tenfili hâsdır ki, bir kısım gazilere aid bulunur. Bu veçhile tenfilin harb esnasında veya harb ibtida-sında
yapılması, mendubdur. Fakat düşmanın inhizamından veya ganimetlerin ihraz edilmesinden, sonra yapılması, caiz değildir. Çünkü bu takdirde diğer
gazilerin selimlerine tecavüz edilmiş olur.
Diğeri: tenfili âmdır ki, bütün gazilere karşı yapılmış olur. Bunda da iki suret vardır:
Birinci suret: veliyyül'emr canibinden gazilere hitaben: «Her kim ne elde ederse kendisinin olsun» diye tahsis veçhile olur. Bu halde her gazi, elde
edeceği mala, esire derhal temellük eder, bunun humsi - beş-de biri alınmaz.



İkinci suret: veliyyülemr tarafından: «her ne elde ederseniz sizin olsun» diye teşrik veçhile yapılır. Bu, caiz değildir. Çünkü bu takdirde piyade ile
süvarinin şehmleri karışır, taksim meselesi nizaı mucib, maksada münafi olabilir.
291 - : «Her  mücahid,   harb   sahasında öldüreceği   düşmanın   se-lebine  ~ elbisesine, silâhına, parasına nail olsun»  tarzında vaki olacak tenfil de
tenfili âmmın birinci suretine dahil olacağından caizdir.
Binaenaleyh böyle bir emre mebni herhangi bir muharib düşman neferini kati eden bir mücahid, onun selebden madud emvaline mâlik olur. Buna
diğer gaziler iştirak edemezler.
292 - : .Ganaimden veya «ra'zh»  denilen atayadan  nasibi  olabilecek her şahıs, tenfil dairesine dahil olabilir.
Binaenaleyh bir kumandan, ordusuna hitaben: «her kim düşmanın şöyle göyle bir malını elde ederse onun meselâ dörtde birine mâlik olsun» diye
tenfilde bulunsa- buna kadınlar, çocuklar, köleler, zimmîler de dahil olmuş olurlar.
293 - : Bir kumandan,  ordusuna hitaben:   «Her kim  düşmandan birini öldürse selebine malik olsun» diye tenfilde bulundukdan sonra ordusuna
imdad için dari islâmdan diğer bir askerî kuvvet gelib iltihak etse bakılır: eğer kumandan, bu kuvvei askeriyyenin de kumandanı ise yapmıg olduğu
tenfil, bunlara da şâmil olur ve illâ şâmil olmaz.
294 - : Elde edilecek şeyin fazlasiyle tenfil edildiği takdirde bakılır: Eğer tenfilden makâad, yalnız mal elde etmek ise o fazlanın verilmesi lâzım
gelmez. Fakat maliyetden başka bir şey ise verilmesi lâzım gelir. Şöyle ki:
Veliyyül'emr, «Her kim düşmandan, meselâ: on bin kuruş iğtinam ederse kendisine yirmi bin kuruş verilecektir.» demiş olsa iğtinam halinde bu
fazla olan on bin kuruşun ganime verilmesi lâzım gelmez. Çünkü böyle bir tenfilde umummüslümanlar için bir faide melhuz değildir.
Fakat: «Her kim düşmanın bir neferini esir ederse kendisine onunla beraber on bin kuruş verilecekdir» denilse bu şarta riayet edilmek lâzım gelir.
Zira bir neferin elde edilmesi, düşman kuvvetine tesir edebileceğinden bunun mukabilinde fazla mal verilmesinde umum için bir faide melhuzdur.
295 -  : Meçhul  iie  tenfi! caiz,   mikdarını   tayin   voliyyüi'einrc   aid-dir.
Binaenaleyh veliyyül'omr: «Her kim düşmandan bir .şey elde öderse kendisine ondan bir parça veya bir mikdar verilecektir., dese igtirıam halinde
bu parçanın veya mikdarın tayini reyine muhavvel bulunmuş olur.
296 - : Veliyyül'emr: «Her kim bir düşman neferini Öldürürse se-lebine mâlik olsun» demekle esirler arasında bulunan bir şahıs, düşmanın bir
neferini  öldürse bakılır: eğer ganaimin taksim  veya  bey'inden evvel Öldürmüş ise maktulün selebi, ganaime dahil olur ve eğer taksim veya
beyiden sonra öldürmüş ise bu seleb, o esirin mevlâsma aid bulunur.
297 - : Veliyyül'emr : «Şu düşman alicini  mübarizini  kim  Öldürürse selebine mâlik olsun» demekle  bir mücahid,  o  mübarizi  vurub atından
düşürdükden ve kendisini yakalayıb İslâm ordusuna getirdikden sonra o vuruşun tesiriyle bu mübariz Ölecek olsa selebi o mücahide aid olur, Meğer
ki bu mübariz, sair ganaim ile beraber mücahidler arasında taksim edildikden sonra ölsün. Bu takdirde selebi, o mücahide  aid olmaz.
Alic; güçlü, kuvvetli, iş ehli, nefsini müdafaaya kadir kimse demek olduğundan esirlerin mübadelesinde ve vasıflar nazara alınır.
298  - : Veliyyüremr,   mücahidlere   hitaben:   Sizden  bir  kimse bir düşman neferini öldürürse seîcbİ kendisinin olsun» diye tanfilde bulunmakla
iki kimse birlikde bir düşman neferini Öldürecek olsalar selebine müştereken müstahik olurlar. Çünkü bu veçhile olan tenfil. umum muvacehesinde
vaki ve mutlaka düşmanı tenkile teşvik  maksadına mübte- . nidir.
299 - : Tenfilden evvelce  haberdar olmak  şart  değildir. Binaenaleyh tenfil hitabesinden haberi olmayan bir mücahid, matlûb fiili vücude getirecek
olsa tahsis edilmiş olan atiyye vesaireye müstahik olur. Çünkü veliyyüTemrin hitabelerini işitmek, defi zarar hususunda şart ise de celbi menfaat
hususunda şart bulunmamaktadır.
300 - : Mücahidlerden bazılarına daha ziyade atiye verilmek üzere yapılan tenfil, muteberdir. Çünkü atiyyenin mikdarı, iktiham edilecek külfet ve
meşakkate göre tebeddül eder.
Binaenaleyh: Düşmanın şu istihkâmlarına ilk girecek mücahide on bin, ikinci olarak girecek mücahide beş bin, üçüncüsüne de üç bin kuruş
verilecekdir» denilse mücahidler, bu tertib üzere atiyye.ve müstahik olurlar.
301 - : Muayyen bir şahsı kati için yapılan tenfil, diğer şahısların  katillerine  şamil değildir.   Binaenaleyh:   düşmanın  şu  kumandanını
Öldüren   mücahid   için   şu   kadar verilecekdir»   denilse  düşmanın ba^ka bir kumandanım öldüren kimse bu ikrumiyyeye müstahik olmaz.
302 - : Bir  mücahid,  düşman  tarafında  bulunarak   onunla   beraber harb eden bir müslümam öldürse selebine  müstahik olamaz. Şöyle ki: islâm
kumandanı, «Her mücahid, Öldüreceği düşmanın selebine mâlik oisun* demekle bîr mücahid, düşman tarafında bulunan muharib bir islâm  erini 
Öldürse  onun  selebine  müstahik  olamaz.   Çünkü  o  müslim, bu vaziyetde mübahüTkaU ise de onun malları ganaimden sayılmaz. Fakat o seleb,
harbîlere aid olub da bu müslim ere ariyet olarak verilmiş ise ganaime dahil ve binaenaleyh katiline aid olur.
303 - : Tenfilİ yapan ikramiyye verilmesini ilân eden kumandan vefat edib  yerine ordu  arasından bir zat,  ittifakı  ârâ ile  kumandan ittihaz edilse
yapılmış olan tenfil, zail olmaz. Çünkü ikinci kumandan, birinci kumandanın naibi demekdir. Meğer ki bu ikinci kumandan, o tenfiü ibtal ve bunu
askerler arasında ilân etsin. O zaman bu tenfilin hükmü kalmaz, bunu bizzat evvelki kumandan ibtal etmiş gibi olur. Zira naibin muamelâtı asle
racidir. Siyeri kebîr, Mebsut, Hindiye, Reddül' muhtar.
«(Bazı zevata göre tenfil, yalnız beytül'male aid olan humsdan = beşte birden caiz olur. imam Mâlik buna kaildir. Bazı zevata göre de yalnız bu
humsun beşde birinden yapılabilir. Bu, İmam Şafiînin muhtarıdır. Bazı zatlara göre de bütün ganaimin yalnız üçde birinden veya dörtte birinde
yapılabilir, fazlasiyle tenfil olamaz.)
(İmam Şafiîye göre iki muharib saf arasından ilerleyerek mübare-ze yoliyle düşmanı tepeleyen bir mücahid. o düşmanın selebine mâlik olur. Çünkü
bu mücahid, bu mübareze tarikiyle fazla meşakkate katlanmış, nefsini muhataraya atmış olacağı cihetle bu selebe müstahik ol-muşdur.)

(İmam Ahmede göre de katil olan mücahid, maktulün selebine müstahik olur.) 
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İslâmiyet! Kaîhl Edecek Harbilere Müteallik Meseleler  :
 
304 - : Bir düşmanın  islâmiyeti   kabul   etmesi,   kendisiyle  harbin devamına manidir.  Şöyle  ki:   müslümanlarca harbden   cihaddan  asıl gaye,  
kelimetullahı  i'lâdır.   Yani:   dini   tevhidi   tamimden   ibaretdir.   Bu gaye temin edildikden sonra artık savaşın devamına lüzum kalmaz.
Binaenaleyh muharib bir düşman, dini ilâhiyi kabul edince islâm camiasına girmiş, nefsi de, malı da masunîyyet kazanmış olur.



305  -  : Bir şahsın veya bir zümrenin dini işlâmı kabul etmiş olmasına hükmedilebilmesi, şu üç tarikden birisiyle olabilir.
(1) : Nas tarikidir. Bir harbînin dini islâmi kabul etdiğini sarahaten ikrar ve itiraf etmesi gibi.
(2) : Delâlet tarikidir. Bir harbînin müslümanlar ile beraber cemaatle namaz kılması gibi. Çünkü bu heyet üzere namaz kılınması, dini is-lâma
mahsusdur. Binaenaleyh bu veçhile namaz kıian bir şahsın - imamı Azama göre - imaniyle hükmolunur.
«(imam Şafiîye göre bununla imanına hükmolunamaz. Nitekim münferiden namaz kılması da böyledir.)
(3) : Tebaiyyet tarikidir: Bir çocuğun anasına, babasına veya bulunduğu dara tebean müslüman sayılması gibi. Bedayî. Bu esaslar üzerine
aşağıdaki meseleler, teferru' eder:
306  - : Gayri  hakikî  dinlerden,     mezheblerden  her  hangi   birine menaub olan bir kavm, daha beldeleri müslümanlar tarafından zapt ve feth
olunmadan islâmiyeti kabul etmiş  olsa  artık  ne  canlarına,  ne de mallarına tecavüz olunamaz.
307 - : Bir harbî, dari harbde islâmiyeti kabul" edib de daha da-ri islâma hicret etmeden bulunduğu! belde müslümanlar tarafından zapt edilecek olsa
kendi elindeki menkul malları tamamen kendisine aid olur, bunlar «feyi» olarak zapt edilemez. Bunlar, onun ismeti nefsine tebean masum bulunur.
Bir müslümana veya bir zimmîye vedia olarak bırakmış olduğu menkul mallan hakkında da hüküm böyledir. Çünkü mudei-nin, eli, min vechin
kendi eli demekdir. Bunların her biri ise masumdur, elleri de birer yedi muhteremedir.
Fakat bir harbîye vedia olara* bırakmış olduğu malları, imamı Azama göre feyi olarak zabt edilebilir. Zira harbî, maaumüddem olmadığından
onun eli de bir yedi ismet, bir yedi muhtereme değildir.
308 - : Dari  harbde  islâmiyeti  kabul  eden  bir  harbînin  oradaki gayrimenkul mallarına gelince bunlar,  İmamı Âzam ile imam  Muham-mede
göre feyi -  mali ganimet kabiündendir.
Filvaki bu mallarla dilediği gibi tasarruf edebileceği cihetle bunlar da min vechin elinde sayılabilir. Fakat bu kabil mallar, haddi zatında binefsihî
mahfuz olub bilfiil elde bulundurulması kabil olmadığından sahibine tabi olmayacağı cihetle bunlar da ismeti emval usulü sabit
olmaz.                                                                                  
Bir de böyle akar kabilinden olub dari harbde bulunan mallar, bulunduğu ülke ahalisinin elinde, sultasında ve dari harbden bir parça mesabesinde
bulunmuş olacağından bunların feyi olmaması, düşmana bir nevi yardım- demekdir ki, tecviz edilemez.
Maahaza imam Ebu Yûsüf'e göre bu hususda menkul mallar ile gayri menkul mallar müsavidirler.
«(îmam Şafiînin içtihadı da bu veçhiledir.)
309 -  : Dari  harbde  ihtida eden bir  harbînin  gayri  baliğ  evlâdı, kendisine tebean müslüman sayılırlar. Büyük evlâdiyle zevcesi ise kendisine
dince tâbi olamayacakları cihetle feyi kabilinden bulunurlar.
310 -  : Bir harbî, islâmiyeti kabul etdikden sonra dari islâma gelse, badehu vatanı olan dari  harb,  müslümanlar tarafından  zapt olunsa orada
bulunan menkul ve gayri menkul mallan feyi olmuş olur. Çünkü dari  harbi terk  etmiş olmakla oradaki  malları evvelce  elinden çıkmış, onlardan
alâkası kesilmiş bulunur.
Fakat bir müslüman veya zimmiye vedia olarak bırakmış olduğu malları yine kendisine aiddir. Dari harbde kalmış olan küçük çocukları da
kendisine tebean müslüman sayılacağından bunlar da istirkakdan masun bulunurlar.
311 - : Bir   harbî,   dari   islâma   gelib   girdikden   sonra islâmiyeti kabul edib de sonra mensub olduğu dari harb, müsîümanlar tarafından zabt
edilse orada bulunan bütün emval ve evlâdı ve zevcesi feyi oimuş olur. Çünkü dari harbden çıktığı zaman kendisi masumünnefs bulunmadığı
cihetle emval ve evlâdı kendisine tebean masumiyeti haiz bulunmamışlardır.  Vakiâ badehu  islâmiyeti   kabul  etmekle   kendisi  masuniyyet ve
masumiyyet kesbetmiş ise de bu hal, iki darin tebayünü zamanına müsadif olmuşdur. Tebayüni  dareyn ise tebeiyyetin  sübutüns   manidir.
Binaenaleyh küçük çocukları da kendisine tebaiyyetle müslüman olmuş olmazlar. İhtilâfı dar, şer'î hükümlerde tebaiyyete manidir.
312 - : Bir çocuk,  harbî bulunan ebeveyninden  biriyle veya  her ikisiyle  beraber  esir  edilecek  olsa  onların  dinîne  tabi  bulunmuş  olur. Gerek
dari  harbden  çıkarılmış  olsunlar  ve  gerek   olmasınlar.   Bilâhare ebeveyni vefat etse de o çocuk - bizzat islâmiyeti kabul edinceye kadar - yine
ebeveynine tabi bulunur.     Onların vefatiyle bu tebaiyyet munkati olmaz. Çünkü tebaiyyetde hükmün bekası için aslın bakasi şart değildir.
313 -  : Bir çocuk  anasile babasından biriyle olmaksızın esir edilerek  dari harbden dari islâma çıkarılmış olsa dari islâma tebeiyyetle müslüman
sayılır, ihtilâfı dara mebni ebeveynine tabi olmaz. Bu halde tebeiyyet, ebeveynden dara intikal etmiş olur.
314 - : Evvelâ ana ile babadan "biri dari islâmda islâmiyeti kabul edib de badehu kendisi esir edilerek dari harbden çıkarılmış olan bir çocuk, o
müslüman olan ana ve babaya tebean islâmiyeti haiz bulunur. Çünkü bu takdirde ihtilâfı dar, bertaraf olmuş olur.
315 - : Bir harbî, islâmiyeti kabuî edib de henüz dari harbde iken bir müslim tarafından amdtn veya hata tarikiyle Öldürülecek olsa bu katil üzerine
yalnız keffaret lâzım gelir, kısas ve diyet icab etmez. Çünkü maktul, düşman bir kavme mensub bulunmuşdur. Bu, imamı Azama göredir, imam
Ebu Yûsüf'e göre hata suretinde diyet iktiza eder. «(İmam Şafiîye göre hata suretinde diyetle beraber keffaret de lâzım gelir. Amd suretinde ise
kısas icab eder.)
316 - : Mücahidlerin muhasara etdikleri bir belde ahalisinden bir kısmı;  islâmiyeti  kabule mail,  bir  kısmı  da yurdlarında kalmak üzere akdi
zimmete talib olursa bakılır: eğer o beldede islâm ahkâmını icraya, baş gösterecek düşmanları tenkile kadir bir islâm  kuvveti  bırakılması
mümkün ise ahalinin bu arzuları is'af edilir. Fakat bu cihet müm-kin değilse yalnız islâmiyeti kabul etmek isteyenlerin arzuları is'af edilir ve
kendileri beldelerinde bırakılır. Zira müslümanlar, kendi yurdların-dan çıkarıhb başka taraflara gitmeğe icbar edilemez. Zimmeti "kabul etmek
isteyenler ise dari İslama çıkmaya muvafakat etmezlerse  arzulan is'af edilmez. Çünkü bu halde bunların talebleri zimmet talebi değil, bir sulh talebi
demekdir.  Sulh ise bir maslahat bulunduğu takdirde kabul edilir.
317 - : Mücahidlerin   muhasara   etdikıeri   bir   belde   ahalisi,   islâmiyeti    kabul    edib    kendi    aralarında    bir    mikdar    islâm   
kuvveti nin    bırakılmasını    rica    ettikleri   takdirde   bakılır:     eğer    aralarında bırakılacak islâm kuvveti, kendi kendilerine muharebeye kadir,
melhuz düşman   harekâtını   tenkile   muktedir görülürse   bırakılması   caiz   olur. Eğer kendileri buna bizzat muktedir olmayıb da islâmiyeti kabul
eden o belde ahalisinin birlikde hareketine muhtaç bulunurlarsa o ahalinin de islâm ordusunun çekilıb gitmesinden sonra irtidad ederek o kuvvete
saldırmalarından korkulmazsa yine bırakılması caiz olur. Bu suretde ken dilerine bir emir tayin edilerek aralarında islâm ahkâmının cereyanı temin
edilmiş olur. Fakat irtidadlarından korkulursa  aralarında o  islâm kuvvetinin bırakılması - onları tehlükeye atmak demek olacağından - caiz olmaz.

Siyeri Kebîr, Mebsut, Bedayi. 
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Hakıîde Verilen Emanın Mahiyeti, Rüknü, Nev't Ve Şartı  :
 
318 -  : Muharib   düşmana     iktizasına  göre   eman  verilebilir.   Bu eman, emniyete  nailiyeti hakkında düşmana verilen söz veyahut yapılan
işaret  demekdir.  Binaenaleyh  emanın  rüknü,  emana  delâlet eden şeylerdir. Bu bakımdan eman, şu üç nev'e ayrılır:   (Emanı sarih), «Sana eman
verdim, sen eminsin» denilmesi gibi. (Eman bilkinaye», «Geliniz, korkmayınız»  denilmesi veya parmakla semaya doğru işaret edilmesi gibi. 
(Eman bilkitabe)  emanname gönderilmesi gibi. Istılahat kısmına müracaat!.
319 - : Eman hâdisesi, bazan kendi kendine tahakkuk eder.  Ezcümle bir müslimin dari harbde kendisiyle evlenib dari İslama çıkarmış olduğu bir
kitabiyye, emana nail bulunmuş olur, kendisine ayrıca eman verilmeğe lüzum yokdur. Çünkü bir müslim ile evlenmiş olmakla zimmeti kabul etmiş
bulunur.
320 - : Her hangi  bir  lügat ile verilen  eman  muteberdir.   Velev ki kendisine eman verilen şahıs, bu lügate muttali olmasın.  Elverir ki bu
söylenilen sözü işitmiş olsun.
Düşmana anlayabileceği bir lügatle hitab edilmemesi, eman veren tarafa müteveccih bir noksandır. Bundan dolayı diğer tarafın emandan mahrum
edilmesi, bir gadr demek olacağından caiz görülemez. Ömer-übnül Hattab Hazretleri tarafından kumandanlarına gönderilen bir mek-tubda bu cihet
ihtar olunmuştur.
Maahaza emana hakkullah, teallûk etmekdedir. Allah Tealâ ise bütün lügatlere âlimdir. Düşmanın söylenilen lügate muttali olub olmadığı ise bize
nazaran bir batınî emirdir. Binaenaleyh buna hükümleri talik etmek, gayri mümkündür. Sebebi zahirî ise bu hususta kâfidir. O da eman için
kullanılan sözün işidilmiş olmasıdır.
321 - : Emanlar,   müddet   itibariyle   (emanı   muvakkat),   (emanı mutlak),  (emanı müebbed)   nevilerine ayrılır. Kendilerine eman verilenlerin 
muayyen,  mah'dud  olub     olmamaları  itibariyle  de   (emanı   haa), (emanı âm)   nevilerine  ayrılmışdır. Istılahlar kısmına müracaat!
322 - : Emanlar, bazan bir şart ile mukayyed olur. Böyle şart mukarin olan bir eman, mücerred kavi ile sabit olur, şartın tahakkukuna tevakkuf
etmez. Bu hususda mefhumı şart, bir hüccet değildir.
Meselâ,: bir düşman neferi: «Bana eman veriniz, size şu kadar düşman kuvvetinin bulunduğu yeri göstereyim» deyib de bunun üzerine kendisine
eman verildiği halde gelib gösterdiği yerde o kuvvet mevcut bulunmasa yine kendisi eman dairesinde bulunmuş olur. Bu halde evvelki emin
bulunduğu mahalle gönderilir. Şayed orası fethedilmiş ise dari harbden diğer bir emin olacağı mahalle i'zam edilir.
«Yanınıza gelib müslüman olmak üzere bana eman veriniz.» denildiği takdirde de hüküm böyledir. Şöyle ki: kendisine bu veçhile eman verilen bir
harbî, aldığı müsaade üzerine islâm ordugâhına geldiği halde islâmiyeti kabulden imtina etse kendisine tecavüz olunamaz, belki evvelce emin
bulunmuş olduğu mahalle gitmesine müsaade olunur.
Fakat «islâmiyeti kabul etmediği takdirde emanda olmayacağı» evvelce şart edilmiş bulunur da buna rağmen islâmiyeti kabulden nükûl ederse feyi
olarak müslümanların arasında kalmaya mecbur tutulur.
Kezalik: bir harbîye «hiyanetde bulunmaması veya müslümanlara yol göstermesi veya silâhlarını saklamayıb teslim etmesi» gibi bir şart ile eman
verildiği halde bu şarta riayet etmese kendisine verilen eman, zail ve hakkında harbî ahkâmı carî olur.
323  - : Düşmana eman verecek  olanlarda  aranılan  şart  ise  şunlardan ibaretdir:
 (1) : Eman  veren  zatlar,   müslim   olmalıdırlar.   Binaenaleyh gayri miislimîer, müslümanlar namına eman veremezler. Velev ki islâm müca-
hidleri arasında bulunarak düşman aleyhine harbe iştirak etmiş olsunlar. Çünkü bunların  hüsnüniyetle  hareket  etdiklerine,     müslümanların
maslahatlarına riayet eylediklerine  itimad     olunamaz.   Meğer  ki   eman vermeleri için kendilerine  bir müslirn  tarafından  enir edilmiş  olsun,  o
takdirde eman verebilirler.
(2) : Eman verenler,   âkil   olmalıdırlar.   Binaenaleyh   mecnunların, şuurları muhtel kimselerin verecekleri eman bâtıldır.  Çünkü bu eman, hatarlı
bir şeydir. Bunun üzerine mesalih de, mefasid de terettüb edebilir. Bu halde bunları güzelce anlayabilmek, avakıbına nazar edebilmek için fazla bir
akla malikiyet lâzımdır.
(3) : Baliğ olmalıdırlar. Binaenaleyh  çocukların verecekleri  eman, muteber değildir.  Çünkü  bulûğdan evvel  akıl  tekemmül  etmiş  olamaz ve
baliğ olmayanlar, bir takım ahkâm ile mükellef bulunmazlar. Artık riayetiyle  mükellef olamayacakları  bu  gibi   şeylere  müdahale   etmemeleri
iktiza eder. Meğer ki cihada me'zun bulunsunlar.  O takdirde eman verebilirler.
Fakat İmam Muhammede göre mürahik olan gayri baliğler, cihada mezun bulunsunlar, bulunmasınlar eman ita edebilirler. Çünkü bunlar, îmana ehil
olduklarından emana da ehildirler, verecekleri bir emanda bir mahzur görülürse veliyyül'emr tarafından  telâfisi  kabildir.  Bedayi.
«(İmam Mâlik ile İmam Ahmedin İctihadları da bu veçhiledir.)
324 - : Eman itası hususunda hürriyet şart değildir. Binaenaleyh harbe mezun olan müslim bir köle de düşmana eman verebilir. Gayri mezun bir
kölenin eman verib  vermemesi  meselesi  ise müetehidler arasında ihtilaflı bir mevzudur. Bütün bu meseleler, müslümanlıkda kölelerin insanî ve
siyasî hukukuna ne kadar riayet edildiğini göstermekdedir.
325 - : Eman verebilmek için erkek olmak da şart değildir. Binaenaleyh islâm kadınlarının da eman vermeleri sahihdir. Çünkü akıllı bir kadın, eman
verilmesindeki hikmet ve maslahatı takdirden âciz değildir. Kendisi de icabı halinde cihada iştirake ehildir.
«(Maliki fukahasmdan Suhnûn'a göre kadınların verecekleri eman, veliyyüT emrin iznine mevkuf dur. Mâcişuna göre de efraddan herhangi birinin
vereceği eman, veliyyüremrin iznine mevkuf bulunur.)
326  - : Dari  harbde bulunan müslim bir  tacir  veya  esirin veya orada islâmiyeti. kabul edib duran her hangi bir şahsın müslümanlar namına eman
vermesi  muteber değildir.  Çünkü  bunlar,   dari   harbde  bulundukça serbest harekete mâlitf  değildirler.  Bunlar,   islâm   ordusunun vaziyetine
muttali olamazlar. Bunlar, düşmanın menfaatine âlet olma. ve kendi şahsî menfaatleri  düşüncesiyle  hareket etmekle  müttehem bulunabilirler.
327 - : Asıl emanın şartına gelince bu da verilecek emamn bir hikme'. ve maslahata müstenid olmasından ibaretdir.
Meselâ: İslâm ordusunda bazı noksanlar mevcut, düşman ise kuvvetli oîup harbe devam edebilecek bir tarzda mücehhez bulunduğu takdirde vaki
olacak talebe mebni kendisine eman verilir, bundan İstifade edilerek noksanları ikmale fırsat elde edilmiş olur. Bu bir muvakkat mütareke
demekdir..             .                                      Böyle bir faideye müstenit olmaksızın herhangi bir müslüman tarafından verilmiş olan eman,



veliyyül'emr tarafından usulü dairesinde nakz edilebilir. Ve mafevkinin emrini, müsaadesini almaksızın böyle fa-idesiz bir eman vermeğe müsareat
eden zat, bunun memnu bîr hareket olduğunu bildiği takdirde te'dib olunabilir. Çünkü bu hareketiyle isaeti edebde bulunmuş, bu cüretiyle siyasete
ve tedbiri imarete halel vermiş olur. Maahaza verdiği eman, yine sahihdir.
328 - : Bir müslümanın bir islâm zümresinin bir maslahata müstenid olarak  düşmana vermiş olduğu emana,   aşağıda bildirileceği veçhile bütün
müslümanlar tarafından riayet edilmesi icab eder. Bu da islâm  hükümetinin  millî  hâkimiyet  esasına  istinat  etmesinin  bir neticesidir.
Malûm olduğu üzere islâm cemiyetinde her ferdin büyük bir kıymeti, mühim bir salâhiyeti vardır. Binaenaleyh herhangi bir ferdin verdiği bir
emana bütün o cemiyet efradının riayet etmeleri, mütekabil bir vecibedir. Yine bu millî hâkimiyet umdesine müsteniddir ki, emr vefat etmekle
kendisinin tayin etmiş olduğu memurlar, mün'azil olmazlar. Zira veliyyül'emr, millet efradının bir vekili, bir mümessilidir, onun tayinleri millet
namınadır. Artık kendisi vefat edince - müvekkilleri olan efradı millet mevcud olduğundan - tayin etmiş olduğu memurlar, mün'azil olmayıb
vazifelerine devam ederler.
Bir hadisi şerifds: Duyurulmuştur. Yani: müslümanlar kanları - kısas ve diyet hususlarında - müsavidir. Onların en azı veya en aşağı tabakadaki
ferdi bile onların ahd ve emanına müsareat eder, onlar gibi ahd ve eman itasına müsta-hiît bulunur.
Bu hadisi nebevi, müslümanları'n arasında azlık çokluk itibariyle, içtimaî mevki itibariyle müsavatı ihlâl edecek bir fark bulunmadığını, bir
müslümanın rakîk bile olsa sair müslümanlar arasındaki millî hâkimi-yetden hissedar bulunacağını göstermektedir. Siyeri Kebîr, Fethüî'kadir,
Hindiyye.
329 - : Efradı müslimîn tarafından verilecek bir emanın sahih olması, hikmeti ictimaiyye ve menfaati âmme bakımından da müvafıkdır. Çünkü bu
eman, bazan telâfisi kabil olmayan bir lırsatın elden çıkarılmasına mani, büyük bir menfaatin husulünehâdim olabilir.
Meselâ: mahsur düşmanlardan bir salısın bir mücahide hususî su-retde müracaat ederek: «Eğer bana şimdi cman verirsen size kalemizin zaif tarafını
gösteririm» veya «kale kapılarının açılmasını temin ederim» demesi üzerine kendisine verilecek eman, bu kabilden olabilir. Artık vereceği bir
eman ite böyle bir menfaat temin eden bir müoahid, mü-ateb olmamak lâzım gelir.
330 - : Veliyyül'emr   tarafından:   «-Herhangi   mücahidin   düşmana vereceği eman bâtıldır» diye ilân edilmiş olduğu halde buna rağmen mü-
cahidlerde.n biri, bir düşmana eman  verecek  olsa  bu  eman yine  muteber olur.  Çünkü mücahid  için  sabit olan velayeti  eman,  veliyyül'emrin
nehy etmesiyle zail olmaz ve böyle bir eman muteber olmadığı takdirde  buna binaen  kendisini  dairei  emanda gören düşmana  gadr  edilmiş olur.
Şu kadar var ki, bir mücahidin böyle bir men ve ilâna rağmen düşmana eman vermeğe cüret etmesi, büyük bir isaet olacağından âmiri tarafından
teMib ve habs olunabilir.
Fakat veliyyül'emr tarafından düşmana hitaben: «Size mücahidler-den herhangi birinin vereceği eman muteber değildir» diye ilân edilmiş olursa
artık verilecek emana riayet lâzım gelmez. Zira bu takdirde ve-ı ileeeh ı-nuniarm nakz edileceği, evvelce ilâm edilmiş olacağı cihetle gadr hıyanet

mütesavver değildir. Siyeri Kebîr, Hidaye. Hindiyye. 
[87]

 
Haküde  Verilen  Emanın   Hükmü Ve  Kabilî Nakz Olub Olmaması:
 
331 - : Emanın hükmü, muharib düşman hakkında emniyetin sü-butüdür. Çünkü eman mefhumu, bunu nıüş'irdir. Eman Hasındaki mak-sad, bundan
ibaretdir.
Binaenaleyh kendilerine eman verilen kimselerin ne kendileri Öldürülür, ne de çoluk çocukları esir alınabilir, ne de mallarına, namuslarına tecavüz
olunabilir. Bunun hilâfına hareket, islâm ahkâmınca büyük bîr ma'siyet teşkil eder ve zamanı mucib olur. Zira emana nail olan bir düşmanın nefsi
masum, mallan mütekavvim olmuş olur. Şöyle ki: İmam Muhammedin beyanına göre müslümaniardan bir zat, harbî bulunan gayri müsMm bir
taifeye eman vermiş olduğu halde bundan haberdar ulmayan sair bir kısım müslümanlar, baskın yaparak onların mallarını ahz, bazı erkeklerini kati,
bazı kadınlarım da esir ederek badelkısme is-.tifraş edecek olsalar, emandan haberdar olunca o malları ve kad'.nları iade etmeleri ve Öldürdükleri
erkeklerin diyetlerini ve istifraş. etdikleri kadınların da mehrlerini vermeleri lâzım gelir.
Bu kadınlar, üç hayız görünceye kadar iade edilmezler.  Bu müddet içinde bir yedi adle tevdi olunurlar. Bu yedi adi, erkek olamaz, belki yaşlı, emin
bir kadın olur. Şayed vaki olan istifraş neticesinde çocuklar doğacak olurlarsa bunlar babalarına tebean bilâ bedel hür olmuş bulunurlar.
332 - : Ehli ve ayali namına eman istihsal eden bir harbînin zevcesi ve nafakalarını verdiği büyük ve küçük oğlu ve kızı emana nail ol muş olur.
Fakat nafakasını bizzat kendisi temin eden büyük oğlu ile nafakasını  kocası  temin eden  büyük   kızı  bu  emandan   müstefid   olamaz. Çünkü bu
halde bunlar, ehl ve iyalden sayılmazlar. Hindiyye.
333 - : Düşman hükümdarı veya kumandanı tarafından elçi  olarak  islâm  ordugâhına  veya  ülkesine   gelen   her   şahıs,   emindir.  Çünkü harb ve
sulh ancak elçi vasıtasiyle temin edilebilir.  Bunların emin  bulunmaları lâzımdır. Fakat bir şahsın elçi sayılması için  mücerred kendisinin ifadesi
kâfi değildir, belki bu hususda bir vesika ibraz etmesi lâzım gelir.
334 -  : Sefaret için olduğu gibi ticaret için de islâm  ordugâhına kabul edilen harbîler, emana nail bulunmuş olurlar. Fakat bunlar ordunun bazı
noksanlarına veya düşmandan saklanılması icab eden bazı hallerine muttali olub da bunları müslümanlann zararına olarak  düşmana haber
vermelerinden korkulurs kendileri göz hapsine alınır, bir muhafızın  nezaretinde  bulunur,   dari   harbe   avdetlerine  muvakkaten   müsaade
edilmeyebilir. Şayed harbin vaziyetine nazaran bunların firar etmelerinden endişe edilirse  muvakkaten habisleri   de  caiz  olur.  Fakat bilâhare
tahliyei sebilleri cihetine gidüince her veçhile emniyet içinde bulunmalarına dikkat olunur ve emin olacakları mahalle kadar i'zam edilirler.
Meselâ: bunlar, islâm' ordusiyle beraber bir gemi içinde bulunsalar sebilleri tahliye yapılınca denizde hangi bir hâlî veya tehîükeli bir adaya
çıkarılmazlar. Belki emin olacakları bir mahalle çıkarılırlar ve kendilerine kifayet edecek kadar bir mal da verilir, icab ederse emin olacakları yere
kadar götürülmeleri için kendilerine bir kuvvet de terfih edilir.
335 - : Emanın  kabili   nakz olub  olmaması     meselesine   gelince: esasen eman, gayri lâzım bir akd mahiyetindedir. Bunun cevazı, bir hikmet ve 
maslahata müsteniddir.   Binaenaleyh  verilmiş  olan  bir  emanin maslahata münafi olduğu anlaşılınca bunu veliyyül'emr, usulü dairesir.-de nakz
edebilir. Şöyle ki: eman, bir emanı muvakkat ise bu. nakza hacet kalmaksızın müddetin geçmesiyle nihayet bulur, yeniden muhasenıat imkânı hâsıl
olur. Şu kadar var ki, kendisine bu veçhile eman verilmiş olan bir şahıs, dari islâmda bulunmakda iken müddet nihayet bulsa kendi me'menine r-



emin bulunacağı yere dönüb gidinceye kadar hakkında eman hükmü devam eder. Fakat eman, bir emanı mutlak ise bunu nakz etmek iki tarik İle
olabilir.
Birincisi: Doğrudan doğruya veliyyül'emr tarafından nakz edilmek tarikjdir. Şu kadar var ki, ahde hiyanet edilmiş olmamak İçin nakz keyfiyetinin
kendilerine evvelce haber verilmesi, badehu muharebeye başlanılması lâyıkdır.
İkincisi de bir mahsur kale veya belde ahalisinin dari İslama gelib istiman etdikleri halde bunu veliyyül'emrin nakz etmesi tarikidir. Bu takdirde
gadrden ihtiraz için veliyyül'emrin şu yolda muamele yapması lâyık görülmekdedir.
Veliyyül'emr, bu veçhile müracaat edenleri evvelâ islâmiyeti Kabule davet eder, bunu kabul etmedikleri takdirde islâm zimmet ve himayesini
kabul etmelerini teklifde bulunur. Bunu da kabul etmedikleri su-retde kendilerini me'menlerine iade edib badhu harbe başlar. Fakat bunlar, kendi
yurtlarına, kendi me'menlerine avdetden imtina ederlerse o zaman veliyyül'emr, bunlar için bir müddet tayin eder, bu müddet hitamına kadar avdet
etmezlerse delâleten zimmeti iltizam etmiş sayılırlar, artık kendi yerlerine dönmelerine müsaade edilmez.
338 - : Bir düşman, kendi meneasiyle, istinad etdiği kuvvet ile beraber dari İslama gelmesi için eman dileyecek olsa veliyyüremr muhayyer olur,
bir mahzur görmezse eman verir, fakat bir mahzur görürse eman vermez. Çünkü meneasiyle beraber dari İslama veya.is'âm ordugâhına gelecek bir
düşmanın sui kasdinden emniyet hâsıl olmayabilir.
337 - : islâm askerleri tarafından ses işidüemeyecek kadar uzak bir mesafede ve kendi kuvvetleri arasında bulunan bir düşman  neferi,
müslümanların bulundukları tarafa silâhsız olarak  gelib de' ses işidile-cek bir mesafeden eman dilediği takdirde emana nail olmuş olur, artık kendisi
feyi addedilemez.
Fakat islâm ordusunun arkasında veya sağ, sol cenahlarında silâhlı olarak dolaşmakda görülen bir düşman, eman için gelmekde olduğunu söylese de
sözüne itibar olunmaz. Çünkü kendisinin bu vaziyeti, casusluğuna, sui kasdine delildir.- Binaenaleyh hakkında esir muamelesi yapılabilir. Siyeri

Kebîr,. Mebsut. 
[88]

 
Muharib Bir Düşmanın Hakkında Verilecek Hükmü Kabule Davet Edilmesi   :
 
338 - : Veliyyül'emr veya naibi olan zat, harb esnasında vaziyete, icabı hâle göre hareket eder, düşmana eman verebileceği gibi  hakkında
verilecek herhangi bir hükme razı olmasını teklif de edebilir. Bu, biristinzaldir, düşmanın teslim olmasını, hakkında verilecek hükmü  kabul
etmesini kendisinden istemekdir.
339 - : Istinzal, iki suretle olur:
Birinci suret: Hak Tealâ'nın hükmüne nüzul etmelerini, yani haklarında hükmi ilâhî veçhile muamele olunmasına razı obualarını düşmandan
istemekdir.imam Ebu Yûsuf'un içtihadına göre bu veçhile istinzal, caizdir. Çünkü muharib düşmanlar hakkındaki hükmi ilâhî, esasen malûm bu-
lunmakdadır. Binaenaleyh düşman bu talebi kabul ederse veliyyül'emr muhayyer olur. Dilerse bunların mükatillerini öldürür, kadınlar ile çocuklar
gibi gayri muhariblerini esir alır, dilerse hepsini esir alır ve dilerse hepsini zimmete, ahd ve emana nail eder.
Fakat bu veçhile istinzal, imam Muhammede göre caiz değildir. Zira bir muayyen düşman hakkında hükmi ilâhînin neden ibaret olduğu bizce
malûm olmadığından ne veçhile muamele yapılacağı bilinemez.
Maahaza Allah Tealâ'mn ve 'peygamberinin hükmü üzere yapılacak bir ahd ve emanın bilâhare bozulması, daha büyük bir cüret olabileceğinden
tevakki edilmesi iktiza eder.
Şu kadar var ki istinzal talebi, düşman tarafından vuku bulduğu takdirde veliyyül'emr, bu düşmanı islâmiyete davet eder. icabet ederlerse ahrarr
muslinimden olarak canları da, malları da tecavüzden kurtulur, imtina ederlerse kati ve esir edilemezler, belki haklarında ehli zimmet muamelesi
yapılır. Artık dari harbe dönüb yeniden muhasema-ta başlamalarına müsaade edilemez.
ikinci suret - : Ehli islâmdan bir zatın vereceği hükme nüzul etmelerini, o hükmü kabul eylemelerini düşmandan taleb etmekdir. Düşman bu teklife
razı olduğu takdirde bakılır: eğer o zat, muayyen ise birinci suretde beyan olunan şıklardan biriyle hükm eder. Muayyen değilse veliyyül'emr
haklarında hükm etmek üzere münasib birini tayin eder veya bizzat kendisi müsîümanların menfaatlerine en muvafık göreceği veçhile hükm eyler.
Nitekim zamanı saadetde Benî Kureyza gazvesinde tarafı nebeviden «Sa'd ibni Muaz Hazretleri hakem tayin bu-yurulmuşdu.
340 - : Müaaleha için sabık mesele veçhile hüküm vermek üzere tayin edilecek zatın âkil, âdil, aalih, kazfden dolayı gayri mahdud, müs-lim bir
erkek olması lâzımdır. Tayin edilecek hakem, kadın olursa katiden başka bir veçhile vuku bulacak hükümleri caiz olur.
Bazı rivayetlere nazaran bu hususda tayin edilecek şahıs; fâsik, mahdud veya zimmî olsa da hükmü caiz olur.
341 - : Düşman, kendilerinin intihab edecekleri bir kimsenin hükmüne razı olacaklarını dermeyan ederse bakılır: eğer lâzım gelen vasıfları haiz bir
kimseyi hakem intihab ederlerse onun vereceği hüküm muteber olur. Fakat tayin edecekleri kimse, bu vasıfları haiz bulunmazsa hükmü caiz
olmayacağından başka birini intihab etmeleri kendilerine teklik olunur. Bu teklife rağmen ir.tihubdan imtina ederiers,' veliyyül' emr, gadr
şaibesinden tevakki için kendilerini evvelce emin bulundukları yerlerine iade eder, bu mükâlcme için dari İslama cman ile gelmiş sayılacakları

cihetle kendilerine bir güne tecavüz olunamaz. Muhiti Sc-rahsî, Bedayi, Hindiyye. 
[89]

 
Hakbilek İle Yapılacak  Misalehalaka Daik Meselelek:
 
342 - Harbî denilen gayri müslim düşmanlar ile lüzumunda muharebede yapılacağı gibi indel'icab mütareke, müraveze mükâlemei sulhiyye ve
müsaleha da yapılabilir.
Müsaleha gibi uzun müddetli akdlerde muahedename tanzimi de şer' an mültezimdir. «Hüdeybiyye müsalehanamesi» bunun pek mükemmel bir
nümunesidir. Müteakib asırlardaki muahedenamelcrde kısmen bu numuneye uygun bir tarzda tanzim edilmiştir.
Kitabül'muahede denilen bu vesikalar, müsaleha şeraitini ihtiva eder. iki muhasim tarafın imzalarını muhtevi bulunur.
343 - : Müsalehanın rüknü, muahede, müsaleha, sulh. rnüsale-met, müvadea mühadenet gibi muharebeye hitam verildiğini miiş'ir olan tabirlerden
ibarettir. Bu kelimeler için ıstılah kısma müracaat!



Müsalehanın şartı ise bir maslahat ve zaruretin tahakkukudur. Şöyle ki: Müslümanlarca sulh ve salâh dairesinde yaşamak, esasen bir umdedir.
Fakat bu, kabil olmadığı takdirde istihdaf edilen ulvî bir gayeye vusul kabil oluncaya kadar muharebe ve müeahedeye devam etmek iktiza eder. Şu
kadar var ki: bazan bu gayeye vusul, muvakkat bir zaman için müşkil veya müteazzir görülebilir, islâm ordusunun vaziyeti düşmanı tenkile, takib
ettiği gayeyi tamamen elde etmeğe gayri kâfi bulunabilir, işte böyle bir sırada düşman tarafından vaki olacak bir sulh teklifinden istifade edilmesi
pek muvafık olacağı gibi icabında böyle bir teklif, müslümanlar tarafından da dermevan edilebilir- Matıâ bizzat veliy-yüTemr muharib bir düşman
ile veya o düşmandan bir fırka ile müsaleha yapabileceği gibi" müslümaniarrian bir zümrede görecekleri lüzuma binaen kendilerini alâkadar eden
bir hnrb sahasında düşman ile sulha karar verebilir. Çünkü sulh, maslahat v<* menfaat esasına istinad el-mekdedir. Bu esas, mevcud olunca
münaltMıa yapılmasında bir mahzur kalmaz. Nitekim vaktiyle salâhiyetleri vasi olan kumandanlar, mensub oldukları merkezlerin reyini istihsal
etmeksizin muharib düşman ile sulha karar veregelmislerdir.
«(Şafiîlere göre de bütün ayri müstimler ile veya bir iklimde bulunan gayri  müslimler ile muahede  akdi  veliyyül'emV  ile  onun  naibine
mahsusdur. Fakat bir belde hakkında veya bir iklimin bir kısmı hakkında görülecek maslahata mebni müsaleha akdine o iklimin valisi de
salâhiyetdardır. Şu kadar var ki, mümkin olduğu takdirde veliyyülemr den istizan etmesi icab eder.)
354 - : Yapılacak bir musalehadan dolayı müslümanların düşmandan cu'l = bir mikdar harb tazminatı almaları caiz olduğu gibi bilâkis
müslümanlann da ıztırar halinde düşmana böyle bir mikdar tazminat vermeleri caiz olur. Çünkü bununla düşmanın şerri filhal def edilmiş, ileride
nıüsîümanların harb edebilmeleri için bir istidad elde edilmeğe çalışılmış olur. Binaenaleyh bu da bir nevi mal ile, can ile müca-hede sayılır.
345 - : Düşmandan alınacak tazminatı ilâhiyye,1' eğer keii di  taraflarından elçileri vasıtasiyle gönderilmiş olursa bu, cizye  mahiyetinde olarak
tamamen beytülmale vaz olunur. İslâm ordusunun düşmanı harb sahasında sıkıştırması neticesi  olarak istihsal edilmiş bulunursa ganimet
emvalinden sayılarak ona göre muamele yapılır.
346  - : Müsaleha,   ya  bir  müddetle  mukayyed  olur  veya  müebbed bir suretde yapılır. Bu cihetle  müsaleha,  ya bir emanı muvakkat veya bir
emanı müebbed mahiyetinde olacağından bunu bizzat veliyyül' emr ve naibi olan zat yapabileceği gibi harbi idareye tayin edilmiş olan emir de
yapabilir. Çünkü harbe mezuniyet, harbin tabilerinden olan hususlara da mezuniyeti müstelzimdir.
Fakat veliyyüTemr, kumandanlarını sulh yapmakdan, zimmet akd etmekden sarahaten men etmiş olursa artık kumandanlar, bunu .yapamazlar.
Şayed bu men'a rağmen bir kumandan, düşman ile sulhde veya akdi zimmetde bulunub da badehu keyfiyeti veliyyüremre inha etse bakılır: eğer
veliyyüremr, muvafık görüb de razı olursa sulh ve akdi zimmet, tenfiz olunur. Ve eğer razı olmayıb başka bir veçhile muamele yapılmasını emr,
düşman da bunu kabul ederse o veçhile muamele yapılmasını emr, düşman da bunu kabul ederse o veçhile hareket edilir. Fakat düşman bu vechi
kabul etmezsehali-sabık avdet eder. Şu kadar var ki, düşman bu sulh veya akdi zimmetden evvelki vaziyetini almadıkça kendisine hemen harb
açılmaz.
347 - : Müsaleha  müddeti  görülen  lüzuma göre  uzun veya kısa olabilir. Bu cihet, veliyyül'emrin içtihadına, görülen lüzumun derecesine tabidir.
«(Şafiî fukahasına göre fazla bir zaruret görülmediği takdirde dört aylık müsaleha = mütareke yapılması caizdir. Zaruret halinde ise yapılacak
müsalehalar, nihayet Hüdeybiyye muahedesine müsavi bir müddetle olmalıdır ki bu müddet, meşhur olan kavle nazaran on senedir. Maahaza
lüzum görülürse bu müsaleha müddeti, yine onar sene olmak üzere yeni akidlerle temdid edilebilir.)
348 - : Müsalehanm hükmüne gelince: Bu da iki tarafın kıtale nihayet verib biri birinin canına, malına, evlâd ve iyaline tecavüz et-mekden vaz
geçmelerinden, bir emn ve eman içinde yaşamalarından iba-retdir. Artık hiç bir müalüman, ehli islâm ile muvadeada buiunan bir kavmin hukukuna
tecavüz edemc2, Şayed bazı müslümanlar, kendi baslarına o kavmin memleketine gidib oradan bir mali veya bir kadım kah-ren ahz ile dari İslama
çıkarsalar bunlara mâlik olamazlar. Binaenaleyh bir kimse bu kadını onlardan satın alacak olsa ona mâlik olamayacağı cihetle onu istifraş etmesi
hâlâl olmaz.
349 - : Müslümanlar ile müsaleha yapmış olan bir milletin efradından bir taife, nuislümanlar ile aralarında müsaleha bulunmayan diğer bir  milletin
ülkesine  gidib  orada  ikamet  etseler   müslümanlar,  bu ikinci millet ile harbe başladıkları takdirde o taifeye tearruz edemezler. Onlar kendi
ülkelerinde imiş gibi eman içinde bulunurlar, kendi ülkelerinden çıkmış  olmakla  müsalehanm  bahşettiği     emandan   mahrum kalmış olmazlar.
350  - : Müslümanlar, kendileriyle müsaîeha yapmış oldukları kavmin eman verdiği diğer bir kavmin hukukuna da tecavüz edemezler. Şöyle ki:
mü>lümanlar ile müsaleha yapmış olan bir milletin ülkesine diğer bir milletin efradından herhangi bir şahıseman ile girdikten sonra oradan çıkarak
eman istihsal etmeksizin dari İslama girecek olsa kendisine tearruz olunamaz. Bilâkis müaaleha yapmış olan milletin bir ferdi gibi emanda
bulunur. Çünkü müsaleha yapmış olan milletin ülkesine eman ile girmiş olmakla âdeta onların efradından bulunmuş gibi olur.
Fakat bu şahıs, müslümanlar ile sulh yapmış olan milletin ülkesinden çıktıkdan sonra kendi memleketine avdet eder, bilâhare islâm memleketine
gelecek olursa bu emandan müstefid olamaz, hakkında harbi muamelesi carî olur.
351  - : Biri birinden esir almamak veya esirleri öldürmemek şar-tiyle yapılan müsaleha, hükmüne  riayet olunur.  Meğer  ki  düşman bu şarta riayet
etmesin, o İaman müslümanlar mukabelei  bilmisilde bulunabilirler,
352 - : Rehn teatisi  suretiyle yapılan müsaleha hükmüne riayet icab eder. Şöyle ki: islâm hükümeti, bu hacet görüldüğü takdirde rehn almak ve rehn
vermek suretiyle müsalehaya muvafakat edebilir: Fakat düşmanın rehn olarak  elde edeceği  müslümanlara  suikasd etmesi  melhuz  olursa
bunların  rehn  verilmesi   caiz olmaz.   Bu  hususda veliyyül'-emr, zanni galibine göre hareket eder.
Nitekim bir mühim iş için dari harbe gönderilecek sefirler hususunda da bu veçhile hareket olunur. Yani: haklarında suikasd'edileceği melhuz ise
gönderilmelerinden sarfınazar edilir. Hattâ bu halde- sefir tayin edilecek,  zat,  gitmekden  imtina  ederse  kendisine   veliyvül'emr tarafından cebr
edilemez. Fakat zannı galibe nazaran böyle bir tehlüke melhuz değilse gitmesiiçin cebr edilebilir. Çü.nkü âmmenin menfaati bunu icab eder.
353 - : Müsalih bir düşman, kendi elinde rehn olan müslümanla-ri kati etse müslümanlarm da kendi ellerinde rehn olan gayri müslim-leri kati
etmeleri caiz olmaz. Velevki müsaleha esnasında böyle bir şart dermeyan etmiş olsunlar. Çünkü böyle bir şart, bâtıldır. Müslümanların ellerindeki
rehinler, dari islâmda eman dairesinde bulunurlar, düşmanın gadrına karşı mukabeieten gadrda bulunmak,  islâm  şiarına münafidir Şu kadar var ki,
bu halde veliyyül'emr - âtiyen beyan olunacağı üze remüsalehayı nakz edebilir.
354 - : Müsalehalarm sıfat ve mahiyetine gelince bunlar, bu iti bar ile gayri lâzım, nakza muhtemil birer akidden ibaretdir, iki taraf-dan her biri
bunu usulü dairesinde nakz edebilir.
Bir müsalehanm devam edebilmesi için ya bunun bekası, her iki taraf için faideli olmalı veya bundan müstefid olan taraf, kendi kahir kuvvetiyle



bunun devamını temin edebilmelidir. Aksi takdirde, müsalehalarm bekasım temin edecek bir kat'î müeyyide mevcud değildir.
Ancak müslümanlık, kendi mensublarına verdiği dinî, ahlâkî bir terbiye ile müslümanlarm müsaleha ahkâmına pek ziyade riayet etmelerini temin
etmişdir. Bir âyeti kerîmedebuyurulmuşdur ki, sebebsiz yere nakzı ahd edenler hakkında büyük bir tehdidi mutazammındır.
Bir hadisi şerifde de: Duyurulmuştur ki, ehli islâmın yapdıkları şartlara, ahdlere riayet etmeleri lüzumunu göstermekdedir.
Diğer bir hadisi  nebevide üeah'dlerde
vefa vardır, hiyanet yokdur) buyurulmuşdur. Yani: ahdler, mukaveleler vefadan, yerine getirilmekden ibaretdir, gadr ve hiyanetden ibaret değildir.
Hazreti Ömer'in: dediği de malûmdur. Yani: şart, in sana pek ziyade mâlikdir, hâkimdir. İnsar. yapdiğı şartın, verdiği sözün hükmü altında bulunur,
onu ibka etmesi icab eder.
«Gadr mukabilinde vefa, gadra gadr ile mukabeleden hayırlıdır», «Emaneti sana tevdi edene teslim et, sana hiyanet etseler de sen hıyanetle
mukabelede bulunma.» vecizeleri müslümanllkda birer ahlâkî düsturdur.
355 - : Bir müsalehanm nihayet bulması, ya müddetinin nihayet bulmasiyle veya iki tarardan birinin veya her ikisinin fesh ve nakz etnesiyle vlicude
gelir. Şöyle ki:
Eğer bir müsaleha, muvakkat bir zaman iğin addedilmiş ise bu zamanın hitam bulmaaiyle sulh, nakza muhtaç olmaksızın nihayete ermiş evvelki
hal avdet eylemiş olur. Bu halde müalümanîar, o müsalih kavme karşı hemen harb açabilirler. Şu kadar var ki, bu muvakkat mü-salehaya binaen
muahid millete mensub'olub da dari İslama gelmiş bulunan şahıslar hakkında bu müddetin bitmesi üzerine hemen harbî muamelesi yapılamaz.
Belki bunlar kendi me'menlerine avdet edinceye kadar emin bulunurlar. Çünkü bunlara tearruz, gadr ve tagrîri îham eder, bundan taharruz ise
müslümanlarca bir vecibedir.
356 - : Muvakkat olan bir müsaleh&nın müddeti hitam bulduğu halde düşman: «Eğer bize kargı harb açarsanız elimizde rehnleri veya esirleri
öldürürüz» diye tehdide kalkışacak olsalar da yine kendilerine karşı harb açılması caiz olur. Çünkü bu takdirde - sulh müddeti hitama ermiş
olduğundan - münakid bir muahede nakz edilmiş olmayacak-dır. Belki düşman tarafındaıüslâm hukukuna bir tecavüz vuku bulmuş olacakdır.
Maamafih bu tehdide mebni harbden vaz geçmek, bazan müs-lümanlar hakkında rehnlerin veya esirlerin öldürülmelerinden daha vahim neticeler
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Harbilerle Yapılan Müsalehanın  Bozulmasına Dair Bazı Meseleler :
 
357 - : Bir müsaleha, muvakkat olsun olmasın bunun nakz edil mesi ya sarahat veya delâlet tarikiyle olur.
Sarahaten nakz, muahedenin bozulduğunu şifahen veya tahriren bil dirmekle olur.
Delâleten nakz da muahede ahkâmına muhalif hareketle vücude gelir.
368 - : Mütareke veya müsalehayı veya ahd ve emanı fesh ve izaleye dair düşman tarafından gönderilen tahrirata «kitabünnakz» denir. Bunun
düşman hükümdarı veya salahiyetli kumandan tarafından gönderildiği sabit olmadıkça mealiyle amel ve düşman üzerine hücum olunamaz. Bu
yoldaki bir mektub, musanna olabileceği cihetle bunun beyyine ile sübutü lâzımdır. Bu hususda iki müslim, iki zimmî veya iki harb! şahid
olabilir.                                         
359 - : Müsalehayı fesh etmeğe «nebzi ahd» de denir. Nebzi ahd hususunda müslümanlar, hikmet ve maslahata, ileai zarurete göre hareket ederler.
Şayed nebzi ahde lüzum görülürse keyfiyetin veliyyÜl-emr tarafından muahid olan milletin hükümdarına evvelce tebliğ edilmesi icab eder. Şayed
müsaleha, o milletden alınan bir bedel mukabilinle muayyen bir müddet için akd edilmiş ise o bedelin mütebaki müddte aid olan kısmım da
kendilerine iade etmek lâzım gelir.
Maamafih bu tebliğ ve ilâm üzerine düşman hükümeti, fesh hâdisesini memleketlerinin her tarafında ilân ve muahedeye binaen tahrib ve tahliye
etmiş oldukları kal'aları tamir, dağılmış olan askerî kuvvetleri müstahkem mevkilerine celb edinceye kadar bu düşman ile muhasamata
başlanılması - gadrdan taharruz İçin - müslümanlarca caiz görülmez. Böyle bir hareket, kendilerini dairei emanda gören bir kavme karşı harb
açılmış gibi addolunur.
460 - : Müsalih bir düşmanın, elinde rehn olarak bazı müslümanlar bulunduğu halde görülen bir maslahata binaen müsalehayı nakz etmek istenüse
bakılır: eğer müsalehamn bozulması halinde bu müslü-manların öldürülecekleri melhuz ise nakz cihetine gidilmez. Müsaleha, gerek muvakkat ve
gerek müebbed olsun. Fakat böyle bir korku melhuz olmaz, rehnleri kurtarmak kabil olur veya rehnler evvelce dari harbde vefat etmiş bulunur veya
kendileri ölüm tehlükesini göze alarak buna rıza gösterirlerse o zaman müsalehamn nakzı caiz olabilir.
«(Eimmei selâseye göre müslümanlarm yapdıkları muahedelere her halde vefa ve riayet etmeleri lâzımdır. Bunu müddetinden evvel bozmaları caiz
olamaz. Meğer kî düşmanın sulhu bozacak bir hıyanetinden korkulsun, yani: muahid olan düşman tarafından böyle bir hıyanet emaresi zahir olsun.)
461 - : Müsalih bulunan düşman hükümeti tarafından dari islâ-ma bir eşkiya çetesi gönderilib yolların kesilmesi gibi haller, sulhu delâleten bozmak
demekdir.
Şayed müsalih kavme mensub bir düşman çetesi, hükümetlerinin izni olmaksızın gelib de islâm diyarında yol kesiciliğe cüret edecek olsa bakılır:
Eğer bunlar, menea sahibi olmayan bir kaç kişiden ibaret İseler bunların bu hareketleri delâleten nakzı ahd demek olmaz. Binaenaleyh bu
cüretlerine nihayet verdikleri takdirde haklarında harbî muamelesi yapılmaz.
Fakat bunlar, menea sahibi bir cemaat olub da hükümdarlarının ve memleketleri ahalisinin izinleri olmaksızın bu yol kesicilik cinayetine teşebbüs
etmiş bulunurlarsa yalnız kendi haklarında müsaleha ahkâmı bozulmuş olur.
Binaenaleyh bunların haklarında harbî muamelesi yapılarak kati veya esir edilmeleri caiz olur. Çünkü bu hareketleriyle kendi haklarında müsaleha
ahkâmının nakzına sebebiyet vermiş olurlar.
462 - : Düşman, nakzı ahd etdiği takdirde müslümanlar, kendi ellerinde rehîne bulunan kimseleri kati etmezler. Belki bunların sebille-rini tahliye
ederler. Erkek iseler me'menlerine isal edilirler. Kadın ve çocuk takımından iseler ehillerine teslim olunurlar.
463 - : Dari harbde bulunan bazı müalümanlar, gadren kati edilecek olsalar veliyyül'emr, maslahata göre hareket eder. Şöyle ki: muvafık görürse
muahedeyi - düşman tarafından vaki olan bu hıyanete binaen - bozarak harbe başlar, dilerse maktullerin diyetlerini atmakla iktifa eder. Şayed
düşman taraf, katilleri teslim ile maktullerin diyetlerini tediye şıklarından her birini kabul ederse veliyyül'emr, yine muhayyer olur. Dilerse katilleri



alarak - kısasen değil, muharib olduklarına binaen - öldürür veya -kendilerini istirkak eder. Ve dilerso diyetlerini almak cihetini iltizam eder. Gerek
istirkak edilen katiller ve gerek  alınacak  diyetler,  maktullerin varislerine aid  bulunur.
Düşman tarafından bilmukabele verilmiş rehnler mevcud olduğu takdirde ise bunlar, hür kimseler işe dari harbe iadelerine müsaade olunur, rakik
kimseler ise iadelerine müsaade olunmaz. Belki dari islâm-da satıhb semenleri dari harbe gönderilir. Çünkü düşman, müslüman-ların verdikleri
rehnleri müslümanlara aynen iade etmedikleri halde onların verdikleri rehnleri müslümanların aynen iade etmeleri, büyük bir vehn ve za'f eseri
sayılabilir. Meğer ki bunların böyle satılmalarında müslümanların aleyhine olarak bir mahzur bulunsun. O zaman ayne:ı iadeleri cihetine gidilir.
464 - : Düşman tarafından mukabeleten verilmiş olan rehinler, cevahir vesaire gibi eşya ve emtia kabilinden şeyler olduğu takdirde ve-liyyül'emr,
bu rehinleri beytülmalde hıfz etdirir. Düşman, maktul rehn-lerin diyetlerini verdiği halde veliyyül'emr, bunları hemen düşmana iade etmez, belki
diyetleriyle bunların kıymetlerini nazara alır. Diyetlerin mikdarı ziyade ise bu rehnleri iade eder. Fakat bunların kıymetleri fazla ise iadesine
müsaade etmez. Tâ ki düşman, bu hususda islâm hükümetine tarziye versin. Zi.-a hemen iade takdirinde müslümanların vehnleri, manevî zararları
iki kat olmuş olur. Şöyle ki: düşman, hem müslümanların rehnlerini kati etmiş, hem de verdiği diyetlerden daha kıymetli olan kendi rehnlerini
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Fethin  Mâhiyyetine  Ve Ganimet  Mallarının Taksimine,  İdaresine Müteallik Meseleler  :
 
465 - : Feth, bir beldeyi veya bir ülkeyi ya sulh ile veya kahr ile ele geçirmekdir. Binaenaleyh bir yeri feth, ya sulhen veya anveten, yani: kahren
vücude gelir.
İslâm ordusu, harb veya ibrazı besalet neticesinde zaferyâb olub bir düşman beldesini feth edince veliyyüremr fethin vaziyetine, müslü-manların
menfaatlerine göre muamele yapar.
466 - : Müslümanlar, bir yeri sulh   yoliyle   feth etdikleri   takdirde hem o zamandaki veliyyül'emrin,  hem de ondan  sonra veliyvül'emr olacak
zatların o sulh şartlarına riayet etmeleri icab eder.. Bunlarda» hiç tiiri o şartları tağyir edemez. Hilâfına hareket, nakzı ahd mesabesindedir. Bu
halde o yer, sulh yapan kavmin elinde mülkü olarak kalır, böyle bir yerin arazisi üzerine sulh şeraitinden olarak bir vergi konulacak olursa sulan
nazara ahmr. Eğer suları haraç sularından ise haraç üzerine, öşr sularından ise  öşr üzerine  sulh  yapılır.
Yağmur, dere, kuyu, çeşme suları «mai öşr», arab olmayan kavm-lerin açmış oldukları  nehrler de «mai haraç» sayılır.
467 - : Anveten fethe gelince, yani: harbîlere aid bir belde islâm kuvvetinin satvetiyle islâm mücahidlerinin eline kahren düşünce veliyyül'emr,
muhayyer olur. Şöyle ki: o beldeyi dilerse gayri müslim ahalisi elinde bırakır, kendilerine de sair ganimet mallarından barınabilecekleri mikdarda
mal terk eder, kendilerinden cizye, arazilerinder. de haraç almakla iktifa eyler. Nitekim Ömer-übniU'Hattab hazretler. ' sevadı Irak hakkında böyle
yapmışdır. Ve dilerse o ahaliyi çıkanb yerlerine haricden gayri müslim ahali celb ederek iskân eder. Bu halde o belde arazisi, «haraciyye» olur.
Yahut o belde ahalisini - kendi rıza-lariyle - islâmiyeti kabul etdikleri takdirde yine yurdlarında ibka ede: veya orasını- tamamen ganimlçr arasında
taksim eyler. Nitekim Re-suli Ekrem (sallallahü tealâ aleyhi vesellem) efendimiz hazretleri, Hay-ber arazisini böyle taksim buyurmuşdu. Veya
kısmen ganimlere taksim, kısmen de beytülmalin masarifine karşılık olarak hükümeti islâ nıiyye namına ibka eder. Bu veçhile ahaliye ita veya
ganimler arasında taksim edilen arazi de  «arazii öşriyye»den olmuş olur.
Maamafih veliyyül'emr, dilerse o belde arazisini ne mücahidler, ne de başkaları arasmda taksim etmeyi  ilel'ebed bütün müslünıanlar namına
muhafaza eyler. Bu suretde o belde arazisi, «arazii memleket»,  arazii havz» namını alır. Sahibleri varis bırakmaksızın vefat eden arazi dahi
beytülmale intikal edeceğinden «arazii memleket» den olur. Sonraları bu gibi araziye «arazii emiriyye», «arazii mitUyye» adı verilmişir. Bunlardan
alınan vergiler, beytül'male nazaran emvali haraciyye-den, ekincilere nazaran da bir nevi ücretden, bedeli iacreden maduddur. Siyeri  Kebîr, 
Dürrül'muhtar.
İslâm hukukunda vergiler bahsine de müracaat!. «(İmam Mâlik Hazretlerine göre anveten feth edilen arazi, ganimler arasında taksim edilmez.
Belki vakf olur. Haracı müslümanların ci-had gibi, mescidler, köprüler gibi mesalihine sarf edilir. Meğer ki veliyyül'emr, bunların taksimini
maslahata muvafık görsün o zaman taksim edilebilir.)
(İmam Şafiî Hazretlerine göre de bu gibi  arazii meftuhe, sair ga-naim gibi beş kısma ayrılır.  Bunların bir kısmı  beytülmale. (Zahiriyyeye göre de
feth olunan arazinin de sair ganaim mallan gibi beşde biri hükümet namına alınarak beşde dürdü nıiicahidlere taksim olunur. Mücahidlerden biri
kendi hissesini kendi arzusiyle tent ederse bu hisse veliyyül'emr tarafından müslümanlar için tevkif edilir, diğer mücahidler yine  kendi hisselerini
alırlar.  Klmuhallâ.)
468 - : Harbîlerden muharebe esnasında, veya muharib iki ordunun tekabülü sırasında gazilerin kuvvetleriyle kahren alınan mallara. v ganimet» adı
verilir. Cem'i: ganaimdir.
Ganaim mallan şöylece üç kısma ayrılır:
(1) : Ganaİmi gayri me'lûfedir ki, bunlar kahren veya sulhen alınan gayri menkul mallardan, yani: düşman arazisinden ibaretdir. Bunların
hakkında yapılacak muamele de (467) nei meselede gösterilmişdir.
(2) : Ganaimi   me'lûfedir   ki,   harb   esnasında   harbîlerden   kahren alınan  menkul mallardan  ibaretdir.  Bunların  yalniz   beşde biri   beytüt-
mâle,  mütebakisi   de   ganimlere  yani:   harbde  mukatil  olarak  hazır bulunub ganimete  nail olan muzaffer  islâm mücahidlerine   aiddir.
Mücahidlerin dari harbde düşman denizlerinden çıkardıkları balık emsali şeyler ile karada elde etdikleri av hayvanları, madenler, hazineler de bu
kabil ganaimden sayılır.
Mücahidlerden bir zümrenin dari islâm ile  dari  harb arasında bulunan korkunç bir mevzideki ormandan veliyyül'emrin izniyle kesib dari İslama
İdhal etdikleri keresteler ve sair ağaçlar da bu kabil ganimet lerden maduddur. Çünkü o mevzi, dari harb hükmündedir.
Fakat buradan veliyyül'emrin izniyle mancınık veya gemi gibi bir şey yapılmak için kesecekleri ağaçlar, ganaimden sayılmaz. Bu husus-da
veliyyül'emrin maksadına  göre  muamele olunur.
(3) : Ganaimi   hâlisadır  ki,  mücahidlerden bazılarına   tenfil   sure^ tiyle  tahsis   edilmiş  bulunan  bir   kısım  ganimet   mallarından  ibaretdir. Cu
mallara «enfal» de denir. Tenfil bahsine müracaat!.
469 - : Ganaim, diğer bir itibar ile de «ganaimi maksume», «ganaimi gayri maksume» kısımlarına ayrılır. Şöyle ki: bcşde biri beytül-nıâle alınıb da



mütebakisi ganimlere hisseleri nisbûtinde verilen ganimet malları, ganaimi maksume adını alır, düşmandan iğtinam olunub da henüz gazilere tevsri
edilmemiş olan ganimet malları da ganaimi gayri   maksumeden ibaretdir.
470 - : Ganimler, ganimet mallarına ne vakit mâlik olurlar?. Bu mesele, müctehidler arasında bir ihtilâf mevzuu teşkil etmişdir. Şöyle ki: İmamı
Azama göre bu mallar, dari İslama çıkarılmadıkça bunların üzerinde  mücahidlerin hakları sabit olmaz. Bu malların mücahidler  trrafından İstilâ
edilmesi, bunların üzerinde hem yedi muhafıza, hem de yedi nâkile isbat etmekle tahakkuk eder. Halbuki bunlar, dari harbde bulundukça yedi
nâkile tahakkuk etmiş olamaz. Bu malları düşmanın istirdadı ihtimal dahilindedir.
Bir de bu malların dari harbde taksim edilmesi, mücahidlerin bunlar ile uğraşmalarına, düşmanın bu yüzden fırsat bularak hücuma kalkışmasına
sebebiyet verebilir.
Binaenaleyh bunların dari harbde taksimi caiz olamaz. Meğer ki bu taksim için bir lüzum görülsün, veliyyül'emr, böyle bir ietihadda bulunsun. O
zaman taksimleri caiz ve muteber olur.
«(Eimmei selâseye göre ise mücahidler, ganime! mallarına dan harbde vaz'i yed etdikleri andan itibaren mâlik olurlar. Binaenaleyh bu mallar,
mücahidlere dari harbde taksim olunabiür. Zahirîlere göre de böyledir.   Elmuhallâ.)
471 - : Ganimet mallarım dari İslama nakl için hükümeti islâ-miyyenin müstakil vesaiti mevcud olmadığı takdirde bunlar gaziiere sehmieri
nisbetinde muvakkaten tevzi edilir. Buna «kısmeti ida'», «kısmeti hami ve nakl» denir. Gaziler, bu malları kendi vasıtalariyle dari İslama çıkararak
hepsini tekrar bir yerde toplarlar. Soma bunlar kendilerine kat'i suretde taksim edilir. Bu da bir «kısmeti ganimet* bir «kısmeti müik»dür.
472 - : Veliyyül'emr, ganimet mallarını dari İslama bir ücret mukabilinde nakl etmeleri için gazilere cebr edebilir mi, edemez mi?. Bu, ihtilaflı bir
meseledir. Bir kavle göre cebr edemez. Çünkü bir kimsenin vesaiti nakliyyesinden rızası olmaksızın icare suretiyle istifade etmek caiz değildir.
Diğer bir kavle nazaran cebr edebilir. Zira bu, âmme menfaatleri icablarındandır. Zararı âmmı def için zararı hassa tahammül edilir.
473 - : Mücahidlerin ganimet mallarına dari harbden itibaren mâlik olub olmamaları üzerine şöyle bir kısım meseleler teferrü' eder:
(1) : Gaziler, kısmetden evvel ganimet mallarından   bir  şey   satamazlar. Çünkü henüz bunlara mâlik  olmamışlardır. Fakat  veliyyül'emr, bir
maslahat görürse satabilir.
(2) : Gaziler, ganimet   malları  içinde  me'kûlât ve meşrubat   kabilinden olarak  bulunan  şeylerden dari   harbde ibahe  suretiyle   müstefit!
olabilirler. Fakat bunları kendilerine mal  olmak üzere  alamazlar.
Kezaiik: bir hacet görüldüğü takdirde silâh, at, elbise gibi ganimet mallarından da muvakkaten istifade edebilirler. Badehu bunları taksime idhal
için ganimet malları arasına iade etmeleri ieab eder.
(3) : Gazilerden bir kısmı kısmetden evvel dari harbde vefat etse ganimet mallarından varislerine bir şey verilmez. Fakat bu mallar, dari İslama
çıkarıldıkdan sonra kablel'ki3me vefat etse hissesi varislerine intikâl eder.
Bunlar, İmamı Azamın içtihadına göredir.
«(imam Şafiî ile saireye göre düşmanın hezimeti istikrar etdikden sonra gazi vefat ederse hissesi varislerine intikal eder. Velev ki gana-im henüz
dari İslama çıkarılmış olmasın.)
474 - : Ganimet mallarının kimlere verileceğine gelince:   bu malların humsu  beşde biri,  fakirlere, yoksul yetimlere,  parasız  kalmış yolculara
sarf  edilmek üzere   beytülmale  ayrılır.   Mütebaki dört kısmı da mücahidlere tevzi  olunur. Şöyle  ki:  biltıil harbe iştirak  etmiş olan üıücahidler,
bu mallardan sehm   hisse   alacakları gibi   bunlara mua venet   için hazır bulunan erler  ve  harb  sahasında  bulundukları   halde hastalık gibi bir
arızaya mebni harbe iştirak  edememiş olan islâm neferleri de bundan hisse alırlar.
Hattâ ganimet malları henüz dari İslama çıkarılmadan mücahidlere iltihak eden ve «meded» namını alan erler de İmamı Azama göre bu mallardan
hisse almaya nıüstahik olurlar. Çünkü bunların hepsi de harb sahasında hazır bulunarak mükateleye müteheyyi bulunmuş, islâm kuvvetinin
mehabetini tecelli etdirmisdir.
475 - : Bir dari harbde biribirine mülakat edib de aralarında fi'-len veya bü'kuvve imdad keyfiyeti carî olan müteaddid islâm kuvvetleri, 
ganimetlere müştereken  nıüstahik olurlar, aksi   takdirde olamazlar.
Şöyle ki: veliyyül'emr tarafından bir dari harbe gönderilen'iki se-riyyeden = askerî kıt'a veya müfrezeden her biri müstakillen hareket ederek başka
başka karalardan ganaim elde etdikleri halde henüz dari İslama çıkarmadan o dari harbde biribirine mülâki olsalar ganaimhı mecmuundan
müştereken sehm almaya nıüstahik olurlar. Çünkü bunların bu hareketleri, muayyen bir düşmanı zaafa düşürmüş olacağından her biri diğerinin
mededresi mesabesinde sayılır.
476 - : iki   dari  harbe  gönderilen, iki   seriyyeden   her  biri,   ayn ayrı  ganaim elde etdikden sonra  bu iki  dari harbin  birinde   biribirine mülâki
olub da orada yeniden zuhur eden bir düşman hareketini birlik-de tenkil ve bunun neticesi olarak bir mikdar ganaim daha ahz ederek ganimet
mallarının mecmuunu beraberce dari  İslama çıkaracak  olsalar bu malların tamamına müştereken müstahik olurlar. Zira bunları  müşterek mesaî
sayesinde ihraz etmiş bulunurlar.
Fakat iki seriyyeden biri, diğerine - elde etdiği ganaimi daha dari İslama çıkarmadan - dari harbde mülâki olub badehu kendisi de müteveccih
olduğu tarafda muzaffer olarak ayrıca ganaim ahz ve dari İslama ihraç edecek olsa mülâki olduğu seriyyenin - mededresî sayılarak  - ganaimden
hisse almaya müstahik  olur.   Amma   diğer seriyye. kendisinin -  mededresi sayılamayacağından -  aldığı ganaimden  hin-se almaya müstahik
olmaz.
477 - : Bir dari harbde başka başka yerleri feth için gönderilen sei iyyelerden her biri müstakillen elde etdiği ganaimi dari harbde b:-ıibirine mülâki
olmaksızın dari ialâma çıkaracak olsa hiç biri diğerinin elde etmiş olduğu ganaimden sehm almaya müstahik olmaz. Çünkü bunlar müstakillen
hareket etmiş, hiçbiri diğerinin mededresi bulunmamışdır,
Müteaddid dari harblere gönderilmiş ve elde etdikleri ganaimi ayrı ayrı olarak dari İslama çıkarmış olan seriyyeler hakkında da hüküm böyledir.
Velev ki bunlar, dari harbin birinde rehküzer olmak dolayısiy-le mülakat etmiş olsunlar. Zira muhtelif dari harblerdeki düşmanlardan birinin
makhuriyyeti diğerinin makhuriyetîne bâdı olmayıb bilâkis bazan kuvvetlenmesine bais olacağından bu seriyyeler, birbirine yardım
etmiş sayılamazlar.
478 - : Ganimet mallarından müstahik olanlara ne nisbetde hisse verileceğine gelince: Hanefî müctehidlerine göre râcil = piyade olanlara birer,
fâris = süvari olanlara da ikişer sehm verilir. Kumandan olan zatda mücahidlerden bir ferd gibi sehm alır.



«{Eimmei selâseye göre süvari olan mücahidlere üçer sehm verilir.)
(Zahiriyyeye göre ganimet mallarının beşde dördü harbde veya ' ganimeti ihrazda hazır bulunanlara tevzi edilir. Ata râkib olanlara üçer sehm,
piyadelere, deveye, himara, katıra râkib olanlara birer sehm verilir, îmam Mâlik ile İmam Şafünin ve Ebu Süleymatun kavileri de böyledir, tmam
Ahmede.göre ata râkib olanlara üçer; deveye râkib olanlara ikişer, başkalarına da birer sehm verilir. Elmuhallâ.)
479 - : Herhangi bir ata râkib olan bir islâm mücahidi, fâris sayılır. Bu hususda «ıtak» denilen arab atlariyle «berazîn» denilen acem atları ve anası
arab atı, babası acem atı olub «mukrSf» adını alan atlar ile babası arab atı, anası acem atı olub «hecin» denilen atlar arasında sehm itası bakımından
bir fark yokdur. Bunların bir kısmı daha süratle koşduğu halde bir kısmı da yol, meşakkatine daha ziyade dayanıklıdır, hepsi de rakibi için mühim
hizmetlerde bulunacağından sahihlerinin fazla hisse almalarını temin etmiş olurlar. Istılah kısmına da müracaat!.
«fHanbelî fukahasımn beyanına göre «feresi hecîn» hem anası, hem de babası feresi arabî olmayan atdır. Mukrif de böyledir.)
480 - : Harbe atlı olarak iştirak etdiği halde daha ganimet elde edilmeden râkib olduğu atı telef olan bir mücahid dahi fâris sayılarak ona göre hisse
alır.
481 - : Bir mücahid, râkib olduğu atını dari harbde satacak olsa bakılır: ganaim elde edildikden sonra satmış ise süvari ganaim henüz elde
edilmeden satmış ise piyade sayılır.
482 - : iki mücahid,  müştereken mâîik oldukları   bir at  ile  dari harbe  girib ona münavebe ten  râkib olarak harbe iştirak  etmiş olsalar ganimden
hisse almak hususunda ikisi de piyade sayılır.  Çünkü bunlardan hiç biri diğerinin izni olmaksızın bu ata râkiben harb etmek salâhiyetini   haiz
bulunmamışdır.
Fakat iki mücahidden her biri, münasafaten mâlik olduğu iki at-dan muayyen birine diğerinin rızasiyle binerek dari harbe duhul ve harbe iştirak
edecek olsa ikisi de ganaimden süvari sehmine müstahik olur. Şu kadar var ki, bunlar dari harbe gîrdikden sonra böyle bir ittifakda bulunurlarsa her
biri piyade sayılır. Zira dari harbe ilk girdikleri zaman hiç biri müstakillen süvari olarak harb etmek kudretini haiz bulunmuş değildir.
483 - : Gazilerin   piyade  mi,   süvari   mi  sayılacakları,   Hanefiyye ye göre ederb» demlen noktayı, yani:  dari harbin medhali olub dari islâm ile
dari harb arasında bir hattı fasıl teşkil eden yeri tecavüz etmek-den'itibaren teayyün eder.  Bilâhare at tedarük  etseler de süvari sayılamazlar.
"(İmam Şafiîye göre bir gazinin piyade veya süvari olması, harbe iştirak etdiği zamandan  muteber olur. Tenvirül'ebsar.)
484 - : Harbde  hizmetleri   görülen  kadınlara,   çocuklara, kölelere, zinımîlere ganimet mallarından bir mikdar şey verilir. Buna  «razh» denilir.
Bunun mikdarı, gazilerin hisselerinden noksan olur. Bunun mik-cîarını tayin, veliyyül'emre aiddir.
Fakat islâm ordusunun takib edeceği yolları göstermek, düşman arazisi dahilinde kılavuzluk etmesi gibi mühim hizmetlerde kullanılan bir zimmîye
verilecek mal, bir nevi ücret olacağından bâligen ma beleg verilir, velev ki gazilerin alacakları ganimet şetimlerinden fazla olsun. Reddi  Muhtar.
«(İmam Ahmede göre müslümanlar ile beraber harbe İştirak eden bir gayri roüsh'm de müslümanlar gibi ganimetden hisse alır. Binaenaleyh
kendisine piyade ise bir, feresi hecîn üzerine râkib ise iki, atık denilen arab atı üzerine râkib ise üç sehm verilir.)
(Zahiriyycye göre müsîümanlann gazvelerinde gayri müslimler hazır bulunmazlar. Hazır bıılunub harbe iştirak «tseler de kendilerine ganaimden
ne sehm, ne de' nefl namiyle bir şey verilmez. Şayed yol göstermek üzere bir- müşrikin rehberliğine zaruret hâsıl olursa ganimetden başka  muayyn
bir mal  mukabilinde isticar edilir. E'muhallâ.l
485 - : Muaskerde,  yani  ordugâhda,   askerin  tahaşşüd   etdiği, toplandığı mevzide bulunub ticaretle iştigal eden kimselere - harbe ig-tirâk
.etmedikçe - ganimet ve razh namiyle bir şey verilmez. Çünkü bunlar, esasen kendi menfaatlerine hizmet etmiş, ordunun kuvvetini tezyid, ordunun
gayesini temin maksadiyle hareket etmekde bulunmamışlardır.
486 -  : Ganimet mallarının tayin ve tevziinden sonra bakiye kalrn az bir mikdar mal, ganimlerin çokluğu cihetiyle kendilerine taksim ve  itası  
müstakim  olmayınca     veliyyül'emr   tarafından  fakirlere tevzi olunur, beytülmale konulmaz. Bu mâla «f üzülür ganaim»  adı verilir.
487 - : Ganimet mallarını taksime memur olub «sahibi mekasim», «emîri kısmet» adını alan zat, ganaimin satılıb badehu esmanının taksim
edilmesini münasib görürse o veçhile muamele yapılır. Çünkü bazan ga-ı.imet mallarının  aynlarını taksim müteazzir olur. Bunu takdir   edecek zat,
emiri kısmetdir.
488 - : Bir kumandan, bir beldeyi feth etdikden sonra elde etdiği ganaimi yeliyyüremrin müsaadesi olmadıkça mücahidler arasında taksim edemez. 
Çünkü bu ganaimin sahihlerine  terk edilmesi melhuzdur.
Fakat düşman beldesi feth edilmediği halde kendisinden bir mikdar ganaim elde edilmiş olsa kumandan, bu ganaimin beşde birini bey-tülmal
namına ayırıb mütebakisini mücahidler afasında taksim edebilir. Çünkü bu takdirde - ganaim sahiblerine terk ve iade edilemeyeceği cihetle -
bundan başka türlü yapılacak muamele yokdur. Binaenaleyh kumandan, salâhiyeti haricine çıkmış sayılma/.. Meğer ki veliy-yül'emr, ganaimi
taksimden kendisini sarahaten men etmiş olsun. O halde böyle bir taksime de salâhiyeti kalmaz.
489 - : Ganimet mallarından bir  şeyi  çalmak, bu mallardan  daha taksim edilmeden hıyanet voliyle bir şey almak, büyük bir cürümdür. Buna
«gulûl» denir ki, şiddetle memnudur.
490 - : Ganimlerden biri, ganimet mallarından bir şeyi itlaf etss İmamı Azama göre bunu zamin olmaz. «îmam Şafiîye göre zamin olur. Siyeri
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Esirler Hakkında Yapılacak Muameleler   :
 
491 - : Harb neticesinde kahren elde edilen esirler hakkında veliyyül'emr,  muhayyerdir. Bu hususda müsîümanlann  menfaatlerine göre hareket
ederek dilerse bu esirlerin mukatil olan takımını kati  edib maddei fesadı bilkülliyye ortadan kaldırır, dilerse bunların serlerini def için yalnız
istirkakiariyle, yani: köle ve cariye edilmeleriyle iktifa eder, dilerse   islâm   zimmetinde, ahd ve emamnda olmak  üzere hepsine  hürriyet verir ve
dilerse bunları islâm esirleri ile mübadeled bulunur.  Bundan yalnız Arab müşriklerinin erkekleri müstesnadır. Onların istirkakı. zimmete kabulü
caiz değildir. Onlar islâmiyyeti kabul etmekle kati arasında muhayyer bırakılırlar.
«itmam Şafiîye  göre  Arab müşriklerinin  de istirkakı caizdir.) (Bazı  müctehidlere   göre   alel'itlak  esirleri  öldürmek  caiz   değildir. Hattâ Hasen 
îbni  Muhammedittemîmî, bu hususda nahabei kiramın ic-maını hikâye etmekdedir.



Icvzaî de demişdir ki esirler arasında bulunan ekinciler öldürülmez. Hazı^ti Ömer, mücahidlere gönderdiği mektubunda: «Haddi tecavüz
etmeyiniz, hiyanetde bulunmayınız, çocukları öldürmeyiniz, ekinciler hak-kında Allahdan korkunuz.» buyurmuşdur.
Hasanı Baariye göre de esirler, dari harbde, düşmanı terhib için Öİdürülebilirse de dari islâmda öldürülemez. Böyle bir hareket kerîhdir.
Hammad ibni Süleymana göre esirler dari harbde dahi muharebeye nihayet verildiği, silâhlar elden bırakıldığı takdirde öldürülemez, bu mekruhdur.
Bu gibi fukahai kiram, nazmı celili  ile  istidlal ediyor,-mukatele hitam buldukdan sonra katle cevaz verilmediğine kani bulunuyor. Ve bu halde
esirleri kati, bunların rakabelerine teallûk eden müslümanların hakkını ibtalden başka bir semere vermeyeceğini ileri sürüyorlar.
Bidayetül'müctehid, Elmuğnî.)
492 - : Esirleri kati etmenin cevazına kail olan müetehidini kiramın da bu hususda istinad etdikleri müteaddid deliller vardır. Bu zevata göre esirler
hakkında hüküm vermeksalâhiyeti, velîyyüremre aid-dir. Veliyyüremr, bu hususda maslahat ve hikmete göre hareket eder.
Vaktiyle harb esirlerini bazı milletler; işkencelerle öldürürler, hiç birini yaşatmazlardı. Benî İsrail'de bu usul carî idi. Bazı milletler de esirleri pek
meşakkatli işlerde kullanır, onları insanlık hukukundan bil-külliye iskat ederlerdi. Eski Mısırlılar ile Romalılarda olduğu gibi.
tşte islâmiyyet, esaret müessesesini bu halde buldu. Fakat onu bu şekilde bırakmadı, belki mümkün olduğu kadar ıslaha çalıştı, esirler hakkında
işkence yapılmasını, onların ac veya güneşe maruz bırakılarak ta'zib edilmesini şiddetle men etdi, esirlerin de insan olduğunu, onların da bir takım
haklara mâlik bulunduğunu ilân ederek kendilerine şefkat ve merhametle muamele yapılmasını tavsiyede bulundu, esirlerden köle veya cariye
ittihaz edilenlerin azad edilerek hürriyete kavuşdurulmala-rım büyük bir taat saydı.
Bir hadisi şerifde: «Ellerinizin altında "bulunan köleler ve cariyeler hakkında Ailah Teilâ'd?n korkunuz» buyurulmuştur. Diğer bir hadisi şerifde:
«Mâlik olduğunuz köle ve cariyelerinize zulüm etmeyiniz, onlara takatleri fevkindeki işleri yüklemeyiniz, siz ne yer, ne içer ve ne giyinir iseniz
onlara da ondan yedirib içiriniz, giydiriniz.» meâlindedir.
Fakat bu esirler hakkında muhtelif akvamın hareket tarzlarını tebdil etmek kabil olamayacağından bu hususda hal ve zamanın icablarına göre
muamele ve bilmişi mukabele yapılması çok kerre iktiza eder.
Farz edilsin ki bir düşman millet, müslümanlardan aldığı esirleri idam ediyor veya i sür kak ederek ebediyen hürriyetden mahrum bırakıyor. Şimdi
bu halde müslümanların o düşmandan alacakları esirler hakkında îdam ve istirkak yollarına gitmekden dinen memnu bulunmaları, içtimaî ve aiyasî
hayat bakımından muvafık olabilir mi?.
Binaenaleyh umum beşeriyetin temayülâtını, ihtirasatını nazara alan ve cihanşümul bir siyaset takib eden islâmiyyet de kendi müntesib-lerinin
hayat! mücadelede muvaffakiyetlerini temin için esirler hakkında bir takım ahkâm vaz etmiş, bu hususda en büyük salâhiyeti - hikmet ve
maslahata göre hareket etmesi icab eden - veliyyüremre, islâm hükümetine tevdi eylemişdir.
Esirlerin rakabelerinde mücahidlerin hakları ise kısmetden sonra te-karrUr eder, kısmetden evvel tekarrür etmiş bulunmaz. Esirlerin katileri ise
kısmetden evvel caiz ise de kısmetden sonra caiz değildir. Bu halde mÜslümanlarm hakkını ibtal iddiası da doğru olamaz. Maahaza bir takım
esirler de vardır ki, onları öldürmek bizce esasen caiz değildir. Nitekim aşağıdaki meselelerde görülecektir.
493 - : Müslümanların ellerine esir düşmeden evvel islâmiyyeti kabul eden her hangi bir düşman neferi, elde edilince ne kati ve ne de istirkak edilir,
Şu kadar var ki, esir düşdükden sonra islâmiyeti kabul etse yine katli caiz olmazsa da istirkakı caiz olur. Çünkü esir edilir edilmez rak abesi ne
gazilerin hakları teallûk etmişdir. Binaenaleyh dini is-lânu kabul etmesiyle bu haklar, sakıt olmaz.
494 - : Harbîlere aid olan köleler, islâm olarak  dari  islâma iltica etseler veya dini islâmı kabul    etdikden sonra bulundukları dari harb,
müslümanlar tarafından zabt edilse veya bu köleler, müslüman olmaksızın çıkıb islâm ordusuna iltihak eyleseler derhal hür olmuş olurlar. Çünkü
mâliklerine rağmen islâmiyyeti kabul veya islâm kuvvetine iltihak etmekle nefislerini kurtarmaya muvaffak olmuşlardır.
495 - Düşmandan ahnan esirler hakkında istirkaka karar verilince bunların beşde biri beytüPmal namına tefrik, mütebakisi de ganimlec arasında
hisselerine göre taksim ve tevzi olunur. Artık böyle taksim edilen esirleri ne veÜyyül'emr, ne de başkaları kati edemez. Bu halde bunların dari
islâm ahalisinden olmaları tekarrür ederek kendileri  masu-mÜddem bulunmuş olurlar. Bunlara «mahkunüddem» de denir ki hayatları mahfuz,
katileri memnu kimseler demekdir.
Dari harbde islâmiyyeti kabul eden kimse «mahkunüddem» olduğu gibi her hangi müslim ile zimmî müebbeden, müste'min de muvakkaten
496 - : Mücahiellerden bîri, henüz esir edilen bir düşman muharibini daha kısmet yapılmadan dari  harbde  veya dari  islâmda öldürse hakkında
ta'zir cezası tatbik edilir. Şu kadar var ki bu esir, taksimden evvel  masumüddem olmadığından bunu katilden  dolayı   diyet,   keffaret ve kıymet
lâzım gelmez. Ta'zir cezasının lüzumu ise hilafı salâhiyet ha-reketden münbaişdir.  Çünkü böyle bir esiri  öldürmek  salâhiyeti  yalnız veliyyül'emre
aiddir. Meğer ki bu kati, müdafaai nefs için vuku bulmuş olsun. O takdirde ta'zir cezası da lâzım gelmez.
497 - : Harb kumandanları da elde ettikleri esirleri kati edemezler. Böyle bir hareket, veliyyül'emrin salâhiyetine, gâniminin hukukuna bir tecavüz
teşkil eder.
Fakat bir kumandan, eide edilen esirlerin isyaniyle islâm askerleri üzerine  hücum  etmelerinden  veya  düşman   kuvvetlerinin   gelip  bunları
kurtaracağından  ihtimali galib  ile korkarsa   katileri   cihetine   gidebilir.
Çünkü bu kati, âdeta harb halindeki bir kati kabilinden olacağı cihetle kendi salâhiyeti haricinde sayılmaz,
498 - : Seby edilen - yani esir alman kadınlar ile «zerarî» denilen çoluk çocukları Öldürmek de bil'ittifak caiz değildir. Bunİar velev ki Arab
müşriklerinden olsunlar. Bunların haklarında yalnız istirkak usulü carî olur. Kuhustanî.
«Zahirîlere göre dari harbden aeby olunan çocukları bir bedel mukabilinde olsun olmasın dari harbe iade etmek halâl değildir. Çünkü onlara
müsltimanlar mâlik olmakla haklarında islâm hükmü lâzım olmuştur, artık onlar ile evlâdı müslimîn müsavidir. Elmuhallâ.)
499 - : Mücahidlerin  dari   harbden  istilâ  suretiyle elde   etdikleri kadınlar,  dari  İslama getirilince   harbî     bulunan   kocalarından   mübane
olurlar, aralarında nikâh kalmaz. Fakat bu kadınların kocaları da esir edilerek  dari İslama birlikte çıkarılmış     olurlarsa aralarındaki   nikâh,
münfesih olmayıb devam  eder.     Binaenaleyh bu kadınlara mâlik  olan' kimselerin tekarrüb etmeleri caiz olmaz. Bu kadınlar ile kocalarını esir
edib dari İslama çıkaran mücahidlerin başka başka şahıslar olmalariy-le bir şahıs olması arasında fark yoktur.
500 - : Sayılacak veya gânimler  arasında taksim edilecek esirlerin arasında biribirinin zî rahmi mahremi olan kimseler bulunduğu takdirde bakılır:
bunlar yaşlı kimseler ise aralarını ayırmakda bir beis yok-dur. Fakat her ikisi veya yalnız birisi çocuk ise aralarını tefrik caiz görülemez.
Bir hadisi şerif: «Her kim vâlid ile veledinin arasını ayırırsa Allah Tealâ da kıyamet gününde onunla dostlarının arasım ayırır.» meâ-lindedir.



Çünkü bunlar, aralarında ünsiyyete, ülfete ziyade muhtaedır-lar.  Aralarını  tefrik,   fazla  teessürlerine  ve bazan  çocukların   helakine badi olabilir.
Binaenaleyh buna meydan verilmesi doğru olamaz.
501 - : Esirler hakkında men -- bir lûtf olarak meccanen salıvermek caiz midir, değil midir?. Meselesinde de müetehidler ihtilâf etmişlerdir.
Hanefiyyeye göre men, caiz değildir. Velev ki esir, islâmiyyeti kabul etmiş olsun. Bu veçhile muamele, nassa muhalif, düşmanın kuvvetini tezyide
hadim, mücahidlerin hukukuna bir nevi tecavüz demekdir.
«(îmam Mâlike göre de esiri meccanen ıtlak caiz değildir. İmamül' müsümîn, esirler hakkında muhayyerdir: içtihadına göre hareket eder. Göreceği
maslahata binaen bunları kablel'taksim ya kati veya bir bedel mukabilinde azad veya cizyeye rabt veyanut istirkak eder. Kadınlar ile çocuklar
hakkında ise yalnız istirkakda bulunur veya bunları bir fidye mukabilinde azad eder, fakat kati ettiremez. Şerhi Muhammedi!' hırşî.)
(îmam Ahmede göre de esirleri meccanen salıvermek caiz değildir. Bunun cevazını gösteren hâdiseler, neseh vukuundan mukaddemdir.)
(İmam Şafiîye göre veliyyül'emr, göreceği bir maslahata mebnî esirleri bir bedel mukabilinde olmaksızın azad edebilir. Nitekim bedr esirlerinden
bazıları hakkında böyle muamele yapılmışdı. Dürri Muhtar, Reddi Muhtar.)
502 - : Esirler hakkında fida   -   bir  mal ile  veya islâm  esirleri ile mübadele tarikine tevessül edilib edilememesi meselesi de müetehidî-ni kiram
arasında bir ietihad mevzu olmuşdur.
Esirleri para mukabilinde azad etmek hususunda Hanefî fukahası-nın muhtelif kavileri vardır. Meşhur olan kavle nazaran bu, caiz değildir. Para
mukabiÜnde düşmanın kuvvetini tezyide meydan vermek muvafık olamaz. Meğer ki müslümanlar için mala hacet tahakkuk etsin, o takdirde
İmamı Muhammedin beyanına göre caiz olur.
«(îmam Şafiîye göre büyük bir mal mukabjlinde mübadele caizdir. Bedr esirlerinden bir kısmı birer mal mukabilinde serbest bırakılmıştı. Mebsut.)
503 - : Düşmandan alınan esirleri, islâm esirleri mukabilinde salıvermek ki buna «müfadatı üsera* denir, bu hususda da Hanefiyyenin müteaddid
akvali vardır. Zahiri rivayete nazaran bunun cevazı hakkında müetehidler,   müttefikdirler.   Fakat   diğer bir   rivayete   göre   bunun cevazına
îmamı Âzam kail değildir. Buna yalnız İmameyn  kail olmuşlardır.
«(Eimmei selâsenin içtihatları  da bunun cevazı  hakkındadır.) Bu mübadelenin cevazına kail olan zevata göre' bu suretle müslim esirler, esaretden 
kurtarılmışolur.  Böyle bir hareket  ise  gayri   müslim esirleri   öldürmekden veya istirkak   tarikiyle   kendilerinden  istifade etmekden evlâdır.
Bunun cevazına kail olmayan zatlara göre ise bu mübadele, gayri müslim esirler hakkındaki nassa muhalifdir. Sonra böyle bir hareketle düşmana
yardım edilmiş, müslümanlara karşı muharib vaziyyet almalarına meydan verilmiş olur.
Müslim esirlere gelince onların hakkındaki esaret, kendi elimizle vukua gelmiş olmayan bir ibtilâdır. Bundan halâs için başka çareler düşünmek
lâzımdır. Düşmanı kendi ellerinde tutmak, düşman içinde kalan herhangi bir müslümaru da -yine islâm kuvvetiyle kurtarmaya çalışmak,
müalümanların izzet ve şehametleri muktezasıdır. MebsuU Serahsî.
504  - : Esir düşen müslümanları para,  silâh,  kera'  denilen hayvanat ve saire mukabilinde esaretden kurtarmak, bü'ittifak caizdir. Meb-sut.
505 - : Düşmandan alınan bir esir, dari islâmda islâmiyeti kabul ettiği takdirde bununla düşmana esir düşmüş  olan bir müslüman arasında
mübadele yapılamaz. Çünkü bunlar, müsiümanhk bakımından müsavi oldukları cihetle mübadelelerinde bir faide yokdur. Meğer ki bu ihtida eden
esir, kendi rızasiyle bu mübadeleye razı olsun ve gideceği yerde islâmiyeti muhafaza edebileceğinden emin bulunsun. Siyeri Kebîr, Muhiti

Burhanı, Reddi Muhtar, Hindiyye. 
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Istilaya, İstibdada  Müteallik Meseleler   :
 
506  - : Gayri müslim kavmler, dari harbde biri birinden istilâ =' galebe tarikiyle elde etdikleri mallara, esirlere derhal, yani: bunları daha kendi
memleketlerine çıkarıb ihraz etmeden mâlik olur. Çünkü kendileri için mubah olan bir şeye vaz'ıyed etmiş bulunurlar.
507 - : Gayri müslim bir kavm, harb neticesinde  müsHimanların mallarından elde etdikîeri şeylere mâlik olurlar. Fakat bu halde ihraz, yani:o
şeyleri kendilerinin mahfuz olan ülkelerine idhai etmiş olmaları şartdır. Bu malları kendi yurdlarma götürmüş olmadıkça bunlara mâ-likiyetleri
tekarrür etmiş olmaz.
Dari islâmdan kaçıp dari harbe dahil olan hayvanlara da harbîler mâlik olurlar. Çünkü bu veçhile vaz'ıyed etmekle istilâ tahakkuk etmiş olur.
Tenvirül'ebsar, Reddi  Muhtar.
«(tmam Ahmedin içtihadı da bir rivayete göre böyledir. Fakat îmanı Mâlike ve îmam Şafiîye göre harbîler, islâm mallarına asla mâlik olamazlar.
Zira müslümanlarm malları ma'sumdur, buna tecavüz şer'an memnudur. Bu gibi şer'î memnuat ile gayri müslimler de muhatabdırlar. Binaenaleyh
bunların böyle masum mallara istilâda bulunmuş olmaları, haklarında mâlikiyeti ifade etmez. Nasıl ki müsîümanlar da biri birinin emvaline istilâ ile
mâlik olamazlar.)
(Zahirilere göre de harbîler, müslümanlarm ve zimmilerin mallarına asla temellük edemezler. Meğer ki  sahih bir suretde satın alsınlareya
kendilerine bağışlansın veya zimmîden kendilerine miras kalsın veya dini islâmca sahih olan sair bir muamele ile bunlara desteres olsunlar.
Binaenaleyh harbîler, muharebe neticesinde müslümanlardan veya zîmmüerden iğünam edecekleri mallara mâlik olamazlar. Bunlar, dari harbe
götürülmüş olsun olmasın, asıl sahiblerinin mülkünde kalır. Sa-hibleri ne vakit kadir olurlarsa bu malları istirdad ederler, velev ki, bilâhare
mücahidini islâmiyye eline geçerek aralarında taksim edilmiş ol-aun. Bunlardan bir mücahide sehm verilmiş ise bu sehm sahibine red olunur,
mukabili o mücahide cemaati müslimîne aid mallardan ödenir. İmam Safimin kavli de böyledir.
Şayed harbîlerden biri bu malları müsteshib olarak ticaret için eman ile dari i âlâma gelse bu inallar elinden bilâ bedel alınıb sahibine red edilir.
Elmuhallâ.)
Harbîlerin bu mallara mâlik olacaklarına kail olan zevat ise diyor lar ki: gayri müslimler, bu gibi şer'î memnuat ile mükellef değildirler. Binaenaleyh
bu mallar, onlara göre masum sayılamaz. Bu mallar, dari harbe götürülünce sahibsiz kalmış, mubah eşya -mesabesinde bulunmuş oluyor. Bunları
sahihlerinin dari harbe gidib kurtarmaları ise müteaz-'zir veya müteassirdir. Bu cihetle harbîler mubah bir mala vaz'ıyed etmiş olacaklarından o
mala mâlik bulunmuş olurlar. Inaye, Fethül'kadîr.
508 - : Gayri müslim bir kavm, harb neticesinde ehli islâmdan veya zimmîlerden hür veya müdebber, Ümmü veied, mükâteb olan erkekleri veya
kadınları esir ederek memleketlerine idhai edecek olsalar bunlara mâlik olmazlar. Bu hususda bütün müetehidler, müttefikdirler.



Çünkü islâm nazarında tamamen hür olan müsîümanlar ile zimmî-ler ve min vechİn hür bulunan müslim veya zimmî müdebberler ile üm-mi
veiedler, mükâteb ve mükâtebeler başkalarının dairei mülküne dahil olamazlar. Binaenaleyh bunların hakkında İstilâ ve ihraz ahkâmı cereyan
etmez.
Şunu da ilâve edelim ki, muharib bir kavm, müslümanlarm mallarından, kadınlarından, çocuklarından bir takımını elde ederek, dari harbe
götürmek isteseler bunları o kavmin elinden almaya çalışmak, bütün müsîümanlar için bir vecibedir. Elde etdikleri malları dari harbe idhai etmiş
bulunurlarsa artık takib edilmezler. Fakat kadınlar ile çocukları dari harbe idhai etmiş olsalar da takib olunmaları icab eder. Meğer ki kuvvet ve
imkân mevcud bulunmasın.
Esir edilen müslüman kadınlarf, çocukları kurtarmak için her türlü tehlikeyi göze alıb harbîleri müstahkem mevkilerine kadar takibde bulunmak,
bir azimet tarikidir. Maahaza vücudu melhuz büyük meha-likden dolayı bu takibin terk edilmesi de ruhsat dahilinde bulunmak-dadır. Dürri Muhtar,
Reddi Muhtar.
Yukarıda yazılan üç esas üzerine aşağıdaki meseleler teferrü eder:
509 - : İslâm mücahidleri,  mağlûp edecekleri gayri müslim,  muharib bir kavmin istilâ yoliyle elinde  bulunan diğer gayri  müslim  bir kavme
mensub olan maliara, esirlere - başka mallarına kıyasen - mâlik olurlar. Velev ki İslâm hükümeti ile o malların, esirlerin mensub oldukları kavm
arasında müsaleha bulunmuş  olsun.  Çünkü  bu  takdirde o müsalih kavme gadr edilmiş olmuyor, belki onun elinden çıkmış, mu-harib kavmin
mülküne girmiş olan şeylere bir harb neticesi olarak vaz' iyed edilmiş, oluyor.
510 - : îslâro   mücahidleri,  mağlûb edecekleri   muharib   bir   düşmanın elinden, vaktiyle rnüslümanlardan istilâ yoliyle ahz ve memleketlerine
idhal etmiş oldukları malları istirdada muvaffak olunca bakılır: Eğer bu malların eski sahihleri,, ganaimin taksiminden evvel zuhur ederse bu
malları - gerek kıyemiyyatdan ve gerek misliyyatdan olsun - meccanen ahz edebilirler. Fakat taksimden sonra zuhur ederse yalnız kıyemiyyatdan
olan malları - ganimlere verildiği zamandaki - kıymet leriyle ahz edebilirler. Misliyatdan olan malları ise ahze mahal yokdur. Çünkü bunları kendi
misilleriyle almakda faide yokdur.
Bu mallar, taksimden evvel umum gazilere aiddir. Onlar ise müs-lümanların hukukunu müdafaa ve muhafaza ile mükellef olduklarından bu mallan
zuhur eden sahihlerine vermekle muvazzaf bulunurlar. Fakat taksimden sonra bu mallara muayyen zatların - ganaim mallarındaki hisselerine
mahsuban - hususî hakları teallûk etmiş bulunur. Artık bu hakları ibtal etmek muvafık olamaz. Şu kadar var ki, her iki tarafın hukukuna mümkün
mertebe riayet için bu malların kadîm sahihlerine bunları kıymetleriyle almak salâhiyeti verilmişdir. Dürri Muhtar, Reddi Muhtar.
«(imam Şafiî üe Ebu Sevre göre böyle düşmandan istirdad edilen mallar, her halde eski sahihlerine verilir. Bunlar ganaime asla dahil olmaz.
imam Zührî ile Amr ibni Dînar gibi bazı zevata göre ise bu mallar, her halde ganaimden sayıhb eski sahihlerinin bunlarda bir hakları kalmamış
olur. Bidayetül'müctehid.)
551 - : Bir tacir, muharib bir kavmin istilâ yoliyle elde etmiş olduğu mü s lü man mallarını satın alarak tekrar islâm ülkesine getirecek olsa bu
mallar, o tacirin elinden istirdad edilemez. Şu kadar var ki eski sahibleri, bu'mallan o tacirin vermiş olduğu semen ile ahz edebilirler.
Fakat bir tacir, çman ile dari İslama girmiş olan bir harbînin çal-mış olduğu bir islâm malını dari harbde satın alarak tekrar islâm memleketine
getirecek olsa bu malı eski sahibi meccanen ahz edebilir. Çünkü bu takdirde harbî, bu malı gadr ve hiyanet yoliyle elde etmiştir. Buna istilâ
tarikiyle mâlik olmuş değildir ki, bunları tacire satması muteber olsun. Hİndiyye.
512  - : Boğaz harici olan denizler, ne dari islâm, ne de dari harb sayılır.
Binaenaleyh harbiler, bu denizlerde elde etdikleri müslüman sefinelerini zabt etseler dari harbe idhal etmedikçe bunlara malik olamazlar; Bu halde
bunları sahibleri her kimin elinde bulursa meccanen alabilir.
513 - : Dari İslama girmesine müsaade olunan bir gayri müslim, vaktiyle  müslümanlardan istilâ yoliyle elde etmiş olduğu bir malı dari İslama
getirib satacak olsa bu malı eski sahibi istirdad edemez. Çünkü o gayri müsüme verilen müsaade eman kendisiyle beraber olan mala da şâmildir.
Binaenaleyh bu malı istirdad, verilen emana ademi riayet demek olacağından caiz olamaz.
514  - : Vaktiyle  bir  müslümanın     mülkünde  iken  harbîler tarafından   istilâ edilmiş olan   bir   arazi   parçası, bilâhare   rriücamdler tarafından
istirdad olundukda bakılır: Eğer bu arazi, beşde biri beytül'male aJınıb da geri kalanı mücahidler arasında taksim edilirse «öşriyye» olur. Gayrı
müslimlerin ellerinde bırakılırsa «haraciyye» olur. Eski sahibi taksimden ve haraciyye olmasına hükmden evvel zuhur ederse bunu meccanen alır
ve bu arazi,  kemafissâbık  Öşriyye ise öşriyye  .haraciyye ise haraciyye  olarak  kalır.  Fakat taksimden veya haraciyye  olmasına  hükümden sonra
zuhur ederse bunu ancak o vech İle  kıymetiyle ahz edebilir. Şu kadar var ki, bu arazî üzerine ebniye inşa veya ağaç gars edilmiş ine artık eski
sahibi bunları  sökdürüb yerlerini   kıymetiyle  alamaz.
515 - : İstilâ edilmiş   olan   arazi,   arazii  emîriyyeden  olduğu  takdirde de  badel'istirdad kıymetiyle   uhz etmek   muamelesi  carî olmaz.
Binaenaleyh düşmandan istirdad olunan ve vaktiyle tapu temes-sükı ile zürraın tasarrufunda bulunmuş olan bir ârazıi emîriyye, Üzerine haraç vaz'
ile hükümet tarafından bazı kimselere vechi şer'î üzere beyi ve teslim olundukdan sonra o arazinin kablel'istilâ tapu temessükü ile mutasarrıfı olan
kimseler zuhur etseler bu araziye müdahale edemezler.
516 - :  îstilâya uğrayan bilâdı islâmiyyedeki arazii emîriyye hakkında mülk ahkâmı cereyan eder. Binaenaleyh istilâya maruz kalan bir islâm
beldesindeki     müslümanların   ellerinde   bırakılan  arazii emîriyye, kendilerinin mülkü hükmünde olub badel'istilâ    vefatlarında varislerine
mülkiyyet vechi üzere mevrus olur.
Mülga fetvahanei âlinin bu hususdaki iki kararı, şu veçhiledir:
(1) : «Bosna ve Hersek vilâyetlerinin Avusturya ve Macaristan devletine ilhakından sonra memaliki mezkûredeki arazi hakkında mülk ah-lünıı carî
olacağından olvechüe tevarüs iktiza eder.» Tarihi karar: 13 Receb 1333. Defter sahifesi: 112.
(2) : «ilâm istiklâlden sonra Bulgaristan'da bulunan arazide mülk hükmü carî olub olvechile tevarüs edeceği derkâr olmakla olbabda...»
Tarihi karar: Selhi Şaban 1334. Bulgaristan baş müftiliğinin istifsarı üzerine verümişdir. Defter sahifesi: 247.
517 - : Muharib bir düşmanın elinden,    elde  etmiş olduğu  islâm mallarını kurtarmaya çalışmak, müslümanlar için - imkân şartiyle - bir vecîbedir.
Fakat böyle bir düşman, bu mallara istilâ yoliyle mâlik oldukdan sonra islâmiyet veya zimmeti kabul etse artık bu mallar elinden istirda.i edilemez.
Çünkü müslümanların yeni bir harb neticesinde bu malları is-tirdad etmeleri melhuz bulunduğundan düşmanın bunlar üzerindeki mâ-likiyet hakkı,
şerefi zeval üzere bulunmuş oluyordu. îslâmiyyeti veya zimmeti kabul etdiği takdirde ise harb ihtimali zail ve binaenaleyh mülkiyet hakkı



mütekarrir olmuş olur. Mebsut.
518 - : Bir kısım mücahidlerin dari harbde iğtinam etdikleri malları henüz dari İslama çıkarmadan düşman istirdad edib de badehu diğer bir kısım
mücahidler, bunları tekrar düşmanın elinden alacak olsalar bu mallara bu ikinci kısım mücahidler müstahik olurlar. Çünkü evvelki mücahidlerin
istihkakları henüz tekarrür etmiş değildi.
Fakat bu mallar, birinci kısım mücahidler tarafından dari İslama çı-fcarıldıkdan sonra düşman tarafından istirdad, badehu diğer mücahidler
tarafından tekrar iğtinam edilecek olsa bunları evvelki mücahidlere iade lâzım gelir. Zira onların istihkakları evvelce tekarrür etmişdir. Hin-diyye.
519 - : Dari  islâmdan  dari harbe kaçıb iltihak   eden bir  rakika harbîler mâlik olamaz. Binaenaleyh bir tacir, bunu satın alıb dari islâma idhal etse
sahibi bunu meccanen ahz edebilir.
Bu, İmamı Azama göredir. îmameyne göre bu âbık rakika harbîler mâlik olurlar. Fakat âbık, kısmen, hür sayılan müdebber, ümmi veled veya
mükâteb olsa buna harbîlerin mâlik olamayacağında ittifak vardır. Hindiyye. Âbık bahsine de müracâat!.
520 - : Muharib bir düşmanın istilâ yoliyle elde ederek dari harbe idhal etmiş olduğu bir müslüman köle veya cariye, firar ederefc dari islâma avdet
eylese azad olmuş olur. Çünkü bunlar, dari harbe götürülmekle mâliklerinin mülkünden çıkmış, müstevlilerin mülküne girmiş olurlar. Bilâhare
firar etmekle nefislerim ihraz, kendilerini esaret kaydinden halâs temig olurlar.
521 - : İslâm mücahidleri, muzaffer olub da vaktiyle muharib bir düşmanın müslümaniardan istilâ yoliyle elde ederek dari harbe idhal etmiş olduğu
müdebber, ümmi veled veya mükâteb olan köleleri, cariyeleri istirdad eyleseler bunları eski efendileri meccanen ahz ederler, gerek mücahidler
arasında ganimet malları taksim edilmiş olsun ve gerek olmasın. Çünkü bunlar, min vechin hür olduklarından başkalarının temellüküne mahal
değildirler.' Binaenaleyh bunlara müstevliler, mâlik olamayacakları cihetle bunlar ganaimden sayılamazlar. Şu kadar var ki bunlar, ganimet
malları arasında taksime tabi tutulmuş bulunursa bunların bedelleri beytülmal tarafından hisselerine isabet etmiş olan mücahidlere tediye olunur.
522 - : Dari harbe giren bir islâm seriyyesinin elde ederek dari islâma çıkardığı bazı şahıslar, kendilerinin müslüman veya zimmî olduklarını ve dari
harbe ticaret için eman İle gitmiş bulunduklarını veya harbîlerin ellerine esir düşdüklerini - seriyyenin inkârına mukarin - iddia etseler söz
seriyyenin ölür. Bu halde o eşhas için bu iddialarını beyyine ile İsbat etmek lâzım gelir. Isbat ederlerse sebilleri tahliye edilir. Maa-haza
kendilerinde islâm alâmet ve siması müşahade olunduğu takdirde de tecavüzden kurtulurlar. Şerhi Siyeri Kebîr, Mebsutı Serahsî, Bedayî, Tatar

Haniyye, Hindiyye. 
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İKİNCİ BÖLÜM

 
İSLÂM HUKUNDA BAĞİLERE MÜTEALLIK MESELELERİNE DAİRDİR

 
İÇİNDEKİLER : Bağym mahiyyeti, Veliyyürenırin itaatinden çı-Uunların aksamı. Bağîlere karşı alınacak vaziyet. Bağîier ile musaleha ve onların
ııefsleri ve mallan hakkında yapılacak muamele. Ehli adi ile ehli bağyiiı tevarüsüne ve ahz ve itlaf edecekleri emval ve nüfusun zamanına müteallik

meseleler. Ehli bağy tarafından yapılacak cinayetler, Bağî-ler tarafından maıısııb hâkimlerin verecekleri hükümler. 
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Bağyın Mahiyeti  :
 
523 - : Bağy tâbiri,  ıstılah kısmında da beyan olunduğu üzere - veliyyüremrin dairei itaatinden bir te'viie istinaden haksız yem rıkarak tegallübde
bulunmak, isyankâr bir vaziyet almak mânasını ifade eder.
Bu halde muhik olan bir veliyyüTemre veya naibine karşı bir te'viie, yani: kendince doğru görülen bir delile, bir sebebe mebni isyan ederek itaat
dairesinden çıkan, bununla beraber müslümanların katlini, mallarının müsaderesini, zürriyetlerinin esir edilmesini halâ! görmeyen me-noa sahibi
bir müslümana da «bağî» denilir. Cem'i: buşat'dır.
524 - : Yalnız bir şahsın vehyyül'emre karşı tek basma isyankâr bir vaziyet alması nâdir olduğundan fıkıh kitablarında bağîlere aid mec-seleler,
alel'ekser < babülbugat» unvaniyle zikredilerek cem sîgası ihtiyar
edilmişdir.
Bir de bağîlere aid meseleler, cihada müteallik meselelere dahil bu-iunduğu cihetle fıkıh kitablarımızda bağîler hakkındaki mesaili muhtevi kısma
«kitabülbugaU denilmeyib «babül'bugat» denilmekle iktifa edilerek bu hususa işaret olunmuşdur. Çünkü cihad, yalnız gayri müslimlc-'fı karşı
açılan harblerden ibaret olmayıb herhangi âsi bir kuvvete kar-îi olan hareketler de cihaddan madud. bulunmuşdur.
525 - : Bağînin -yukarıdaki tarifinde bulunan kayitleri, biraz tahlil etmek iktiza eder. Şöyle ki:
(1) : Tarifdeki «veliyyüTemr»den maksad, ya islâm cemaatinin in-'ihabiyle veya kendisinin1 kuvvet ve  nüfuziyle  hâkimiyet   makamını ihraz
edib   müslümanların  bîr emniyet ve  selâmet dairesinde yaşamalatı-nı temine muvaffak olan herhangi bir müslim zat denıekdir.
Halkın toplanıb idaresi altında emniyetle yus.adikla.ri böyle bir vv-liyyül'emre karşı - zulüm ve hiyanetden dolayı değil, belki onun makamına
ondan ehak ve evlâ oldukları iddiasiyle, - isyana kıyanı eden biı taife, bugat'dan sayılır.
Binaenaleyh bu halde- veliyyüİ'emr tarafından vak; uiueak yardı iv dâvetine, müslümanların icabet etmeleri, bir vecibe ieşkil eder. Çünki,
çıkarılmak istenilen bir fitne,  bu suretle bertaraf edilebilir. icabete kadir olmayanların veya icabet halinde bir raide vücude gelmeyeceğine kani
bulunanların da kendi hanelerine çekilmeleri, fitneye İş-tirâkden müetenib bulunmaları lâzım gelir..
«(Fıkhı Hanbelîde deniliyor ki: İmamül'müslimîn. biitün müslürnaiı-ların vekilidir. Bu zat, kendisini azl edebilir ve kendisini kendisinin arzu siyle
müslümanlar da azl edebilirler. Fakat kendisi arzu etmediği takdir-de müslümanlar tarafından azledilmesi caiz olmaz. Böyle bir hareket,
müslümanlar arasında nifak ve şikak zuhuruna meydan verebilir. .Şoı-hül'münteha.)
(2) : Tarifdeki  «muhik olan   veliyyüİ'emr kaydine   nazaran  bağy. ancak, ancak âdil, muhik olan bir veliyyül'emrin hak olan emirlerine kar şı
yapılan bir muhalefet ve isyandan ibaretdir. Yoksrı bir  veliyyül'cmrin 2Uİümkâr bir hükümdarın haddi zatında hak, meşru olmayan hareketlerine,
emirlerini muhalefet göstermek, bağyden  rnaducî değildir.  Bu halde veliyyül'emre düşen vazife, gayri muhik harekâtı, irtikâb edilen mezalimi



terk etmekden başka değildir.
Zulümkâr bir veliyyül'emre karşı isyan vukuu takdirinde müslü-manların kendisine yardım etmeleri icab etmez. Çünkü böyle bir yardım. zulme
müzaheret demek olur.
(3) : Tarifdeki «bigayri hakkin»  kaydi  de göaUıiyo!   ki bağy.  ancak haksız yere vukubulan muhalefet ile tahakkuk eder   yoksa bir hak ka
dayanan muhalefet, bağy sayılmaz.  Binaenaleyh  zalim veya uhdesine düşen vazifelen ifadan âciz bir veliyyül'emre karsı  isyan eden  kimse bağî
değildir. Belki böyle bir veliyyüİ'emr. azle müstahik olur. Meğer ki azli bir fitneye badî olsun.
Zulüm ve i'tisafa karşı bihakkin muhalefet eden bir zümreye - bir faide melhuz olduğu takdirde - her müslimin yardım etmesi bir vazifedir.
(4) : Tarifdeki «te'vil» kaydi de gösteriyor ki, bir veliyyüTemre karşı vukubulan isyan, bir te'viie, yani: sahibince meşru görülen bir delile istinad
etmelidir ki bağyden madud olsun. Böyle bir te'viie müstenid olmadığı takdirde ise başka bir mahiyet kesbedeı.
(5) : Tarifdeki  «menea» dan  makşad ise kuvver,  izzet ve cemaatlir. Meneası, yani: kuvveti, cemaati, hâmisi olmayan herhangi bir şahsın bir
veliyyül'emre karşı olan münferid muhalefeti ise: alelade bir isyan dan ibaret olacağı cihetle hakkında bugat ahkâmı carî oimaz. Menca için ıstılah
kısmına da müracaat!. Mebsu Serahsi, Bedayî, Hindiyye, Redd! Muhtar.
«(Şafiîlere nazaran bağyin tahakkuku için bağiler, kendilerine karşı kolaylıkla zafer elde edilemeyecek derecede şevket sahibi olmalıdırlar. lstinad
etdikleri te'vil, kat'îyül'butlan olmamalıdır. Bu te'vile binaen ve-İiyyül'emre karşı hurucu tecviz etmiş bulunmalıdır. Aralarında da re'yiy-le hareket

edecekleri muta' bir şahıs bulunmalıdır. Çünkü şevketleri ancak bu şahıs vasıtasiyle vücude gelir.) 
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Veliyyül'emrln İtaatinden Çıkanların  Aksamı  :
 
526 - : Bir veliyyül'emre karşı isyan bayrağını kaldırıb dairei ita-atden çıkanlar, maksadlarınm ve kanatlerinin ihtilâfına nazaran başlıca şu dört
kısma ayrılır:
(1) : Buğatdır. Bunlar, - yukarıda beyan olunduğu üzere - ve-liyyül'emre karşı bir te'vile binaen haksız yere isyan eden bir islâm züm-residir ki, bu
isyanlariyle beraber müslümanların kanlarını, mallarını ha-lâl ve zürriyetlerinin esir edilmesini mubah görmezler. Buğatm mukabili ise «ehli adi»
dir. Buğatın idaresi altındaki yerlere «dari bağy», ehli adlin dairei hâkimiyetinde bulunan yerlere de «dari adi» denir. Istılah kısmına da müracaat!.
(2) : Kuttaı  tarikidir. Bunlar,  veliyyül'emrin itaatinden  bir te'vilu müstenid olmaksızın çıkarak yolları kesen,    halkın hayatına, mallarına kasdeden
kimselerdir. Gerek menea sahibi olsunlar ve gerek olmasınlar.
(3) : Kuttaı tarik mesabesinde olanlardır. Bunlar da veliyyürem-rin itaatinden bir te'vile müstenid olarak çıkan meneasız bir taifeden ibaretdir.
Bu iki kısma id hükümler için «islâm hukukunda yol kesicilere müteallik hükümler» mebhasine müracaat!.
(4) : Havaricdir. Bunlar, kendilerince hak olan bir te'vile mebni veliyyüremrin küfrüne, ma'siyetine kail olarak onunla mukatelenin vü-cubünü iddia
eden ve kendilerine muhalif olan müslümanların katlini, mallarının ahzini, zürriyetlerinin esir edilmesini halâl gören kuvvet ve "menea sahibi bir
taifedir. Bunların her ferdine «haricî* denir.
Haricîler, cumhun fukahaya ve ehli hadisin ekserisine göre buğat hükmündedirler. Bazı ehli hadise göre de bunların hakkında mürted ahkâmı
cereyan eder.
527 - : Vaktiyle  îmam  Ali   (kerremallahü  vecheh)     hazretlerine karşı hakem meselesinden dolayı kendi tebeası arasından isyan etmiş ola bir
taifeye «havaric» adı verilmiştir. Bunlara göre her günah, büyük oi-sun, küçük olsun küfür demekdir. Bu taifeye «sürat, nevasib, haruriyye  namları
da verilnıişdir.
Hazreti AH, haricîler hakkında: kardeşlerimiz-üzerimize tecavüz etdiler» demiştir. Bu tabir de gösteriyor ki haricîler, dairei islâmdan hariç
sayılmıyorlar. Belki bunlar, isyankâr bir ruha mâlik, mübtcdi' sapık bir taifei islâmiyyeden ibaretdir. Mebsut, Bedayî, Reddi Muhtar,
Kesşafül'kına.
«(imam Mâlikin içtihadına nazaran haricîler evvelâ tövbekar olmaya davet olunurlar. Taib olmadıkları takdirde küfürlerinden dolayı değil, belki

fesadiarmdan yer yüzünü temizlemek için kati edilirler.) 
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Bağllere Karşı Alınacak Vaziyet :
 
528 - : Muhik olan bir veliyyül'emr, bir takım  kimselerin  kendi aleyhine isyan ederek silâh teşhir edeceklerine ve kıtale müteheyyi bulunduklarına
vâkıf olunca bunları derdest etdirerek maksadîarından vazgeçip tövbekar oluncaya kadar habs etmelidir. Çünkü böyle bir hareket edilmediği
takdirde memlekette bir'fesad ikaına meydan verilmiş olur.
529 - : Veliyyül'emre karşı  isyan    edeceklerim  kendi  aralarında söyledikleri halde henüz bövle bir harekete azm etmemiş olan kimselere
veliyyül'emr tarafından derhal taarruz olunamaz. Çünkü henüz isyan cinayetine azm bulunmamışdır.
Demek ki fi'le iktiran etmeyen, szm derecesinde bulunmayan, yalnız tasavvur sahasında kalan şeyler, şer'an takibi müstelzim değildir. Nitekim
İmam Ali hazretlerinin haricîler hakkında iltizam etmiş olduğu tariz hareket, buna bir delil olarak fıkıh kitablarında uzun uzadıya teşrih edilmek
dedir.
530 - : Veliyyül'emr aleyhine kıyam edecek kimseler, bil'icma ki-tale mübaşeret etmedikçe kendilerine karsı istimal edilemez. Çünkü bunlar ile
yapılacak bir mukatele, bunların serlerini defetmek  maksadına müsteniddir.     Yoksa bunlar esasen   müslüman oldukları cihetle 'kendilerinin
küfrünü def etmek maksadına müstenid değildir. Binaenaeyh bunların mukateleye başlamak suretiyle serleri  tezahür etmedikçe katilleri muvafık
olamaz.
531 - : Veliyyül'emr aleyhinde bulunan bir taifenin r.ı ak asidin den evvelce haberdar olmayıb da bilâhare bunların asker topladıklarına veya kital
için müteheyyi olduklarına veya bir beldeyi tegallüben zabt et-diklerine vâkıf olursa bunları evvelâ adalet ve itaat dairesine, islâm cemaatinin
reyine rücua davet eder. Çünkü bu davete icabet edildiği tak dirde fesad bertaraf edilmiş olur.  Bu davete icabet edilmediği takdirde ise fesadlarım
def için kendileriyle mücadeleye başlar. Bu veçhile hareket edilmesi, rnüstahsendir.



Miiahaza veliyyül'unır, böyle bir dâvetde bulunmaksızın da bu taif< ile kıtale mübaşeret edebilir. Bunda bir beis yokciur. Zira bunlar dari is-lamda
bulundukları ve kendileri de zaten müslüman oldukları cihetle kendilerine esasen dâvel baliğ olmuşdur.  Bedayî, Hindiyye.
Hattâ böyle bir taifenin bilfi'l kıtale mübaşeret etmelerine intizar edilmesi, bazan fırsatın fevtine, kendilerinin kuvvetlenmesine sebob olacağı
cihetle muvafık görülemez. Onların toplanmalar], kitale mütehey\; bulunmaları, kitale mübaşeret  edeceklerine bîr delildir.
«(İmam Şafiîye göre bağîler, hakikaten kitale mübaşeret etmedikçe kendileriyle harbe başlanıiamaz. Çünkü hor hangi bir müslüman: müdafaa
halinde olmaksızın kati etmek, caiz değildir.)
532  -  :  Veliyyül'eınr,  bağîler ile   harbe   karar verince - harbîler ile yapılacak muharebelerde olduğu gibi - her türlü savaş vasıtalarına müracaat
edebilir.
533 -  : Bağîler  ve   yol  kesiciler   gibi   fitne   ehline  silâh  satılması caiz değildir. Çünkü bu yatış, onların isyanlarına yardım demekdır. Fakat
bunlara demir gibi kendisinden   silâh   yapılacak   şeyleri  satmak   caizdir. Zira bunlar, esaslı bir cemiyete mâlik olamayacakları cihetle bu gibi
maddelerden  silâh yapılabilecek  bir  zaman  pek bulamazlar.  Hindiyye. Kâfî.
534 - : Ehli bagyin galebe ve iicasıyle gayri müsîim bir milletin ülkesine iltica eden ehli adlin, o ülke kuvvetleriyle ehli bağye karşı harb açmaları
caiz değildir. Çünkü bu halde o gayri müslim  millet, hakimiy-yet, mevkiinde bulunacağından bu mülteci müslümanlar, onların bayrakları,
hâkimiyyeti altında kalmış olacaklardır.  Müslümanların başka milletlerin 'hâkimiyeti altında biri biriyle mücadelede bulunmasına ise dhvjn mesağ

yokdur. 
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Bağiler İle Mi'saleha Ve Onların  Nefisleri Ve Mallakı  Hakkında   Yapılacak  Muamele   :
 
535 - : Bagîler, müsaleha talebinde bulundukları takdirde bakılır: Eğer bu taleb, müslümanlar iğin hayırlı görülür, meselâ: bağilerin sulh esnasında 
âkibett  umun  düşünülerek  bu     hareketlerinden   vazgeçmeleri melhuz bulunursa kabul edilir ve illâ kabul edilmez.
«(Hanbelîlere göre de_hağîleı\ kendilerine bir müddet verilmesini isteyince bakılır: eğer bir müddet intizar edilmesi, bir kayde mebni değilse caiz
olur. Fakat vakit kazanmak, imdad almak veya kuvvetli bir cemaate iltihak etmek gibi bir menfaate müstenİd ise bu halde kendilerim1 mühlet
verilemez. Aksi takdirde ehli adlin mağlûbiyetine yol açılmış olur. Kesjşafül'kına)                                                
536 - :  Bagîler  ile verecekleri   bir bedel mukabilinde   müsalehny.ı muvafakat  etmek caiz değildir.  Çünkü onlar da cemaati  muzlimine du-
hüdiıier. Onlar  ile   para  mukabilinde sulh olmak,   uhuvveti ialâmîyyeye münafîdir. Bedayî.
537 -  : Muvadea ve müsaleha    münasebetiyle ehli adi ile bağîler, razı kimseleri birbirine karşılık olarak rehn verib de bilâhare bağîler, aldıkları 
rehnlen  öldürecek olsalar ehli  adi, ellerindeki rehnleri  bilmukabele öldürmezler. Belki bu rehnlen bağilerin tenkil edilmelerine veya ta-ib
olmalarına kadar habs ederler. Velev ki iki tarafdan biri gadrde bulunduğu takdirde diğer tarafın elindeki rehnlen öldürmesi aralarında meyrut
bulunmuş olsun. Çünkü böyle bir şart bâtıldır. Rehnler, müvadea sebebiyle tahtı emana girmiş  bulunurlar. Gadre karşı gadr  ile mukabele ise islâm
şiarına muhalifdir.
538 - : Bağîler; kuvvetli,  meneai mümtenia deniien bir  cemiyete mâlik iseler harb esnasında bırakdıkları mecruhlar ile firarilerin - ka-çıb o
cemiyete iltihakları melhuz olunca - ehli adi tarafından öldürülmeleri ve kati  veya  esir edilmek  için takib edilmeleri  cai    olur.   Fakat, kendisine
iltihak edecekleri bir cemiyet, mevcut değilse  mecruhların  öldürülmeleri, firarilerin takib edilmeleri caiz olmaz. Bedayî. selâsenin ictihadlarına
nazaran böyle bir cemiyetleri mev-cud olsun olmasın bu mecruhlar ile firarilerin öldürülmeleri, takib edilmeleri caiz değildir.)
539 - : Bağîlerden alınacak esirler hakkında veliyyüTemr muhayyerdir, dilerse şevketlerini kırmak, mevcudiyetlerini istisal etmek için cemiyetleri
mevcut olan esirleri öldürür, dilerse ehli bağyin tamamen ta-ib olacakları zamana kadar bu esirleri habs ile iktifa eyler. Hâsılı bu hu-susda ahsen
olan cihet iltizam edilir, yoksa havai nefse tâbi olarak intikam ve teşeffü sadr maksadiyle hareket edilmez.
Kendisine iltica ve kendisinden kuvvet kesb edecekle"! bir cemiyet-den mahrum olan esirler ise Öldürülmezler.
540 - : Harbîlerden  katli   caiz olmayan eşhasın, ehli bağyden do katü caiz değildir. Binaenaleyh bağîlerin arasında bulunan çocuklar, mecnunlar,
kadınlar, şeyhi fanî denilen ihtiyarlar kati edilmezler. Meğer  ki harbe İştirakleri halinde,kati edilmiş olsunlar.
Harbe bilfi'l iştirak etmiş olan kadınlar ile ihtiyarlar, esir düşdüklc-ri takdirde de kati edilebilirler. Zira bunlar bilfi'l muharib bulunmuşlardır.
Bedayî.
541 - : Bağîlerin   zürriyetini    çocuklariyle  kadınlarını seby   etmek, yani: esir ederek köle ve cariye ittihaz eylemek caiz değildir. Çünkü bunlar
müslümandırlar. Islâmiyyet ise ibtidaen İstirkaka manidir.
Fakat ehli adi, bağilerin kendilerinden istifade ederek birlikde harb etdikleri gayri müslim bir hükümet kuvvetlerine galebe çaldıkları takdir de
bunların efradını seby edebilirler. Çünkü bağîlerin bu istianesi, bu harbîler hakkında bir eman teşkil etmez ki, ehli adlin buna riayeti lâ?;ım, gelsin.
Belki bu harbîler, dari İslama mukatil olarak girmiş olduklarından elde edilince haklarında harbî ahkâmı carî olur.
Ehli zimmet ise bundan müstesnadır: Şöyle ki: bağîlere iltihak ile. ehli adle karşı harbe cüret eden zimmîler, bu hareketleriyle nakzı ahd etmiş
sayılmazlar. Bağîler, bu isyanları sebebiyle imanlarını nâkz etmiş olmadıkları gibi bunlara munzam olan zimmîler de muamelâta müteallik olan
islâm ahkâmını iltizam etmiş olmakdan çıkmış sayılmazlar. Binaenaleyh bu zimmîler hakkında harbî ahkâmı cari olmayıb bağSler hakkındaki
hükümler carî olur. Mebsutı Serahsî.
«(Hanbelîlere göre ise'bağîler ile birlikde harbe iştirak eden zimmîler ile sair muahid harbîler, bu hareketleriyle nakzı ahd etmiş olurlar.
Binaenaleyh haklarında harbî muamelesi yapılır. Meğer ki bir şüphe iddiasında bulunsunlar. Meselâ: bağîlerde müslüman oldukları cihetle onların
davetlerine icabetin lüzumuna kani bulunmuş olduklarım veya onları ehli adiden sandıkları veya haklarında ikrah vuku bulduğunu der-meyan
etsinler. Bu halde bu iddiaları kabul edilir. Maahaza bunların mal ve cana aid itlaf etdikleri şeyleri tazmin etmeleri lâzım gelir. Çünkü bunların bu
hareketleri, bir şer'î te'vile müsıtenid değildir. Keşşafülluna.)
542  - : Ehli bağyin kendileriyle müsaleha   yapmış   oldukları bir kavm ile ehli adlin muharebeye kıyam etmesi caiz değildir. Çünkü rae-nea sahibi
olan her hangi bir müslimin verdiği eman, yaptığı muahede bütün müslümanlarca mutaber ve nafizdir. Hattâ bilâhare, bağiler gadr ederek bu kavini
seby edecek olsalar bunlara ehli adlin iştirak etmesi caiz olmaz. Mebsutı Serahsî.



« (Hanbelîlere göre bağîlerin kendilerinden istiane, etdikleri harbîlere verecekleri eman, ehli adice muteber değildir. Binaenaleyh ehli adi, bunların
hakkında yine harbî muamelesi yapar. Fakat kendilerine eman veren bağîlerin bunlara gadr etmemeleri lâzım gelir. Keşşafül'kma.)
543  - : Bağîler, bir islâm beldesini tegallüben zabt etdikleri halde diğer bir kısım bağîler de onlar ile  mukatelede bulunarak o beldedeki çoluk
çocuğu seby etmeğe  cüret gösterseler ahalinin bu uğurda  o bağîler ile  harb etmeleri   icab eder.   Çünkü   müsİümanlann çocukları,  re-ffkaları
seby edilemez. Bunları kurtarmak müslümanlar için bir vecîbedir. Mebsut.                                                                 
544 - : Silâhım elinden bırakmıyan bir bagî kalt edilebilir. Fakat: «Ben taib oldum» diye elindeki silâhını bırakan veya:  «Beni bırakınız, işimi bir
düşüneyim, belki tövbe ederim veya tâbi olurum» diye silâhım atan bir bağîye artık tecavüz olunamaz, istimanda bulunmuş olur. Böyle bir bağı
amden kati edilse şübhei ibaheye mebni katiline kısas lâzım gelmezse de diyet lâzım gelif., Mebsut.
545 - :  Bağîlerin başları  kesilerek âfaka nakl ile  teşhir edilmesi kerihdir. Çünkü bu, müsle sayılır. Müsle ise caiz değildir. Meğer ki düşmanın
şevketini kırmaya vesile olsun. Bedayî.
546  - : Bağîlerden  harb esasında alınacak  mallara gelince : bunlar tevkif edilib bilâhare tövbeleri zuhur edince  kendilerine iaed edilir. Bir hacet
bulunsa bile bu mallardan istifade edilmez. Yalnız silâhlariyle binek hayvanları bundan müstesnadır. Ehli adi lüzum görürse bunlardan harb
esasında istifade edebilir. Harb zaruretiyle ehli adlin bile elindeki silâhlar, hayvanlar âmme menafii hamına alınabileceği gibi bağîlerin de bu kabil
mallar alınabilir. Bunların alınıb istimali lihacetîn vukubulan bir kısmet demektir. Yoksa temlik ve temellük için değildir. Bedayî.
« (imam Şafiîye göre bu kabil mallardan da ehli adlin İstifade etmesi caiz değildir. Çünkü bir müslümamn rızası olmadıkça malinden kimse
istifade edemez. Belki bu mallar saklanır, kendilerinden emniyyet hâsıl olduğu zaman bağîlere iade edilir.)
547 - : Bağîlerin canlı  malları  bir hacete mebni   harbde kullanıl-mıyacak ise satılıb bedelleri sahihlerine âtiyen verilmek üzere hıfz edilir. Çünkü
bunlar nafakaya, bakılmaya muhtaç olduğundan bunların satılması sahihleri için daha nafidir.
548 - : Ehli adi ile ehli bağyin, askerleri toplanarak harbîlere kargı birlikde hareket etseler, ihraz edecekleri ganaime bil'iştirâk müstahik  olurlar.
Çünkü her iki asker de müslüman olub dinî izaz için müşterek bir halde harbetmişlerdir. Hattâ bu iki askerden yalnız biri bu ganaimi elde edecek;
olsa yine diğeri ona iştirak eder. Zira bunlar biri birinin müzahiri bulunmuşdur. Şu kadar var ki, bu ganaimin ayrıca beşde birini yalnız ehli adlin
alması lâzım gelir. Çünkü bunu mahalli mahsusuna, sarf edecek olan, ancak ehli adidir. Mebsut.
549  - : Ehli adlin maktulleri hakkında şehid  muamelesi yapılır. Çünkü bunlar harbde zulmen kati edilmişlerdir. Binaenaleyh gasl edilmeksizin
üzerlerine namaz kılımb kefene elverişli libaslariyle defn olunurlar.
Bağîlerin maktulleri' ise üzerlerine namaz kılınmak sızın bâdelgasl tekfin ve defn olunurlar. Bedayî. Diğer bir kavle göre gasl de edilmezler. Çünkü
onların gasl edilmeleri, üzerlerine namaz kılınması onlara kargı bir nevi müvalâtdır. Âdil olan ise ehli bağye müvalâtdan memnudur. Hasen ibni
Ziyad'a göre bu, onların cemaatleri berdevam olduğuna göredir. Onların cemaatleri kalmayınca âdil olan, onlardan karibinı gasl ederek üzerine
namaz kılabilir, bunda beis yokdur. Mebsut.
«(Hanbclîlere göre bağîlerden kati olunanlar, hem gasl ve tekfin olunurlar, hem de üzerlerine namaz kılınır. Çünkü bağy-sebebiyle dairei imlâmdan
çıkmış olmazlar. Hattâ bağîler, ehli bid'atden olmadıkları takdirde fâsik bile sayılmazlar. Belki te'vülerinde muhtî sayılırlar. Binaenaleyh 
başkaları  hakkında şahadetleri de  makbul  olur.
Ehli adiden şehid düşenler ise gaal edilmeksizin üzerlerine namaz kılımrve çizmeleri, harb takınılan çıkarıldıkdan sonra şehid düşdükleri libasları

yle defn olunurlar. KeşşafiU'kına, Elmuğnî.) 
[99]

 
Ehli Aol İle Ehlt Kağy'ın Tevarüsüne Ve Ahz Ve İtlaf Edecekleri Emval Ve Nüfusun Zamanına Mi Teallîk Meseleler   :
 
550 - : Menea sahibi olan bir bağî,  harb halinde ehli adiden ve kendi   kariblerinden birini   öldürecek   olsa bakılır:   Eğer   veliyyuTemre karşı
isyanında muhik olduğuna musirran kani ise o maktule varis olabilir. Fakat muhik olduğuna kani olmayıb hareketinin butlanına kail ise varis
olamaz. Çünkü bu takdirde şübhei te'vil bulunmayıb vaki olan katlin gayri meşru olduğu tahtı itirafında bulunmuş olur.
Bu mesele, îmanu Âzam ile İmam Muhammed'e göredir. İmam Ebu Yûsüf'e göre her iki vecîhde de' bağî, vâris olamaz. Zira onun te'vili, fâsiddir.
Şu kadar var ki, meneası mevcud olduğu takdirde bu te'vil, hakkı defi hususunda sahih bir te'vil mesabesinde sayılır, istihkak hususunda sayılmaz.
Binaenaleyh bu te'vil, mirasa istihkakı hususunda muteber olmaz. Bedayi.
«(imam Şafiînin içtihadı da bu merkezdedir. Maamafih İmam Şa-fiîye göre âdil de bâğîye vâris olamaz. Çünkü katil bulunmuşdur. Zey-lel.)
İmamı Âzam ile İmam Muhammede gelince: bunlara göre bağînin te'vili, hem hakkı defi, hem de istihkak hususunda muteberdir. Bir ker-re caninin
mirasa istihkakı, karabet sebebiyledir, bu ise mevcuddur. Şu kadar var ki, haksız yere yapılan kati, mirasa istihkaka bir mania teşkil elmekdedir.
Bağînin menoası mevcud olduğu halde istihlâl te'viliyle katle mübaşeret etmiş olması ise bu maniayı bertaraf etmekde, miras-dan mahrumiyeti defi
hususunda muteber bulunmakdadır.
Bir de bir şahıs hakkında bir kısım ahkâmın cereyanı için ya iltizam veya ilzam bulunmalıdır. Bağî hakkında ise bir kere iltizam mevcud değildir.
Çünkü o kendisince meşru olan bir tc'vile binaen bu katlin rnübah olduğuna kail bulunmuş, bunun hürmetini iltizam etmemişdir. Sonra ilzam da
mevcud değildir. Zira mcncası mevcud olub üzerinde ve-liyyüremrin velayeti .gayri caıî bulunmuşdur.
551 -  : Ehli adiden biri harb veya harbe tehayyüz halinde bulunan bir bağîyi kati veya onun bir malini itlaf etse üzerine zaman lâzım gelmez.
Çünkü bağînin isyanına binaen şahsının ve malinin ismeti sakıt olmugdur. Bu halde katil, aralarında karabet mevcut ise maktul olan bağîye vâris
olabilir. Zira bu maktulün ismeti nefsi sakıt olduğu cihetle katli haksız yere vuku bulmuş değildir.
Fakat bağînin harb haricinde itlaf edilen emvali tazmin edilir. Çünkü bu emval, bu halde haizi ismet bulunur. Hidaye, ReddüTmuhtîir.
552  - : Ematı ile dari ad!e dahil olan bir bağîyi ehli adiden bin amden öldürse diyet itasiyle mahkûm olur. Fakat bu katiden dolay; ki-sas lâzım
gelmez. Çünkü bu bağî hakkında bir şübhei ibahe mevcuddur. Kısas gibi cezalar ise şübhe ile sakıt olur.
553 - : Ehli adi, bağîler tarafında olub da kendilerine karşı ceb-he almış, bulunan babalarım, kardeşlerini vesair zî rahm olan mahremlerini bizzat
Öldürmezler. Böyle bir hareket, karabete münafi olduğundan dinen kerîhdir. Bunların tenkilini başkalarına havale etmeleri icab eder. Meğer ki
müdafaai nefs zarureti tahakkuk  etsin. Maahaza böyle bir hareket, zamanı, ve irsden mahrumiyeti icab etmez. Reddül'muhtar



554 - : Ehli adiden bir şahıs, bağîler arasında bulunub da hart esnasında ehli adiden biri tarafından kati edilse vârisleri diyete müsta hik olmazlar.
Çünkü o şahıs, bağiler arasında bulunmakla kendi kanın heder etmişdir.
565 - : Bir bağî, kendisi gibi bir bağîyi Öldürdükden sonra bağî ler üzerine galebe edilecek olsa veliyyül'emr, katil hakkında kısas ile, di yet ile
hükm etmez. Çünkü bağî, mübahüddemdir. Cinayet de veliyyül emrin velâyeü dairesinden haricde vuku bulmuşdur. Hidaye, Zeyleî.
«(Eimmei selâseye göre hâdisede kati, amden vuku bulmuş ise ka til de kısasen kati edilir.)
556 - : Bağîlerin tegallüben idareleri dairesine aldıkları bir islâr beldesi ahalisinden biri, bu esnada diğer birini amden öldürdükden sor ra o belde
veliyyüTemr tarafından istirdad edilse bakılır. Eğer ahali; hakkında bağîlerin hükmü henüz cereyan etmeden' istirdad edilmiş is katil hakkında kısas
icra edilir. Ve eğer bağîlerin hükmü cereyan el dikden sonra istirdad edilmiş olursa kısas icra edilmez. Çünkü bu tat dirde veiiyyüTemrin o belde 
ahal?si hakkında velayeti  münkati bului muş olur. Zeyleî.
557 - : Bağîler, henüz tahayyüz ve huruç etmeden evvel veya cı miyetleri dağıldıkdan  sonra itlaf  etdikleri   malları, akıtdıkları   kanla tazmin ile
mükellef olurlar. Çünkü bunlar, bu halde meneadan mahrur. sair nıüslümanlar gibi dari adi ahalisinden madud bulunurlar.
558 - : Menea sahibi olanbir bağî, harb halinde ehli adiden bir nin bir malini itlaf etse bunu zamin olmaz. Çünkü menea mevcud olu ca iki taraf
beyninde velayet, münkati bulunmuş olur. Bu halde isüf
mmpfiy.7.ir nlrlnpi3nrifl.n bu hakkın vücubı zamanı bir şey'i  müf. Maahaza bir te'vile mebni müslümanlar arasında vuku bulacak bir harb
esnasında itlaf edilen şeylerin, iraka edilen kanların bilâhare tazmin edilmemesi hususunda sahabei kiramın bir icmaı vardır. Bedayî, Zeyle.
«(İmam"Mâlik ile tmam Şafiînin kavli ceddine ve Ahmed ibni Han-beldenbir rivayete göre de bu halde zaman lâzım gelmez. Itlâf edilen şeyleri
tazmine kalkışmak, müslümanların arasında zuhur etmiş olan harbin devamına, sulh ve-salâhın teehhürüne sebebiyet vereceği cihetle muvafık
olamaz.
Fakat îmam Şafiînin kavli kadîmine ve îmam Ahmedden diğer bir rivayete nazaran bağî, bir canidir. Onun hakkında meneanın vücudu, ademi
vücudu müsavidir. Onun isyanı, hakkında tahfifi değil, tağlizi müstelzim bulunur. Binaenaleyh itlaf ettiği şeyi bilâhare tazmin etmesi lâzım gelir.
Bedayî, Elmizanürkübra.)
tmam Şafiînin bu beyanatı, diyanet noktai nazarındanpek muva-fıkdir, eimmei' Hanefiyye de buna kaildir. Fakat kaza itibariyle carî olan muamele,

bunun hilâfınadır. 
[100]

 
Ehli Bağy Tarafından Vuku Bulacak Cinayetler :
 
559 -: Bağîlerin istilâ edecekleri beldeler ahalisinden toplayacakları zekâtları, örsleri, harçları bilâhare o beldeleri istirdad eden ve-liyyül'emr,
tekrar istifa edemez. Çünkü veliyyül'emı*, bu vergilere istihkakı, o ahaliyi himaye etmesi mukabilindedir. İstilâ halinde ise bîr himaye mevcud
değildir. Şu kadar var ki, o ahalinin zekâtlarını tekrar vermeleri evlâdır. Zira zahiri hâle nazaran bağîler, toplayacakları zekâtları pek de mahalline
sarfetmezler.
öşr ise fakirlere aiddir. BağSler, fakir iseler bu zekât, mahalline sarf edilmiş demek olur.
Haraca gelince: bunun masrafı da harbîlere karşı cihadda bulunacak olan müslümanlardır. Bağîler ise müslümanolub ledel'icab harbîlere karşı
cihadda bulunabilecekleri cihetle alacakları haraç, mahalline masruf olmuş sayılır.
Fakat müstakbele aid bu kabil vergileri yine veliyyüTemr, istifaya bağlar. Çünkü bağîleri tenkil edince velayeti zahir olub o beldeler ahalisini

tekrar himayesi altına almış bulunur. Hidaye, Bedayî. 
[101]

 
Bagiler Tarafından Mansub  Hâkimlerin Verecekleri Hükümler  :
 
560 - : Bağîlerin tayin etdikleri kadılar, ehli adlin mezhebi üzerine hüküm verdikleri takdirde hükümleri tenfiz olunur. Çünkü bunları nakzda faide
yokdur. Bilâhare yine ayni veçhile hüküm verilecekdir.
îslâm  müctehidlerinden  herhangi     birinin kavline   mutabık olarak Verecekleri   hüküm  nafizdir. Bu ictihad, diğer bir ictihad ile nakz edilemez.
Fakat bunların verecekleri hükümler, ne ehli adlin mezhebine ne de diğer muteber mezahibi ictihadiyyeye tevafuk etmediği takdirde ehli adi
tarafından tenfiz edilemez.
561 - : Bağîlerin kadıları, ehli adlin kadılarına bir husus hakkında bir vesika yazıb gönderdikleri takdirde bakılır: eğer kendileri âdil ve hâdisede iki
âdil şahidin şahadetiyle hükm edildiği malûm bulunursa bu vesika, kabul ve infaz edilir ve illâ edilmez. Bedayî, Fethül'kadîf.
«(Hanbelîlere göre de bagilerin hâkimleri tarafından verilen hükümler, kitab ile sünneti sahihamn naşsma ve icma gibi edillei şer'iyye-ye muhalif
olmadıkça sair hâkimlerin hükümleri gibi nakz edilemez. Çünkü bunlar, ehli te'vildir, şer'i şerifde kendisine mesağ bulunan bir te'vil ise kailinin
fışkını icab etmez. Binaenaleyh bunlar, fürua aid ahkâmı fıkhiyyeden birinde muhtî olan fukahaya müşabih bulunmuş olurlar. Mezhebi Şafiî de bu
merkezdedir.
Kezalik: bagilerin kadılarından biri, bir husus hakkında ehli adlin kadılarından birine bir vesika yazıb gönderse bunun kabulü ve mukteza-siyle amel
edilmesi, caizdir. Elverir ki bunu gönderen kadı, kazaya ehl olsun.

Şu kadar var ki, bagilerin gururunu kırmak için bu gibi vesikaların kablel'hükm reddedilmesi evlâdır. Keşşafül'kma') 
[102]

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 
İSLÂM HUKUKUNDA  ZİMMİLERE  VE  MÜSTE'MÎNLERE MÜTEALLİK   MESELELERE  DAİRDİR.

 
İÇİNDEKİLER: Zimmetin mahiyyetİ, rüknü ve nevileri. Akdi zim metin şartları. Ehli zimmetin ikametgâh ve vergi itibariyle aksamı. Akdi



zimmetin hükmü, ehli zimmetin riayet etmekle mükellef oldukları bazı hususlar. Zimmeti işkal edib etmeyen haller.
Istimânın mahiyeti, müste*minlerin aksamı. Müslim olan müştekinin ler. Ziınmİ olan müste'minler. Harbî olan müste'minler. Müste'min-lerüı
zimmeti kabul etmeleri. Müste'minlere yapılaeak yardunlar. Müste'-minlerin yapacakları cinayetler. Müste'minlerîn casuslukda bulunmaları. Müste'

minlerin ak idleri, malları ve terekeleri hakkında yapılacak muameleler. 
[103]

 
Zimmetin Mahiyeti, Akdi Zimmetin Rüknü Ve Nevileri :
 
562 - :  Lûgatde ahd, eman, zeman, hak mânâlarına gelen zimmet tâbiri, ahd ve emana, zamana kabiliyetli olan mahal mânasında da müstameldir. 
«Fülân kimse şu mukaveleyi zimmetine almış» denilmesi, bu istimale göredir.
Kezalik: «Fülânın zimmetinde şu kadar ma.Üûbum vardır» denilir ki, onun zemanında şu kadar alacağım vardır, mânasındadır.
İlmi hukukda zimmet ile mükellef olan nefs, rakabe, şahsiyyeti hu-kukiyye kasd edilir. «Beraeti zimmet asidir» denilir ki, şahsın beraeti asidir,
mânasını ifade eder. «İnsanın zimmetine şu vecibe teveccüh eder» denilir ki, zatına, rakabesine teveccüh eder, demekdir.
Usuliyyuna göre zimmet, insanlara mahsus manevî bir vasıf dır ki, her insan bu sayede lehine ve aleyhine olarak bir kısım haklara, vazifelere ahi
olur.
İnsanlar, emanete, ifai vezaife mahal oldukları için «zimmet» denilen bir ehliyyeti hukukiyyeye mâlik bulunmuşlardır. Bu sayededir ki, her insan
için hürriyet, mâlikiyyet, ismet, yani: şajısî masuniyet haklan sabit olur.
563 - : Akdi zimmete gelince bu da esasen harbî bulunan bir şahsın veya bir cemaatin islâm ahd ve emanını, yani: tâbiiyetini kabul etmeşinden
ibaretdir.
Akdi zimmetin riiknü İse kabuli zimmeti müş'ir bir lâfz veya bir fİ'ldir. Bu cihetle akdi zimmet, iki nevidir.
(1) : Sarahaten akdi  zimmetdir ki,  kabuii zimmeti  sarahaten ifade eden bir lâfız istimaliyle olur.  «Ben müslümanların ahd ve em anına girdim» 
demek gibi.
(2) : Delâleten akdi zimmetdir ki, zimmeti kabule delâlet eden bir fi'l ve hareket ile vücude gelir. Dari islâmdan çıkması veya zimmeti kabul etmesi
kendisine teklif edilen birmüste'minin dari islâmda bir sene daha ikamet etmesi gibi kî bu ikamet, zimmeti kabulüne delildir.
Kezalik: bir müsle'min, dari islâmda arazü haraciyyeden. bir yeri satın ahb da üzerine haraç vaz edilse zimmî olmuş olur. Çünkü bu haraç, dari
islâmda ikamet halinemuhtasdır. Muste'min haracı kabul edince dari islâm ahalisinden olmayı kabul etmiş, binaenaleyh zimmî olmuştur. Fakat
daha haraç vereceği vakit gelmeden o yeri satsa zimmî olmamış olur. Bedayi.
564 - : Sarahaten veya delâleten islâm tabiiyetini ihraz eden gayri   müslimlere   «ehli   zimmet» denilmiştir.    Çünkü  bunlar  bu  tabiiyetle
müslümanların zimmetine, yani: ahd ve emanına girmiş, bir kısım haklara mâlik olmuş olurlar.

îşte böylece islâm zimmetini, ahd ve emanını haiz olan gayri müs-lim bir erkeğe «zimmî», gayri müsîim bir kadına da «zimmiyye» denilir. 
[104]

 
Akdi Zimmetin Şartları  :
 
565 - : Zimmet akdinin müebbed olması şartdır. Binaenaleyh bir vakit ile mukayyet olan akdi zimmet, sahih olmaz. Çünkü zimmet, bir müebbed
emandır. Akdi zimmet, mal ve canın masuniyeti hususunda akdi islâmiyetin bir halefi mesabesindedir. Islâmiyeti kabul, ancak müebbed surette
sahih olduğu gibi akdi zimmet de böyle müebbed olduğu takdirde muteber olur.
566 - : Zimmet akdinde bulunacak olanların irtidad erbabından olmamaları şarttır. Çünkü irtidad erbabı, zahiri hale nazaran islâmiyetin mehasin ve
fezailim bildikten sonra dini islâmdan dönmüş kimselerdir. Artık kendileriyle akdi zimmetde bulunmak da faidesizdir. Böyle bir akid, kendilerinin
islâmiyeti kabul etmelerine vesile olamaz. Binaen aleyh onların haklarında yapılacak muamele, kendilerinin işlâmiyyete rücu ile harb beyninde
muhayyer bırakılmalarıdır.
567 - : Akdi zimmetin dari islâmda yapılması tecviz edilmeyen bir şeye talik edilmemesi şarttır.
Binaenaleyh gayri müslim bir hükümdar, memleketi ahalisi hakkında kati ve salb gibi istediği muamelâtda bulunmak şarüyle akdi zimmetde
bulunmak  istese  buna  muvafakat  edilemez.  Çünkü  men'i  kabil olan bir zulmün yapılmasına müsaade  etmek, islâmiyetde memnudur Bununla
beraber zimmî, muamelâta raci hususlarda islâm ahkâmım ii-tizam etmiş olan şahıs demekdir. Dari islâmda yapılması caiz olmayan ,bu gibi fi'Ueri
irtikâb edecek olan bir şahıs ise islâm ahkâmını iltizam etmemiş olur.
568  - : Akdi zimmete talib olan kimselerin Arab müşriklerinden olmamaları gartdır.
Ehli kitab olanlar, zimmete kabul edilebileceği gibi mecûsîler de ehli kitaba mülhak sayıldıklarından zimmete kabul edilebilirler. Bunlar, gerek
Arab ırkına mensub olsunlar ve gerek olmasınlar.
Mecûsîler, Arab kavminden de olsalar cizyeleri kabul olunur. Bu, onların hakkında istisnaî bir muamele demekdir. Çünkü sair Arab müşriklerinden
cizye kabul edilmez. Bedayî. Vergiler mebhasine müracaat!.
569 - : Başka  ırklara  mensub  müşriklere,   putperestlere   gelince bunların zimmete kabul edilmeleir caizdir,
Arab müşrikleriyle sair kavmlere mensup müşrikler arasında böyle bir fark gözetilmesindeki hikmet ise şundan İbaretdir: «Bir kısım gayri
müslimlerin zimmete kabulü, kendilerinden yalnız cizye ahnmasiyle iktifa edilmesi, onlardan alınacak böyle bir vergiye rağbet ve tama'dan dolayı
değildir. Belki onları islâmiyete davet, islâm camiasına celb maksadına müsteniddir. Tâ ki bu akdi zimmet sayesinde müslümanlar ile ih-tilât
ederek islâmiyyetin mehasinini, aklen memduh ve müstahsen olan ahkâmını görüb düşünsünler, dini islâmm, akıl ve hikmetin iktiza ve kabul ettiği
esaslar üzerine müesses olduğunu müşahede etsinler de bu hal, kendilerini islâmiyyete saik olsun. Bu maksad ise Arab müşrikleriyle akd edilecek
bir zimmet ile husule gelmez. Çünkü onlar, sırf taklid ehlidirler. Onlar, yalnız âdete, cahilane bir an'ane.ve düşkündürler. Onlar, cahiliyet
âdetlerinden, babalarım taklidden başka bir şey bilmez, düşünmezler. Belki onlar, Allah Tealâ'dan başkasına sırf mecnunâne ve mas-haracasına bir
tarzda tapar dururlar. Onlar, islâmiyyetin mehasinini, ahkâmının ulviyyetini teemmül ve tefekkür ile iştigal etmezler ki bu hal, kendilerini islâm
camiasına sevk etsin.



Binaenaleyh onlara karşı yapılacak muamelede islâmiyyeti kabul etmedikleri takdirde kuvvet istimalinden başka değildir. Bedayî, Bahri Raik.
Maahaza islâmiyyet, en evvel onların kendi muhitlerinde zuhura gelmiş, feyzini ilk evvel o muhitte neşre başlamış Kur'anı mübîn, onların lisanı
üzere nazil olmuş ve bu cihetle onların hakkında mucizeler daha zahir bulunmuş olduğundan artık o muhitdeki müşriklerin islâmiyyete karşı
husumetkârâne bir vaziyetde devam etmeleri için kendilerini zahiren olsun mazur gösterebilecek bir cihet yokdur. Binaenaleyh onların haklarında
başka türlü muameleye lüzum kal m armadır.
570 - : Arab ırkına mensub  olub     «Sâbiunû  adını alan taifenin zimmete kabuliyle kendilerinden cizye alınıb alınamaması hususunda ihtilâf
vardır, imamı Âzam'a göre bunlar, 2ebûr kitabını okur, ehli kitab-dan bir cemaat oldukları cihetle zimmete kabul edilebilirler.  îmameyne göre
bunlar, yıldızlara taparlar. Bu cihetle abedei evsan hükmündedir-ler. Binaenaleyh Arabdan başka bir  kavme mensub  oldukları  takdirde zimmete
kabul ile kendilerinden cizye istifa olunabilir. Fakat Arab kavmine mensub olunca buna cevaz yokdur. Bedayi.
Rivayete nazaran «Sâbie» denilen kavm, vaktiyle Nuh aleyhisselâ-mın dinine tâbi imişler. Maamafih bir dinden diğer bir dine dönen her şahsa da
«Sâbiî» denildiği kaydedilmekdedir. Cem'i «Sâbiûn» dur.
«(îmam Mâlike göre Arab müşriklerinden zimmetin, cizyenin kabul edilmemesi, alel'itlâk değildir. Belki bu memnuiyet, yalnız Kureyş kabilesine
mensub olan müşriklere mahsusdur.)
(İmam Şafiîye ve imam Ahmedden olan iki rivayetin ezherine göre mutlaka abedei evsandan cizye kabul edilemez. Bunlar, gerek Arab ırkına
mensub olsunlar ve gerek olmasınlar. İmam Şafiîye göre Sâbiî-lerden ve «Sâmire» denilen taifeden cizye kabul edilir. Muhtasarı Mü-zenî, Elmuğnl)
[105]

 
Ehu Zîmmettn İkametgâh Ve Vergi İtibarîyle Aksamı  :
 
571  -  : Ehli zimmet, ikametgâh itibariyle dört kısma ayrılırlar:
(1) : Dari islâmda müslümanlar ile muhtelit bir halde ikamet eden. ehli  zimmetdir.  Bunların  şahıslarından  usulü dairesinde   cizye namiyle bir
vergi alınacağı gibi kendilerine temlik edilen araziden de haraç namiyle bir vergi alınır.
VeliyyüFemr tarafından şehir ittihaz edilen bir yerde zimmîlerin gidib ikamet etmelerine mümaneat olunamaz. Fakat müslümanlara aid
mahallelerde islâm cemaatinin azalmasını müstelzim olacak kesif bir suretde oturmalarına müsaade edilmesi de münasib görülemez. Bu halde
kendileri iğin hususî mahalleler tahsis edilmesi lâzım gelir.
(2) : İslâm mücahidleri  tarafından  anveten  feth edilen  bir belde ahalisinden olub o beldede ikametlerine veliyyül'emr tarafından  müsaade olunan
ehli zimmetdir. Bunların da şahıslarından cizye,  arazilerinden haraç alınır.
(3) : İslâm hükümeti tarafından sulhen feth olunan bir belde ahalisinden olub o beldede sulh mucebince ikametlerine müsaade olunan ehli
zimmetdir. Bunlardan ve bunların arazisinden cizye ve haraç namiyle alınacak vergiler, sulh şartlarına göre teayyün eder.
Meselâ: Bu beldedeki zengin, fakir ve orta halli eşhasdan her biri, haline göre ya muayyen bir inik dar cizye vermekle mükellef olur veya heyeti
mecmuası namına mikdarı muayyen, toptan bir cizye istifa edilir. İslâm hukukunda vergiler mebhasine'müracaat!.
(4) : islâm ordusu tarafından feth olunan bir beldede haricden celb edilerek iskân etdirilen ehli zimmetdir. Bunlardan cizye ve haraç namiyle vergi
alınır.
Bu gibi bir belde islâm hükümetinin himayesi ve hâKimiyetİ altıda bulunacağından bu da dari İslama mülhak olub «dari eman» adını alır. Şerhi

Siyari Kebîr, Mebsut, Bedayî. 
[106]

 
Akdi Zimmetin Hükmü   :
 
572 - : Zimmet, bir nıüebbed eman olduğundan zimmeti kabul eden bir gayri müslim, hilâfına hareket etmedikçe daima müslümanla-rın ahd ve
emanında bulunur, müalümanlarm lehine ve aleyhine olarak tatbik edilen bir kısım dünyevî'hükümler, onun da lehine ve aleyhine olarak tatbik
edilir. Dari islâmda bir müslimin malı, canı, namusu ne derecelerde masun ise onun da mali, canı, namusu o veçhile siyanet altında bulunur.
Binaenaleyh akdi zimmetin hükmü, malın ve can ile namusun ismetinden ibaretdir. Bu esas üzerine terettüb eden hükümlerden bir kısmı, aşağıdaki
meselelerde mezkurdur.
573 - : Gayri müslim bir hükümdar, müslümanİarın zimmetini kabul edecek olsa memlûkleri üzerinde mâlikiyet hakkı, kemakân baki kalır. Nitekim
islâmiyyeti kabul ettiği takdirde de bu mâlikiyyeti mahfuz bulunur. Hattâ memlûkleri bilâhare islâmiyyeti kabul etseler de yine o hükümdarın
bunlar üzerindeki hakkı mâlikiyyeti zail olmaz. Çünkü bu memlûklerin islâmiyyeti kabul etmeleri, mâliklerinin hakkı mülkünü iptale sebeb olamaz.
Şâyed bu memlûkler, bir düşman tarafından esir edilib muahharan islâm mücahidleri tarafından istirdad edilecek olsalar kablelkısme mâliklerine
meccanen reddedilirler. Kısmet vuku bulduğu takdirde de, mâlikleri bunları kıymetleriyle alabilir. Zira ehli zimmetin hukukuna riayet, onlara
müteveccih zulüm ve adaveti def, müslümanlar için bir vecibe olduğundan bunun hilâfına hareket olunamaz.
574 - : islâm  hükümeti,  müslümanları  siyanet etmekle mükellef olduğu gibi ehli zimmeti de siyanet etmekle mükellefdir.
Binaenaleyh islâm mücahidleıi, harbîler tarafından esir edilmiş bulunan zimmîlere tesadüf etseler, onları mümkün olduğu takdirde kurtarmakla
mükellef olurlar. Bu, müslümanlar için bir vecibedir.
Ehli zimmetin düşman eline düşen mallarını kurtarmak hususunda da hüküm böyledir.
575 - : Dari islâmda ehli  zimmetden herhangi  bir şahsı  haksız yere kati eden kimse hakkında katlin mahiyyetine göre kısas veya sair cezalar
'tatbik edilir. Katil, gerek müslim, gerek zirnmî veya müste'min olsun.
576 - : İslâm ordusunun dari harbden ahz ile dari İslama çıkardığı esirler, ehli zimmete satılabilir. Çünkü dari İslama çıkarılan gayri müslim esirler,
zimmî mesabesindedirler. Zimmi olan kölelerin, cariyelerin zimmîlere satılması ise caizdir.
Fakat ebeveyninden hiç biri yanında bulunmaksızın seby edilen çocuklar, dari İslama tebeiyyetle müslim sayıldıklarından bunlar, ehli zimmete
satılmazlar. Maahaza satılacak olsa bey, nafiz olur. Şu kadar var ki. bu halde zimnûlerin bunları tekrar müslümanlara satmaları lâzım gelir.



577 - : Ehli zimmetin bulundukları yerlerde kadîmden beri mev-cud olan kenîselerine, bîalerine, sevmealerine, aüşk edelerine taarruz olunamaz. 
Bunlar, münhdim veya harab olunca vaz'ı kadîmleri üzere yeniden bina veya tamir edilmelerine mümaneat olunmaz.
Fakat zimmüer, dari islâmda yeniden kenîseler, bîaler, sevmealar, ateşkedeier ihdas edemezler. Ve kadîmen mevcud olanların yerlerim de
değiştiremezler. Veliyyüremrin gördüğü lüzuma mebni hedm edilmiş olan kadim  kenîseler vesaire dahi yeniden ihdas edilemez.
Burada kadimden maksad, bu mabedlerin bulundukları beldelerde müsîümanların fethinden ve zimmîlerin o beldelerde ikamet etmeleri üzere
müsaleha vukuundan mukaddem mevcud olmaları demekdir.
578 - : Ehli  zimmetin  bir karyede  veya bîr şehir  haricinde mâ-bedleri bulunduğu halde bir çok evler yapılmakla o karye bir şehir haline gelse
veya o şehir haricinde-yapılan binalar şehre kadar ittisal peyda ederek şehrin bir mahallesi gibi olsa o mâbedler - sahih olan kavle  nazaran - hali
üzere bırakılır, hedmleri cihetine gidilmez.
579 - : islâm mücahidleri tarafından feth edilen bir belde ahalisi, veliyyül'emr canibinden zimmete rabt edilerek o beldede ikametlerine müsaade
olunsa onlar, o beldede kenîseler yapmakdan ve şarab, hınzır gibi şeyleri alenî surette satmakdan menedilmezler. Çünkü bu gibi gayri müslimlik
şiarını kendi yurdlannda izhar etmiş olurlar.
Fakat gayri müslimlerden bir taife, kendi arzulariyle islâm hükümetine müracaat ederek ,sulh yolivle zimmeti kabul ve haklarında islam ahkâmının
cereyanını taleb ctdikleri takdirde beldeleri islâm beldeleri hükmünde olur. Binaenaleyh oralarda kadîm mâbedlerine müdahale edilemezse de
yeniden mâbedler yapmalarına müsaade olunamaz.
580 - : Bir islâm beldesinde vaki bir kenîse hakkında müslümanlar ile zimmiler arasında ihtilâf zuhur cdib de müslümanlar, o beldenin arıveten feth
edilmiş olmasına mebni bu kenîsenin ibkası caiz olmadığını, zimmîler de sulh voliyle feth edilib kenîsenin ehli zimmet elinde bırakilmış olduğunu
iddia etmekle beraber tekadümi zamane binaen o beî-denin ne veçhile foth edildiğine dair bir eser bulunmasa yoz, maalyemîn zimmilerin ulur.
Çünkü konîseye zilyed bulunmaktadırlar.
Hattâ o beldenin sulhen feth edildiğine dair bir eser bulunduğu gibi anveten feth edildiğine aid de bir eser mevcud olsa söz, yine zimmî-lerin olur.
Zira bu eserler, mütearızdır.
Fakat bir takım kimseler, o beldenin sulh ile elde edildiğine, diğer bir takım kimseler de anveten feth edildiğine dair olan kadîm şahidle-ı-uı
şahadetlerine şahadet de bulunacak olsalar anveten feth hakkındaki .şahadet tercih olunur. Çünkü söz, zilyedin olduğundan beyyine harice teveccüh
eder.
581 - : Ceziretüİ'arabda ne kenîseler, bîalar, sevmealar, deyrler ibka edilir, ne de bunların yemden yapılmasına müsaade olunur. Çünkü gayrı
müslimlerin Ceziretüİ'arabda tevattun etmeleri tecviz edilmediğinden mâbed yapmalarına mahal yokdur.
582 - : Ehli zimmet, muamelât hususunda müslümanların hukukuna mâlikdirler.
Binaenaleyh müslümanlar için kendi mülklerinde yapmaları caiz olan her şey, ehli zimmet için de caizdir. Şu kadar var ki, yapacakları binaları
komşularını ziyadan, havadan mahrum bırakacak derecede yük-seltemezler. Komşularına bu veçhile zarar vermeleri, memnudur.
583 - : Zimmîler ile harbî veya  müste'min olan gayri  müslimler arasında veraset carî olmaz.
Binaenaleyh bir müste'min, dari islâmda bir zimmiye ile evlenib de çocukları dünyaya geldikten sonra henüz zimmete girmeden ölecek olsa ne
zevcesi, ne de çocukları kendisine vâris olamazlar. Aksi de böyledir. Çünkü ihtilâfı dar, verasete manidir. Bedayî, Hindiyye, Bahri Râ-ık, Reddi 

Muhtar. 
[107]

 
Ehli Zimmetin Hiayet Etmekle Mükellef Oldukları Bazı Hususlar :
 
584 - : Ehli  zimmet,  müslümanların     hukukuna riayet  ve  indel icab kendilerine muavenet etmekle mütekabilen mükellef oldukları gibi
müslümanlara karşı  hürmeti  muhil olan hareketlerden ictinab  etmekle de   mükeliefdirler.
585 - : Ehli zimmet, cizyelerini götürüp kendi elleriyle ve kema-İi inkiyad ile beytülmale tediye etmekle nıükeilefdirler. Bu, İmamı Azama göredir.
İmam Ebu Yûsuf ileîmam Muhammedin ictihadlarına göre bir zimmî, mükellef olduğu cizyeyi naibi vasıtasiyle de tediye edebilir. Bir maslahat
görüldüğü   takdirde   îmameynin içtihadları   düsturül'ame: ittihaz edilir.
586 - : Ehli zimmet, müslümanlarca dinen memnu olduğu gibi kendi itikatlarınca da memnu bulunan şeyleri dari islâmda irtikâb edemeyecekleri
gibi kendilerine mahsus olan beldelerde de irtikâb etmemekle mükellefdirler. Zina vesair fevahiş hu. cümledendir.
587 - : Ehli  zimmet, müslümanlar ile  beraber muhtelit   bir   ha! de bulundukları yerlerde islâm şeairine muhalif olan şeyleri izhar ve ilnn
etmemekle mükellefdirler. Velev ki o şeyler, kendi  aralarında caiz bu-lunsun. Zevatı meharim ile nikâh gibi. Bu esas üzerine aşağıdaki gibi bir
kısım meseleler teferru
588 - : Zimmîler,  ikamet etdikleri  islâm  beldelerinde  garab  gibi hınzır gibi şeyleri izhar etmekden, bunları alenen alıb satmakdan memnudurlar.
Çünkü bunlar kendilerince mubah olsa da müslümanlarca. Bu hususda. ehli islâmın şeairine riayet etmeleri icab eder.
589 - : Bir zimmî bir islâm  beldesine alenî suretde  şarab  veya lımzir celb etdiği takdirde bakılır : eğer cahilce, yani bu silji £eyier:n islâm
beldelerine geçirilmesinin muvafık olmayacağını bilmiyorsa veliy-yül'emr, kendisine bunları red ve beldeden çıkarmasını emr,  tekerrürü ha'ir.dc
te'dib olunacağını ihtar eder. Fakat cahil değilse veliyyül'emr, bu;ıları yine red ederse â,e münasib gördüğü takdirde kendisini darb veya habs ile
te'dib eyler.
Ma.amafih bunları bir müslüman itlaf edecek olsa kıymetlerini zâ-min olur. Çünkü bunlar, zimmî hakkında mali mütekavvimdir. Fakat
veliyyül'emr, münasib görür de bunları itlaf eder veya etdirirse zaman lâzım gelmez. Çünkü umumun menfaati namına velayeti âmmesini istimal
etmiş olur.
590 - : Bazı harbîler,  müslümanların kendilerinden  feth  ve zabt ederek şehir haline getirdikleri yerlerde mâbedler inşa etmek ve alenî suretde şarab
ve hınzir satmak şartiyle akdi zimmete talib olsalar müs-Jümanlann böyle bir sulha yanaşmaları münasib olmaz. Hattâ  bu gibi müsalehayi 
müslümanların  usulü  dairesinde  nakza  hakları vardır.
591 - : Bir zimmî, lıamr ve hınzır gibi şeyleri bir gemiye yükleterek Dicle ve Fürat gibi bir nehr tarikiyle Bağdad, Vâsıt gibi bir islâm beldesinin
ortasından geçirecek olsa buna mümaneat olunmaz.



Kezalik: Bir zimmî, sahibi olduğu şarablan bir yere götürmek için - başka yolu bulunmadığı cihetle - bazı islâm şehirlerinin ortasından geçirmek
istese bundan men edilmez. Hattâ veliyyül'emr için münasib-dir ki, bu zimmîye bazı emin kimseleri tefrik etsin. Tâ ki bu zimmîye bir kimse

tarafından taarruz olunmasın, o da bu şarablan içmeleri melhuz olan eşhasın hanelerine idhal edecek olmasın. Bedayî, Hindiyye, Bahri Raik. 
[108]

 
Zimmeti Iskat Edib Etmeyen Haller 
 
592  - : Akdi  zimmet,   müslümanlar  hakkında bir  akdi   lâzım  olduğundan hiç bir islâm hükümeti, bu zimmeti  red ve  nakz edemez ve hiçbir  
zimmîye islâm   olmak   üzere   cebrde   bulunamaz.   Fîikat   bu akd, zimmîler  hakkında bir akdi   lâzım  değildir.   Aşağıda  yni'lı dört   halden
herhangi birinin vukuu, zimmeti iskat eder:
593  - :  İslâmiyet! kabul atmek, zimmeti Lskat Söyle  ki: bir zimmî, dini islârni kabul edince zimmetden çıkmış, islâm cemaatine iltihak etmig
olur.
594 - : Dari  harbe  iltihak   etmek,  zimmeti   nakz   der.   Şöyle   ki: bir zimmî, ticaret gibi bîr maksatla olmaksızın bilâ müsaade dari harbe çiKip
gitmekle dari harbe iltihakına hükm olunsa zimmeti  sakıt olarak hakkında mürted ahkâmı cari olur.
Binaenaleyh dari ısiâmua. bulunan zevcesi kendisinden mübane olur. Dari islâmda bırakdığı malları varisleri arasında taksim edilir. Fakat esir
edildiği takdirde mürted gibi kati edilmeyib istirkak olunabilir. Tekrar zimmeti kabul etmesi için kendisine cebr edilemez. Fakat kendisi nadim
olursa zimmeti avdet eder.
Dari harbe iltihakına hükm olunub da dari islâmda bulunan emvali dari islâmdakİ varisleri arasında taksim olundukdan sonra nadim olarak
zimmiyyen dari İslama avdet edecek olan bir zimmî, vârisleri elinde mevcud olan mallarını tstirdad edebilirse de müstehlek olan mallarım tazmin
etdiremez.
Kezalik: veresesi bulunmamakla terikesi beytülmal namına zabt edilmiş olduğu takdirde de mevcud olanları ahz ederse de müstehlek olanları
tazmin etdirmeğe kadir olm&a-
595 - : tslâm beldelerinden birini    tegallüben  elde ederek  harbe cüret eylemek, zimmet! ıskat ed-v. Bu suretle hareket edecek zimmîler de  ehli
harbe iltihak etmiş  ulacakları  cihetle  haklarında  akdi zimmet sakıt, harbî ahkâmı carî olur.
596  - : Cizyeyi  kabulden  imtina etmek   de     zimmeti  iskat eder. Şöyle ki: babasına tobeiyyetle zimmeti haiz olan bir çocuk, büyüyüb de cizyeyi
kabulden imtina edecek olsa babasına tebean kendisine sabit olan zimmeti bozmuş olur.
Fakat bir zimmînin cizyeyi edadan imtina etmesi, zimmeti nakz sayılmaz.. Çünkü esasen cizyeyi kabul etmiş olmakla zimmeti haiz bulun-muşdur.
597 - : Akdi zimmet, mücerretî kavi ile  nakz edilmiş olmaz.
Binaenaleyh bir zimmî, «Ben ahdi, zimmeti nakz etditm dese bununla zimmetden çıkmış olmaz. Çünkü zimmet, yalnız fi'l ile münteki/ olur.
Zimmetden kavien rücu, sahih değildir.
Kezalik: bir zimmî, mukaddesatdan birine zebandarzlıkda bulunsa veya bir müslümam amden kati veya bir müslümanı dininden çıkarmaya veya
bir müslimeye tecavüze veya bir müslime İle akdi nikâha veya müslümanlar aleyhine casusluğa veya yol kesicihğe cüret edecek olsa bu
cinayetlerinden dolayı akdi zimmeti nakz etmiş olmaz. Gayri müs-lim bulunması, akdi zimmete münafi olmadığı gibi bu cinayetleri de mü-nafi
olmaz. Fakat lehine ve aleyhine olanislâm ahkâmını iltizam etmiş olduğu cihetle bu fazihalarından dolayı icab eden cezalar, hakkında tatbik edilir.
Bedayî, Hidaye, Reddül'muhtar, Hindiyye.
«(Mâliki fukahasından îbnül'kasıma göre yukarıda yazılı fazihalar-dan birini iftİkâb eden herhangi bir zimmî, akdi zimmeti nakz etmiş olur. Gerek
bunlar ile akdi zimmetin bozulması, evvelce şart edilmiş olsun ve gerek olmasın.)
(Şafiîlere göre ehli zimmet, müslümanlar ile - bir şübheye müs-tenid olmaksızın - mükateleye kıyam eder veya cizye itasından tegallüben imtina
gösterir, yahut haklarında dünyaya müteallik olan islâm ahkâmının tatbik edilmesine muhalefetde bulunacak olurlarsa haiz oldukları akdi zimmet
sakıt olur.
Fakat bir zimmî, islâm veya kur'anı mübîn hakkında ta'na, veya Hesuli Ekrem hakkında fena tefevvühe veya müslümanların noksanlarını ehli harbe
ihbara veya bir müslümanı amden katle veya bir müs-lim hakkında kazfe veya bir müslümanı dininden çıkarmak için idlâle veya bir müslimeye
tecavüze veya bir müslime ile akdi nikâha cüret edecek olsa - esah olan kavle nazaran - bakdır: eğer bu gibi hallerden dolayı akdi zimmetin
bozulması, evvelce şart edilmiş ise zimmet sakıt olur, şart edilmemiş ise sakıt olmaz. Maahaza o zimmî hakkında - akdi zimmet sakıt olsun olmasın
- bu fezayihinden dolayı "iktiza eden had veya ta'zir cezası herhalde tatbik olunur.
Yine Şafiîlere göre bir zimmî, ahdi zimmeti nakz ile dari harbe iltihak etmek isteyince bundan menedilmez. Belki dari İslama en yakın olub kendisi
için müemmen bulunan bir dari harbe gönderilir. Şayed kendisi için böyle muayyen bir dari harb mevcud değilse kendisine emin olacağı bir mahal
intihab etmesi teklif olunur, dari islâmda bir hiyaneti zahir olmadığı cihetle hakkında tecavüz olunamaz.  Tuhfetül'muhtaç.)
(Hanbelîlere göre de bir zimmî, cizyesini Ödemekden veya islâm hükmünü iltizamdan imtina etse veya Allah Tealâ hakkında yahut Re-suli Ekrem
hakkında fena tefevvühatda bulunsa veya bir müslümana kati suretiyle tecavüz eylese veya bir müslümanı dini hususunda fitneye düşürmeğe
çalışsa veya bir müslimeye zina veya akdi nikâh ile tecavüze cüret gösterse ve yahut yol kesiciliğe başlasa haiz olduğu ahdi zimmet müntekiz olur.
Binaenaleyh bu halde veliyyüremr, muhayyerdir, onun hakkında harb esiri muamelesi yapabilir, malları da feyi olmuş bulunur. Fakat o zimmînin bu

hareketlerinden dolayı zeveesiyle evlâdının haiz oldukları ahdi zimmet, müntekiz olmaz. Keşşafül'kına, Elmuğnı.) 
[109]

 
İstimanın  Mahiyyeti,  Müste'mînlerin Aksamı   :
 
598 - : Istiman,   eman istemek,   emana   naü   olmak manasınadır. Bir şahsın yabancı bir milletin ülkesine  girmesi için o  milletin  hükümetinden
müsaade  istemesi,  makamında müstameldir. Bu halde  başka bir milletin ülkesine eman ile, müsaade ile dahil olan kimseye de «müste'min» denir,
gerek müsiim olsun ve gerek zimmî veya harbî bulunsun.
Böyle bir müsaade ve me'zumyet ile başkasının yurduna giden bir ecnebi; canı, malı ve namusu hakkında emin, korkudan azade bir halde



bulunacağı cihetle kendisine «müste'min» denilmiş oluyor. Buna «müste'men» de denilir. Bu takdirde «kendisine eman verilmiş olan kimse» 
mânasını ifade eder.
599 - : Müste'minlerin aksamına gelince bunlar, şöylece dört kısma ayrılır:
(1) : Dari harbe = bir ecnebi memleketine eman ile, yani: bir mü-saadei mahsusa ile gitmiş olan müslümanlar.
(2) : Dari harbe eman ile gitmiş olan zimmîler.
(3) : Dari İslama eman ile gelmiş olan harbîler.
(4) : Bir dari harbden diğer bir dari harbe   =  bir gayri  müsiim ecnebi memleketinden diğer gayri  müsiim bir ecnebi memleketine müsaade ile
gitmiş olan gayri müslimler.

Bu dört sınıfa ayrılan müste'minler hakkında bir takım hükümler carî olur. Bunlara dair sırasiyle malûmat verilecekdir. 
[110]

 
Müslim Olan Müste'mînler  :
 
600 - : Bir müsiim, ticaret gibi bir maksadla bir dari harbe müs-te'min olarak gidebilir. Böyle bir müste'min, müsafir bulunduğu memleket
ahalisinin canına, malına, namusuna kat'iyyen taarruz edemez. Böyle bir taarruzdan dînen memnudur. Çünkü o memlekete gitmek için müsaade
istihsal etmekle oradakilerin hukukuna hiçbir veçhile tecavüz etmemeği taahhüd etmiş olur. Bilâhare bunun hilâfına hareket etmesi bir gadr, bir
hıyanet olacağından buna asla cevaz verilemez. Meğer ki o memleketin hükümdarı veya hükümdariînn müsaadesile ahalisi, o müs-te'minin
hukukuna tecavüz ederek kendisini habs veya malını ahz etsinler. Bu takdirde verilen ahde muhalefet, o memleket tarafından vuku bulmuş
olduğundan müste'min de bazı hususlarda mukabelei  şilde bulunabilir.
601 - : Bir  müsiim, müste'minen     bulunduğu bir gayri   müsiim memleket ahalisinin bir malını bey ve şira veya riba gibi bir tarik ile bir rıza
alabilir. Meselâ: birdirhemi birrıza iki dirhem ile peşin veya veresiye olarak mübadele edebilir.
Kezalik:. dari harbde fâsjd akidler ile elde edeceği bir maldan bir müste'minin istifade etmesi caiz bulunur.
Bu, imamı Âzam ile îmam Muhammed'e göredir, imam Ebu Yû-süfe göre bu gibi muamelât, dari harbde de caiz değildir. Müşarünileyhe nazaran
bir müsiim, nerede bulunursa bulunsun islâm ahkâmım iltizam etmiştir, ona muhalif olan bir şey yapamaz.
imamı Azam ile imam Muhammed de diyorlar ki : harbîlerin malları esasen mübahdır. Şu kadar var ki müste'min, onların hukukuna tecavüz
etmemeği deruhte etmişdir. Bu cihetle onların rızalarını istihsal ederek mallarını elde etdiği takdirde tecavüz ve hıyanet mevzuı bahs olamaz. Bu
halde onların mallarını asıl ibahetine mebni kendi rızalarıyle ahz etmiş olur, yoksa riba gibi, fâsid akd gibi gayri mos.ru bir tarik ile ahz etmiş
olmaz.
602  - : Bir müsiim, müste'min olarak bulunduğu bir dari harbde birisinin malini gasb veya istikraz suretiyle ahz edecek olsa bunu her haJde 
3ahibine  reddetmesi  icab eder.   Hattâ bu husıısda kendisine  diyanete n emr olunur. Çünkü reddetmemek bir gadrdır. Gadre İse diyano-ten mesağ
yokdur.
Şayed böyle bir mâli dari harbden dari İslama çıltarmış bulunsa bu mal, kendisine helâl olmaz. Binaenaleyh bunu tesadduk etmesi lâzım gelir.

Hindiyye, Fethül'kadîr, Reddi Muhtar. 
[111]

 
Zımmı Olan Muste'mevler  :
 
603 - :  Bir zimmî, müste'min olarak bir dari harbde bulunduğu halde tecavüze    veya diğer bir milletin esaretine duçar olsa kendisini bu halden
kurtarmaya - 'bikaderil'imkân - çalışmak, mensub olduğu dari islâm ahalisi için bir vecibe teşkil eder.
604 - : Bir zimmînin gidib dari harbe iltihak etmesine - mezhebi Hanefîye nazaran - müsaade edilemez. Çünkü bu takdirde müslüman-lara karşı
adavet     ishar   ederek   düşmanın kuvvetini teyyide müslüman-ların  ahvalini  harbîlere     ihbara cüret  etmiş  olacağından islâm  heyeti içtimaiyesi
aleyhine olan böyle bir harekete meydan verilmez.

Fakat her hangi bîr zimmî, ticaret veya tahsili sanat gibi bir maksadla müste'min olarak bir dari harbe gidebilir". Reddi Muhtar. 
[112]

 
Harbi Olan Müste'minler :
 
605 - : Dari harbe mensub her hangi bir şahsın ticaret veya icrai sanat gibi bir maksadla dari İslama gelmesine islâm hükümeti tarafından müsaade
edilebilir. Fakat böyle bir müste'minin dari islâmda uzun bir müddet ikamet etmesine müsaade edilemez. Çünkü uzun bir müddet islâm beldelerinde
ikamet eden bir ecnebinin müslümanlar aleyhine hareket ederek casuslukda ve saircd'j bulunabilmesi melhuzdur.
606 - : Dari idama müste'min olarak gelen bir ecnebinin canına, malına, namusuna her veçhile riayet edilmesi bir vecibedir. Böyle bir müste'min,
dari İslâmda bulundukça bir çok hususlarda zımmî gibi islâm hukukundan ınüstefid olur.
Fakat islâm hükümetinden imk'-aade aimakaızın Uuri mlâı.ıa sokulan her hangi bir naibi, müslümanlar tarafından elde edilince hakkındn esir
muamelesi yapılabilir.
Meselâ : düşman sefineleri taifesinden bazıları, iaUm sahillerindeki nehirlerden eu almak üzere bilâ müsaade islâm topraklarına çıkmakla
müslümanlar tarafından yakalansa cemaati müslimin namına «feyi olmuş olurlar.
607 - : Bir müste'min    refik'asiyle beraber dari    İslama gtilib do bunlardan biri islâmiyyeti kabul etse     yanlarında  bulunan gayri  baliğ çocukları
da kendisine tebean islâmiyyeti haiz olur, bali; olan çocukları bu hükümden müstesnadır. Çünkü bülüğ ile tabiiyet nihayet bulmuş olur.
608 - : Dari islâmda müste'min olarak bulunan bir ecnebi, isiâmi-yeti kabul etse dari harbde bulunan küçük çocukları kendisine  ıcbean islâmiyyeti
kabul etse dari harbde bulunan    küçük  çocukları kendisine tebean islâmiyyete nail olmuş olmazlar. Çünkü iki darin ihtilâfı, tebeiy-yete minidir.
Meğer ki bu çocuklar da babalarının vefatından evvel dari ıslama çıkıp gelsinler. O halde ittihadı dâre mebni tybeiyyet 'sabit olur.



609 - : Bir müste'minin kölesi, dari islâmda islânûyyeti kabul edecek olsa onu müslümanlara satması lâzım gelir. Çünkü bir müslim, bir gayri
müslimin zilleti  altında bırakılamaz,  bir harbînin  kölesi   olarak  onunla beraber dari harbe çıkıb gidemez.
610 - : Bir müste'minin kölesi, dari islâmda zimmeti kabul etdiği takdirde de onu müslümanlar a veya zimmtlere satması lâzım gelir. Çünkü
zimmînin de bir harbînin kölesi olarak onunla beraber dari harbe çıkıb gitmesine müsaade edilemez.
Maahaza bir ecnebi,1 istiman ile müslümanların hukukuna linyet etmeyi, onları istihfafda bulunmamayı iltizam etmişdir. Müslümanları istizlâl etsin
diye kendisine eman verilmiş değildir. Bu veçhile em an verilmesine cevaz yokdur. Binaenaleyh böyle bir müste'minin müslim veya zımmî bir
köleyi dairei malikiyetindc tutmasına müsaade edilemez.
611 -  Dari islâmda borç edinen veya teehhül edib de zevcesine mehrden borçlu olan bir müste'min, dari harbe çıkıb gitmeden menedile-bilir. Fakat
dari harbde akd edilen bir nikâha ai'd mehrden dolayı mcııı edilemez. Çünkü dari harbdeki muamelâtın islâm ahkâmına tâbi olmasını iltizam etmiş
değildir.
612 - : Bir müste'min, dari harbe avdet ederken kendisile beraber getirmiş olduğu her nevi eşyasını yine beraberinde alıb götürebilir. Çünkü
kendisine verilmiş olan eman, malına da şâmildir.
Fakat dari islâmda «kura'» denilen hayvanat ile esliha, demir, rakik gibi şeyleri satın alıb dari harbe götüremez. Zira müslümanların aleyhinde
istimal edilebilecek şeylerin, dari harbe götürülmesine müsaade edilemez.
Kezalik : Kendisiyle beraber getirmiş olduğu silâh ile mübadele etdiği başka cinsdtn bir silâhı da dari harbe götüremez. Çünkü silâhlar, cins-ljrine
göre başka başka ehemmiyet kesb edebilir. Fakat kendi silâhiyle mübadele etdiği ayni cinsden müsavi veya daha dûn bir mahiyette olan bir silâhı
darı harbe götürebilir. Bunda bir mahzur yokdur. Nitekim Hiûr ticaret mallarını da alıp götürebilir. Bedayî, Hindiyye Reddi Muhtar.
Bu gibi malların dari harbe çıkarılmasın müsaade edilmemesi, mu-kabelei bilmisli davet edeceği ve bunun neticesinde bazan müslümanla-rın daha
ziyade mutazarrır olmaları melhuzdur. Bu cihetle Hanefî fır kahası, bu kabil malların harice çıkarılmasını caiz görmüşlerdir. Meb-sut, Hindiyye,
Reddi Muhtar.
«(İmam Şafiînin bir kavline nazaran düşmanın kuvvetini tezyid edecek olan taam gibi, siyab gibi sair emtianın da dari harbe çıkarılmasına müsaade

edilemez. Mebsut.) 
[113]

 
Muste'mınlekın Zimmeti Kabul Etmeleri  :
 
613 - : Bir müste'min, dari islâmda ya kendi rızasiyle zimmeti kabul eder veya kendisine verilen müddetten ziyade ikamet etmesiyle zimmeti
kabul etmiş olur. Şöyle ki  : dari islâmda bulunan bir müste'min, ve-liyyüremr veya naibi tarafından : «Eğer dari islâmda meselâ : bir sene veya şu
kadar ay ikamet edersen üzerine cizye vaz1 edilecekdir» diye tenbih edildiği hp.îde bu kadar müddet ikamet edecek olsa tenbih tarihinden itibaren
zimmeti delâleten kabul etmiş olur. Fakat kendisine böyle bir tenbih vukuubimadığı halde dari islâmda lâakal bir sene veya iki sene ikamet eden bir
müste'minin zimmeti delâleten kabul etmiş olup olmayacağı hususunda iki kavi vardır. Bir kavle göre bununla zimmeti kabul etmiş sayılamaz.
Diğer kavle göre ise kablu etmiş sayılır. Evceh olan kavi de budru.
614 - : Dari islâmda   arazii haraciyyeden bir yeri    satın almakla üzerine haraç tarh edilen bir müste'min, zimmeti kabul etmiş olur. Çünkü haraç,
dari islâm ahkâmındandır. Bunu kabul eden bir   ecnebî, dari isiâm ahalisinden olmayı kabul etmiş demekdir. Binaenaley kendisine bu veçhile hare
itası lâzım gelince gelecek seneden itibaren cizye vermesi lâzım gelir.
Araziyi Öşriyyeden bir yeri satın aldığı takdirde de hüküm böyledir. Şu kadar var ki, bu arazi, îmam Muhammede göre öşriyye olarak kalır. mamı
Azama göre ise harnciyyeye inkılâb eder.
615 - : Bîr müste'min, satın alnıır olduğu arazij haraciyyeyi. henüz haracı eibawi olunmadan satsa zimmeti kabul etmiş sanılmaz. Çünkü zimmoü
kabulün delili, nefsi şira değil, belki haracın vüçubidir. Hâdisede iiîu1 henüz haraç vacib olmnmışdu1.
616 - : Bir müste.min, arazii haraciyyeden bir yeri isticar ve zer'et-miş olmakla da zimmeti kabul etmiş sayılmaz. Çünkü haraç, müste'cire değil,
aeire .ı:ddir. Binaenaleyh bu isticar, zimmeti iltizama delâlet etmez. Me£jt  ki bu. bir haracı mukaseme olsun.
617 - : Bir müste'min, bir arzı mukasemeyi iştira ve bunu bir müs-linu' icar, hükümet rîe haracı mukasemeyi o müslimden istifa etse müse'nıin,
zimrıeti kabul etmiş sayılamaz. Çünkü mücerred iştira, zimmeti iltizına delâlet etmez.
618 - : Satın aldığı arazii haraciyyenin hâsıltı, bir âfeti semaviyye ile mniıv olan bir müste'min de zimmete girmiş sayılamaz.
Zira bu takdirde kendisinden haraç alınamayacağından o araziyi hiç zer'etmenıiş gibi sayılır.
619 - : Kitabi bulunan bir müste'mine dari islâmda bir müslim veya bir zimmî ile evlense zimrıeti kabul etmiş olur. Çünkü ikamet itibariyle kocasına
tabidir. Dari islâm ahalisinden biriyle izdivaç etmekle zevcine tebaan dari islâmda ikameti iltizam etmiş olur. Binaenaleyh artık dari harbe gıımesme
müsaade edilemez.
Fakat tir müste'min, dari islâmda bir zimmiyye ile evlense zimmeti kauul etmiş olmaz Çünkü zevcesini boşayarak kendi memleketine avdet eaebilir
Binaenaleyh bu izdivaç ile dari isîâmda ikameti iltizam etmiş ulniaz.
620 - : Zimmeti kabul eden bir müste'minin artık harbilere iltihak ilinek i.zere dari harbe gitmesine müsaade edilemez. Fakat avdet etmek hzere

ticaret gibi bir maksad ile dari harbe gitmesine de mümaneat olunamaz. Hindiyye, Siracülvehhac, Dürri Muhtar. 
[114]

 
Mı Ste'mınleke, Yapılacak Yakdımlak :
 
621 - : Dari islâmda bulunan bir müste'min, bir çok hususlarda tamamen zimmî hükmündedir. Çünkü dari islâmda bulundukça müslüman-ların
emanını istihsal etmiş, müslümanların emrini iltizamda bulunmuç-dur. Binaenaleyh hakkında mümkin olan yardımlar gösterilir, hukukuna asla
tecavüz edilemez.
Meselâ : bir müste'minin malini dari islâmda gerek riba suretiyle ve gerek hâsid akidlerden biriyle elinden almak caiz olmaz, velev ki kendisi razı
olsun.



622 - : Bir müste'mini dari islâmda miulümanlardan veya zimmî-İerdcn hiç bir kimse eair edemez. İ-Aakat bir kısım harbîler, istimân suretiyle dari
islâma gelib harb için bir tarafa gitmek üzere iken  daha alamdan çıkmadan menea sahibi bulunan düşmanlarının hücumlarına uğrayacak olsalar
kendilerine müslümanların behemehal yardım eur.rbu lâzım gelmez. Çünkü müslümanlar, bu müste'minlere karşı yalnız müslü-manlar ile zimmSler
tarafından bir zarar gelmemesini taahhüt etmişlerdir, haricî düşmanlardan da kendilerini koruyacaklarına söz vermişlerdir.
Fakat islâm hükümetinin kendilerini müslümanlar ve zimmilcr gibi muhafaza ve siyanet etmesi istimân sırasında şart kılınmış olursa o îuide
kendilerini böyle hücum tiden haricî bir düşmandan horumaya çalışmak, müslümanlar için bir vecibe olur. Bu suretle iölâm kuvveti, esir düşen
müste'minleri düşmanın clincbn kurtarırsa bui.u, icm.ıa.ssûbık hüı olarak kalırlar. Malları da istirdad e'dilince kendilerine kabl&rkısnc rhoeca. nen,
badel'kısme kıymetlerile iade edilir.
623 - : Dari islâmda bulunan müste'minlere müşküât.göstcrilr.  bilâkis caiz olan her hususda suhulet gösterilir.
Binaenaleyh dari islâmda verilmesi şer'an lâzım gelmeyen bir şeyi müste'minlerden. isteyib almak caiz değildir. Beytülmakdis gibi bazı mâ-bedleri,
makamları riyaret etdirmek için müste'min bulunan seyyahl; rıhın para alınması bu kabildendir, velev ki bu hususda bir âdet mevcud Msun.
624  - : Müste'minlcr hakkında eza ve cefayı müstelzim olacak her Lürlü muamele, dinen memnudur.
Binaenaleyh bir müste'mini giybet etmek bile haramdır. Çünkü ı:uis te'min, zimmî hükmündedir. Zimmî ise akdi zimetde bulunmakla nu'vîü'
manların lehine olan hükümlere müstahik olmuşdut. Hattâ «zimmiye zülm, müslümana zulmden daha şediddir. deniliyor. Zira bu i...lm, iîiüü-

lümanların zimnûîere karşı yapdıkları ahde münafidir. Mebsutı Serahsı. Reddül'muhtar. 
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Müste'mînlebtn Vapacaklakı Cinayetler  :
 
625 - : Dari harbde müste'mîn bulunan iki müslümandan biri «li^e rini öldürse bakılır : Eğer bu kati, amden vuku bulmuş ise katil hakkında kısas
icra edüemiyeceğinden yalnız kendi malinden diyet vermesi icab eder. Çünkü hâdise, islâm hükümetinin   velayet ve kuvveti dairesinden haricde
vuku bulmuşdur. Bu diyeti âkilenin vermesi lâzım gelmez. Zira iki dârin tebayününe mebni âkilenin katil ile alâkadar olması mtiteaızir
bulunmuşdur.
Eğer bu kati hâdisesi, hata tarikiyle vuku bulmuş ise katil hakkının hem diyet itası, hem de keffaret vecib olur. Çünkü hata yoliylc olan katiden
dolayı diyet ile keffaretin   viicubi, nas muktezasıdır. Bu husustaki naa ise dari islâmda vukubulacak bir katli hata ile dari harbde vaki olacak bir
katli hata arasım tefrik etmemektedir.
Dari harbde esir bulunan bir müslimin, müste'min olan diğer bir müslimi öldürdüğü takdirde de hüküm böyledir.
Bu mesele, İmamı Azama göredir. Imameyne göre dari harbde bulunan iki nıüsiirn müste'minden biri diğerini amden kati etse hakkında kısas lâzım
gelir.. Çünkü masum bir müslimi zulmen, udvanen kati etmiş olur.
«(Einımei selâse hazeratmın ictihadlan da bu veçhiledir.
626 - : Dari harbde müste'min bulunan bir müslim, orada esir uuİu-nan diğer bir müslimi veya isjâmiyyeti kabul etmiş olan bir harbîyi kat! etse
hakkında kısas ve diyet lâzım gelmez. Çünkü esir, ehli harbe tâbi olduğundan ismeti mukavvimesi - malı veya kısası icab eden masumiyye-ti
şahsiyyesi sakıt olmuşdur. Dari harbde ihtida eden bir harbî ise dari İslama çıkmadıkça ismeti şahsiyyeyi haiz olamaz.
Fakat bu kail, hata yoliyle vuku bulmuş olduğu takdirde koffaret lâzım gelir. Zira bu hâdisede maktul, ismeti mukavvimeyi haiz değilsf, de ismeti
müessimeyi haizdir. Yani : tecavüz edilmesi günahı müsteizim olan bir masuniyyeti şahsiyyeye maükdir.
Dari harbde iki müslim esirden birinin diğerini öldürmesi takdirinde de hüküm böyledir.
«(imam Şafiîye göre bir müslim müste'minin dari iıarbde islâmiyyeti kabul etıriş olan bir harbîyi amden kati etmesi kısası; hataen kati etmesi diyeti
icab eder. Çünkü masum bir kan akıtılmışdır. İslâmiyyet, kerameti müsteclib olduğundan âsımiyyet mevcud bulunmuşdur. Hidaye.)
627 - : Müste'min olan bir müslim, dari harbde ehli harbden birini kati veya bir malini itlaf edib de badehu dari İslama gelse bu fi'iindcn dolayı
islâm mahkemelerinde bir zaman itasiyle mahkûm edilemez. Çünkü hâdise dari harbde (salâhiyyeti kazaiyye haricinde) vuku bulmuşdur. Dari harb
ahalisi ise islâm ahkâmını iltizam etmiş değildir. Nitekim kendileri de memleketlerinde bir islâmı kati veya bir islâm malini itlaf etseler bu hususda
islâm ahkâmım tatbike yanaşmazlar.
Maahaza müsiümanlar, müste'min olarak bulundukları yerlerde ahalimin canına, malına tecavüzden dinen memnu oldukları cihetle bunun hilâfına
olan hareketleri, manevî mesuliyeti calibdir. Bu cihetledir ki, bit1 müste'minin dari harbden gasb gibi bir suretle ahb dari İslama getirccc.Ü1 malları
o müste'minden satın almak kerih görülmüşdür. Zira bu mallar, habîs ve gayri meşru bîr kesb ile elde edilmişdir. Bunları satın almak, bu gibi gayri
meşru muamelelere göz yummak, bu gibi yolsuz hareketlere halkı teşvik ötmek demekdir.
628 - : Hır müslim veya zimmî, dari islâmda bir harbîyi kati veya onun bir uzvunu kat edecek olsa üzerine kısas lâzım gelmez. Çünkü bu nıukiui, 
hükmen  harbi'dir.   kanında ibahe şübhesi vardır, ismet hususunda bir müslime ve bir zimmîye müsavi değildir. Kısas ise müsavat esasına istinat
öder.
Fakat müste'min, dari islâmda bulundukça mahkumiddem olduğundan amden veya hataen katli veya bir uzvunun kaı'î takdirinde kacil ve katı
üzerine diyet itası lâzım gelir. Bu diyet ise her hangi bir müslimin diyetine müsavidir.
Müste'min, istihsal etmiş olduğu eman ile nefsen ve mâlen ismete nail olmuşdur. Bu ismetin heder olması, caiz olamaz.
629 - : Dari islâm dr bulunan iki müste'minden biri diğerini amdei; kati etse hakkında kısas hükmü cari olur. Çünkü aralarında her veçhile müsavat
vardır. Ep;er maktulün yanında varisi mevcut ise kısası isüfa hakkı bu vârise aid bulunur.
630 - : Dari islâmda bulunan bir müste'min, ukubeti müsteizim bir harcketde bulunsa hakkında ceza tertib edilmez, meğer ki irtikâb etcuği şey, kati
ve kazf gibi hukuki ibade teallûk etsin.
Binaenaleyh bir müste'min, dari islâmda bir müslimi veya bir zimmıyi umden kati etse hakkında kısas hükmü cari olur. Çünkü dari İslama
gelmekle islâm hükmünü iltizam etmişdir.
imam Ebu Yusüfe göre ukubeti müsteizim ef ali irtikâb eden bir müs-U-'mi:ı hakkında haddi şürbden başka sair cezalar ikame edilebilir.
631 - : Dari islâmda bulunan bir müste'min, bîr müslimi amden kntî etse veya yol kesiciiikto bulunsa veya müslümanların ahvalini tecessüs ederek



dari harbe haber verse veva bîr müslimeye veya zimmiyyeye kerhen tecavüz veya hırsızlıza cüret gösters kendisine verilmiş olan eman, müntekız
olmaz, belki hakkında zimmî muamelesi yapılır ve dari harbe gidebilecek bir durumda ise dari islâmda daha ziyade durmasına müsaade edilmez.
632 - : Dari .islâmda zimmeti kabul eden her hangi bir müste'min, hakkında tamamen zimmi ahkâmı carî olur.
Binaenaleyh böyle bir müste'mini amden kati veya cerh eden bir müslim veya zimmî hakkında kısas cezası tertib olunur. Hidaye, Kifaye, Tenvir,

Reddi Muhtar. 
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Müste'minlerin Casuslukda Bulunmaları :
 
633 - : Bir şahıs hakkında casusluk cezasının tertib edilebilmen için kendisine isnad edilen bu cürmün beyyine ile sübutü lâzımdır.
Binaenaleyh casusluk etmekle müttehem b.ir müste'min, bunu inkâr ve" casusluğuna delâlet edib elinde görülen bir vesikayı yerde bulmuş olduğunu
itizar makamında dermeyan etse hemen casusluğuna hükm ile ?ezası cihetine gidilemez.
634 - : Bir müste'minin casuslukta bulunduğu kendisinin tavan vuku bulan ikrariyle sabit olabileceği gibi iki müslimin, iki zimmînm veya iki
harbînin şah adetleri yle de sabit olabilir. Fakat darbe veya habse mebni vuku bulacak ikrar ile casusluk sabit olmaz. Çünkü ikraha müstenit olan
ikrar, muteber değildir.
635 - : Mücerred yazı ile casusluk sabit olmaz. Şöyle ki : bir müs-te'minin elinde kendi yazisiyle yazılmış    olub casusluğunu gösterir olan bir
vesika bulunduğu talcdirde habsi cihetine gidilirse  de  hemen cezalandırılması cihetine gidilemez. Çünkü yazı yazıya benzıyebilir.
Binaenaleyh bu halde lâzım gelen tahkikata başlanır, casusluğu te-.beyyün ederse cezası verilir, tebeyyün etmezse sebili tahliye edilir. Maa-haza
böyle şübheîi bir vaziyetde bulunan bir şahsın dari islâmda durması muvafık olamayacağından hemen hudud    haricine çıkarılması icab eder.
636 - : Dari  islâmda .bulunan bir  müste'minin     casusluğu  sabit olsa bununla kendisine verilmiş oJan eman bozulmuş olmaz.  Şu kadar var ki bu
hareketinden dolayı hakkında ceza tertib edilebilir. Fakat bi-dayeten müslümanlar aleyhinde casusluk   yapmamak şartiyie istimanda bulunmuş olan
bir harbî, bilâhare    casusluğa cüret ederse .emanı zail olur.  Bu  takdirde  veliyyüremr,     muhayyerdir,  dilerse onu feyi olmak üzere esir eder ve
dilerse başkalarına ibret olmak  için salb suretiyle kati eder. Velev ki bu casus aklı başında olan bir şeyhi fanî olsun.
Bu veçhile casuslukda bulunan bir müste'mine hakkında da hüküm böyledir. Şu kadar var ki, böyle bir kadının katli münasib görüldüğü takdirde bu
ceza, salb edilmeksizin icra edilir.
Fakat bu veçhile casusluğa cüret gösteren bir müste'min, henüz gayri baliğ oldurru takdirde esir edilerek tevkif edilebilirse de kati edilemez. Çünkü

henüz teklif çağma ermiş değildir. Siyeri Kebir Şerhi. 
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Mustemınlerın   Akidlerı,    Malları   Ve   Terekeleri Hakkında    Yamlacak    Muameleler  :
 
637 - : Dari harbde müste'min bulunan bir müslim ile bir harbî arasında bir müdayene veya gasb muamelesi vuku buldukdan sonra ikisi de dari
isiâma gelib bu hususda bir dâva ikame etseler islâm mahkemeleri bu dâvayı rüyet etmez. Yalnız hasmını İrza etmesi için müslime diyaneten emir
ve tenbih olunur. Çünkü kaza, velayeti muktezîdir. Hal-.buki idane veya gasb hâdisesi, islâm hükümetinin-dairesi velayetinden hariç bir mahalde
vaki olmüşdur.  Vakıa bir harbî, müste'min olarak dari islâma gelince kendi ef'ali hakkında islâm ahkâmını iltizam etmiş sayılır ise de im iltizam,   
istikbaldeki    muamelâtına    aiddir, mazideki muamelâtına aid değildir.
Böyle bir dâva, müslimin aleyhine açıldığı halde de bunun istima olunmaması, iki hasım arasında müsavatı tahakkuk etdirmek hikmetine mebnidir.
Fakat tmam ebu Yusüfe göre müslimin aleyhine olan böyle bir uâva, istima olunur. Çünkü bir müslim, nerede bulunursa bulunsun muamelâtı
hakkında islâm ahkâmının cereyanını iltizam etmişdir.
638 - : Dari islâma müste'min olarak gelmiş iki harbînin evvelce dari harbde vuku bulmuş olan müdayeneye veya gasabe müteallik  dâvaları da
islâm mahkemelerinde rüyet olunmaz.   
Fakat iki harbî, islâmiyeti kabul etmek suretiyle dari islâma gelib de dari harbdeki bir müdayene veya gasb muamelesinden dolayı islâm
mahkemelerinden birinde dâva ikame etseler hâkim, deyne müteallik dâvayı rüyet eder, gasba aid dâvayı rüyet etmez. Çünkü deyn, bitterazi sahih
bir suretde vaki olub hâlâ zimmetde berdevam bulnniûşdur. Gasb İse hâkimin salâhiyyeti kazaiyyesi olmayan dari harbde esasen gayrı masun
bulunan bir mal hakkında vuku bulmuşdur. Binaenaleyh böyle müstehlek bir mâlin zamanile hükm olunamaz.
639 - : Dari harbde müslim bulunan iki müste'minden veya iki esirden yahut islâmiyyeti kabul eden iki harbîden bin diğerinin bir malını gasb
edipde   fcablel'istihlâk ikisi    birden dari    islâma gelereik bu hususda bir islâm mahkemesinde    dâva ikame etseler     hâkim,     magsub malın
sahibine reddedilmesine    hükm eder. Çünkü bir kimse,    mevcud olan malana başkalarından ehakdır. Hâkimin    vazifesi de hakkı izhara
hizmetden ibaretdir.
640 - : Dari islâmda vefat eden bir müste'minin yanındaki malları dari harbde veya dari islâmda bulunan varisleri namına hıfz edilir. Vârisler,
verasetlerini    beyyine ile isb^t edince bu mallan    alırlar. Bu hususda müteveffanın mensub olduğu memleket hükümdarının mücerred mektubu
kâfi değildir. Şayed şahidler, «bunlardan baska: vârisi bulunduğunu bilmiyoruz» diye   gahadetde   bulunurlarsa   terike kendilerinden ihtiyaten
kefil alınmak suretiyle varislere teslim edilir.
641 - : Dari islâmda islümiyyeti kabul eden bir müste'minin vârisi bulunmadığı takdirde velayeti veliyyüremre, terikesi de beyülmâle aid olur.
Binaenaleyh böyle bir müste'min, hata voliyle öldürüîse diyeti beytül'male aid olur. Amden öldürüldüğü takdirde ise veliyyülemr muhayyerdir.
Dilerse katil hakkında kısas icra etdirir, tâ ki başkaları da böyle bir katle cüret etmesin, dilerse katilden - razı olduğu takdirde - beytülmal-için diyet
alır. Çünkü bu halde diyet alınması, müslümanlar iç m daha nafi olabilir. Fakat katili af edemez. Zira âmmenin hukuki böyle bir afve manidir.
Şövle ki : veliyyüremrin âmme üzerindeki velayeti, nazariyledir, yani : o âmmenin menfaat ve maslahatını temin maksadına müsteniddır Âmmenin
böyle bir hakkını ı'vezsiz olarak iskat etmek ise nazar kabilinden değildir.
642 - : Darı i âlâmda bulunan bir müste'min, bilâhare kendi vatına veya başka bir dari harbe çıkıb gidecek olunca dari islâmda lunan malları ve nâs
zimmetindeki   matlûbatı    kemafissâbik     kendisine



bulunur. Çünkü bu mallar hakkında henüz eman bakidir. Binaena-ı bu mallara, taleb vukuunda kendisine veya vekiline teslim edilir.
Maamafih tekrar dari harbe giden böyle bir müste'min hakkında rbîlik vasfı avdet etmiş olur. Binaenaleyh bir harb vuku bulunca idi nefsi ve gerek
emvali hakkında harbîlere mahsus ahkâm cereyan neğe başlar. Şöyle ki : kendisi bir harb neticesinde esir veya kati İse dari islâmdaki mallan feyi
olmuş olur. Şayed bir müslimin veya ımînin alacağı var ise bu deyn da sukut eder. Çünkü bunlara isbatı
edebilmek, mütalebeye bağlıdır. Mütalebe imkânı ise zail olmuşdur.
fakat dari harbe avdet eden böyle bir müste'min, bir harb ve kahr icesi olmaksızın vefat etse veya kati olunsa dari islâmda bulunan uları ile sair
matlûbatı vârislerine intikaİ eder. Zira bu halde nefsi tğnem olmadığı gibi emvali de ganaimden madud olamaz.
Nitekim bir harb esnasında derdest edildiği halde kaçıb kurtulacak

emvali yine kendinne ve badehu vefat edince vârislerine aid olur. feri Kebîr Şerhi, Mebsutı Serahsî, Fethülkadir,    Reddi   Muhtar, Hindiye. 
[118]

 

[1]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/240-242.

[2]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/242-245.

[3]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/245.

[4]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/245-248.

[5]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/248-249.

[6]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/250.

[7]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/250.

[8]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/251-253.

[9]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/253-254.

[10]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/254-255.

[11]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/255-256.

[12]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/256-257.

[13]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/257.

[14]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/257-258.

[15]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/258-260.

[16]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/261.

[17]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/261-263.

[18]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/263-266.

[19]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/266-275.

[20]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/275-276.

[21]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/276-277.

[22]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/277-278.

[23]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/278-281.

[24]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/281-282.

[25]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/282-286.

[26]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/286-287.

[27]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/288.

[28]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/288-289.

[29]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/289-294.

[30]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/294-295.

[31]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/295-296.

[32]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/296-297.

[33]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/297-298.



[34]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/298-299.

[35]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/299-300.

[36]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/300.

[37]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/300-302.

[38]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/302.

[39]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/302-304.

[40]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/305.

[41]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/305.

[42]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/305-309.

[43]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/310.

[44]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/311.

[45]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/312-323.

[46]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/323.

[47]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/324-325.

[48]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/325-326.

[49]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/326-328.

[50]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/328-329.

[51]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/329-331.

[52]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/332.

[53]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/332-333.

[54]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/333

[55]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/333-334.

[56]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/334-335.

[57]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/335-337.

[58]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/337.

[59]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/337-338.

[60]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/338-339.

[61]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/339-340.

[62]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/340-342.

[63]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/342-343.

[64]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/343.

[65]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/343-347.

[66]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/347-348.

[67]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/348-349.

[68]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/349-351.

[69]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/351.

[70]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/351-352.

[71]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/352-353.

[72]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/353.

[73]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/353

[74]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/354.

[75]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/354-356.



[76]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/356-358.

[77]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/358.

[78]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/358-360.

[79]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/360-361.

[80]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/361-362.

[81]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/362-365.

[82]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/365-369.

[83]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/369-371.

[84]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/371-372.

[85]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/372-375.

[86]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/375-378.

[87]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/378-382.

[88]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/382-384.

[89]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/384-386.

[90]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/386-390.

[91]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/390-392.

[92]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/392-399.

[93]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/399-404.

[94]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/404-409.

[95]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/410.

[96]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/410-412.

[97]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/412-413.

[98]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/413-414.

[99]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/414-418.

[100]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/418-420.

[101]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/420.

[102]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/420-421.

[103]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/422.

[104]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/422-423.

[105]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/423-425.

[106]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/425-426.

[107]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/426-428.

[108]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/428-429.

[109]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/430-432.

[110]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/432.

[111]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/432-433.

[112]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/433.

[113]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/433-435.

[114]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/435-436.

[115]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/436-437.

[116]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/437-439.

[117]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/439-440.



[118]
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye KAMUSUBilmen Basım ve Yayınevi :3/440-442.



  «Hukuki Islâmiyye ve Istılahatı' Fıkhiyye» nin işbu dördüncü ve beşinci cildleri, islâm hukukunun müteşekkil olduğu kitablardan mebahisi fıkhiy-
yeden yedi kitabı muhtevidir ve bu kitablar, bu eseri teşkil eden kitabların, sekizinci kitabın 4 ve 5 inci bölümleri, dokuzuncu, onuncu, on birinci, on
ikinci, on üçüncü ve o dördüncüsünden ibaretdir.
Sekizinci kitab «Hukuki harbe : cihada ve gayri müslimler ile bir kısım muamelâta» aid meseleleri ihtiva edip beş bölüme ayrılmıştır.
Dokunzucu kitab «Devleti islâmiyenin varidatına» müteallik meseleleri cami olup iki bölüme ayrılmıştır:
Onuncu kitab, emanetlere dair hükümleri muhtevi olub bir mukaddime ile üç bölüme ayrılmıştır. On birinci kitab, hibelere aid hükümleri ihtiva edib
bir mukaddime ile iki bölümden ibaretdir. On ikinci kitab, vakıflar hakkındaki ahkâmı cami olub bir mukaddime ile beş bölümden müteşekkildir.
On üçüncü kitâb; vasiyetlere, vesayetlere müteallik hükümleri havi olub bir mukaddime ile iki bölümden ibaretdir. On dördüncü kitab da feraiz ve
intikal ahkâmını muhtevi olub bir mukaddime İle iki bölümden ve bir zeylden müteşekkil bulunmuştur.
Bu son beş kitab arasında rnündericat itibariyle büyük bir münasebet vardır. Çünkü bunlar, teberrüat mânasını muhtevidir, bunlarda meccanen devr,
temlik ve temellük gibi içtimaî hayatın levazımından olan hükümler mündemicdir.
Meselâ : Bir zata saklaması için vedia olarak bırakılan bir mal, bir emanetdir. O zatın bu malı teberrüan muhafaza etmesi, bir içtimaî yardım
demekdir.
Kezalik : Bir zâta ariyet verilen, yani : menfaati bedelsiz olaraîc temlik edilen bir mal da bir emanetdir. Bu malın menfaatlerinden o zatın istifade
etmesi de bir teberru meselesidir.
Kezalik : Bir kimseye yapılan bir hibe, verilen bir hediyye de bir teber-rüden ibaretdir. Bir muavenetden, bir muhabbet nişanesinden başka değildir.
Vakıflar ise birer mütemadi, ve pek faideli birer teberru mahiyetinde olub ferdlerin ve cemiyetlerin büyük ihtiyaçlarına tekabül etmektedir.
Vasiyetler, vesayetlerde birer muavenet, birer hayırhahlık eseri olub teberrüatın bir hususî nev'idir.
irs ve intikal hâdiselerine gelince bunlar da cemiyet arasında meccanen carî olan bir tesanüd, bir müzaheret eseridir, aileler arasındaki rabıtaları
takviyeye hadimdir, akriba beyninde vücudu matlûb olan teavün ve tenasur vazifesinin tecellîsine hizmet etmekdedir.
Binaenaleyh ayni gayelere müteveccih meseleleri, hükümleri ihtiva eden, bu cihetle aralarında büyük bir münasebet bulunan mezkûr beş kitab,

eserimizin, işbu dördüncü cildini teşkil etmekde bulunmuşdur. Tevfik, Allah Tealâ Hazretlerindendir.
[1]

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 

İSLÂM   HUKUKUNDA   İRTİDAD   HÂDİSELERİNE   MÜTEALLİK MESELELERE DAİRDİR.
 
İÇİNDEKİLER :İrtidadın mahiyeti. Irtİdadın rüknü. Ortidadm tahakku-kundaki şartlar. Irtidad edenlerin nefislerine raci hükümler. Mürtedler
hakkında tatbik edilecek cezanın hikmeti teşrüyyesı. Irtidad edenlerin tasarruflarına âit hükümler. İrtidad edenlerin hâl-î islâtndaki bazı
tasarruflarına ve dinî vazifelerine dair hükümler, trtidad edenlerin cinayetlerine müteallik hükümler. İrtidad edenlerin zevç veya zevcelerine

müteallik hükümler, İrtidad edenlerin evlâd ve ahfadına müteallik hükümler, İrtidad edenlerin mallarına, irslerine ve borçlarına aid hükümler. 
[2]

 
Irtidadın Mahiyeti  :
 
643 - : irtidad, dinî celîli islâmı kabul etdikten sonra dönmekdir. Yani : esasen müslüman olan veya bilâhare dini islâmı kabul etmiş bulunan bir
§ahsm bilâhare dönüb başka bir dine intisab etmesi veya hiç bir din ile mu-kayyed bulunmayıb inkârı mahza sapması demekdir. Bu hale «riddeb de
denir. Böyle bir şahsa da «mürted» denilir.
644 - : Dinler, - ıstılah kısmında da yazıldığı üzere - başlıca iki kısma ayrılır  :
Bir kısmı, hakikî dinlerdir ki, bunlar enbiya ve rüsüli kiram tarafından tebliğ edilmiş olan semavî = ilâhî dinlerdir. Bunların âhırı ve ekmeli ise dini
islâmdır ki, ahkâmı celîlesi bütün beşeriyete müteveccihdir.
Diğer kısmı, bâtıl veya muharref dinlerdir ki, bunlar esasen insanlar tarafından vaz' veya bilâhare tebdil edilmiş olmakla birer ilâhî din olmak
mahiyetinden mahrumdurlar. Bugün islâmiyet haricinde bulunan dinler, bu kısma dahildirler.
645 - : Dini islâmda kat'iyyen sabit olub «zaruriyatı    diniyye» namını alan esasları, hükümleri kalben tasdik ve izan etmeğe «iman», bu veçhile
mu-şaddık olan zata da «mü'min» adı verilir.
646 - : islâm tâbiri de dini islâm bakımından şu iki kısma ayrılır :
(1) : Dini hakikîyi lisan ile itiraf ve onun bütün    hükümlerine zahiren inkiyad etmekdir, hakikaten itikad bulunsun bulunmasın.
Binaenaleyh kelimei    şahadeti telâffuz, şer'an memnu    olan şeylerden ictinab, zahirî amellere müvazebet eden bir kimse, dünya ahkâmı itibariyle
tamamen islâm hukukuna nail olur, kanaati vicdaniyyesi taharri edilemez.
(2) : Dini hakikîyi lisan ile itiraf etmekle beraber onun ahkâmına da hem zahiren, hem de kalben itaat ve inkiyad etmek, o ahkâmı talisin ve tebcilde
bulunmakdır. Bu mânaca, islâm mefhumu, iman mefhumu ile birleşir.
Bazı mes.ru amellere de islâm denildiği vakidir, islâm ile muttasıf olan zata da «müslim» denilir.
647 - : îslâmiyyette zaruriyatı  diniyye namım  alan     şeylerin  hepsini veya bir kısmını bidayeten teslim ve kabul etmeyip inkâr etmeğe «küfr»
denilir. Böyle bir münkir de «kâfir» namını alır.
Bu halde Allah Tealâmn varlığını, veya birliğini ve yahut şerayii ilâhiyyeden veya enbiya ve mürselînden her hangi birini inkâr etmek bir küfürdür.
Bu tarife nazaran münkirler, bağlıca şu sınıflara ayrılırlar  :
(1) : Alemin sanii kadîmini bilkülliye inkâra cüret edib bütün hâdisatı dehre, tabiate    isnad eden kimselerdir.     Bunlara «dehriyyei muattıla» ve
«gulatı tabiiyyîn» denir.
(2) : Âlemin saniini ikrar etmekle beraber vahdaniyyete kail olmayan, müteaddid hâliklerin veya mâbudların varlığına inanan kimselerdir. Bunlara
da «veseniyye, seneviyye, mecus» denilir.



(3) : Sanii âlemi ve onun birliğini muterif olmakla beraber risalet ve şeriatı münkir olan kimselerdir. Bunlar «felâsife» den bir güruhdur.
(4) : Âlemin hâlikini, ve onun vahdaniyyetini, risalet ve şeriati bilcümle muterif olmakla beraber rüsüli kiramdan bazılarını münkir bulunan
kimselerdir.  Yahud ve Nesara  gibi.  Bunlara  «ehli kitab» denilir.  Bunlar, bazı islâm hukuk ve ahkâmı itibariyle evvelki üç sımfdan müstesna bir
halde bulunurlar.
648 - : Küfür ve inkâr meslekleri bir de «ilhad», «nifak», «zendeka», «ibahiyyet» namlariyle yâd olunur.
Bazılarına göre ibahiyye, mutasavvifeden bir taifedir ki bunlar, kendilerinin m a'siy etler den ictinabe, emr edilen şeyleri ityane kudretleri
olmadığını ve hiç bir kimsenin bîr şeye ne mülki rağbet, ne de mülkiyed ile mâlik bulunmadığını iddia eder ve herkesin emval ve ezvac hususunda
müştrek bulunduğuna kail olurlar. Bunlardan her birine «ibahî» denilir.
Bu tâbirler için ıstılah kısmına müracaat!
649  - : Bidayeten dini İslama tâbi iken bilâhare yukarıda yazılan inkâr mesleklerinden her hangi birine intisab edecek olan kimse, irtidad etmiş ve
binaenaleyh mürted namım almış olur.
Fakat esasen dini islâma mensub olmayan bir şahıs, dini islâmdan başka her hangi bir dinden diğerine dönecek olsa islâm hukukuna nazaran iritdad
etmiş sayılmaz ve bu hareketine mümaneat olunamaz. Çünkü bu gibi mesaliki inkâr erbabı, hükmen milleti vahidedir. Zira hepsi de müslümanların
itikadına muhalif bir cebhe almış, hepsi de ilâhî bir dinden mahrum bulunmuşdur. Binaenaleyh her ne kadar milletleri başka ise de nazarı islâmda

hükmen müttehiddirler. FethüTkadir, Bahri Raik, Reddi Muhtar. 
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İrtidad1n Rüknü :
 
650 - : îrtidadın rüknü, yani : irtâd hâdisesini vücude getiren şey, başlıca şu dört kısma ayrılır :
(1) :  Sözdür,  Bu;   imana muhalif,  küfürden madud olan bir lâkırdıyı tav'an telâffuz etmekden ibaretdir. Bir şahsın dini islâmdan çıkdığım itiraf
etmesi veya dini islâmda itikad edilmesi zarurî olan bir şeyi lisanen inkâr eylemesi gibi.
Allah Tealâya veya pegbamberlerden birine veya meleklere - hâşâ - seb etmek, Cenabı Hakkın rübubiyetini veya vahdaniyetini veya kitablanndan
birini veya hayat, ilm gibi sıfatı lâzimesinden bir sıfatını veya namaz, oruç gibi farziyeti katiyetle sabit ibadetlerden birinin vücubünü inkârda
bulunmak, yahut nübüvvet iddiasına kalkışmak ve yahut Hatemül'enbiya hazretlerinden sonra nübüvvet iddiasında bulunan her hangi bir şahsı
tasdik eylemek de bu kabildendir.
(2) : Fi'ldir. Bu, küfrü calib herhangi bir harekette bulunmaktan ibarettir. Putlara veya güneş ile aya, yıldızlara secde edilmesi gibi.
Mushafı şerifin temiz olmayan bir yere kaldırıhb atılması mukaddesatı diniyyeden biriyle istihza edilmesi de bu kabildendir. Bütün bunlar, şirkden
veya inkârdan münbais olacağı cihetle irtidadı calib bulunmuşdur.
(3) : îtikaddır. Bu, islâm dininin hakkiyyetine veya dini islâmda bizzarure sabit ve itikadı vacib olan herhangi bir hükmün    hilâfına kalben mutekid
bulunmakdan ibaretdir. Âlemin kıdemine, sanii âlemin hudusüne itikad gibi.
Resuli Ekrem Efendimizin ademi nübüvvetine veya namaz, zekât gibi farziyyeti kat'iyyen sabit ibadetlerin ademi vücubüne veya zina, riba gibi
hürmeti kat'iyyen sabit hareketlerin cevazına veya et, ekmek gibi halâl olduğu icmaı kat'î ile sabit şeylerin hürmetine kani olmak da bu cümledendir.
(4) : Şekdir. Bu, islâm dininde kat'iyyen sabit olub zaruriyyatı diniyye namını alan ve meçhul kalması tasavvur olunmayan şeylerden herhangi
birinde şübhe etmekden, acaba bu öyle midir?, diye tereddüt göstermekken ibaretdir. Allah Tealâmn varlığında,    peygamberlerin    doğruluğunda,
kıyamet gününün vuku bulacağında §ek ve şübhede bulunmak gibi.
651 - : Yukarıda yazılı dört kısımdan herhangi birisiyle indallah irtidad vücude gelir. Fakat islâm huhukuna nazaran bir kimsenin irtidadina hükme-
dilebilmesi için irtidadım ya kavlen veya filen izhar etmig olması lâzımdır.
Herhangi bir kimsenin ahvali kalbiyyesi tefehhus olunamayacağından itikadını, şek ve şübhesini izhar etmedikçe irüdadma hükmedilemez.
Şunu da ilâve edelim ki, her hangi bir müslümanın sözünü güzel bir veçhile tefsir ve te'vil kabil oldukça fena bir cihete hami etmek, ona göre fetva
vermek caiz değildir. Hattâ bir hususda küfri müstelzim birçok vecihler bulunduğu halde küfre münafi yalnız bir vecih bulunsa bu bir veçhe göre

fetva verilmesi muvafık olur. Hakikati halin neden ibaret olduğu ise ilmi ilâhîye muhayyeldir. Dürri Muhtar, Hindiyye, Kazınan. 
[4]

 
İrtidadın Tahakkukundaki Şartlar :
 
652 - : İrtidadın tahakkuku için başlıca iki şart vardır.
Birinci şart, akıldır. Binaenaleyh mecnunun, matuhun, sekranın, lâya'kil olan şahsın irtidadı, muteber değildir. Çünkü bunların imana muhalif olan
ef'al ve akvali, bir kanaat neticesi olmadığından dini İslama bil'iltizam muhalif harekette bulunduklarına, dini işlâmdan bilihtiyar çıkmak
istediklerine delâlet etmez.
ikinci şart, tav' ve rızadır. Binaenaleyh kalben mümin olan bir mük-rehin, bir muhtîin riddetleri muteber değildir. Zira ikrahın, hatanın vücudi, vuku
bulan ef'al ve akvalin rızaya mukterin olmadığına delildir,
653 - : Riddetin   tahakkuku   için   bulûğ   şart   değildir.    Binaenaleyh sabiyyi âkilin riddeti muteberdir.
Sabiyyi âkilden maksad, islâmın sebebi necat olduğunu bilen, tayyibi habisden, tatlıyı acıdan temyiz eden çocuktur ki, en az yedi yaşma yetişmiş
olur. Böyle âkil olan gayri baliğin imanı sahih olduğundan riddeti de sahhih olur. Bunların, ef'al ve akvali, akıl ve muhakemeye müstenid
olacağından haricen tahakkuk eden bu ef'al ve akvali, keen lem yekûn addetmek, doğru olamaz. Şu kadar var ki, bunların gayri baliğ olmaları,
haklarında irtidad cezasının tahfifine sebeb olur.
Bu mesele, imamı Âzam ile imamı Muhammedin ictihadlarına göredir, imam Ebu Yusüfe göre ise gayri baliğin riddeti, mutlaka sahih değildir, âkil
olsun olmasın. Çünkü gayri baliğin muzir olan tasarrufaü muteber değildir. Riddeti ise mazarratı mahzadır. Binaenaleyh muteber olamaz.
654 -  :  Riddetde zükûret de şart değildir.     Binaenaleyh    kadınların irtidadları da muteberdir. Bu hususda ittifak vardır. Ancak erkekler ile
kadınların riddetleri arasında bazı hükümler    itibariyle farklar vardır. Nitekim ileride görülecekdir. Nehri Faik, Sıracı Vehhac, Hindiyye.



Şafiîlere ve Hanbelîlere göre büâ mazeretin sekran olan kimsenin riddeti, sahihdir. Tuhfe, Muğnî. imam Safîye ve imam Ahmedden bir rivayete

göre sabiyyi mümeyyizin riddeti sahih değildir. Elmizanül'kübra. 
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İrtidad Edenlerin  Nefislerine Raci  Hükümler  
 
655 - : Riddeti sabit olan bir erkek; hür olsun, köle olsun katle müstehik olur. Şu kadar var ki, böyle bir şahsa evvelâ tevbekâr olması tavsiye edilir.
Bu halde islâmiyyete rücu ederse bırakılır, imtina ederse veliyyül'emr, nazar eder, eğer tevbe etmesi umulur veya kendisi düşünmek için bir müddet
taleb ederse kendisine on gün mühlet verilir. Bu müdddet içinde şübheleri izaleye çalışılır, kendisini irtidada sevkeden haleti ruhiyyesi tetkik
edilerek İrşadına gayret edilir.
Bu veçhile muamele, Hanefî fukahasınca behemehal lâzım değildir. Belki böyle bir muamele müstahsendir. Çünkü esasen islâm âleminde yaşamış,
islâmiyetin mehasinine vâkıf bulunmuş, islâmiyetin daveti kendisine baliğ olmuş olduğundan kendisince hafi kalmış bir cihet yokdur. Kati
hakkındaki deliller ise mutlakdır, bir mühlet verilmesiyle mukayyed değildir. Binaenaleyh yeniden dine davet edilmesi her halde icab etmez. Şu
kadar var ki, dini is lama rücuu ümidile kendisini tevbeye davet ve şübheleri neden ibaret ise onları anlıyarak izaleye gayret faideden hali
olmayacağından müstahsen bulun-muşdur. Bedayî, Hindiyye, Reddi Muhtar.
«(imamı Mâlike göre mürted ve mürteddeye evvelâ tevbe teklif edilmesi şartdır. Bu teklifin müddeti üç gün üç gecedir. Bu müddet içinde bunlar aç
ve susuz bırakılmazlar ve darb gibi bir suretle muakebe de olunmazlar, velev tevbekâr olmasınlar. Şu kadar var ki, tevbeden imtina edince üçüncü
günün gurubı şemsini müteakib kılıç ile kati edilmeleri lâzım gelir.»)
Mürtedde, zatüzzevc ise katli bir âdet görünceye kadar te'hir edilir, tâ ki gebe olub olmadığı belirsin.
(imam Şafiî ile îmam Ahmede göre de ehli riddete üç gün mühlet verilmesi veliyyül'emr için bir vecibedir. Kendisine böyle bir mühlet
verilmeksizin mürteddin kati edilmesi halâl olmaz. Çünkü bir müslimin irtidadı, behemehal bir gübheden münbaisdir. Binaenaleyh kendisi için
teemmül edecek bir müddet verilmesi iktiza eder. Bu iki zatdan diğer bir rivayete göre imhal ve istinabe vacib değildir. Derhal kati edilebilir. Tuhfe,
îhtüâfül'ümme.)
656 - : Bir şahıs, mükerreren irtidad ve İslama rücu edecek olsa hakkında bir kerre irtidad ve İslama avdet etmi§ gibi muamele yapılır. Şu kadar var
ki, dördüncü defa irtidad etse bilâ mühalet kati edilebilir, meğer ki yine tevbe etsin. Bu halde döğülerek sebili tahliye edilir.
imamı Azamdan bir rivayte göre de üçüncü defadaki irtidad ve İslama rücuundan sonra tevbesinin eseri ve kendisinde ihlâs emaresi tecellî edinceye
kadar habsi lâzım gelir. Bedayî, Hindiyye.
«(Süfyanı Sevriye göre bir şahıs, kaç defa irtidad ve islâmiyyete rücu ederse etsin her defasında tevbesi kabul edilerek katli cihetine gidilmez. Bu
hususda daha başka akvalı fıkhiyye de vardır. Mizanı kübra.)
«(Zahirîlere göre de irtidad eden bir müslümanın dini İslama rücuu taleb olunabilir. Fakat bu taleb ve istitnbc vacib değildir, vncib olun hakkında
haddi irtidadın derhal ikame edilmeyidir. Çünkü ona daveti islâm zaten vâsıl olmuştur. Bu daveti tekrar icab etmez. Elmuhallâ.)
657 - : îrtidad eden sabiyyi âkil, kati edilemez. Belki tevbe edinceye kadar habs edilir. Çünkü âkil çocuk, henüz islâmiyyetin mehasinine bihakkin
vâkıf bulunmamışdır, kendisine islâmiyyetin hakikatini gösterir hüccetler tamamen ibraz edilmemişdir, onun ileride hakkiyyetini anlayarak Hini
İslama rücuu me'meldür. Binaenaleyh onun yalnız habs edilmesi, islâmiyete rücuuna vesile olmaya kifayet eder.
Sabiyyi âkilin riddiyyetini muteber görmeyen fukahaya göre ise.onun habsi cihetine de gidilemez. Bedayî, Tenvir.
658 - : Ana ve babası müslüman olan bir çocuk,    onlara tebeiyyetle müslim sayıldığı halde kendisinden islâmiyyete dair bir ikrar işitilmeksizin
kâfir olarak baliğ olacak olsa irtidad etmiş sayılamıyacağından kati edilemez. Çünkü irtidad, tasdikden sonra vukubulan bir tekzib demekdir.
Hâdisede ise kablelbülûğ bir tasdik bulunmamışdır. Zira tasdikin delili olan ikrar, mevcud değildir. Şu kadar var ki, bu çocuk, kablelbülûğ
ebeveynine tebeiyyetle müslim hükbünde bulunmuş olduğu cihetle badelbülûğ görülen küfrüden dolayı habs edilir. Emvali hakkında da mürted   
olanların kazançları    hakkındaki hüküm carî olur. Çünkü kendisi hakikaten mürted    sayılmasa da hükmen mürted bulunmuşdur. Bedayî.
659 - : îrtidad eden herhangi bir kadın da kati edilemez. Fakat islâmiyyete rücu etmesi için kendisine icbar olunur. Bu icbar ise habs edilmek ve her
gün habishaneden çıkarılarak islâmiyyete avdet etmesini, tevbekâr olmasını istemek suretiyle yapılır ve bu muamele, onun islâma rücu veya vefat
etmesine kadar devam eder. Tenvir, Hindiyye.
«(Eimmei selâseye göre irtidad eden kadınlar da kati edilebilirler. Çünkü bu hususdaki « 'hadisi şerifi, umumiyeti müfiddir. Maahaza katli icab eden
hal, mehasini islâma vukufdan sonra vaki olan irtidad hadisesidir. Bu hal ise irtidad eden kadınlarda da mevcuddur. Harbiyye ise bunun hilâfınadır.
Zira o, mehasini islâma vâkıf bulunmamışdır, imandan sonra olan küfr ise küfri aslîden daha galizdir. Binaenaleyh bir harbiyye küfründen dolayı
kati edilemezse de bir mürtedde kati edilebilir, şayed gebe bulunursa hamlini vaz etmesine intizar olunur.)
Bu hususda Hanefî fukahası diyorlar ki kadınları ve çocukları öldürmeyiniz» hadisi şerifi böyle bir katle manidir, îrtidad eshabının katli hakkındaki
hadisi şerif ise erkeklere mahsusdur, iki delil arasındaki tekabül, bu suretle halledilmiş bulunmakdadır.
Maahaza mürteddin kati edilmesi, cemiyeti islâmiyyeye karşı muharib olması itibariyledir. Kadınlarda ise muhariblik mülâhaza olunmaz. Bir de
kadınlar, islâmiyyeti kabul hususunda âdeti cariyyeye nazaran alelekser kocalarına tabidirler, onlar erkekler kadar istiklâli re'ye mâlik değildirler,
bu cihet de onların hakkında eshabı muhaffefeden madud bulunmusdur. Bedayî, Fethülkadir.
660 - : İrtidad eden bir cariye, Hanefî fukahasına göre islâmiyyeti kabul için mevlâsı tarafından hanesinde habs edilir. Bu suretle mevlâsının
hukuku na riayet edilmiş olur. Maahaza mevlâ, bu cariyesine    tekarrüb edemez. Çünkü mürtedde ile cinsî münasebetde bulunmak hiç bir kimse
için halâl değildir. Bedayî.
661 -  :   Mürted, istirkak edilemez, velev ki dari harbe iltihak etmiş olsun. Çünkü onun hakkında terettüb eden hüküm, ya islâma dönmesi veya
öldürülmesidir.                                                                                      
Maahaza bir harbînin istirkakı, islâmiyeti kabulüne vesile olması maksadına müsteniddir. Mürted hakkında ise istirkak, islâmiyyete vesile olamaz.
Zira mürted, islâma müntesib bulunmuş, onun mehasinini anlamış oldukdan sonra irtidad etmişdir.
662 - : îrtidad eden erkeklerden, kadınlardan cizye alınması caiz değildir. Çünkü cizye alınması, onların irtidad halinde kalmalarına müsaade



verilmesini, haklarında ehli zimmet muamelesi yapılmasını    müstelzimdir. Halbuki riddetin devamına müsaade edilemez.
663 - : îrtidad eden hünsai müşkil hakkında mürtedde ahkâmı carî olur, yani : kati edilmeyib habs ve islâmı kabule cebr edilir. Tatar Haniyye.
664 - : Dari harbe iltihak eden bir rnürtedeyi   istirkak caizdir. Çünkü onun katli meşru değildir. Bir de düşmana iltihak edib bilâhare elde edilen bir
gayri müslimi cizyeye    veya rıkka tâbi tutmaksızın küfr halinde ibka etmek caiz olamaz. Böyle  düşmana   iltihak eden mürted kadınlar ise cizyeye
tabi tutulamayacakları cihetle onların rıkka tabi tutulmaları, müslümanların menfaatleri namına muvafıkdır. Bedayî.
«(Fıkhı Hanbelîde deniliyor ki : Irbidad edib de dari harbe hûluk eden kadınların da istirkakı caiz değildir. Çünkü onlar da katle müstahıkduiar.)
665 - : Darürridde, yani : mürtedlerden   müteşekkil   bir taifenin istilâ ederek hâkimiyetleri altına aldıkları yerler, bazı ahkâm itibariyle dari harb-
den ayrılır. Meselâ : dari harb ahalisiyle müsalâha akdi caiz olduğu halde darürridde ahalisiyle caiz olmaz. Çünkü riddetin devamına cevaz
verilemez. Şu kadar var ki, bunlar bir müddet düşünmek için müvadea == mütareke talebinde bulundukları takdirde bakılır ; eğer müslümanlann
hakkında hayırlı görülürse bu müvadeaya muvaffak edilir. Ve eğer harb edilmesi daha muvafık görülürse bu müvadeaya muvafakat edilmez.
Müvadea kabul edildiği takdirde mukabilinde bir bedel, bir haraç alınamaz. Zira bu halde müvadea, bir akdi zimmete müşabih olur. Halbuki mür-
tedler, zimmete kabul edilemezler.
Bu müvadeanın Öyle iki üç günlük, muvakkat bir zaman için olması icab etmez. Buna lüzumuna göre bir mühlet' tayin edilir. Mebsut.
666 - : Bir belde ahalisi irtidad ederek yürdları bir dari harb haline geldikden sonra üzerlerine islâm mücahidleri istilâda bulunsalar erkelerini kati,
kadınları ile çocuklarını seby edebilirler. Kadınlar, kendilerinin irtidad etmeyib islâmiyetlerini muhafaza etdiklerini söyleseler sözleri kabul olunur.
Bu halde kendileri seby eddlemiyeceği gibi onlara tebeiyyetle müslüman sayılan çocukları da seby edilemezler. Meğer ki bu kadınların irtidadları
müs-iümanların şahadetleriyle sabit olsun.
Şayed kadınlar, badel'irtidad müslümanîarın istilâsından evvel dini İslama rücu etmiş olduklarını iddia etseler bunu beyyine ile isbata muhtaç
olurlar. Çünkü bu takdirde muahharan yeniden müslüman olduklarını iddia etmiş bulunurlar.
667 - : irtidad hâdisesi, ya ikrar ile veya şahadet ile sabit olur. Bir kimse irtidadına dair şahadet vaki olduğu halde dini islâmda sabit kadem
bulunduğunu bil'iddia kelimei şahadeti irad eylese bu iddiasiyle  şahidleri tekzib etmiş olmaz. Belki irtidadmdan tevbe ve rücu etmiş sayılır.
Binaenaleyh kati ve habsi cihetine gidilemez. Fakat müteehhil ise tecdidi nikâha mecbur olur. Reddi Muhtar.
668  -  :   Bir mürteddenin tevbesi, yani   ;   irtidaddan    peşiman olarak dini islâma dönmesi, kelimei şahadeti irad ederek intikal etmiş olduğu
dinden teberrî etdiğini ifade etmesiyle tahakkuk eder. Bu hale «tecdidi iman» denir.
Sayed irtidad hâdisesi, zaruriyyatı diniyyeden birini inkâr suretiyle vücude gelmiş ise bu hususdaki kanaatinden teberrî etmiş olduğunu ifade etmesi
de iktiza eder.
669 - :  îrtidaddan rücu eden bir şahıs,    bu irtidadmdan    dolayı artık ta'zir ve tekdir edilmez. Çünkü böyle bir hareket, dine rücuuna mani, bu
hususda lâzım gelen tergîb ve teşvika münafi olabilir.
Ancak bir çok müctehidlere göre zındıkların, mülhidlerin, enbiyai izama - hâşâ - seb ve şetme cüret etmiş olan kimselerin tevbeleri indallah makbul
ise de kendilerinden ukubeti dünyeviyeyi ıskat edemez. Binaenaleyh bunlar her ne kadar tevbekâr olsalar da haklarında hadden kati cezası tatbik
edilir.
Maamafih gerek mezhebi Hanefîde ve gerek mezhebi Şafiîde en kuvvetli olan kavle nazaran alelitlâk her kâfirin, her mürteddin tevbesi kabul
olunur, imamı Mâlikden do böyle bir kavi mervîdir. O halde tevbekâr olan hiç bir mürted, hali riddetindeki bu kabil bir fazihasından dolayı kati
edilemez. Şu kadar var ki, kendi zendekasını, ilhadını izhar ederek bir takım kimseleri kendi tarikine davete ikdam etmiş olan bir.mürted,
kablettevbe derdest edilince kati edilir, bilâhare vukubulacak tövbesine intizar ve iltifat olunmaz. Mükerreren irtidad ve ihtida eden şahıs hakkında
da darb veya habs suretiyle ta'zir yapılabilir. (656) ncı meseleye müracaat!
«(Hanbelî fukahası da diyorlar ki : rnünafıkın, mülhidin, yani : hiçbir şeriate mütemessik olmayan kimsenin ve hulûliyyenin, mübahiyyenin,
mükerreren irtidad eden eşhasın veya Allah Tealâya veya enbiyai kiramdan birine - hâşa - seb eden kimselerin tevbeleri zahiren, yani : ahkâmı
dünya itibariyle kabul edilmeyib katileri lâzım gelir. Nitekim her hangi bir katilin veya kazifin müstahik olduğu cezada kendisinin tevbe etmesiyle
sakıt olmaz. Bu gibi fezayihe cüret edenler, sairlerine ibret olmak ve hakkı şeriat ile hukuki ibade riayet edilmek hikmetine mebni dünyevî
ukubetden vareste olamazlar. Fakat tevbeleri, yani: irtidaddan rücuları, samimî ise indallah kabul olunub uhrevî azabdan halâs olabilirler.

Keşşafül'kina.) 
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Mürtedler Hakkında Tatbik Edilecek Cezanın Hikmeti Teşriiyyesi  
 
670 - : Yukarıda da işaret olunduğu üzere Hanefî eimmesine göre irtidad eden erkekler ile kadınlar arasında ceza itibariyle bir fark vardır. Mürted
olan baliğ erkek, katle müstahik olur, irtidad eden bir kadın ise bu cezaya müstahik olmaz. Acaba bu fark neden neşet ediyor ve böyle bir ceza
verilmesine neden lüzum görülüyor?..
Eimmei kiramın bu hususdaki içtihatları, bir çok delillere ve hikmetlere müstenit bulunmakdadır. Ezcümle : Hidaye şerhi inayede vesairede
denildiği veçhile iman, ihtiyara menut bir itikad meselesidir. Bu dünya bir dari imtihandır, insanlar ihtiyara mâlik olmadıkça haklarında imtihan
icrasına imkân bulunmaz. Bunun içindir ki hiçbir kimseye dini islâmı kabul etmesi için cebr edilemez. Yine bu cihetledir ki, irtidad eden bir kadın
hakkında da kati suretiyle bir ceza tatbik edilemez. Böyle bir icbar, ihtiyara menut olan itikada münafidir.
Maahaza ilca suretiyle olan, itikada gayri muvafık bir islâmiyyet, indallah makbul olamaz. Binaenaleyh bir kimseye islâmiyyeti kabul etdirmek için
icbar ve ilca usulüne müracaat edilmesi, esasen meşru değildir.
Şu kadar var ki, irtidad eden bir kadın hakkında hem kendisinin hakikî menfaatini siyanet, hem de islâm cemiyetinin intizam ve tesanüdünü
muhaf'aza için habs suretiyle bir te'dib usulü carî buiunmuşdur. Bu te'dib ise bir ikrahı mülci kabilinden değildir.
O halde irtidad eden bir erkeğin kati edilmesi, bu esasa muhalif değil midir?  Erkekler hakkında ne için bu esasdan udul edilmektedir?
Buna da şu veçhile cevap veriyor; Evet., kimsenin dini îslâmı kabul etmesi için esasen cebr edilemez. Mürted hakkında böyle bir cebrin cereyanı
ise bir acil şerri defetmek hikmetine müsteniddir.
Şöyle ki : irtidat edan bir erkek, islâm cemiyetine karşı muharib bir vaziyette bulunmuş, haiz olduğu ismeti şahsiyesinin sukutuna sebebiyet



vermiştir. Böyle bir muharibin katli ise daima meşrudur, kadınlarda ise bu fiiuhariblik halin mevcud değildir.
Filhakika islâm cemiyetine dahil bir şahsın bilâhare bu cemiyetten çıkması o cemiyete karşı hasmâne bir vaziyet almaktadan o cemiyeti istihfaf
etmekten, o cemiyete karşı muharib kesilmekden başka bir şey değildir. Bu gibi muharib olanlar ise her halde katle müstahik olurlar. Mahaza
beşeriyetin hakiki bir din dairesinde umumî bir uhuvvet teşkil ederek mesudâne yaşaması, müslümanlıkda bir gayedir, umum beşeriyetin men-
fatleri de bunu muktezîdir.
Binaenaleyh hakikî bir din olan islâmiyetin mehasin ve mealisini anlamış olması iktiza eden bir müslimin bilâhare bu gayeye muhalif hareket
ötmesi; hem kendisinin, hem de âmmenin menafiine münafi ahenki umumîyi ihlâle bâdî olacağından hakkında böyle bir cezayı müstelzim olur.
Selâmeti umumiyye için böyle bir cezanın vücudüne ihtiyaç vardır.
671 - : islâm içtimaî hayatında cemiyetin olduğu gibi ferdlerin de saa-' deÛerine hizmet bir umdedir. Bu saadeti takdir edemeyen ferdlerin serbestli
harekâtını kısmen takyid ile kendilerinin bu saadetden mahrum kalmalarına çalışmak, veliyyül'emr için bir vecîbedir. Bu cihetledir ki, irtidad edib
de kendilerini ebedî bir saadetden mahrum bırakacak şahıslar hakkında kati gibi ağır bir ceza vaz'edilerek bu gibi fena temayüllerin önüne geçilmek,
bu gibi muzir hareketlerin tevessüüne meydan verilmemek icab etmişdir.
irtidad hâdiseleri, islâm cemiyetini sarsacağı gibi ailelerin irtibat ve insicamım da haleldar edecek meşum birer hailedir.
irtidad edecek bir ferdden mensub olduğu islâm cemiyeti teneffür edeceği gibi kendi ailesi, akribası da teneffür edecekdirler. Müteneffir ferdler-
den teşekkül edecek cemiyetler, aileler arasında ise tesanüdden, teavünden eser görülemez. Bilâkis bunların arasında daima bir adavet ve husumet
eseri tezahür eder. Böyle bir halin tahaddüsüne meydan vermek ise içtimaî heyeti idare eden kuvvetler için muvafık olamaz.
Binaenaleyh içtimaî heyeti mutazarrır edecek, aile ocağını zahiren ve bâtınen yıkacak olan böyle feci bir hâdisenin ağır bir ceza ile karşılanması
hem ferdlerin, hem de cemiyetin hakikî menfaatleri icablarından bulunmuş-dur.
672 - : irtidad fezahatini    mürtekib olan her hangi bir şahıs, mensub olduğu islâm cemiyetinin bünyanını hedme, şekli dinîsini    tağyire çalışan,
başka milletlerin amaline hizmet eden pek muzir bir ferd demekdir. Böyle bir şahıs, müslümanlarm ahval ve esrarına vâkıf olabileceğinden bunun
islâm cemiyeti aleyhine casuslukda bulunması da pek melhuzdur.
Bir milletin şekli .hükümetini tağyire çalışmak, vatana karşı bazı hıyanetlerde bulunmak, bir çok yerlerde idam cezasını müstelzim bulunmakdadır.
Bir islâm cemiyetinin dinini tağyir ve istihfafa çalışmak, bünyanı içtimaîsini tahribe kıyam etmek ise bunlardan daha hafif bir cinayet değildir.
Bilâkis hem hıyaneti vataniyyeyi mutazammındir, hem de ondan ve emsalinden daha büyük bir cinayetdir. O halde irtidad cinayetinin kati gibi bir
ceza ile karşılanması selâmeti umumiyye namına çok görülmemek lâzım gelir.
673 - : Ferdlerin hürriyetine, serbestîi harekâtına riayet edilmesi, islâ-miyyetin pek iltizam etdiği bir    esasdır. Bu cihetledir ki esasen dini islâm ile
mütedeyyin bulunmamış bir şahıs, bir reşîd, herhangi bir dini ihtiyar edebilir, herhangi bir dinden diğerine   dönebilir.    Kendisine cebr    edilmez.
(649) uncu meseleye müracaat! Fakat evvelce kabul edilmiş olan dini islâm-dan rücu, insanı hakikî bir saadetden, mahrum bırakan, aileleri ve
cemiyetleri vehne düşüren pek şeni bir hareketdir. Böyle bir hareket ise meş'ru bir hürriyet eseri değildir ki, bunun şiddetle men'i, hürriyete bir
tecavüz sayılsın.
Velhâsıl : ferdleri hakikî bir dinin feyz ve saadetinden mahrum bırakacak olan bir irtidad temayülü, bir hürriyet semeresi değil, cahilce bir cüret
eseri olub manevî hayatı imha edeceğinden buna mani olmak, ferdlerin saadetine çalışmayı bir vazife bilen islâm içtimaî heyeti için kudsî bir
vazifedir.
Artık böyle ulvî bir maksadla tatbik edilecek bir ceza, şübhe yok ki ferdlerin manevî hayatım, hakikî hürriyetini idameye hadim olacak, bunun

neticesinde cemiyet hayatı da haleldar olmakdan mahfuz bulunacakdır. 
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İrtidad Edenlerin Tasarruflarına Aid Hükümler  :
 
674  - :  Mürtedlerin hali riddetlerindeki tasarrufatı   Hanaffiyyeye göre §u dört kısma ayrılır: Bilittifak nafiz olan tasarrufat.   Bil'ititfak   batıl olan
tasarruf at: Bilittifak mevkuf olan tasarrufat, nafiz olub olmaması eimme a-rasında ihtilaflı olan tasarrufadır. Nitekim sırasıyle izah edilecektir.
675 - : Mürtedlerin bir kısım tasarrufatı bil'itifak nafizdir. Bunlar, tam velayete mevkuf olmayan şu beş tasarrufdur:    Istilâd, talâk,    kabuli hibe,
teslimi şüf'a, abdi me'zuni hacr.
Şöyle ki : bir rnürted ,cariyesinin doğuracağı çocuğun kendisinden olduğunu iddia etse çocuğun nesebi kendisinden sabit, cariye de ümmi veled
olmuş olur.
Kezalik : bir mürted, henüz iddeti içinde bulunan zevcesini tatlik edecek olsa talâk vaki olur. Çünkü riddet ile vukua gelen hürmet, müteebbid-
değildir. Mürteddin islâmiyyete rücuiyle mürtefi olur.
Binaenaleyh riddet sebebiyle kendisinden iftirak etmiş olan zevcesini henüz iddeti bitmeden tatlik edince talâk tahakkuk eder, meğer ki dari harbe
iltihak etmiş olsun. O halde talâkı muteber olmaz.
Kezalik : bir mürted, kendisine yapılan hibeyi kabul etse bununla hibe
tamam olur.
Mürtedin vedia bırakması, vedia alması, lûkata iltikat etmesi de bu kabilinden olarak muteberdir.
Kezalik : bir mürted, hakkı şüf'asını iskat edebilir. Bu iskat, îmanı Mu-hammede göre muteberdir, imamı Azama göre ise mürted. İslama rücu
edinceye kadar şüf'a hakkına mâlik değildir.
Binaenaleyh İslama rücu ve bu hakkı vaktinde taleb etmeyince bu hak sakıt olmuş olur. Şu kadar var ki, riddeti halinde şüf asım taleb edibde
badehu islâma rücu etse bu hakka mâlik bulunur.
Kezalik : bir mürted, ticaretde bulunmasına evvelce me'zuniyet vermiş olduğu kölesini riddeti halinde ticaretden menedebilir. Çünkü mürtedin
emvali üzerindeki hakkı birkülliye zail olmamış, belki mevkuf bulunmuşdur.
Binaenaleyh bu mülk üzerinde bu veçhile tasarrufda bulunabilir.
676 - : Mürtedlerin bir kısım tasarrufatı da bil'ittifak bâtıldır. Bunlar, failinin her hangi bir dine mensub olmasiyle sahih olan şu beş tasarrufdur;
Nikâh, zebh, sayd, şahadet, irs.



Şöyle ki : bir mürted halî üzere bırakılamayacağı cihetle hiç bir millete, yani : dine mensub sayılamayacağından onun bir kadınla yapacağı akdi
nikâh, nafiz olmaz. Velev ki kadın da mürted olsun.
Kezalik : Bir mürteddin keseceği hayvanın eti yenilemeyeceği gibi onun kelb ile, doğan ile, doğan ile veya tüfenk ve ok ile avlayacağı hayvanların
eti de yenilemez.
Kezalik  :  bir mürteddin başkaları lehine ve aleyhine şahadeti muteber olmaz.          
Kezalik : bir mürted, bir kimseye varis olamaz. Kendisinin islâmiyyeti ile riddeti halinde kazandığı mala başkalarının varis olub olmayacağı
hakkındaki meseleler ise âtiyen yazılacakdır.   .
Mürtedlerin harbîlere etnan vermeleri de muteber değildir.
677 - : Mürtedlerin bir kısım tasarrufatı da bil'ittifak mevkufdur. Bunlar, müsavat esasına istinad eden rnüfaveze ile velayeti müteaddiyye esasına
mübtenî olan evlâdı sigar üzerindeki tasarruflardan ibaretdir.
Şöyle ki : bir mürted'in bir müslim ile akdettiği müfavezc - yani: ara-liinnda tam müsavat olmak, sermayeleri mikduriyle ribihden hisseleri mü-
tesavi bulunmak şartiyle sermayei şirket olabilecek mallarını şirkete idhaî etmek suretiyle yapdığı şirket, mevkufen münakid olub badehu islâma
rücuiyle nafiz olur. Riddet üzere helaki, takdirinde ise imamı Azama göre bâtıl, hnameyne göre de aslından şirketi mana mütehavvil olur.
Şirketi man, müsavatı tamme şart edilmeksizin akd edilen şirket demek-. dir ki, bunda sermayelerin mütesavi olması ve mevcud bilcümle nükudun
iki Imameyne göre de aslında girketi inana mütehavvil olur.
Maahaza şirketi müfavezede şerikler, biri birinin kefili sayılır. Şirketi inanda sayılmaz. Şirketi müfavezede şeriklerden birinin ikrarı, diğerinin de
ikrarı sayılır. Şirketi inanda ise sayılmaz. Şirketler mebhasine müracaat!..
Kezalik : bir mürteddin küçük çocukları hakkında yapacağı nikâh ve saire gibi tasarrufları halinin inkişafına kadar mevkuf bulunub islâmiyyete
rücu ederse nafiz, etmezse bâtıl olur. Çünkü mürtedin riddeti halinde kimse üzerinde hakkı velayeti yokdur.
678 - : Mürtedlerin bir kısımtasarruflarının nafiz olub olmaması da fukahai kiram arasında ihtilaflı bulunmuşdur. Bunlar, malı mal ile mübadele,
veya akdi teberru tarikiyle olan tasarruflardır.    Mubayaa, sarf, selem, ıtk, tedbir, sulh, vasiyet, kabzı deyn gibi. Bu tasarruflar, imamı Azama göre
mevkufdur, bunlar mürteddin islâmiyyete rücuiyle nafiz, riddet üzere ölmesiyle veya dari harbe lihakına hükm edilmesiyle bâtıl olur. Çünkü
mürted, harbî hükmündedir. Harbî gibi müslümanlarm elleri altında makhur bir halele bulunmakdadır.    Binaenaleyh bu tasarrufları dari islâma
me'zuniyet almaksızın gelmiş olan her hangi bir harbînin tasarrufları gibi mevkuf olur.
Fakat îmameyne göre bu kısım tasarruflar, sahih ve nafizdir. Zira bu tasarrufların sıhhati, ehliyyete, nefazı da mülke istinad eder. Mürted ise
muhatab olduğundan ehliyyeti haizdir, helakine kadar da emvaline mâlik-dir. Şu kadar var ki, mürteddin bu kısım tasarrufları, imam Ebu Yusüfe
göre sahih bir müslimin tasarrufları gibi, imam Muhammede göre de mariz bir müslimin tasarrufları gibi nafiz olur.
imam Muhammed diyor ki : mürted, kati tehlükesine maruz olduğundan marazı mevt ile mariz mesabesindedir. îmam Ebu Yusuf ise diyor ki : irti-
dadından rücu ile nefsini katiden kurtarmak mürteddin yedi ihtiyarındadır. Mariz ise kendi nefsinden marazı izaleye kadir değildir. Bu halde
mürted, marize müşabih olamaz.
679  - : Mürted hakkında bâtıl olan tasarruflar, mürteddeden sâdır olunca da bâtıl olur. Nikâh, şahadet gibi. Fakat mürted'in mevkuf bulunan
tasarrufları, dari islâmda bulunan bir mürteddeden sâdır olunca sahih ve nâfiz olur. Çünkü mürtedde, harbî hükmünde bulunmadığından katle
müstahik, velayet ve temellük hakkından mahrum değildir. İsmeti nefse mâlik olduğundan ismeti emvale de mâlikdir. Bediiyi, Hindiyyc, Kâdıhan,

Dürri Muhtar. 
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İrtidad Edenlerin Hali İslâmdaki Bazı Tasarruflarına Ve Dinî Vazifelerine Aid Hükümler  :
 
680 - : Ehli riddetin müslim iken yapmış oldukları vakıflar, irtidad ile bâtıl olur. Çünkü vakıf, bir kurbet, bir ibadetdir. Kurbet ve ibadet ise rid-det
ile içtima edemez. Hattâ bilâhare dini İslama rücu edince vakıfları avdet etmez. Meğer ki yeniden vakf etsinler.
Binaenaleyh bir mürted, Ölür veya Öldürülür veya dari harbe İlhakına hükm olunursa hali islâmında vakf etmiş olduğu şeyler, vârislerine miras
olarak intikal eder.
681 - : Mürteddin müslim iken yapmış olduğu vasiyet, riddeti üzerine bâtıl olur. Bu vasiyet, ister kurbet veçhile olsun ister olmasın.
682 - : irtidad edenlerin evvelce yapmış oldukları amelleri sakıt olur. Bu sukut, Hanefî fukahasına göre yalnız riddetle    vücude gelir. Maahaza
riddetden rücu edilince bu sakıt amelleri iade etmek icab etmez. Bundan yalnız hac farizası müstesnadır. Bunu zengin oldukları takdidre iade
etmeleri lâzım gelir. Çünkü sair ibadetlerin sebebleri olan vakitler, zail olduğundan iadesi kabil değildir. Hac vazifesinin sebebi ise beyti
mükeremdir. Bu sebeb, sabitdir, mevcutdur. İslama rücu eden bir mürted ise bir kâfiri aslî gibi yeniden müslüman olmuş sayılacağı cihetle üzerine
zengin olduğu takdirde farizai hac yeniden teveccüh etmiş olur.
Maahaza riddetle sakıt olan ibadetlerden evvelce tahassul etmiş bulunan hasenat, sahibinin hali İslama rücuiyle tekrar avdet eder. Eazımı islâmiyye-
den birçokları buna kaildir. Bazı zatlara da şakıt olan bu hasenat bir dah;ı avdet etmez.
683 - : irtidad erbabı, hukuki ibad ile mükellef bulundukları gibi huku-kullah ile de mütaleb bulunurlar. Şöyle ki  bir mürted, müslinr iken terk ettiği
namaz, oruç gibi dinî vazifelerini irtidaddan rücu etdikten sonra da kaza ile mükellef olur. Çünkü bu vazifeleri terk etmek bir ma'siyetdir. Ma'-siyet
ise riddetden sonra da baki kalır. Binaenaleyh bu ma'siyetden kaza suretiyle kurtulmaya çalışmak lâzım gelir.
684 - : irtidad halinde bulunan eşhas, hanefî fukahasınm ictihadlarma nazaran şerayi ile, yani : ibadât ile mükellef olmazlar. Nitekim sair gayri
müslimler de bunlar ile mükellef değildirler. Çünkü bunlar ile mükellef olmak için evvelce iman lâzımdır. Eddürrül'muhtar, Reddül'muhtar, Fethül
kadîr.
«(Malikîlere göre de riddet, ifa edilmiş olan bir hac farizasını ibtal eder. Binaenaleyh mürted, İslama rücu edince yeniden hac etmekle mükellef
olur.
Kezalik : Riddet, hali islâmda yapılmış olan nezri, keffareü ve yemîn billahi iskat eder. Artık mürted, İslama rücu edince bunlar ile mütaleb olmaz.
Riddet, evvelce ifa edilmemiş olan namazın, orucun, zekâtın kazasını "da iskat eder. Şerhi EbÜ'berekât, Haşiyei Düsukî.)
(Şafiîlere göre de irtidad, mevt ile neticelenmedikee amelleri ihbat etmez. Amellerin sukutu, sahibinin riddet üzere olmasiyle tahakkuk eder.



Binaenaleyh bir mürted, dini İslama rücu edince kablerridde yapmış olduğu ibadetleri iade etmekle mükellef olmaz. Fakat mücerred irtidad ile
amellerin sevabı zail olmuş olur.
imam Şafiînin içtihadına nazaran gerek mürtedler ve gerek sair gayri müslimler, şerayi ile mükellef bulunurlar. Vakıa bunların hali küfürde
yapılması muteber ve makbul değildir. Belki onların bu şerayi ile mükellef olmaları, bunlara muhalefetlerinden dolayı da ayrıca indallah mesul
olmaları içindir. Tuhfetül'muhtac.)
(Hanbelî mezhebine göre mürted, İslama avdet edince evvelce yapmış olduğu namaz, oruç, hac gibi ibadetleri bâtıl olmamış olur. Binaenaleyh

bunları iade etmesi lâzım gelmez.) 
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İrtidad Edenlerin Cinayetlerine Müteallik Hükümler:
 
685 - : Bir şahıs, dari islâmda müslim veya mürted iken bir cinayetde veya haddi müstelzim her hangi bir harekette    bulunduktan sonra mürted
olarak dari harbe iltihak edib badehu müslim olarak dari İslama avdet ey-lese bakılır : Eğer o cinayet; kati, gasb, kazf gibi   hukuki ibade müteallik
ise bunlardan dolayı muahaze olunur.
Meselâ : Hakkında kısas, diyet, haddi kazf gibi cezalar tertib olunabilir. Ve eğer zina, şürbi hamr vesaire gibi hukukıllaha müteallik ise muahazeye
mahal kalmayıb icab eden had, sakıt olmuş olur. Çünkü dari harbe lihak, mevte mülhak olduğundan şübhe iras eder. Hududı şer'iyye ise şübhe ile
sakıt olur. Hattâ bu cinayet, sirkatden "ibaret olduğu takdirde de çalınan mal tazmin edilirse de bu sirkatden dolayı had lâzım gelmez.
686 - : Bir mürted, dari harbe iltihakdan sonra orada her hangi bir ci-nıyetlerde bulunub da badehu müslim olarak dari İslama gelse o cinayetden
dolayı hakkında takibat yapılamaz. Çünkü o cinayeti yaparken ehli harb hükmünde bulunduğu cihetle yapdiğı cinayet, muahezeyi mucib olacak bir
su-retde münakid olmamış ve kendisi islâm hükümetinin dairei velayetinde bu-lunmamışdır.
Nitekim bir harbî de müsliimanhıra karşı muharib bir vaziyetde bulunduğu bir zamanda yapdığı bir fi'Iinden dolayı badel'islâm muaheze olunamaz.
687 - : Bir mürtedde, dari harbe iltihak etdikten    sonra seby olunarak bir kimsenin mülküne dahil olsa vaktiyle zimmetine terettüb etmiş, olan
bütün hukuki ibad, sakıt olur. Bundan yalnız kısas finnefs müstesnadır.
Binaenaleyh vaktiyle dari islâmda müslime iken amden yapmış olduğu bir katiden dolayı hakkında bilâhare kısas icra edilebilir
688 - : Bir mürteddin yapacağı bir cinayetden dolayı itası lâzım gelen diyeti onun âkilesi tahammül etmez. Çünkü âküenin diyeti yüklenmesi,
kendisi ile cani arasında carî oîan teavün ve tenasur esasına müsteniddir. Mür-ted ile âkilesi arasında ise böyle bir esas kalmamışdır. Binaenaleyh
mürted de hiçbir kimsenin âkilesi olamaz. Bedayî, Hidaye, Reddi Muhtar.
«(Malİkîlere göre riddet üzere Ölen veya öldürülen hür bir mürted, ir-tidadmdan evvel veya irtidadı esnasında bir zimmîyi amden veya bir köleyi
amden veya hataen kati etmiş bulunsa zimmînin diyeti, kölenin de kıymeti o mürtedin malinden alınır. Fakat böyle bir mürted, bir mürted, bir
müsümi amden kati etmiş .olsa bu cinayetinden dolayı icab eden kısas, riddetinden dolayı vuku bulacak katli ile sakıt olur, mâlinden diyet alınmaz.
Şayed böyle bir mürted, bir müslimi veya bir zimmîyi hataen kati etmiş olsa bunların diyeti beytüî'mal tarafından tesviye olunur. Çünkü mürteddin
mâli, feyi olarak beytülmale aid olduğu gibi mürted. hakkında yapılacak cinayetden dolayı lâzım gelen diyet de beytüTmâle aiddir. Binaenaleyh
gara-met, ganimete göre olmuş olur. Şerhi Ebil'berekât.)
(Hanbelîlere göre bir mürted, masumüddem bir kimseyi amden kati etse hakkında kısas lâzım gelir. Bu halde veliyyi cinayet, talep ederse kısas,
irtîdaddan dolayı iktiza eden katle takdim olunur, trtidad, kısası icab eden hâdiseden gerek evvel ve gerek sonra vuku bulmuş olsun.
Kati hâdisesi, hata veya şibhi amd yoliyle vaki olmuş olur veya amden vuku bulduğu halde veliyyi cinayet, bir bedel mukabilinde kısası afüv
ederse mürteddin malinden diyet itası lâzım gelir. Bu diyet, mürteddin malinden üç sene içinde istifa edilir. Fakat .mürted, Ölür veya öldürülürse

bu diyet, malinden filhal ahz olunur. Keşşafül'kına.) 
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İrtidad    Edenlerin Zevç Veya Zevcelerine Hükümler :Müteallik
 
689 - : îrtidad ile nikâh, münfesih olur. Şöyle ki : zevç ile zevceden birinin irtidadı, aralarındaki nikâhın hükme muhtaç olmaksızın derhal feshini
icab eder. Bu fesih, talâkdan madud değildir. Binaenaleyh bununla talâkların adedi azalmış olmaz. «(îmam Şafiîye göre hâkimin hükmü olmadıkça
bunların arasında firkat vaki olmaz.)
690 - : îrtidad eden zevç ise zevcesi medhulün biha olunca tam mehre ve nafakai iddete müstahik olur. Medhulün biha değilse yalnız nısıf mehre
müstahik bulunur.
îrtidad eden zevce ise medhulünbiha olduğu takdirde yalnız süknaya ve tam mehre müstahik olub nafakai iddete müstahik olmaz. Medhulün biha
değilse süknaya müstahik olamıyacagı gibi mehr namına da bir şey alamaz. Çünkü firkate kendisi sebebiyet vermiş, mehri henüz teekküd etmemiş,
id-detle de mükellef bulunmamışdır,
îrtidad eden gerek zevç ve gerek olsun zevcenin iddeti, âdet gören kadınlardan ise üç hayiz ile, âyise veya sagîre ise üç ay ile, yüklü ise hamlini
vaz' ile nihayet bulur.
691 - :  îrtidad eden bir kadın, hem islâmiyyete rücu etmeğe, hem de kocasiyle cüz'i bir mehr mukabilinde tecdidi nikâh eylemeğe mecburdur.
Irtidad sebebiyle kocalarından ayrılan kadınlar, nikâhlarını tecdide icbar edilmedikleri takdirde bir takım kadınların bu bahane ile kocalarından
ayrılmaya cüret edecekleri melhuzdur. Binaenaleyh böyle bir cürete meydan verilemez. Hatta bazı fukahaİ kiramın beyanına göre zevcenin
irtidadiyle esasen firkat vücude gelmez. Bu kavi, ma'siyet kapısını şedde, nikâhdan kurtulmak için hiyle taharrisini men'e, zevciyetin bekasını
kolaylıkla temine vesile olacağı cihetle Belh ulemasi tarafından müfta bih bulunmuşdur.
692 - : Zevç ile zevce arasında irtidad   sebebiyle   husule gelen firkat, irtidaddan rücu ile mürtefi olmaz. Belki tecdidi    nikâha lüzum görülür. Şu
kadar var ki, zevceynden her ikisi birlikde irtidad ve yine   birlikde İslama rücu etseler aralarındaki nikâh, olduğu gibi baki kalıb tecdidine lüzum
görülmez. Hangisinin evvel irtidad etdiği    bilinmediği halde de hüküm böyledir.
Bu meselede imam Züfer muhalifdir. Ona göre irtidad iJe nikâh mutlaka fâsid olur. Gerek birlikde irtidad ve birlikde islümiyyele rücu etmiş



olsunlar ve gerek olmasınlar.
Fakat böyle birlikde irtidad eden zevç ile zevceden biri, diğerinden evvel islâma rücu etse aralarındaki nikâh, bilittifak fâsid olur. Bu hususda
eimmenin icmaı vardır. Binaenaleyh tecdidi nikâha lüzum görülür.
Bu halde zevce, medhulün biha ise mehrine müstahik olur. Çünkü irtidad ile mehri müekked, sakıt olmaz. Medhulün biha değilse yalnız ilk evvel
kendisi islâma rücu etdiği takdirde nısıf mehre ve mehr tesmiye edilmemiş ise müt'aya müstahik olursa da zevci daha evvel rücu etdiği suretde
mehr ve müt'a namiyle bir şeye müstahik olmaz.
693 - : Bir kadın, irtidad ederek dari harbe iltihak etse harbiyye mesabesinde olarak meyyit hükmünde bulunmuş olur. Binaenaleyh kendisine iddet
lazım gelmiyeceğintlen zevci onun meselâ:  kız kardeşiyle    hemen akdi ikâhd      nikâhda bulunabilir.  müslim olarak avdet eLse de bu akd, mürtefi
olmaz. Siyeri Kebîr şer^ Bedayî| Bahri Uaikt Reddi Muhtar. Irtidad edenl EVlâd ve ahfadına müteallik hükümler :
694 - : Müslüman olan bir 2evc ile zevce) çocukları dünyaya geldikten sonra irtidad edecek olîialar bu çocuklar dari isıamda bulundukça mürted
sayılmazlar. Çünkü evveıce ebeveynlerine tebaiyyetle müslüman sayılan bu çocuklar, bilâhare bulUnduklan dari isıama tebean müalüman sayılırlar,
Ebeveynlerinin irtidadiVıe tebeiyyetleri dara tahavvül etmiş olur.
Şayed ırtidad eden. zevc jje 2evcej çocuklariyle beraber dari harbe iltihak edib de bu Çoouklar orada büyüdüğü gibi bunların orada doğan çocukları
da buyudükt.^ sonra islam mücahidleri, orasını istilâ etseler zevc ile zevce hakkında yukarıda yazılan irtidad hukmü carî olur_ Çocuklara gelince
birinci derece^ ÇOcuklar, katl edilmeksizin islâmiyyeti kabul etmeğe cebr olunurlar, ilqnci dereeedeki çocuklar, yani torunlar ise islâmiyyeti
kabule icbar edilme*. Çünkü birinci derecedekiler, evvelce ebeveynlerine tebeiyyetle hükmen müslüman bulunmuşlardı, bilâhar dari harbde gayri-
müs-hm olarak baliğ olunc* ^^ etmiş sayılırlar. Şu kadar var ki, onıarın rıddetı, birer rıddetı h^kikikye olmayıb birer riddeti hükmiyye olduğundan
haklarında katl cezası tatbik edilemez- ikinci derecedekiler ise hükmen de musluman bulunmuşlar^. Zira bu çocuklari dedeıerine, ninelerine tebean
müslüman sayılmazlar. irtidadlarından sonra tekevvün edib hali rid ne   unyaya gele^ çocukları, kendilerine tebeiyyetle mürted sayılırlar.
Binaenaleyh bunlar, ho& beraberce dari harbe iltihak edib de orada bu çocuklar bahg oldukları ^ibi bunlam tevellud eden çocukları da baliğ olduk.
dan sonra hepsi bırden esir eâilecek olsalar bütün bu çocukıarı katı edü. meksızm islâmiyeti kau  oule ısbar edilirler.  Çunku    birinci kısım 
çocuklar,
ırtidad eden babaların mer kısım çocuklar da mürted sayılan ve babalan bulunan birinci kı^lm çocuklara tebeiyyetle hükmen mürted    bulunmuş
olurlar. Su kadar var rıddetı hukmıyye olduğundan bundan dolayı
katl lazım gelmez. bir nvayete nazaran ikinci kısım çocuklar, islâmiyyeti kabule icbar olunamazlar  Zira birinci kısım çocuklar, babalarına tabean
murted sayılmışlardır. Bu   tebaıyyet ise başkasını ıstıtba edemez. bir müslimeyi tezevvüc veya bir cariyei müslimeyi ıstıfraş edecek olsa bindan
dunyaya gelecek çocuk, validesine tebeiyyetle musluman bulunmuş ol çocuk, ebeveynin hayırlısına tabıdır.
Fakat bu çocuğun validesi de gayri müslime bulunsa artık islâmiyye-tine hükm olmaz. Zira bu halde ebeveyninden hiçbiri müslüman
bulunmamışdır.
Birinci suretde çocuk, mürted bulunan babasının hali islâmındaki mallarına vâris olur. Çünkü nesebi ondan sabit bulunmuşdur.
697 -. : Ebeveynleri mürted olub dari harbe iltihak etmiş bulunan erkek ve dişi çocuklar, baliğ olmadıkça istirkak olunabilirler. Çünkü valideleri
hakkında istirkak caiz olduğu cihetle ona tebean kendi haklarında da caiz olur. Fakat baliğ olunca haklarında istirkak carî olamaz. Zira bulûğ ile
tebaiyyet münkati olmuşdur.    Binaenaleyh bunlara islâmiyyeti    kabul etmeleri için habs suretiyle cebr olunur.
Diğer bir rivayete nazaran bu çocuklar, baliğ olsunlar, olmasınlar fuyi olarak istirkak olunabilirler. Çünkü baliğ olmnan çocuklar, uhdelerine tabi
olacaklarından valideleri gibi istirkak mahal bulunurlar. Baliğ olan çocuklar ise kâfiri aslî hükmünde olacakları cihetle onlar da istirkak mahal bulun
muş olurlar.
698 - : Gebe bulunan bir kadın, müslim bulunan kocasının vefatından sonra bil'irtidad dari harbe iltihak edib de henüz hâmil iken seby edilecek olsa
doğuracağı çocuk, feyi olmuş olur. Çünkü bu çocuk, seby zamanında alidesinin cüz'i mesabesinde bulunmuşdur. Bilâhare ondan infisal, bu cüz'-
iyyeti ibtal etmez.
Binaenaleyh bu çocuk, validesine tebean rakik, müslim bulunan babasına tebean da müslim bulunmuş olur. Maahaza babasına vâris olamaz.
Çünkü rık, irsden mahrumiyete sebebdir.
Şayed bu kadın, hamlini vaz etdikten sonra seby edilecek olsa artık çocuk istirkak edilemez. Zira bu halde validesine tâbi olmakdan kurtulmuş,
babasına tubeaıı müslim vt: nn;ı varis bulunmuş olur. Siyeri Kebîr, Şehri, Bedayî, Dürri Muhtar, Reddi Muhtar.
« (Malikîlere göre babasının gerek hali riddetinden evvel ve gerek sonra dünyaya gelen çocuğun islâmına hükm olunur. Bu çocuk, babasının ridde-
tine tabi olmaz. Şayed ileride islâmiyyete muhalefet gösterirse -^ mutemed kavle nazaran - islâmiyyeti kabule velev seyf ile olsun icbar olunur. Bu
çocuğun haline gerek kablelbülûğ ıttıla hâsıl olmuş olsun ve gerek olmasın. Şerhi Ebil'berekât.)
(Şafiîlere göre de babasının veya anasının riddetinden evvel veya sonra vücude gelen çocuk, müslüman bulunan anasına veya babasına tebean mus-
Jüman sayılır. Ebeveyni mürted olan böyle bir çocuk ise babası veya anası tarafından usulü arasında da hiç bir müslüman bulunmamış ise o halde
bir kavle göre yine müslim sayılır. Fakat ezher olan kavle nazaran mürted ad olunur. Binaenaleyh bu çocuk, istirkak olunamaz ve baliğ olub da

islâmiy-yeti kabulden imtina etmedikçe kati edilemez. Tuhfetül'muhtaç.) 
[11]

 
İrtidad  Edenlerin  Nefislerine,  Mallarına,  İrslerine Ve Borçlarına Müteallik Hükümler :
 
699  - : Bir mürteddi veya mürteddeyi kati eden    kimse, bu fi'linden dolayı kısas ile veya diyet İtasiyle mahkûm olmaz. Çünkü riddet hâdisesi,
sahibinin katlini mubah bir hale getirmiştir. Fakat her hangi bir şahsın bir mürted veya mürteddeye karşı böyle bir hareketde bulunması kerihdir.  Bi
nacnaloyh veliyyüTemrin rnüsadesi    olmaksızın böyle bir    hareketde bulunmuş olan şahıs te'dibi şer'î lâzım gelir.
700 - : Bir şahsın eli amden kesildikten sonra    irtidad edib de badehu bunun sirayetiyle mürted olarak ölse veya bu şahıs,    dari harbe iltihak edib
de İlhakına badelhükm müslim olarak avdetini müteakib bunun sirayetiyle vefat edecek olsa katı' üzerine yalnız nısıf diyet lâzım gelir ve bu diyet,
o gahsın vârislerine aid bulunur.



Bu iki suretde de kısas lâzım gelmez. Çünkü birinci suretde sirayet, gayri masum bir mahlle hulul etmekle ihdar edilmişdir. İkinci suretde ise lihaka
hükmedilmekle o şahıs, meyyit mesabesinde bulunmuşdur. Mevt ise sirayeti kat1 eder. O şahsın bilâhare vukubulan islâmiyeti ise yeni bir hayat
sayılır. Bedayî, Bahri Raik.
701- : Bir mürted, bilâhare islâmiyyete rücu edince emvali kemakân kendisine aid olur. Bunda ittifak vardır. Hattâ bir mürted, dari harbe iltihak
edib de daha lihakına hükm edilmeden dâri İslama avdetle islâma rücû edecek olsa malları yine kendisine aid bulunmuş olur. Bu halde dari islâmda
bırakmış olduğu malları kendisine vârid olacak kimseler tarafından ahz ve itlaf edilmiş bulunursa bunları tazmin ettirebilir.
Fakat lihakına hükm edildikten sonra avdetle islâma rücu etse yalnız mevcut olan mallarına mâlik olur, vârisleri tarafından istihlâk edilmiş olan
mallan onlara tazmin etdiremcz. Çünkü bu takdirde kendisine halef olan vârislerin tasarrufları, kendisinin ve vekilinin tasarrufu mesabesinde
bulunmuş olur. Bedayî, Hindiyye.
702 - : Mürted,  ölünce  veya öldürülünce veya dari  harbe     luhukuna hükm edilince uhdei tasarrufundaki mallan mülkünden çıkmış olur. Bu hu-
susda bir hilaf mevcud değildir. Ancak bu malları, hangi    andan itibaren mürteddin mülkünden çıkmış olur?. Ve mürteddin bu mallarına kimler
tevarüs eder?. Bu mallara vâris olacak kimselerde ne gibi bir ehliyet aranır?. Bu ehliyet;  vakti riddette mi, vakti mevtde mi, yoksa vakti riddeten
vakti mevte kadar mı mevcud bulunmalı?.. Bu hususlarda    beynel'eîmme ihtilâf mevcuddur.
Şöyle ki : îmamı Azama göre bu mallar, irtidad zamanından itibaren mürteddin mülkünden mevkuf olarak çıkmış bulunur. Mürted, bilâhare tecdidi
iman ederse bu mallar tekrar kendisine aid olur, tecdidi iman etmeden ölür veya Öldürülür veya lihakına hükm edilirse bu mallar, irtidadı ânından
itibaren kendi mülkünden çıkmış olur. Çünkü mülkün zevaline se-beb olan, riddetdir. Hükm ise sebebden tahallüf etmez. Şu kadar var ki, mürteddin
islâmiyyete rücunu ihtimaline binaen mülkünün derhal zevaline hükm edilmeyib tavakkuf olunur. Rücu ederse riddetin zevali mülke sebeb olmadığı
anlaşılır, rüeu etmezse riddetin, vukuu ânından itibaren zevali mülkü seheb olduğu tahakkuk etmiş olur.
îmameyne göre ise bir mürteddin emvali, kendi mülkünden mücerred irtidad etmesiyle çıkmış olmaz. Belki bu mallar, îmam Ebu Yusüfe göre
mürteddin mülkünden Öldüğü veya öldürüldüğü veya dari harbe lihakına hükm edildiği tarihden itibaren çıkar, imam Muhammede göre de
mürtedin bu mallara malikiyeti, öldüğü veya öldürüldüğü veya mücerred dari harbe iltihak etdiği tarihden itibaren zail olur. Çünkü mürted,
berhayat bulundukça mala muhtacdır, hakikaten veya hükmen ölmüş bulunmadıkça mâîikiyyet ve ehliyyet hakkından mahrum bırakılmaz. Bedayî,
Bahri Raik.
703 - : Yukarıda yazılı ihtilâf üzerine bir takım meseleler tefer-ru' eder. Mürteddin tasarrufatma dair yazılan meseleler, bu esasa mütefer-ri
bulunduğu gibi bir kısım miras meseleleri de bu esasa ibtina eder.
Meselâ : Bir mürteddin irtidadı zamanında mevcud ve tevarüse ehl olub vefatı zamanında mevcud bulunmayan evlâdı veya herhangi bir karibi,
İmamı Azama göre bu mürtedde varis olur. Imameyne göre vâris olamaz.
Bilâkis bir mürteddin irtidadı zamanında mevcud veya haizi ehliyet ol-mayıb vefatı zamanında mevcud ve haizi ehliyyet olan akribası, imama
Azama göre vâris olmadıkları halde Imameyne göre vâris olabilirler. Nitekim aşağıdaki meselelerden bu cihet, tavazzuh edecekdir.
Maahaza îmamı Azamdan diğer bir rivayete nazaran bir kimsenin bir mürtedde vâris olabilmesi için ehliyet irsin, vakti riddetden vakti mevte kadar
devam etmesi şartdır. Binaenaleyh riddet vaktinde mirasa ehl olan bir kimse, mürteddin vefatı zamanında bu ehliyetden mahrum bulunsa artık
mirasa nail olamaz. Çünkü irse nailiyyet, riddet vaktine istinaden mevt ile sabit olur. Bu iki vakit arasında ehliyyetin zevali ise istinade bir mania
teşkil eder.
Bu kavle nazaran mürteddin irtidadı zamanında mevcud olan müslim oğlu, bilâhare kendisinden evvel vefat etse kendisine vâris olamıyacağı
cihetle onun namına bir hisse ifraz edilerek vârislerine ita edilemez.
Kezâlik mürteddin dari harbe iltihakı zamanında mirasa ehl olub lihakına hükm zamanında ehl olmayan akribası, İmamı Ebu Yusüfe göre mirasa
nail olmadığı halde imam Muhamede göre nail olabilir. Bedayî, Fethülkâdîr.
704 - : Dari harbe iltihak eden bir mürted veya mürtedde islâm ahkâmı bakımından mevta mesabesindedir. Şu kadar var ki, Hhakına hükm
edilmedikçe iltihakı istikrar etmiş olmaz. Çünkü dari İslama avdeti    muhtemeldir. Bedayî, lüdaye.
705 - : Bir mürted, ölünce veya öldürülünce veya dari harbe lâhik olub da luhukuna hükmedilince malları iki kısma ayrılır: Birinci kısım, hali islâ-
miyetinde kazanmış olduğu    mallardır. Bunlar,    müslüman olan    vârislerine mevrus olur. İkinci kısım da irtidadı halinde    kazanmış olduğu   
mallardır. Bunlar da feyi olarak beytüTmâle aid bulunur.
Bu mesele, İmamı Azama göredir, lmameyne göre her iki kısım emvali de vârislerine aiddir. Çünkü mürted evvelce müslim olub vefatına kadar is-
lârna rücuu da ihtimal dahilinde olduğundan irs hususunda müslim hükmünde bulunmuş olur. Maahaza imamı Azama göre bir kimse, mürted
olunca o andan itibaren ölmüş hükmünde olub o zamana kadar müslim iken kazanmış olduğu malları yine müslim olan vârislerine intikal etmiş
olur. îrtidad-dan sonraki mallan ise ehliyyeti mülki haiz olmadığı bir zamana müsadif bulunduğu için vârislerine aid olmayıb beytül'mâle aid
bulunur.
Imameynin ictihadlanna nazaran ise mürted, vefatına kadar ehliyyeti mülkü haiz olduğundan bu mallan da hali islümındaki mallarına mülhak olarak
tamamiyle vârislerine aid bulunur. Dürri Muhtar.
706 - : Bir mürteddin vârisleri, mürteddin kablelmevt islâmiyyete rücu etmiş olduğunu bil'iddia    hali riddetindeki    kazancının da kendilerine irsen
verilmesini taleb etseler bu iddialarını - îmamı Âzamin kavline nazaran - beyyine ile isbat etmeleri lâzım gelir.
707 - : Bir mürteddin kendisiyle beraber ahb dari harbe götürmüş, olduğu mallar, kendisinin mülkü sayılır.
Binaenaleyh bu mallar, bir harb neticesinde mücahidler tarafından elde edilse feyi olarak ganaime dahil olur, vârislerine intikal etmez. Çünkü
bunlar, gayri masum emvalden olmakla istilâ yoliyle temellüke mahal bulun-muşdur.
708 - : Bir mürted, dari harbe gitdikden sonra yine mürted olarak dari islâma gelib bir kısım emvalini alarak tekrar dari harbe götürse de badehu bu
mallar, bir harb neticesinde islâm mücahidlerinin eline geçecek olsa bakılır : eğer o mürted, İlhakına hükm olundukdan sonra dari islâma gelib o
malları ahz etmiş ise bunlar vârislerine aid olur. Çünkü bu mallar lihakma hükm ile vârislerine intikal etmişdir. Binaenaleyh vârisler, bu malları mü-
cahidlerin ellerinde kısmet vuku bulmadan bulacak olunca  meccanen ahz ederler. Kısmet vuku buldukdan sonra bulacak olunca da kıymetleriyle
ahz edebilirler.
Fakat mürted, daha Hhakına hükm edilmeden dari islâma gelib bu malları ahz etmiş bulunursa bu hususda iki rivayet vardır.  Bir rivayete göre bu



mallar hakkında da yukarıda yazıldığı veçhile muamele yapılır, aralarında fark yokdur. Diğer bir rivayete göre de bu mallar, mücahidlerin eline
geçince feyi olmuş olur, bunlara vârisler müstahik olmazlar. Zira bu takdirde mücahidler, bir harbînin henüz tahtı mülkünde bulunan bir malı elde
etmiş gibi olurlar. Bedayî, Fethülkadir.
709 - Zevç ile zevceden her ikisi de irtidad edib bir çocukları dünyaya geldikden sonra zevç ölse. veya Öldürülse bakılır  :  eğer çocuk,    riddetden
itibaren altı aydan az bir müddet içinde doğmuş ise vâris olur. Çünkü bu halde ulukun islâm haline müsadif olduğu anlaşılmış bulunur. Fakat altı
aydan ziyade bir müddet içinde dünyaya gelmiş ise vâris olamaz. Zira bu takdirde ulukun riddet halinde vuku bulmuş olması muhtemeldir. Anasiyle
babasının riddeti halinde husule gelmiş olan bir çocuk ise gayri müslim olacağından vâris olamaz.
Amma yalnız zevç irtidad etmiş olduğu takdirde çocuk kendisine vâris olabilir, velev ki irtidad vaktinden itibaren altı aydan ziyade bir müddet
içinde dünyaya    gelmiş olsun.    Çünkü çocuk, bu halde müslüman    bulunan anasına teboiyyetle  müslüman bulunmuş  olur.   Binaenaleyh 
babasının  hali
islâmdaki mallarına tevarüs eder. Bedayî.
710 - : İrtidad eedn şahsa zevcesi iddeti içinde vâris olabilir.
Söyle ki : mürtedin vefatı veya katli veya dari harbe iltihakına hükmo-lunması halinde zevcesi henüz iddet içinde ise onun hali islâmmdaki
emvaline vâris olur. Fakat zevce, medhulün biha bulunmazsa veya medhulün bina olub da riddetden itibaren husule gelen infisahı nikâh üzerine
iktiza eden iddet, nihayet bulmuş olursa artık vâris olamaz. Çünkü bu halde zevciyyet, mürteddin hakikaten veya hükmen vefatından mukaddem
bilkülliyye zail olmuş, beynunet tekarrür etmiş bulunur. Hindiyye.
711 - : Mürteddenin emvali, kendi mülkünden zail olmaz. Bu hususda ittifak vardır. Çünkü mürtedde kati edüemiyeceği cihetle    irtidad etmesi,
mülkünün zevaline bir  sebeb teşkil etmez.  Bu cihetledir  ki,  mürteddenin bir kısım tasarrufatı muteber bulunmuşdur.
712 - : Mürteddenin vefatı halinde emvaline kocası vâris olamaz. Çünkü irtidad etmesiyle aralarındaki zevciyyet derhal zail olur. Fakat marazı
mevtinde irtidad eden bir kadına kocası vâris olur. Zira bu halde irtidad etmesi, kocasını mirasdan mahrum bırakmak maksadına müstenid olabilir.
Binaenaleyh buna meydan verilmez. Hali sıhhatindeki irtidadı ise katlini icab etmediğinden bu irtidad, miras hakkını ibtal maksadına müstenid
olamaz. Zeyleî. Hindiyye.
713 - : Mürted ve mürtedde, kimseye vâris olamazlar. Irtikâb etdikleri irtidad cinayeti, irs nimetine nailiyetlerine manidir. Nitekim katil ve kati
cinayetini irtikâb etdiği için maktule vâris olamaz. Fakat maktul, kendisin îen evvel Ölen katiline vâris olabilir. Çünkü kendisi kail cinayetinden
beridir. Seyleî.
714 - : Dari harbe iltihakına hükm olunan bir mürteddin müdebberleri, ümmehatı evlâdı azad olduğu ve emvali vârislerine intikal etdiği gibi uhdeti
iimmetindeki borçları da teaccül etmiş olur.
Binaenaleyh dâinler, bir mürteddin terikesine derhal müracaat edebilir-er. Fakat mürteddin borçları hangi emvalinden tesviye edilecekdir?. Islâ-
miyyeti halindeki emvalinden mi, yoksa riddeti esnasında kazandığı mallardan mı, yoksa her ikisinden mi?.. Bu hususda ihtilâf vardır. Şöyle ki:
îma-meyne göre bu borçlar, mürteddin hem islâmiyyeti ve hem de riddeti zamanındaki emvalinden tediye edilebilir. Çünkü bu malların hepsi de
hakikaten veya hükmen vefatına kadar mürted'e aiddir, îmamı Azama gelince, kendisinden bu hususda üç kavi rivayet olunmaktadır: Bir rivayete
göre bu borçlar, mürteddin yalnız islâmiyyeti halindeki mallarından tediye edilir, meğer ki bunlar kifayet etmesin, o zaman borcun mütebakisi
riddet halindeki kazancından Ödenir. Çünkü bir insanın borcu, kendi malinden tesviye edilir. Mürteddin mali ise islâmiyeti zamanına müsadif olan
kazancıdır, riddeti zamanındaki kazancı ise feyi olarak cemaati müslimîne aiddir.
Diğer bir rivayete göre de mürteddin borçları yalnız riddeti zamanında kazandığı mallardan ödenir, meğer ki bunlar kifayet etmesin, o takdirde
mütebaki borç, islâmiyyeti zamanındaki mallarından tediye edilir. Zira mürteddin islâmiyeldeki malları vârislerine intikal etmişdir. Riddeti
zamanındaki kazancı ise vârisler ile beraber bütün müslümanlara aid olduğundan borcun bu kazanedan ödenmesi daha muvafıkdır.
Üçüncü bir rivayete nazaran da mürteddin islâmiyeti zamanına müsadif borçları, islâmiyyeti halindeki mallarından, riddeti zamanına müsadif
borçlan da riddeti halinde kazandığı mallarından ödenir. îmam Züfer de buna kaildir ve bu rivayet, sahih görülmekdedir. Dürri Muhtar, Reddi
Muhtar, Bedayî, Kuhustanî.
«(Mâlikilere göre bir mürteddi amden veya hataen kati eden kimse hakkında kısas lâzım gelmez, velev ki katil, gayri müslim bir köle olsun. Fakat
bu katiden dolayı hem te'dib, hem de diyet lâzım gelir. Bu kati, \ gerek istitabe zamanında ve gerek istitabeden sonra veliyyülemrin katlinden evvel
vuku bulsun müsavidir. Bu halde lâzım gelen diyetin mikdarı, bir hür müsliman diyetinin beşde birinin sülüsüne muadildir. Düsukî, Müdev-vene.)
(Hanbelîlere göre mürtedi kati etmek salâhiyeti veliyyül'emr ile naibine aiddir, ba§kası tarafından kati edilmesi bir isaetdir. Buna gerek istitabeden
evvel ve gerek sonra cüret eden şahıs ta'zir olunur, fakat kendisine zıman lâzım gelmez. Maahaza dari harbe iltihak eden bir mürteddi her hangi bir
kimse kati ve malini ahz edebilir. Çünkü bu halde harbî olmuş olur. Keş-şafül'kına.)
(imam Şafiî ile imam Ahmede göre bir mürteddin mülkü, riddetiylo hemen mülkünden çıkmış olmaz, belki mevkuf bulunur. Nitekim İmamı Azama
göre de böyledir. Bu halde mürted, riddet üzere ölünce irtidadı tarihinden itibaren malları mülkünden çıkmış olduğu anlaşılır. Maahaza h.u maldan
mürteddin nafakası ita ve borçlan kaza olunur. Şöyle ki  :
Fıkhı Şafiîye nazaran mürteddin tevbesi için verilen üç günlük bir mühlet zarfında kendisinin ve nikâhı mevkuf bulunan zevcesinin vesair infakiyle
mükellef olduğu usul ve füruunun nafakaları kendi malinden temin edilir.
Fıkhı Hanbelîye göre de nafaka itası hususunda irtidad edenlerin evlâd ve ahfadına müteallik hükümler böyledir. Tuhfe, Keşşaf.)
(Eimmei selâseye göre mürtedlerin gerek halin islâmdaki malları ve gerek bilâhare kazandıkları mallar feyi olarak beytülmale aid olur. Gayri
müslim olan mürted ile müslim olan akribası arasında irs carî olamaz. Bahri Raik. Fıkhı Hanbelîde deniliyor ki : mürteddin filhal zail olmayan
mülki, bir yedi adle tevdi olunur. Kendisi bu mülkde tasarrufdan men edilir. Bilâhare islâma rücu ederse mülkünde kemafissâbık tasarrufa başlar,
riddet üzere terki hayat ederes, beytülmale aid olur. Keşşafülkına.)
Fıkhı Şafiîye göre de hüküm böyledir. Mürteddin akarı kadı tarafından icareye evrilir, ziyamdan korkulan malları satılır, kendisi tasarrufdan hacr
edilir.)
(Eimmei selâseye göre dari harbe iltihak eden bir mürteddin emvali de mevkuf olub hâkim tarafından veya hâkimin tayin edeceği bir emin zat
tarafından hıfz edilir. Tâ ki mürteddin dari harbde mevti zahir olsun veya kendisi müslim olarak dari İslâma avdet ile bu malları geri alsın. Çünkü



mürteddin dari harbe iltihakı, bir nevi gaybubetdir. Binaenaleyh dari islâm-düki gaybubetine müşabih bulunmuş olur. Mürtedde hakkında da hüküm
böyledir. Fethül'kadir, Elmuğni.)
(Şafiîlere göre mürteddin malları bir yedi emine tevdi olunur, gerek rid-, detinden evvel ve gerek sonra zimmetine taallûk edn borçlar, bu mallardan
ödenir. Riddet üzere ölünce bu malların mütebaki kısmı, feyi olarak beytülmale aid olur. Demek oluyor ki mürteddin borcu, feyi hakkından
mukaddemdir. Tuhfe.)
(Hanbelilere nazaran da mürteddin mallarından evvelâ . borçları veya yapdığı cinayetlerin diyetleri ödenir, sonra geri kalan mikdarı da mürtedden
vefat etdiği günden itibaren feyi olarak beytül'mâle aid olur, Keşşafülkına.)
 (Zahirîlere ve Ebu Süleymana göre mürteddin emvali, islâmiyyete rücu ederse kendisine, kati edilirse gayri müslim olan vârislerine aid olur, bu
mallar, müslüman olan kariblerine mevrus olmaz. Nitekim bir hadisi şerifde
müslüman kâfire, kâfir de müslümana vâris olmaz.» buyurulmuşdur,
Maamafih irtidad eden bir kimsenin emvalinden daha hayatta iken elde edilen şeyler, beytülmali müslimîne aid olur. Gerek bilâhare İslama rücu
etsin ve gerek etmeyib mürted olarak ölsün veya öldürülmüş veya dari harbe lâhık olsun. Malları daha kendisinde iken İslama rücu etse bu malları

yine kendisine kalır ve müslüman olarak ölünce de vârislerine mevrus olur. El-muhallâ.) 
[12]

 
BEŞİNCİ BÖLÜM

 
İSLÂM HUKUKUNDA ESARET MÜESSESELERİNE MÜTEALLİK MESELELER

 
İÇİNDEKİLER : Mukaddime ~ esaret ve memlûkiyet müesseseleri, l'takın rüknü, nevileri, şaftları. Tenciz, talik ve izafe suretiyle olan ıtklar.
İ'takın kabili tecezzi olııb olmaması, l'takm hükümleri ve bu hükümlerin sabit olacağı vakitler.
Tedbirin rüknü, nevileri. Tedbirde tecezzi ve rücu carî olub olmadığı. Tedbirin hükmü.
Istilâdın rüknü ve istilâd ile sabit olan hürriyetin sebebi. IstiEâdın şartları ve hükümleri.
Kitabetin rüknü, nevileri, şartları. Kitabetin hükümleri ve vasıfları. Kitabetin tedvini.  Mükâtebin yapıb yapamıyacağı tasarruflar. alâ mâle müteallik
meseleler. 'takın, tedbirin,  istilâdır) ve kitabetin  sübutü.
Abıklara müteallik meseleler : Abıkın derdest edilmesi ve sahibine reddi. Abıkm satılması. Abıkın nafakası ve malikinden alınacak ücret. Ücrete
istihkakın şartları ve nisbeti. Ücreti verecek kimseler. Ücretin mikdarı ve sukutu. Abıkla beraber mal iddiası.
Velâi ıtakanın sebebi sübutü. Velâi ıtakanın vesıfları. Velâmn hükmü ve sübutündekl şartlar. Velâ hususundaki ihtilâfı din. Velâi ıtakanın ne İle

sabit olacağı. 
[13]

 
Mukaddime =  Esaret Ve    Memlûkiyet    Müesseseleri:
 
715 - : îslâm hukukuna nazaran* insanlarda asi olan hürriyetdir. Bütün insanlar dünyaya hür olarak gelirler. Yalnız muhariblik sıfatı, gayri müs-
limlerin hürriyetden mahrumiyetini intaç edebilir ve bu mahrumiyet, bilvasıta bunların evlâd ve ahfadına da müteveccih bulunabilir.
Müslümanlık intişara başladığı bir devrede bütün milletlerde şiddetli bir suretde esaret usulü mevcud bulunuyordu. Her millet, muharebelerde vesa-
ir sebepler ile elde ettiği esirleri ya Öldürüyor veya pek meşakkatli işlerde - hayvanlara bile yapılması reva olmayacak bir tarzda - istihdam
ediyordu. Her millet, düşmanının kuvvetini azaltmak, kendi kuvvetini arttırmak için esaret müessesesini yaşatmaya mecburiyet görmekde idi.
Kendi varlığını müdafaaya mecbur olan islâmiyyet de bu müesseseyi büsbütün ihmal edemezdi. Çünkü o takdirde hayatı tehlikeye düşmüş,
düşmanlarına karşı mukabele bilmisil silâhından mahrum kalmış olurdu. Bunun içindir ki, islâmiyyet de - cihada müteallik hükümler sırasında
bildirildiği üzere - esaret usulünü kabul etmiş, esirler hakkında icabı hâle ve düşmanların hareketlerine göre muamele yapılmasını tecyiz eylemiş,
fakat bu müesseseyi tarihde bir misli daha görülmemiş bir suretde ıslaha çalışmış, hürriyet nimetinden mahrum kalanlara karşı büyük bir şefkat ve
himaye göstererek onların haklarına pek çok riayet edilmesini kendi müntesiblerine emir ve tavsiyede bulunmuş, hürriyetlerini gaib etmiş olan
insanları tekrar hürriyetlerine kavuşturmayı esasen bir umde olarak iltizam eylemiştir.
işte bu yüksek şefkat ve himayeden dolayıdır ki esirleri, köleleri, cariyeleri azad etmek, yani : bunları fıtraten haiz oldukları hürriyetlerine tekrar
kavuşturmak için islâm hukukunda bir çok hükümler mevcud bulunmuş-dur. Nitekim bu hakikat aşağıdaki meselelerden .de güzelce anlaşılacaktır.
Ezcümle bazı günahların afvi için köle veya cariye azad etmek suretiyle keffaretde bulunmak vecibesi de islâmiyyetin bu bandaki ulvî gayesini,
hürriyete verdiği büyük kıymeti tecelli ettirmeğe kâfidir. hadisi şerifi de bu hakikati müeyyid bulunmakdadır. Buharı, Müslim, Tirmizî. Meali şerifi
: Herhangi bir müslüman, bir müslim şahsî azad ederse Allah Tealâ Hazretleri, onun her uzvu mukabilinde o azad eden zatın bir uzvunu ateşden

halâs eder. Ne büyük teşvik, ne muazzam mükâfat!.. 
[14]

 
İ'takın   Rüknü 
 
716 - : I'takın - köle veya cariye azad etmenin rüknü, filetimle ıtka delâlet eden lâfızlar ile lâfız makamına kaim olan bazı fi'llerdir.
Kendileriyle ıtk = azad hâdisesi vuku bulan lâfızlar, üç kısma ayrılır :
(1) : Sarih lâfızlardır.     Bunlar;   ıtk, hürriyet,  velâ gibi    kelimelerden müştak olan tabirlerdir : «ıtk etdim», «hür kıldım», «sen benim
mevlâmsın», gibi.
Bu gibi sarih lâfızlar ile yapılan ıtklara : «ı'takı sarih» denir. Bunlar ile niyyete ve memlûkün kabulüne muhtaç olmaksızın ıtk vuku bulur. Bunların
yalan yere söylenmiş olduğuna dair olan iddia, tasdik olunmaz. Çünkü böyle bir iddia, hilafı zahirdir.
(2) : Sariha mülhak lâfızlardır. Bunlar, mülkün zevaline delâlet eden bazı tabirlerdir ;  «Nefsini sana    bağışladım», «Nefsini sana satdım»



denilmesi gibi. Bu suretde de niyyete ve memlûkün kabulüne muhtaç olmaksızın ıtk vaki olur.
(3) : Kinaî lâfızlardır. Bunlar; ı'taka da, saireye de ihtimal olan bazı tabirlerdir  :  «Senbenim mülküm değilsin», «Sen benim mülkümden çıktın»,
«Sebilini tahliye etdim»,  «Senin emrin senin elindedir» denilmesi gibi.
Bunlardan biriyle itkin vukuu, niyyete muhtacdır.
717 - : I'tak hususunda lâfız makamına kaim olan fi'llere gelince bunlar da şira, ittihab tevarüs gibi şeylerdir.
Şöyle ki : hür olan bir kimse, kendisinin rakik bulunan bir zîrahm mahremini, meselâ babasını veya anasını veya oğlunu satın alsa veya bunlardan
birine hibe, vasiyyet veya irs yoliyle mâlik olsa bu zî rahm, niyyete muhtaç olmaksızın derhal azad olmuş olur, velev ki o kimse, baliğ ve âkil
bulunmasın. Çünkü aralarındaki bu karabet, rikkin devamına münafidir. Rıtkın devamı, akriba arasında vahşet ve nefret zuhuruna ve binnetice
kat'ı rahime müeddi olur. Kat'ı rahim ise caiz değildir.
Bu hususda müslümanlar ile zimmîler arasında fark yokdur. Zira bunlar, kat'ı rahmi hürmetin ve i'taka ehliyyet hususunda müsavidirler. Mevsut,
Be-dayî Dürri Muhtar. « (imamı Mâlik ile imam Ahmede göre» müsle = temsil edilen zalimane fi'llerden dolayı da memlûk azad olarak hürriyyete
kavuşur. Şöyle ki : fıkhı Malikîye göre reşid, hür, müslim olan bir kimse, kendisinin müslim veya gayri müslim memlûki hakkında müslede,
meselâ kulağını veya burnunu kesmek gibi ayıb ve şeni' müstelzim bir fi'lde bulunsa mahkeme tarafından o memlûkün ıtkına karar verilir.
Kendisinin müslim olan memlükü hakkında müslede bulunana zimmî hakkında da hüküm böyledir. Fakat bir zinımî, kendisi gibi zimmî bulunan
memlûkü hakkında müslede bulunsa murafaa için islâm mahkemelerine müracaatları vuku bulmadıkça ıtka hükm edilmez. Şerhi Ebilberekât,
Düsukî.) (Fıkhı Hanbelîde de deniliyor ki : Maliki tarafından burnu veya kulağı veya sair bir uzvu kesilen veya yakılan veya yırtılan veya fuhşiyyata

icbar olunan bir memlûk, fi'len i'tak edilmiş olur. 
[15]

 
İ'takın Nevileri :
 
718 - : î'tak, başlıca şu dört "nev'e ayrılır :
(1) : I'takı vâcibdir. Bu, katilden zihardan yeminden, nakzı savmden dolayı keffaret olarak yapılması icab eden ıtkdır. Nitekim cinayet mebha-sinde
vesairede bu kısma dair tafsilât vardır.
(2) : îtakı mendubdur. Bu, livechillah yapılan ıtkdır. islâm ahkâmına nazaran köleleri, cariyeler azad etmek, pek müstahsen ve malî ibadetlerden
maduddur. Bu hususda bir çok dinî tergîbat vardır. Bazı fıkıh kitabla-rında «ıtk, kurbetlerin efdalidir» denümişdir. Binaenaleyh mahza rızai ilâhî
için köleleri, cariyeleri hürriyete kavuşturmak,  islâm    hukukunca mendub bulunmuştur.
(3) : î'takı mübahdır. Bu, bir veçhe niyyet edilmeksizin yapılan ıtkdır. Her mükellef kimse, mâlik olduğu rakiki azad etmek hususunda şer'an
muhayyerdir. Binaenaleyh mâlikleri tarafından bir gaye gözedilmeksizin mutlak suretde vuku bulan îtak hâdiseleri de islâm hukukunca muteber  
bulunmuş-dur.
(4) : I'takı    mahzurdur. Bu, gayri meşru bir vech için, meselâ putlar namına yapılan ıtkdır. Bu kabil ıtklarda rüknü mevcud, ehlinden sâdir olunca
vaki ve lüzumu halinde hüküm altına dahil olur. Bedayî, Hindiyye.
« (Fıkhı Hanbelîde deniliyor ki : nafakasını te'minden âciz bulunan veya zinaya, fesada mübtelâ olacağından korkulan bir rakikı azad etmek,
kitabete kesmek, mekruhdur.
Bir de «î'takı cebrî» vardır ki bu da : mâlikinin rızasına bakılmaksızın hâkimin hükmiyle bir rakikin azad edilmesinden ibarettir. Bu kısım, imam

Mâlik ile îmam Ahmede göre hakkında müsle yapılan bir raik hakkındaki i'takdır. Nitekim yukarıda beyan olunmuşdur. 
[16]

 
İ'takın Şartları :
 
719 - : îtkın vukuu için mu'tikin hakikaten veya hükmen âkil ve baliğ . olması şartdır.
Binaenaleyh çocukların, mecnunların, medhuşlerin.  naimlerin i'takı sahih değildir. Ancak zî rahmi mahremine temellük eden kimse, çocuk veya .
:   mecnun olsa da takdiren âkil ve baliğ sayılır.
720 - : î'takın mevcudiyeti yakinen malûm bir memlûke izafe edilmesi şartdır.
Binaenaleyh mevcudiyeti şübheli olan bir memlûke izafe edilen i'takı, sahih olmaz. Meselâ : bir kimse, şu' cariyenin rahmindeki çocuk hürdür.
Dese bakılır : eğer çocuk bu sözden itibaren altı aydan az bir müddet içinde doğarsa hür olmuş olur. Fakat altı ay hitamında veya daha sonra doğarsa
hür ; olmaz. Çünkü bu söz söylendiği vaküde çocuğun validesi rahminde mevcud olduğu, birinci müddete nazaran malûm, ikinci müddete nazaran
şübheli bulunmuşdur.
721 - : Bir mal mukabilinde yapılan ıtklarda o mali   memlûkün kabul etmesi şartdır.                                                                                        
Binaenaleyh bir köle veya cariye, efendisi tarafından şu kadar meblâğ mukabilinde azad edildiğine muttali olduğu meclisde buna kabul ederse azad
olur, kabul etmezse azad olmaz.
722 - : t'tak edenle i'tak edilen arasında ıt'kın sübutü ânında malikİy-yet ve memlûkiyyet bulunması şartdır.
Binaenaleyh bir kimse, mâlik olmadığı bir rakiki azad edecek olsa ıtk vaki olmaz, velev ki bilâhare o rakike malik olsun. Şu kadar var ki, böyle
fuzulî bir surette vuku bulan bir i'tak, rakikin mâlikinin icazetine mevkuf bulunur, icazet verirse nâfis, vermezse bâtıl olur.
723 - : i'tak husulünde ihtiyar, Usan İle tekellüm şart değildir.
Binâenaleyh mükrehin, ma'siyet suretiyle sekran olanın i'takı sahihi olduğu gibi müstebîn olan kitabetle ve anlaşılan işaret ile de ıtk vaki olabilir.
Hidaye, Hindiyye. « (Malikîlere göre de mu'tikin mükellef olub mahcur olmaması şartdır. Borcu malini muhit olan kimsenin i'takı da gayri lâzımdır.
Böyle bir kimse, alacaklıları razı olmadıkça memlûkünü azad edemez. Velev ki hali sıhhatde bulunsun.
Zevceler ile mariz olanlar, mallarının yalnız sülüsünden muteber olmak üzere memlûklerini azad edebilirler.
Halal yoliyle sekran olanın i'takı sahih değildir. Bu, bil'ittifak mecnun hükmündedir. Şerhi Ebü'berekât, Düsukî.)
(Şafiîlere göre de mutlakuttasarruf olan her hürrün i'takı sahihdir. Fakat mükrehin ve borcundan dolayı mahcur olan şahsın, mükâtebin i'takı sahih



değildir Fuzulî suretde olan bir i'Uk da mevkuf olmnyıp lâğuv bulunmug olur. Tuhfetül'muhtaç.) 
[17]

 
Tenciz, Talik,  İzafe Suretiyle Olan  Itklar :
 
724 - : Itk hâdiseleri, bir §arta muallâk veya bir zamana muzaf olub olmamak itibariyle şu üç kısma ayrılır
(1) : itki müneccez, bir şarta ta'lik veya bir zamana izafe edilmeksizin derhal yapılan ıtkdır. Bir kimsenin memlûküne «Seni azad etdim»  demesi
gibi ki bununla derhal ıtk, vaki olur.
(2) : itki muallâk, bir şarta ta'lik   suretiyle vuku bulan ıtkdır. Bir kimsenin memlûküne titaben «Şu işi yapar isen. azad ol» demesi gibi ki, memlûk
o işi yapınca azad olur. Bir memlûkün azad edilmesini böyle bir şarta ta'lik etmeğe «ta'liki ıtk» değildiği gibi «halif bil'ıtk» da denir. Mukabili
«tencizi ıtk» dır. Mülke veya sebebi mülke ta'lik suretiyle yapılan ıtklar da bu kabildendir. Şöyle ki : bir kimse filhal malik olmadığı bir köleye :
Eğer ben sana mâlik olursam azad ol» veya «Ben seni satın alırsam sen hürsün» dese bu ta'lik, sahih olur. Binaenaleyh bilâhare şart tahakkuk edince
o köle azad olur.
Bir kimse «Şöyle yaparsam bütün kölelerim azad olsunlar» diyecek olsa
bu sözü filhal mevcud olan kölelerine raci olur, bilâhare mâlik olacağı kölelere şâmil olmaz.
(3) : itki muzaf, bir zamana, bir vaktin girmesine veya çıkmasına izafe edilen ıtkdır.
Meselâ : bir kimse, kölesine «Sen gelecek Ramazanı Şerif ayının nihayetinde hürsün» dese o ay nihayet bulunca ıtk hâdisesi vücude gelmiş olur.
Bir kimse : «Mâlik olduğum - veya bana nid olan - bütün kölelerim şu günden sonra azad olsunlar« dese bu sözü, filhal mevcud olan kölelerine
inhisar eder, bunu söyledikden sonra mâlik olacağı kölelere şâmil olmaz. Be-dayî, Bahr, Hindiyye. « (Şafillere göre mülke veya sebebi mülke ta'lik

suretiyle yapılan ıtk, vaki olmaz, «Mâlik olacağım köle azad olsun» denilmesi gibi.) 
[18]

 
I'tak İn Kabili Olub Olmaması  :
 
725 - : I'takm tecezziyi kabil olub olmaması meselesi, müctehidler arasında ihtilaflı bir mvzu teşkil etmektedir. Ezcümle imamı Azama göre i'tak,
kabili tecezzidir, mu'tik gerek musir ve gerek mu'sir olsun.
Binaenaleyh bir kimse, memlûkünün meselâ yarısını azad edecek oîsa o memlûkün yalnız yarısı filhal azad olur, diğer yarısı muvakkaten rakik
olarak kalır. Bu halde o kimse muhayyerdir : dilerse bu memlûkün diğer yarısını da azad eder, dilerse bu kısmı hakkında kitabetde veya tedbirde
bulunur ve dilerse bu kısmın kıymetini almak için o memlûkü istis'â eder, yani : kazanç sahasına sevk eyler. Memlûk de bedeli kitabeti veya
mütebaki yarısına aid kıymeti kazamb mu'tikine verince tamamen hürriyete nail olur. Fakat alâ halihî rakik olarak bırakılamaz. Çünkü bir kısmında
hürriyet, sa bit olan bir insandan malikiyyet tarikiyle intifa caiz olamayacağı gibi bir mâlin bilâ intifa hali üzere terk edilmesi de caiz görülemez.
726 - : Bir memlûkü müteaddid mâliklerinden bir ikisinin azad etmesi de bir mâlikin kısmen azad etmesi kabilindendir.
Meselâ : bir köleye müsavat üzere mâlik olan iki şahısdan biri kendi hissesini azad etse köle o hisse nisbetinde azad olmuş olur. Bu halde diğer şerik
muhayyerdir : dilerse o da hissesini azad eder, dilerse hissesi hakkında tedbirde bulunur, dilerse bu hisseyi kitabete keser, dilerse bu hissenin
kıymetini elde etmek için köleyi kazanç sahasına atar ve dilerse bu hissenin kıymetini - musir olduğu takdirde - mu'tik olan şerikine tazmin etdirir.
Fakat hissesini alâ hâliha rakik olarak terk edemez.
Tazmin suretinde mu'tik olan şerik de muhayyer olur : dilerse kölenin diğer kısmını da azad eder, dilerse bunun hakkında tedbirde veya kitabetde
bulunur ve dilerse bunun kıymetiüni istifa için köleyi istis'a eder. Çünkü şerikinin hissesini tazmin edince onun makamına kaim olmuş olur.
Velhâsıl : İmamı Azama göre i'tak, mülkde ve mâliyetde izale suretiyle vuku bulan bir tasarrufdur. Mülk ile mâliyetde ise tecezzi cereyan eder. Bu
cihetlerdir ki, müteaddid kimseler bir rakika malik olabilmekdedirler. Binaenaleyh i'takda da tecezzi cereyan eder.
727 - : tmameyne göre i'tak, tecezziyi kabul etmez. Mu'tik, gerek musir olsun ve gerek olmasın.
Binaenaleyh bir kimse, memlûkünün bir kısmını, meselâ : yarısını azad etse tamamı azad olmuş olur. Çünkü hürriyet, bir kuvveti hükmiyye olduğu
gibi rık da bir aczi hükmîdir. Bu cihetle bunlar bir şahısda içtima edemez.
Memlûk iki kimse arasında müşterek olduğu takdirde de tamamen azad olur. Şu kadar var ki, bu tardirde bakılır : eğer mu'tik, musir ise şerikinin
hissesini zamin olur, mu'sir ise memlûk, siayete muhtaç bulunur, şerik kendi hissesinin kıymetini bu suretle istihsal eder. Bedayî, Hindiyye,
Fethül'kedîr.
«(Malikîlere göre bir kimse, müstakillen veya müştereken mâlik olduğu bir rakikin bir kısmım, meselâ yalnız kendi hissesinin tamamım veya nısfım
azad etse diğer hisselerin de azad edilmiş olması, bir takım şeriat dairesinde hükme muhtaç bulunur. Meselâ : başkasiyle müşterek olsa şerikin
hissesinin hüküm günündeki kıymetini şerike vermesi lâzım gelir. Şerhi Kebir, Düsukî.)
(imam Şafiî ile İmam Ahmede göre bir kimse, müstakillen mâlik olduğu bir rakikin bir cüz'ünü, meselâ : nısfım azad etse tamamı azad olur. O
kimse, gerek musir olsun ve gerek olmasın. Fakat başkasiyle müşterek olduğu takdirde bakılır : eğer musir ise i'tak, tecezzi etmez, rakikin tamamı
azad olmuş olur, şerikine aid hissenin kıymetini tazmin eder.
Şerikine aid hissenin kıymetini kısmen eda edebilecek bir halde bulunursa bu mikdar hissede azad olarak rakibin hürriyete tekarrüb etmesi gayesi
istihdaf edilir. Fakat mu'tik, tamamen mu'sir olursa i'tak tecezzi eder, şerikinin hissesi alâ hâliha rakik olarak kalır, beyi ve hibe gibi mülkü izale
edecek tasarruflara mahal bulunur.
Bu hususda yesar ve i'sarın mikyası, mu'tikin şerikine aid hissenin kıymetini tazmin edebilecek kadar bir mâle mâlik olub olmamasıdır. Bu yesâr ve
i'sar, i'tak vaktine nazaran teayyün eder. Hali i'takda yesâr ve i'sarın mevcud olub olmamasında ihtilâf edilse söz, mu'sir olduğunu iddia eden

mu'tikin olur. Beyyine diğer tarafa teveccüh eder. Çünkü i'sar, asi olduğundan zahiri hal, mu'tikin lehine şahid bulunur.) 
[19]

 
I'takın Hükümleri Ve Bu Hükümlerin Sabit Olacağı Vakitler :



 
728 - : I'takın hükümleri, i'tak neticesinde husule gelen hürriyetden ve buna tabi hususlardan ibaretdir. Şöyle ki : tenc:z   suretiyle olan i'taklarda
memlûk derhal hüriyete kavuşur, bir aczi hükmî olan rıkdan kurtulur. Azad edilen cariye ise hamli da kendisiyle beraber azad olur. Fakat kablel'i'tak
doğurmuş olduğu çocuklar, tasrih edilmedikçe kendisine teb'an azad olmuş olmaz.
Rakikin elindeki mal ise mevlâsına aiddir. Binaenaleyh azad edilecek olsa o âne kadar elinde bulunan mal, kendisine aid olmaz. Fakat badehu
kazanacağı mal, kendisine aid olur.
Ta'lik veya bir vakte izafe suretiyle olan i'taklarda da memlûkün hürriyetine nailiyeti, şartın veya tayin edilmiş olan vaktin tahakkukunda vücude
gelir, bunların tahakkukundan evvel memlûk, mevlâsının mülkünde bulunarak hakkında rık ahkâmı cereyan eder.
729 - : I'tak hâdisesi, mevlânm hali sıhhatinde vaki olunca memlûkün hürriyeti tahakkuk eder, mevlânın gerek başka emvali mevcud olsun ve gerek
olmasın ve mevlânın bir kimseye gerek borcu bulunsun ve gerek bulunmasın. Çünkü hali sıhhatde bulunan bir kimsenin maline hacr ve hacz
bulunmadıkça alacaklılarının hakları hemen taallûk etmiş olmaz. Binaenaleyh i'tak, mevlânın şahsına aid hâlis mülküne bilâ mani müsadif olmuş
olacağından nafiz olur.                                   .
730 - : İ'tak hâdisesi, mu'tikin mazarı mevtine müsadif bulunmuş olunca bakılır : eğer terikesinin sülüsü, azad etmiş olduğu rakikin kıymetine
müsaid ise veya müsaid olmadığı halde vârisleri bu i'taka icazet verirlerse ıtk yine vaki olur.
T-rikenin sülüsü müsaid bulunmadığı gibi varisler de haklarının sukutuna razı olmadıkları takdirde ise memlûk, sülüsi malin müsaid olduğu
mikdat-nisbetinde azad olmuş olur, mütebaki kıymeti için de verese namına siayetde bulunur.
Meselâ : memlûkün kıymeti altı yüz lira olduğu halde terikinin sülüsü dört yüz liradan ibaret bulunsa memlûk, mütebaki iki yüz lira için kazanç
sahasına atılır, bu meblâğı kazanıb vârislere verince tamamen azad olmuş olur.                    
731 - : Memlûkünü mazarı mevtinde i'tak eden bir mevlânm terikesi .borca müstağrak olduğu takdirde de yukarıdaki mesele veçhile hareket edilir.
Meselâ : bir kimsenin marazı mevtinde azad etdiği kölesinden başka mali bulunmadığı gibi onun kıymetine muadil veya ondan daha ziyade borcu
bulunsa köle azad edilmiş olursa kıymetine muadil bir meblâğ kazanıb alacaklılara vermeğe mecbur tutulutr. Bedayî, Bahri Raik, Tatar Haniyye.
[20]

 
Tedbirin Rüknü Ve Nevileri  :
 
732 - : Tedbirin, yani : mevlânın kendi vefatına ta'lik etmiş olduğu ıt'-kın rüknü, tedbir mânasına delâlet eden tâbirlerden ibaretdir. Bu tabirler,
bazan sarahaten tedbir maddesiyle yapılır, bazan da tahrir, i'tak, vasiyet bir lâfz ile yapılır.
Meselâ : bir kimse, kölesine hitaben : «Sen müdebbersin» veya «Ben seni müdebber kıldım» dese akdi tedbirde bulunmuş olacağı gibi «Sen
vefatımdan sonra hürsün» veya «Sen benim vefatım ânında azadsın» diyince de akdi tedbirde bulunmuş olur.
733 - : Tedbir, bir akdi lâzımdır. Fakat vasiyet, bir akdi lâzım değildir.
Binaenaleyh tedbirden rücu caiz olmadığı halde    vasiyet suretiyle olan' ı'takdan rücu
caizdir.                                                                                            
734 - : Tedbir hâdiseleri, başlıca şu dört nev'e ayrılır :
(1) : Tedbiri mutlak. Bu, alel'itlak mâlikinin mevtine ta'lik etmiş olduğu tedbirdir. «Ben öldüğüm zaman sen azadsın» denilmesi gibi.
Kendisine efendisi tarafından bir mal veya terikesinden bir sehm vasiyet edilmiş olan bir memlûk da tedbiri mutlak ile müdebber kılınmış olur.   
(2) : Tedbiri muallâk. Bu, bir şarta rabt edilmiş ulan tedbirdir. «Sen şu . işi yapar isen müdebbersin» denilmesi gibi. Bu halde memlûk o işi
efendisinin hayatında yaparsa müdebber olur ve illâ olmaz.
(3) : Tedbiri mukayyed. Bu mâlikin bir vasf ile mukayyed olan vefatına rabt etdiği tedbirdir. «Ben bu hastalığımdan ölürsem» veya «ben bu
yolculuğum esnasında vefat edersem sen hürsün» demesi gibi.
Mevlânın alel'iHâk vefatiyle beraber vücudı ve ademi ihtimal dairesinde bulunan bir şarta muallâk olan tedbirler de bu kabildendir. «Fülân zat gur-
betden döner gelirse sen vefatımda azad ol» denilmesi gibi.
(4) : Tedbiri muzaf. Bu, bir vaktin girmesine veya çıkmasına izafe edilen tedbirdir. «Sen yarından itibaren müdebbersin» veya «Sen fülân ayın ibti-
dasmda müdebbersin» denilmesi gibi. Bu halde memlûk, o vaktin hululünden itibaren müdebber olmuş olur. Bedayî, Bahr; Hindiyye.
« (Malikîlere göre tedbirin rüknü, sarahaten veya tazammunen tedbir ma-desini havi olan bir sözdür: «Şu memlûküm vefatımdan sonra
müdebberdir» veya «Şu hastalıkdan ölürsem kölem rücua hakkım olmamak üzere hürdür» denilmesi gibi. Fakat «Kölem vefatımdan sonra hürdür»
veya «Ben bu hastalığımdan ölürsem şu memlûküm azad olsun» veya «Ben şu yolculuğumdan Ölürsem fülân cariyem hürdür» denilse bununla
akdi tedbir, vücude gelmez. Bunlar, vesiyete mahsus tâbirlerdir. Şerhi Kebir, Düsukî.)
(Tedbirin rüknü hususunda Şafiîler ile Hanbelîlerin kavileri de Hanefî-lerin kavileri gibidir.)
(Hanbelîlere göre de tedbirler, tedbiri mutlak, tedbiri mukayyed, tedbiri muallâk, tedbiri muvakkat nevilerine ayrılır. Meselâ : bir kimse, kölesine
«Sen bugün» veya «bir sene müddetle müdebbersin» dese köle o veçhile mü-

ebber olur. Binaenaleyh o kimse, o gün veya o sene içinde vefat edince köle ülüsi mâlinden azad olur. NeylüTmeârib.) 
[21]

 
Tedbirde Tecezzi Ve Rücu Carî Olub Olmadığı  :
 
735  - : imamı Azama göre tedbirde tecezzi carîdir.
Binaenaleyh bir kimse, başkasıyle müştereken mâlik olduğu bir köleye müdebber kılsa yalnız kendisinin hissesi nisbetinde o köle müdebber olur.
Diğer şerikin hissesi rakik olarak kalır. Bu halde o şerik, muayyerdir : dilerse hissesini azad eder, dilerse müdebber kılar, dilerse kitabete keser,
dilerse hissesinin kıymetini şerikinden alır ve dilerse köleyi müdebbir olan şerikinin vefatına kadar alâ hâlihi bırakır.
736 - : Imameyne göre tedbirde tecezzi carî değildir.



Binaenaleyh bir kimse, müştereken mâlik olduğu bir köleyi müdebber kılsa köle tamamen müdebber olur. Bu halde şerikine aid hissenin kıymetini
tazmin etmesi icab eder. Kendisi gerek musir olsun ve gerek olmasın. Çünkü bu halde müdebbir olan şerike teveccüh eden zeman, bir zemanı itlaf
veya bir zemanı temellükdür veyahut bir habsi mal zemanıdır. Bunlar ise şer'î usule nazaran şahısların yesar ve i'sariyle tebeddül etmez.
737 - : Tedbirden rücu meselesine gelince akdi tedbir,    Hanefîlere ve Mâlikîler ile Hanbelîlere göre ta'lik mahiytinde olduğundan bir akdi
lâzımdır. Binaenaleyh bundan rücu sahih değildir. Su kadar var ki, Hambelî mezhebine göre müdebbir, müdebbirini    mülkünden fi'len   
çıkarabilir. Nitekim aşağıda bildirilecekdir. Bedayî, Fethül'kadîr, Elmuğnî.
«(Şufilurcü tedbir, bir kavle iıa/.i,ı.,u lûlikdir, diğer bir knvlc nazaran da vasiyet mahiyetindedir. Birinci kavle göre tedbirden kavlen rücu sahih
değilse de fi'len rücu sahihdir. Müdebberi başkasına satmak gibi. İkinci kavle göre kuvlen rücu da sahihdir. Tuhfetül'muhtaç.)
(Hanbelîlere göre tedbirler şu üç şeyden biriyle bâtıl olur. Müdebberin vakf edilmesi, müdebberin mevlâsını kati etmesi, müdebberenin mevlâsından

çocuk getirmesi. Bu son takdirde de cariye ümmi veler olur, mevlâsmın vefatında terikesinin tamamından azad olur. Neylül.meârib.) 
[22]

 
Tedbirin Hükmü :
 
738 - : Akdi tedbirin hükmü, iki kısma ayrılır, biri müdebbirin hayatında carî olan hükümdür. Diğeri de müdebbirin vefatından sonra cereyan
edecek hükümdür. Nitekim sırasiyle izah olunacaktır.
739 - : Müdebbirin hayatında carî olan hükme nazaran müdebbir, tedbiri mutlak -ile müdebber kıldığı memlûkünü i'takdan başka bir suretle,
meselâ : satmak veya başkasına bağışlamak tarikiyle mülkünden çıkaramaz. Çünkü bu misillû tasarruflar, müdebbirin garezine münafi, müdebber
için sabit olan hürriyet hakkına muhalifdir.
Fakat müdebbir, müdebberini kiraya verebilir, kendi işlerinde istihdam edebilir, Müdebberesini kocaya da verebilir. Zira müdebbir, berhayat
oldukça müdebberinin, müdebbcresinin menfaatlerine mâlikddr. Bu gibi tasarruflar ise müdebberin ve müdebberenin hakkı hürriyetine münafi
değildir.
Kezalik : müdebbir, müdebberini kitabete de rabt edebilir. Çünkü kitabet müdebberin daha evvel hakikati hürriyete kavuşmasına sebeb olur.
740 - : Tedbiri mukayyede gelince bu veçhile.müdebber olan bir memlûk - kaydın tahakkukundan evvel - mevlâsı tarafından satılabilir, başkasına
hibe edilebilir. Bu hususda müctehidler arasında ittifak vardır.
Tedbiri muallâk ile tedbiri muzaf dahi şartın ve izafe edilen zamanın tahakkukundan evvel tedbiri mukayyed hükmündedirler.
741 - : Müdebbirin vefatından sonra carî olan hükme gelince müdebbir, hakikaten veya hükmen vefat etd-ikde terikesinin sülüsünden müdebber
azad olur. Bu hususda tedbiri mutlak ile tedbiri mukayyed arasında fark yokdur.
Hakikaten vefat malûm, hükmen vefat ise müdebbirin irtidad veya nakzı ahd ederek dari harbe iltihak etmesi halinde mütes av verdir.
742 - : Müdebbirin vefatı gününde terikesinin üçde biri müdebberin kıymetinden zaid veya ona müsavi bulunursa müdebber hemen azad olmuş
olur. Fakat teriken<in üçde biri, müdebberin kıymetinden noksan olursa müdebber, bu noksandan dolayı siayete mecbur olur.
Meselâ : mevlânın terikesi yalnız müdebberden ibaret bulunsa müdebberin üçde biri meccanen azad olmuş olur, kıymetinin üçde ikisini vârislere
vermek için de kazanç sahasına atılması lâzım gelir. Şayed mevlânın terikesi borca müstağrak olursa müdebber, kendi kıymeti nisbetinde bu borca
iştirak eder.
743 - : Tedbir hususunda çocuklar;     babalarına değil,    analarına tâbi olurlar.
Binaenaleyh bir müdebberenin badettedbir - mevlâsından olmayarak - doğuracağı çocukları hakkında da tedbir hükmü carî olur. Bu, tedbiri
mutlaka göredir. Tedbiri mukayyedde ise müdebberenin çocukları, müdebber olmazlar. Nitekim müdebberenin kablettedbir rnevvud olan
çocukları da müdebber hükmüne bulunmazlar. Çünkü bu takdirde hakkı hürriyet, vakti velâdetde müdebbere için sabit olmadığından bu hak,
çocuğuna da sirayet etmez.
744 - : Müdebbir ile müdebbere, velâdetin tedbirden sonra olub olma dığında ihtilâf etseler, söz, maalyemîn velâdetin tedbirden sonra olduğunu
iddia eden müdebbirin olur, müdebbereye beyyine teveccüh eder.
Müdebbere mevlâsından çocuk getirinc ümmi veled olub tedbir bâtıl olur. Çünkü istilâd, hürriyete nailiyet hususunda tedbirden daha kuvvetlidir.
745 - : Tedbir, müdebbirin tecennün etmesiyle bâtıl olmaz. Çünkü tedbir, talik kabilinden olduğu cihetle cünûn ile zeval bulmaz. Bedayî, Fethül-
kadir, Dürrül'muhtar.
«(Malikîlere göre de tedbir ile müdebber için bir hürriyet hakkı sabit olur. Artık müdebbir bunu i'takdan veya kitabete rabt etmekden başka bir tarik
ile mülkünden çıkaramaz.
İmam Mâlike güre de tedbir zamanında nievcud olan çocuklar hakkında tedbir hükmü carî olmaz. Fakat tedbir zamanında mevcud olan hamiler ile
badettedbir zuhur eden hamiler hakkında tedbir hükmü carî olur. Şerhi Ebil'berekât.)
(Şafiîlere göre müdebbir, ber hayat oldukça tedbirin re'sen hükmü yok-dur, bununla ne hakkı hürriyet, ne de hakikati hürriyet sabit olur. Belki
bunun hükmü, müdebbirin vefatından sonra hürriyetin hakikaten sübutünden ibaretdir. Binaenaleyh müdebbir, müdebberini satabilir ve sair bir
suretle mülkünden çıkarabilir. Bilâhare buna tekrar mâlik olsa tedbir avdet etmez.
imam Şafiîye göre badettedbir vücude gelen çocuklar hakkında da tedbir hükmü carî olmaz. Şu kadar var ki bir cariye, gebe olduğu halde
müdebbere kılınsa veya bir müdebbere meviâsının vefatı ânında gebe bulunsa bu hami hakkında tedbir hükmü carî olur. Tuhfe, Muhtasarı müzem.)
(Hanbelîlere göre de müdebbir, müdebberini beyi, hibe, vakıf gibi bir suretle mülkünden çıkarabilir. Şu kadar var ki mülküne avdet ederse tedbir -
fde avdet eder. Hanbelîlere nazaran    müdebberenin çocuğu,    binefsihî    müdebber olur.
Şöyle ki  :  bir müdebberenin tedbirden sonra doğan çocuğu, meviâsının ve-'fatmda sülüsi malinden azad olur. Bu çocuk, gerek akdi tedbir
zamanında
validesinin rahminde mevcud bulunmuş olsun ve gerek olmasın, bilâhare va-Midesi hakkındaki   tedbir, beyi ve hibe gibi bir tasarrufla   bâtıl olsa
da bu çocuk hakkındnk-i tedbir, bâtıl olmaz, mcvlâsınm vefatında azad olur.
Kezalik  :  validesi meviâsının hayatında bir veçhile azad edilse bu ço-jcuk yine müdebber olarak kalır, mevlâsı vefat etmedikçe azad olmaz.
Müdebberin çocuğu ise hürriyet, rık ve sair hususlarında validesine ta--i bi olur, kendisine tabi olmaz. Keşşaf ürkına.)



(Abdullah ibnü Mesud hazretlerine, ibrahim Nehaîye, Hammade ve sair bazı zatlara göre müdebber, meviâsının sülüsü malinden değil, cemî
malinden azad olur. Zahiriyyeye göre de böyledir. Mebsut, Bİdayetül'müctehİd.)
(Zahirîlere göre müdebber ve müdebbere, azad olmaları vasiyet edilmiş demekdir. Müdebbir, bunları beyi ve başkasına hibe edebilir. Çünkü

vasiyetrücu caizdir. Elmuhallâ.) 
[23]

 
İstilâdin Rünkü Ve İstilâd İle Sabit Olan Hürriyetin Sebebi  :
 
746 - : îstilâdın, yani : bir cariyeyi meviâsının ümmül'veled kılmasının rüknü, nescb iddiasına müteallik bazı tabirlerden ibaretdir. Şöyle ki : bir
kimse, mâlik olduğu bir cariyenin dünyaya diri veya ölü bir halde getirmiş olduğu çocuğun nesebini iddia etse cariyeyi -isitlâd etmiş - ümmi veled
kılmış olur.
Bu istilâd : «Bu cariyenin çocuğu bendendir» demek suiL'Üylc olacağı gibi «Bu cariyenin hamli bendendir» demek suretiyle de olabilir.
Bu cariyenin rahmindeki çocuk bendendir» denilmesi de böyledir.
işte bu gibi tabirler, isfcİlâdm rüknünü teşkil eder,
747- : Istilâdda bulunan bir mevlâ, bilâhare bu iddiasından rücu edemez.
Çünkü mevlânın bu iddiasiyle memlûkesi İçin bir hürriyet hakkı sabît olmugdur. Artık mevlâ, bunu iskat edemez, velev ki kendisini bu rücuunda
memlûkesi de tasdik etsin.
Memlûke iç-in bu veçhile bir hürriyet hakkının sübutüne sebeb olan cihete gelince bu da çocuğun nesebinin sabit olmasından ibaretdir. Şöyle ki :
bu istilâd sebebiyle cariyeden doğacak veya doğmuş olan çocuğun nesebi mevlâsından kat'iyyen sabit olur. Bu halde çocuk hür olacağı cihetle bu
hürriyet, cüaiyet itibariyle validesine de binnetice sirayet eder. Bundan sonraki çocukların nesebleri de evvelce istilâdda bulunmuş olan mevlâdan
bilâ dı've sabit olur. Meğer ki : «Bunlar benden değildir» diye bunların neseblerini - tetavüli zaman bulunmaksızın - nefy etsin.
Mevlâ ile cariyesi arasında çocuk vasıtasiyle teessüs eden bir münasebetin rık, hürriyetden mahrumiyet yüzünden haleldar olması muvafık
değildir. Binaenaleyh cariyenin de hürriyet hakkına nail olması lâzım gelir.
Velhâsıl bir memlûkenin hürriyete kavuşması için kendisinden cüzü bulunan çocuğun istilâd vasıtasiyle hür olması, bir sebeb teşkil etmekdedir.
748 - : Cariyelerden doğan çocuklar, neseb hususunda babalarına, mülk, rık, tedbir, istilâd, kitabet, ıtk hususlarında validelerine, din hususunda da
hayrül'ebeveyne tabi oluı.
Maahaza bir cariyenin çocuğu zevcinden olunca meviâsının memlûkü olarak rakik bulunursa da kendisinin hür bulunan mevlâsından olunca her
halde hür olmuş olur.
749 - : Mağrurun çocukları, yukarıdaki hükümden müstesnadır. Bunlar da hür olmuş olurlar. Şöyle ki : bir kimsenin hürre zanniyle tezevvüc etdiği
kadın, cariye    zuhur etse veya bir şahsın memlûkesi    zanniyle satın aldığı cariye, başkasının memlûkesd bulunsa o kimse, mağrur = aldamlmış
olur. Bu halde o cariyeden doğan çocuğu kıymeti mukabilinde hür bulunmuş olur.
Çünkü bu kimse, kendi çocuğunun hürriyetden mahrumiyetine razı olmuş sayılamaz. Fakat o cariyeye mâlik olan şahsın hukukunu da siyanet lâzım

olduğundan bu çocuk rakik farz edilerek ona göre takdir edilecek kıymet, kendisine verilir. Mebsut, Bedayî, Bahri Raik. 
[24]

 
İsti Ladin Şartlari   :
 
750  - : Istilâdın sübutü için iki şart vardır : Istifraş, dı've.
Şöyle ki : istilâdın muteber olabilmesi için memlûkenin mevlâsı tarafından yalnız istifraş edüm-iş olması kâfi değildir. Belki dı've de lâzımdır,
yani : memlûkenin hamli veya doğurduğu çocuk hakkında «Bu, bendendir» veya «Bunun nesebi bana aiddir» gibi bir iddiada bulunmak da lâzım
gelir. Böyle olmadıkça isbilâd vaki, neseb sabit olmaz.
751 - : İstilâdın sübutü hususunda memlûkenin müteaddid kimseler arasında müşterek olub olmaması arasında fark yokdur.
Binaenaleyh bir kimse, başkasiyle müştereken mâlik olduğu bir cariye hakkında istilâdda bulunsa bu cariye, müstakillen kendisinin ümmi veledi
olur. Çünkü istilâd, tecezzi kabul etmez. Bu halde şerikinin hissesini - ulûk günündeki kıymetini ve memlûkenin nısıf ukrunu şerikine zamin olur,
kendisi gerek musir olsun ve gerek olmasın. Zira bu hususdaki zeman, bir ze-maııı mülk olduğundan yesâr ve i'sar ile tebeddül etmez.
Nısıf ukrun = nısıf mehri mislin lâzumu ise şerikinin mülküne müvakaa suretiyle tecavüz edilmiş olduğunu gösteren bir ikrar ve iddiadan münbais-
dir. Bu tecavüz, her ne kadar şer'an memnu ise de bir mülk şübhesdne mu-karin olduğundan bununla had sakıt olur. Bu tecavüze cüret eden şerik
üzerine bir malî zaman olarak ukr lâzım gelir.
752 - : Bir kimse, müştereken mâlik olduğu bir cariyeyi istilâd etdik-den sonra vefat etse terikesine bir zeman teveccüh etmeksizin cariye derhal
azad olur. Diğer şerikin hissesi için cariyenin siayete mcbur olub olmaması meselesinde ise ihtilâf    vardır. îmamı Â'zama göre cariyeye    siayet
lâzım gelmez. İmameyne göre lâzım gelir.
753 - : B'ir cariyeyi şeriklerden biri istilâd etdikden sonra diğeri azad etse cariye derhal hürriyetine kavuşur. Bu halde imamı Azama göre bu azad
eden şerike zaman, cariye üzerine de siayet lâzım gelmez. îmameyne göre ise bakılır : Eğer azad eden, musir ise şerikinin hissesini zamin olur,
mû'air ise bu hissenin kıymetini müstevlid olan şerike ödemek için cariyenin sia-yetde bulunması lâzım gelir.
754 - : Müşterek bir cariyeden doğan veya doğacak olan çocuğun nesebini şeriklerden her biri iddia edecek olsa çocuğun nesebi her birisinden
sabit olur, cariye de bunların ümmülveledi olarak velâsı her birine aid bulunur. Bu halde bunlardan hiç biri, diğerine cariyenin kıymetini zamin
olmaz..
Icab eden ukr hususunda da aralarında tearuz vaki olur. Meğer ki bazısının hissesi ziyade olsun. Bu takdirde o ziyade mikdara aid ukru diğer
şeriklerden ahz edebilir.
Nesebin bu veçhile sübutü, imamı Azama göredir, imam Ebu Yusüfe göre neseb, nihayet iki kişiden, imam Muhammede göre de nihayet üç kişiden
ve imam Züfere göre beş kişiden sabit olabilir, daha fazlasından sabit olamaz. Bedayi, Fethülkadîr, Reddül'muhtar.



«(imam Şafiîye göre böyle müteaddid şerikler tarafından iddia edilen çocuğun nesebi bu şeriklerin yalnız birisinden sabit olur. Bu şerik ise kafe-nin
= insanların azaları arasındaki münasebetlerden neseblerine istidlal iddiasında bulunan kimselerin sözleriyle teayyün eder. Tuhfe, Kitabül'üm.)
Hanefiyyeye göre kaifin iddiası, bir bürhane müstenid olmayıb recm bü-gayb kabilinden olduğu cihetle muteber değildir.
istilâdın hükümler! :
755 - : îstüâdın hükümleri iki nevidir. Birinci nevi, müstevlidin hali hayatına müteallikdır ki, bu da müstevlede için hürriyet hakkının sübutünden
ibaretdir. Binaenaleyh müstevlede olan bir cariye, i'takdan başka bir suretle, meselâ bey, hibe, vakıf, rehn gibi bir tarik ile efendisinin    mülkünden
çıkarılamaz. Çünkü bu gibi tasarruflar, ümmi veledin nail olduğu hürriyet hakkının butlanını müstelzim olur.
ikinci nev'i, müstevlidin vefatı haline müteallikdır ki, bu da müstevlede-nin o halde hakikati hürriyete kavuşup hemen azad olmasından ibaretdir,
velev ki müstevlidin başka bir mali bulunmasın.
Binaenaleyh müstevlede, mevlâsmm vefatında sulüsi malinden değil, ce-miı mâlinden azad edilmiş olur. Ne müstevlidin vârisleri -için, ne de
alacaklıları için siayete muhtaç olmaz.
756 - : Müstevledenin badel'istilâd mevlâsının gayrinden vücude gelen çocukları da bu hükümlerce kendi mesabesindedirler.
Binaenaleyh bir müstevlede, bilâhare bir kimseye tezvic edilib de en az altı ay hitamında bir çocuk doğursa bu çocuğun nesebi, o kimseden sabit
olmakla beraber kendisi nk ve hürriyet hususunda anasına tabi olur. Mevlânın vefatı ânında anasiyle beraber hürriyete kavuşur. Çünkü çocuk,
anasının bir cüz'ü olduğundan anası hakkında sabit olan hürriyet hakkı, kendisine de sirayet etmiş bulunur.
757 - : Müstevlid, ber hayat bulundukça müstevledesinin bütün menafii-ne mâlikddr. Binaenaleyh bir kimse, kendi ümmi veledim icareye verebilir,
kitabete kesebilir, başkasına kocaya verib mehrini alabilir. Çünkü ümmi ve-led, mevlâsının ber hayat bulundukça memlûkesidir. Bir memlûkün
kesbi ise mâlikine aiddir. Icare, kitabet, tezvic gibi tasarruflar ise hürriyet hakkına münafi olmadığından istilâdın butlanını müstelzim olmaz.
758 - : Müstevledenin velâsi, müstevlidine aiddir. Çünkü müstevlid, bir mu'tik mesabesindedir. Bedayî, Hindiyye.
«(Malikîlere ercah olan kavle göre ümmülveled bulunan bir cariye, rızası munzam olmadıkça başkasına tezvic edilemez. Rızası munzam olduğu
takdirde de bu tezvic, gayrete münafi ve.binaenaleyh mekârimi ahlâka muhalif olacağından kerahetden kurtulamaz. Şerhi Ebil'berekât, Düsukî.)
(Zahirîlere göre de efendisinden gebe kahb cenin düşüren veya çocuk doğuran bir cariye, ümmü veled olmuş olur, artık onun satılması, hibe ve rohn
edilmesi, sadaka verilmesi haram olur. Efendisi ber hayat oldukça onu istihdam ve istifraş edebilir. Vefat edince de terikesinin tamamından azad
olur. Bu cariyenin bütün malları kendisine aiddir, ancak efendisi hayatta iken bu malları ondan nez' edebilir.
Resuli Ekrem Efendimizin «Mâriye» adındaki mübarek cariyeleri İbrahim adındaki mahdumı mükerremlerini doğurunca nebiyyi zîşan hazretleri

«atekaha veledüha = onu çocuğu azad etti» buyurmuşdur. Elmuhallâ.) 
[25]

 
Kitabetin Rüknü Ve Nevileri   :
 
759 - : Kitabetin rüknü, icab ve kabuldür. Söyle ki : bir kimse, memlû-küne hitaben «Seni şu kadar meblâğ üzerine mükâteb kıldım» deyib o da
«Kabul etdim» veya «Razı oldum» dese aralarında kitabet münakid olur.
«Seni şu kadar meblâğ mukabilinde kitabete kesdim, o meblâğı bana verirsen azad ol» veya «Sen her ay şu mikdarını bana vermek üzere şu kadar
kuruş mukabilinde hürsün» gibi tabirler de icabdan maduddur.
Binaenaleyh bedeli kitabet, müneccem - mukassat olabileceği gibi gayri müneccem de olabilir. Bedayi, Hindiyye.
760 - : Kitabetin nevilerine gelince bunlar, kitabetin mahiyetine, şeraitinin mevcud olub olmadığına, ve âkidlerin şahıslarına nazaran «kitabeti sa-
hiha», «kitabeti faside», «kitabeti bâtıla», «kitabeti müştereke», «kitabeti sıks», «mükâtebetül'vasî», mükâtebei me'zun», «mükâtebetül'mükâteb»,
«mü-kâtebetüssagîr» gibi nevilere ayrılır. Bunlar için «ıstılahat kısmına müracaat!..
«(Şafiîlere göre kitabetin inikadı için icabın her halde ta'lik suretiyle, ta'lik niyetiyle olması lâzımdır. Binaenaleyh icab, şu veçhile olmalıdır : «Seni
mükâteb kıldım, şu şart ile. ki, bana §u kadar kuruş verirsen hürsün.»
Hanefi fukahasına göre kitabetde muaveze mânası, Şafiîlere göre de talik mahiyyeti asıldır.
Bir de Şafiî ve Hanbelî fukahasına göre bedeli kitabetin en az iki nec-me, iki taksite ayrılmış olması lâzımdır. Şu kadar var ki, bu taksitlerin müsavi

miktarda olmaları icab etmez. Tuhfe, Elmuğnî.) 
[26]

 
Kitabetin Şartlari
 
761 - : Kitabetin inikadı, nefazı için mevlâya, mükâtebe, rükni kitabete ve saireye aid olmak üzere bir takım; şartlar vardır. Nitekim aşağıdaki
meselelerde görülecekdir:
762 - : Kitabetin nâfizen inikadı için mevlânın âkil ve baliğ olması şart-dır.
Binaenaleyh mecnunların, gayri mümeyyiz bulunan çocukların yapacakları kitabet, münakid olmaz. Fakat mümeyyiz olan bir çocuğun yapacağı
kitabet, velîsinin veya vasisinin icazetine mevkuf olarak münakid olur. Bunlardan biri icazet verince nafiz, vermeyince bâtıl olur;     .
763 - : Kitabetin nefazı için bunu akd edecek kimsenin mâlik veya velayeti haiz olması şartdır.
Binaenaleyh bir şahsın fuzulî olarak yapacağı kitabet, nafiz olmaz. Fakat bir çocuğun memlûkü hakkında babasının veya vasisinin yapacağı
kitabet, ııâf-iz olur. Çünkü bunlar, çocuk hakkında velayeti haizdirler.
764 - : Kitabet vaktinde mükâtebin malûmülvücud bulunması şartdır. Binaenaleyh bir cariyenin rahmindeki cenîn hakkındaki kitabet, münakid
olmaz. Çünkü cenîn, hatan ademden hâli değildir.
765 - : Bedeli kitabetin mali mütekavvim olması şartdır.
Binaenaleyh meyte gibi mal olmayan bir şey mukabilinde kitabet, münakid olmayacağı gibi bir müslimin müslim veya =îimmî olan memlûkiyle
hamr, hınzir gibi bir şey üzerine yapacağı kitabet de münakid olmaz.
Maahaza bedeli kitabet, muayyen bir hizmet de olabilir. Meselâ : bir kimse, kölesini kendisine §u kadar müddet hizmet etmek üzere kitabete kes-se



köle. bu hizmeti ifa edince azad olur.
766 - : Bedeli kitabetin nev'i ve rr>ikdarının malûm olması şarttır. Binaenaleyh nev'i veya mikdan meçhul bir mal üzerine yapılan kitabet,
münakid olmaz. Fakat bedeli kitabetin vasıfça meehuliyeti kitabetin inikadına mani değildir. Muayyen bir bedelin âlâ, evsat veya edna olması gibi.
767  - : Kitabete iki tarafın razı olması şarttır.
Binaenaleyh ikrah ile, hezl ile, hata ile olan kitabetler, sahih olmaz, Bu cihetle bir mevlâ, memlûkünü kitabeti kabule icbar edemez.
768  - : Kitabetin rüknünün şartı fâsidden halî olması şartdır. Şartı fâ-sidden maksad, akdin muktezasına muhalif ve bedel olarak sulbi akde dahil
olan şartdır.
Meselâ : Bir cariyenin doğuracağı çocuk, mevlâsına aid olmak üzere yapılan bir kitabet akdi, sahih değildir. Çünkü çocuk, anasına tabi olacağı
cihetle bu şart, hem akdin muktezasına muhalif, hem de sulbi akdde bedel olarak dahildir.
Kezalik  : bir kimse, cariyesini şu kadar meblâğ ile beraber    mükâtebe bulundukça istifraş etmek üzere kitabete kesse bu kitabet, fâsid olur. Zira
Hanefiyyeye göre bir kimse, kitabete kesdiği cariyesini istifraş edemez, kitabet, bu isbifrasın cevazına manidir. Binaenaleyh bu, sulbi akde dahil,
akdi kitabetin muktezasına muhalif bir şartdan başka değildir.
769 - : Yalnız muktezai akde muhalif bir şart ile yapılan kitabet, sahilidir. Bu şarta riayet lâzım gelmez.
Bir memlûk ile bulunduğu beldeden çıkmamak üzere şu kadar meblsğ mukabilinde yapılan bir kitabet gibi. Mükâtebin bedeli kitabeti temin
edebilmesi için kesbde bulunması lâzımdır. Kesb ise bazan başka yerlere gitmeği icab eder. Bulunduğu beldeden harice çıkmaması hususundaki bir
şart ise buna muhalifdir. Binaenaleyh bu şarta riayet lâzım değildir.
770 - : Muktezai akde muhalif olmayan bir şart ile yapılan kitabet, sahih, şart da muteberdir. Çünkü bu gibi şartlara bazan ihtiyaç görülür. Mevlâ
ile mükâtebden birinin şu kadar müddet muhayyer olması gibi. Bu müddet» İmamı Azama göre üç günden ziyade olamaz. Imameyne göre olabilir.
Elverir ki mikdarı malûm olsun.
Akdi kitabetde dermeyan edilen bu şartı hıyare «hıyar filkitâbe» denir ki, beyi ve şirade olduğu gibi muteberdir. Bu müddet içinde icazet verilirse
kitabet, nafiz olur ve bu müddet içinde memlûkün kazancı kendisine aid bulunur. Bedayî, Mebsut, Bahri Raik, Hindiyye.
«(Malikîlere göre kitabetde istifraş şartı, lâğuvdur. Bu, kitabetin inika-dma mani olmaz, kendisi de ifa edilmez.
Malikîlere nazaran mükâteb, beldesine yakın olan yerlere daha taksit vakti gelmeden gidebilirse de mevlâsmın rızası olmadıkça uzak yerlere
gidemez. Çünkü bu takdirde bedeli kitabet kendisinden tahsil etmek müteaizir olabilir. Şerhi kebîr.)                           ,
(Hanbelî mezhebine göre istifraş şartı bir şartı fâsid değildir. Çünkü mevlâ, mükâtebesinin menafiine mâlikdir. Kitabet devam etdikce menılik sini
istifraş edebilir.
Hanbelî fukahasma göre kitabetde muhayyerlik carî değildir. Çünkü kitabet, memlûkün ıtkmı temin için bir nevi kurbet ve tetavvu olarak yapılmış
ve akd olduğundan bu akdi izale edecek'olan bir muhayyerlik, gayei akde muvafık olamaz. Neylül'meâreb.)
(Zahirîlere göre bir kimsenin müslim kölesi veya müslüman cariyesi kitabet talebinde bulunsa o kimsenin bunu kabulü farz olur. Veliyyüremr, bu
memlûk veya memlûkenin emsaline göre bedeli kitabeti Ödemeğe muktedir bulunub malikine gadr etmiyeceğini bilirse bu kitabeti kabul için
mâlikine cebr eder.
Fakat    gayri    müslim     ulan    kölenin    kitabeti     asla     caiz     değildir.
âyeti kerimesindekî hayırdan murad, islâmiyyetdir, bu kitabet ile emir de vücub içindir. Elmuhallâ.)
Başka müctehidlere göre bu hayırdan murad, islâm-iyyet değildir, belki maldır veya mali kesbe kuvvet ile emanetdir. Bu emir de vücub için değil,

nedb içindir. Kitabül'üm. 
[27]

 
Kitabetin Hükümleri Ve Vasıfları   :
 
771  - : Kitabetin hükümleri, vasıfları, kitabetin nevilerine göre tebeddül eder.
Şöyle ki : kitabeti sahiha, mevlâya nazaran bir akdi lâzımdır. Mevlâ, bunu bilâ sebeb fesh edemez. Bu kitabet sebebiyle memlûk, mevlâsmın yedi
tasarrufundan kurtulur, hürriyet hakkına nail olur, kazancı kendisine aid olub kesb için bulunduğu beldeden başka yerlere gidebilir. Mükâteb,
mevlâ-sı tarafından icareye verilemez, terhin edilemez, istihdam ve istiğlâl olunamaz. Mükâlebe, mevlâsı tarafından istifraş ed-îlemez. Şayed
istifraş edilecek olsa kendisine «ukr» namiyle tazminat verilmek icab eder. Maahaza bu is-tifraşdan çocuğa gebe kalsa dı've vukuunda nesebi
mevlâdan sabit olur. Çünkü neseb, şübhei mülk ile, te'vili mülk ile de sabit olur. Mükâtebe üze-r-inde ise mevlâsmın mülkü henüz bakidir. Bedayî,
Hindiyye.
772 - : Mükâteb, bedeli kitabeti verib de azad olunca kitabet esnasında satın almış olduğu cariyesinden doğan çocuğu da kendisine tebaan azad olur.
Mevlâ, mükâteb veya mükâtebesi   hakkında bir cinayetde   bulunsa diyetini vermeğe mecbur olur ve bunların bir malini -istihlâk etse tazmin eder.
Mevlâ, bedeli kitabeti alıncaya kadar mükâteb ile mükâtebesinin rakabe-lcrine mâlikdir. Bunlardan bedeli kitabeti istemeğe hakkı vardır. Fakat
mevlâ, bunları i'tak edebilirse de başka türlü bir suretle, meselâ beyi, hibe, vakıf yoliyle mülkünden çıkaramaz. Çünkü böyle bir muamele,
bunların hürriyet haklarını ibtal eder. Meğer ki bunlar razı olsunlar. Rızaları takdirinde akdi kitabet, bitterazi fesh edilmiş olur, Bedayî, Hidaye.
773 - : Kitabeti sahiha, mükâteb ile mükâtebeye nazaran bir akdi lâzım değildir.
Binaenaleyh bunlar, mevlâlarının rızalarını istihsale ve hükme muhtaç olmaksızın kitabeti fesh edebilirler. Bunların böyle münferiden feshe ehil
olmaları, kitabetin bunlara bir nazar ve merhamet için meşru kılınmış bir akd olmasından münbaisdir. Feshe ehl olmadıkları farz edilirse kendi
lehlerine olan bir akdin, kendi aleyhlerine olmasını intaç eder. Bedayî, Bahri Raik. Bu mesele, Hanefiiyye ile Şafiiyyeye göredir. «(îmamı Mâlik
ile    îmam Ahmede    göre kitabet, hem    mevlâ, hem de memlûk hakkında bir akdi lâzımdır, hiç biri bunu bilâ özrin kendi kendine fesh edemez.)
774 - : Kitabet, acizden dolayı fesh edilebilir. Şöyle ki : mükâteb veya mükâtebe, bedeli kitabeti    vermokden izharı acz etse mevlâsının    talebiyle
hâkim, kitabeti fesh edebilir.
îmamı Âzam ile îmam Muhammede göre bunların ilk taksidi vermeden âciz kalmaları, kitabeti fesh için kâfidir. «Eimnıeİ selâsenin ictihadları da bu
veçhiledir.» Fakat îmam Ebu Yusüfe göre bunlar, birinci ve ikinci taksiti edadan âciz kalmadıkça kitabet, fesh edilemez.
Mükâteb veya mükâtebenin birisinde alacağı veya bir yerden gelecek bir mali bulunduğu takdirde hâkim, iki üç gün kadar intizar eder, bu müddet



içinde feshe karar vermez. Hindiyye, Fethül'kadir.
775 - : Mükâteb veya mükâtebenin vefatiyle akdi kitabet, münfesih olmaz.
Binaenaleyh bunlar, bedeli kitabete kâfi kazanç kâfi kazanç bıraktıkları takdirde bedeli kitabet 'mevlâlarina verilerek kendilerinin hürriyetlerine
hüküm verilir.
«(İmam Şafiîye göre bunların vefatiyle kitabet akdi, münfesih olub kazançları mevlâlarina aid bulunmuş olur.
776 - : Kitabet bedelini henüz ödemeden vefat eden bir memlûkün te-rikesinden - Haneftyyeye göre - evvelâ hariç borcu var ise bu borç verilir.
Sonra mevlâsına ayrıca bir borcu var ise bu verilir, mütebakisinden de bedeli kitabet verilir, fazla bir şey kalırsa o da vârislerine aid olur.   Buna
«mirasülmükâteb» denir ki, kitabete kesilmiş olan bir memlûke aid terikenin varislerine intikali demektir.
Fakat vefat eden bir mükâteb veya mükâtebenin terikesi, mevlâsına olan borcu verildiği takdirde bedeli kitabeti vermeğe kefayet etmezse ilk evvel
bedeli kitabet verilir, kitabetin infisahına meydan verilmez. Bedayî, Hindiyye,
777 - : Kitabet, mevlânın vefatiyle de münfesih olmaz. Binaenaleyh mükâteb veya mükâteb veya mükâtebe, bedeli kitabeti mevlâsının varislerine
ödeyince azad olur. Hindiyye.
778  - : Kitabeti faside, net mevlâya, ne de mükâteb ve mükâtebeye nazaran bir akdi lâzım değildir. Binaenaleyh bunu her birisi diğerinin iznine
bakmaksızın fesih edebilir. Çünkü fâsid olan bir akdi bozmak, bir vecibedir. Şu kadar var ki bedeli kitabet, verilince bu akd, bir akdi sahih
hükmünde olarak bununla mevlânın mülkü zail olur. Bedayi, Hindiyye.
779 - : Kitabeti bâtıla ile kitabet ahkâmından hiçbiri sabit olmaz. Binaenaleyh temsiye edilen bedeli kitabet verilse de akd, tahakkuk etmez. Bedayî.
780 - : Kitabeti müşterekeye gelince bu, şeraiti dahilinde muteberdir. Şeriklerin hisseleriyle alacakları bedeli kitabet, gerek    mütesavi olsun ve
gerek olmasın. Kitabete kesilmiş olan memlûk, bu şerikler aid bedeli kita beti tamamen tediye edince azad olur, te'diye etmedikçe azad olmaz.
781 - : Bir kimse, başkasiyle müştereken mâlik olduğu bir memlûkün kendisine aid hissesini kitabete kesilir. Fakat bu halde bakılır: eğer şerikinin
izniyle kitabete kesmiş ise akd, nafiz olur. Binaenaleyh şeriki bu akdi fesh edemez.Çünkü kitabetde tecezzi caizdir. Diğer şerike aid hissenin
kıymetini çalışıb bu şerike vermedikçe tamamen azad olmaz.
îmameyne göre 'ise bedeli kitabete verince tamamn azad olur. Zira kitabet, kabili tecezzi değildir. Bir memlûkün kısmen kitabete kesilmesine izin
İse tamamına izni müstelzimdir. Bu halde bedeli kitabet de şer-ikler arasında hisseleri nisbetinde müşterek olmuş  olur.
Fnk.it şeriklerden biri, kendi hissesin-i diğerinin izni olmaksızın kilabrto kesse diğer şerik, muhayyer olur: dilerse bunu fesh eder, dilerde fesh et
me?,. Feshettiği takdirde bedeli kitabet, aralarında müşterek olur. Mükâteb, bedeli verince îmamı Azama göre kısmen azad olub kısmen rakik olarak
kalır, înıamcyno göre ise tamamen nzad olur. Bu halde kitabete izni munzam olma yan şerik, kendi hissesinin kıymetini rnûsir ise şerikine tanzim
etdİrir, mu'-sir ise bu kıymeti mükâtebin çalışıb vermesi lâzım gelir.
782  - : Kitabete izni munzam olmayan şerik, bedeli kitabetden alacağı mikdan bir bedeli kitabet olarak değil, belki kendi memlûkünün bir kazancı
olarak almış olur. Bu halde mükâtib olan mevlâ, bu bedeli kitabet yalnız kendi hissesine aid bulunmuş ise bundan şerikine verdiği mikdar ile mükâ-
t.ebe rücu eder.
Meselâ : bedeli kitabet yüz lira olsa bundan şerikine vereceği elli lirayı tekrar mükâtebinden alabilir. Çünkü bedeli kitabet, elli lira değil, yüz liradır.
Bundan kendisine ise elli lira kalmışdır. Bedayi Hindiyye, Reddi Muhtar.
783 - : Kitabeti Şîks suretinde memlûk, îmamı Azama göre    kısmen, îmameyne göre ise kamilen kitabete keilmiş olur.
Meselâ : yansı kitabete kesilmiş olan bir memlûk, bu yarısına aid bedeli kitabeti ver-ince îmamı Azama göre yalnız bir nısfı azad olur. Diğer
nısfının kıymetini mevlâsına ödemesi için iktidarı nisbetinde siayetc mecbur bulunur. Meğer ki-mevlâ, bu nısfı da ayrıca azad etsin. Îmameyne
göre ise tamamen azad olub yalnız kıymetinin yarısını mevlâsına borçlu bulunur.
Bu mesele, kitabetin kabili tecezzi olub olmaması esasına müsteniddir. Bu esas üzerine şu mesele de teferru eder
Mselâ yarısı kitabete kesilmiş olan bir memlûkün kazanacağı mat, îmameyne göre tamamen kendisine aiddir. îmarnı Azama göre ise bu mâUn
yarısı memlûke, yarısı da mevlâsına aiddir. Çünkü îmamı Azama göre, kitabet, kabili tecezzidir.  Mebsut, Fethülkadir, Hindiyye.
«(Malikllere göre kitabeti müşterekenin sahih olabilmesi için. bu kitabeti şeriklerin mikdarı, vasfı ve müddeti müttehid bir mal mukabilinde bir akd
ile yapmış olmaları lâzımdır. Bunlardan yalnız birisinin yapacağı kitabet, caiz olmadığı gibi muhtelif mallar mukabilinde veya muhtelif akid-ler ile
yapacakları kitabet de caiz olmaz. Şerhi Ebilberekât.)
(Zahirîlere göre mükâteb veya mükâtebe, bedeli kitabetden henüz bir şey ödenmemiş olunca kendisini efendisi dilediği zaman satabilir. Bu halde
akdi kitabet, bâtıl olur. Efendisinin mülküne bir sebeble avdet etse bu kitabet, avdet etmez. Ve bedeli kitabetten henüz bir şey eda etmemiş olan

mü-kâtebeyi efendisi istifraş edebilir. Elmuhallâ.) 
[28]

 
Kitabetin   Mendubiyeti  :
 
784 - : Kölelerin, cariyelerin birer bedel mukabilinde kendi rızalariyle kitabete rabt edilmeleri, islâm huhukunca sade caiz olmakla kalmamış, belki
- bu hususdaki bir çok şer'î    tergiblerden dolayı - mendub da bulun-muşdur.
785 - : Emin, maişetini temine muktedir bir rakiki kitabete    kesmek, onu hürriyete sevk etmek demek olacağı cihetle pek memduh bir hareketdir.
Bu cihetledir ki, kitabete rebtedilen bir memîtike suhulet göstermek, deruhde etmiş olduğu bedeli kitabetin bir kısmını iskat etmek veya kendisine
bir mikdar nakdî muavenetde bulunmak da pek mendub, müstahsen bulunmuş-dur.
Bu mendubiyet, Hannefiyye ile Mâlİkiyyeye göredir. Bedayi, Bahr.
« (Şafiîlere göre kesbe kadir, emin olan bir memlûkü kendi rızasiyle kitabete rabt etmek, müstahsendir. Böyle bir mükâtebe malî yardımda
bulunmak da mükâtib için bir vecibedir.)
(Hanbelîlere göre de emin, kesbe kadir, sıdk ve salâh ile muttasıf bir memlûkü kitabete rabt etmek, mesnundur, Kesbden âciz veya fesadı ahlâka
mübtelâ olacağı melhuz oîan bir memlûkü kitabete rabt etmek ise mekruhdur.
Maamafih kitabeti sahihadan dolayı kabz edilen bedeli kitabetin dörtte birini mükâtebe redetmek de bir vecîbedir.)
(Zahirîlere göre de rakikin kitabet talebine mâlikinin icabet etmesi farzdır. Nitekim yukarıda yazılmışdır.



Kezalik : bir kimsenin kitabete rabt ettiği memlûküne ilk akdi kitabet zamanında - kendi tıybi nefsiyle mâl ıtlak olunur bir şey vermesi de bir
farzdır. O kimse, bunu vermeğe icbar edilir. Bunu vermeden ölse vârisleri terikesinden vermekle mükellef olurlar. Sair alacaklılar var ise mükâteb
bunlara ortak olur. Elmuhallâ.)
«Zahirîler Allah Tealânın size verdiği malden mükâteblere    veriniz» nazmı celîlindeki emri, onların mâliklerine müteveccih telâkki ederek vücube

hami etmişlerdir. HaneFîlere ve Mâlikîlere göre ise bu emir, nedbe mahmul vesair müslümanlara da müteveccihdir. 
[29]

 
Mükâteblerin Yapıp Yapamıyacakları Tasarruflar  :
 
786 - : Mükâteb, beyi ve şirada bulunabilir. Çünkü kitabede kesilmesi, ticarete mezuniyetini müstelzimdir. Beyi ve şira ise ticaret cümlesindendir.
Su kadar var ki, îmameyne göre gabni fahiş ile beyi ve şıraya salâhiyeti yokdur.
787 - : Mükâteb; icareye, iareye,i'daa ehildir. Çünkü bunlar, ticaretten ve ticaretle alâkadar muamelelerden sayılır.
788 - :  Mükâteb, borç ikrar ve istifa edebilir. Çünkü bunlar, ticaretin zaruriyyatındandır. Fakat kimseye ikrazda bulunamaz. Zira karz, bidayeten
teberru mesabesindedir.
789 - : Mükâteb, borçlu olmuğu meblâğ hakkında havale kabul edebilir. Çünkü bu surette bir kimseye bir teberrüde bulunmuş olmaz. Belki borcunu
muhîle değil, muhalün lehe ödemiş olur.
Fakat borçlu olmayan bir mükâteb, havale kabul edemez. Zira böyle bir havale teberru kabilinden sayılır.  Mükâteb ise teberrüa ehil değildir.
790 - :  Mükâteb, şirketi inanda bulunabilir, şirketi müfavezede bulunamaz. Çünkü şirketi inan, vekâlet esasına müstenildir. Mükâteb ise vekâlete
ehildir. Şirketi müfaveze ise kefalet esasına müsteniddir. Mükâteb ise kefalete ehil değildir.
791 - : Mükâteb, ne kefalet bilmâle, ne de kefalet binnefse ehil değildir. Mükâtebin kesbine mevlâsı filhal mâlik değildir. Bu halde tcberrüatda
bulunması için mükâtebine izin vermeğe mevlânın salâhiyeti yoktur.
Bir mükâtebin böyle bir kefaleti deruhte etmesine «zamanülmükâteb» denir ki, caiz değildir, gerek mekfulün anhin ve velisinin emr ve izniyle
olsun ve gerek olmasın.
792 - : Mükâteb, hibe ve vasiyyet gibi teberrüata ehil değildir, velev ki bilâhare bedeli kitabeti eda ederek hürriyete kavuşsun. Çünkü mükâtebin
kazancı min vechin kendisinin ise de min vechin mevlâsınındır. Bedeli kitabeti edadan âciz kaldığı takdirde mevlâsmm mülküne avdet edecektir.
793 - : Mükâteb, kazancından satın aldığı bir rakiki kitabete rabt edebilir. Çünkü kitabet, bir nevi mal kazanmak kabilinden olmakla ticaretten
sayılır. Fakat bu rakiki velev bir bedel, mukabilinde olsun dehal azad edemez.
794 - : Dükâteb, istediği kimselere kazancından ziyafet verebilir. Çünkü bu da bir nevi ticaret sayılır. Böyle bir hareket, nâsın kalblerini cezb eder,
bedeli kitabeti ödeyebilmesi için kendisine halkın yardım etmelerine, teberrüatda bulunmalarına vesile olur. Fakat mükâtebin örfe muhalif fazla bir
şey teberru ve tasadduk etmesi,  caiz değildir. Zira böyle bir hareket, mevlâsının hukukuna tesir edebilir.
795 - : Mükâteb, bir kimseyi vasi tayin edecek olsa bakılır : Eğer bedeli kitabeti ödemeden vefat ederse isa, bâtıl olur, ödedikten sonra vefat ederse
isa, sahih olmuş bulunur.
Şayed bedeli kitabete kâfi mal birakdiğı halde vefat ederse bu isa, onun kitabete dahil olan evlâdı hakkında muteber olur. Şu kadar yar ki bu suretle
vasi tayin edilen kimse, vasiyyi üm gibi vasilerin en zaifi sayılır. Yalnız velayeti hıfzı ehl olur, alıra satım gibi şeylere velayeti haiz olamaz.
Bütün bu hususlarda mükâtebe de mükâteb hükmündedir.
796 - : Mükâteb veya mükâtebe, mevlâsımn izni olmadıkça evlenemez. Çünkü bunlar,  bedeli kitabeti  tamamen ödemedikçe  rikdan  kurtulmuş 
olamazlar.   Hakikin   evlenmesi   ise   malikinin   iznine mütevakkıfdir.   Bunlar, kendi oğullarını, kızlarım da evlendiremezler. Zira hürriyetlerine
kavuşmadıkça velayeti haiz olamazlar. Fakat bunlar, kendi cariyelerini veya mükâ-tebelerİni kocaya verebilirler. Çünkü bunlar bu izdiva çile mehr
almaya, na-fakat tahsiline nail olacaklardır. Bu cihetle bu tezvic, iktisabdan maduddur. Mebsut, Bedayî, Hindiyye.
«(Şafiîlere göre bir mükâteb, kendisinde teberru ve hatar bulunmayan her tasarrufu yapabilir. Fakat teberrüü veya hatan müstelzim olan herhangi
bir tasarrufu yapamaz, meğer ki mevlâsı izin versin.
Meselâ : bir mükâteb, bir malım kıymetinden noksana satamıyacağı gibi bir malini velev kıymetinden fazlasına olsun veresiye de satamaz. Çünkü
bedeli kitabeti verinceye kadar onun üzerinde rık ahkâmı carîdir.

Kezalik : mevlâsının izni olmadıkça tezevvüc edemez. Tuhfetül'muhtac.) 
[30]

 
Itk Alâ Male Müteallik Meseleler :
 
797 -  :  Bir köleyi veya cariyeyi kitabet suretiyle olmaksızın bir mal veya muayyen bir hizmet mukabilinde azda etmek caizdir. Buna «ıtk alâ mal», 
«ıtk alâ cuul»  adı verilir ve  bu,  kitabetden müteaddid  veehler  ile ayrılır. Şöyle ki :
Bir kimse, memlûküne hitaben «Sen şu kadar meblâğ mukabilinde hürsün» veya «Senin üzerinde benim şu kadar meblâğ alacağım olmak üzere sen
hürsün» veya «Senin nefsini sana şu kadar kuruşa sattım» yahut «Bana şu kadar müddet hizmet etmek üzere sen hürsün» diyip memlûkü de bunu
duyup muttali olduğu meclisde kabul etse hemen azad olur. Velev ki söylenen bedeli derhal teslim etmesin. Çünkü bu veçhile ıtk, memlûkün yalnız
kabulüne muallâkdir, yoksa bedeli hemen eda etmesine muallâk değildir. Binaenaleyh kabul halinde ıtk hâsü olub bedel, memlûkün zimmetinde bir
borç olmuş olur. Red, kabulden imtina halinde ise icab, bâtıl olacağından bununla ıtk husule gelmez.
798 - : Bedeli ıtk, hizmet olduğu suretde mamlûk badel'ıtk muayyen müddetle mevlâsına hizmetde bulunur. Şayed bu hizmet daha ikmal etmeden
mevlâsı vefat ederse mütebaki hizmetin kıymetini vârislerine vermeğe borç Iü olur. Meselâ : hizmet müddeti dört sene olduğu halde mu'tak, bir sene
hizmet etmiş bulunsa üç senelik hizmetin kıymetini vârislere zamin olur.
Bu mesele, İmam Muhamede göredir, imamı Âzam ile imam Euü YüSÜfe göre mu:tik, rakik farz edilmesine nazaran kendi kıymetinin dörtde
üçünü vârislere borçlu olur.
Velhasıl : mevlâmn vefatile hizmet bâtıl olursa da ıtk, münfesih olmaz.



799 - : Bir kimse, memlûkünün itkini muayyen bir bedel tediye etmesine talik ederek meselâ : «Sen şu kadar kuruş verirsen azad ol» dese memlû-
künü ticarete mezun kılmış olur. Bu suretde memlûkün azad olması, bu sözü kabul  etmesine tevakkuf  etmez.  Hattâ bu söz,   memlûkün, 
sarahaten  red-dîyle de bâtıl olmaz. Binaenaleyh memlûk, bu bedeli tedarük edib mevlâsına teslim edince azad olur. Hattâ memlûk, tahliyede
bulunduğu, yani : bu bedeli mevlâsının elini uzadarak bilâ  mani alabileceği     bir yere koyduğu takdirde de azad olur. Çünkü bu halde mevlâ, o
mali hükmen kabız sayılır. Şu kadar var ki, bu talik suretinde mevlâ, bedeli alıncaya kadar muhayyerdir, isterse daha şart tahakkuk etmeden
memlûkü bey ve hibe gibi bir veçhile mülkünden çıkarabilir ve böyle bir ta'likden sonra     mevlâ,  henüz bedeli almadan vefat etse artık ta'likin
hükmü kalmaz. Memlûk, bedeli vârislere vererek azad olamaz. Çünkü bedelin mevlâya teslimi meşrut bulunduğundan vefat takdirinde bu şart,
tahakkuk etmemiş olur. Bedayi, Hindiyye,

«(Zahirîlere göre şart ile ıtık asla caiz olmadığı gibi kitabetden başka mal itası suretile veya hizmet şartile de ıtk caiz değildir. Elmuhallâ.) 
[31]

 
I'takın, Tedbir  İle İstilâdın Ve Kitabetin Sübutü :
 
800 - : Bir i'tak hâdisesi ya ikrar veya beyyine ile sabit olur. Meselâ : bir kimse, memlûkünü azad etmiş olduğunu ikrar etse meml»-
künün itki tahakkuk eder.
Hattâ bir insan, henüz mülküne dahil olmayan bir rakikin hür olduğunu ikrar ctdikten sonra onu satın alsa o rakİk, kendisi tararından azad edilmiş
olur. Fakat satın almadığı takdirde bu ikrarın bir kıymeti olamaz. Çünkü insanın ikrarı, kendi aleyhine makbul ise de başkası aleyhine makbul
değildir.
Maahaza bir insanın başkası hakkındaki ikrarı, bir şahidin şahadeti mesabesindedir. Yalnız bir ferdin şahadeti ise kabul edilemez.
801 - : İ'tak hususunda beyyineye, yani : bir rakikin azad edilmiş olduğuna dair olan şahadete gelince bu hususda en az iki erkeğin veya bir erkek ile
iki kadının şahadetleri kabul edilir. Şöyle ki : eğer bir köle veya cariye mevlâsımn inkârına rağmen azad edilmiş olduğunu iddia etmekte ise bu
şahadet makbul olur. Fakat böyle bir iddia bulunmadığı takdirde bakılır : eğer mevlâ, cariyesinin azad edildiğini inkâr etmekde ise bu hususda bilâ
dâva şahadet muteberdir. Çünkü azad edilmiş olan bir cariye ile efendisi arasında mükârenetin meşruiyeti zail olmuş olacağından bu hususdaki
şahadet, hakkullaha müteallik bir şahadeti hisbe kabilinden oimuş olur.
Fakat mevlâ, kölesinin azad edildiğini inkâr etmekte ise bu hususda bilâ dâva şahadet, îmamı Azama göre muteber değildir. Zira köle hakkında
böyle bir mukarenet, bahis mevzuu olamaz. Hürriyet ise köleye, onun nef ine aid bir hakdır. Binaenaleyh bu gibi şahsî haklara müteallik hususlarda
şahadeti hisbe cari olamayacağı cihetle her halde dâva lâzımdır.
Maahaza meşhudünleh olan köle, ıtk hâdisesini inkâr edince şahidleri tekzib etmiş olur. Meşhudünleh tarafından tekzib edilen şahidler İse töhmel-
den beri olamayacakları cihetle şahadetleri kabul edilemez.
îmameyne gelince : Bunlara göre köle hakkındaki şahadet de bilâ dâva muteberdir. Zira ıtka hakkuîlah teallûk eder. Hür olan bir kimsenin istirka-ki
haramdır. Hürriyete kavuşan bir insan, keffnrct ffibi, zekât gibi vazifeler ile mükellef olur.
Binaenaleyh hudud gibi hukuku ilâhiyyeye «âmme menfaatlerine» teallûk eden hususlarda bilâ dâva şahadet muteber olduğu gibi bu ıtk
hususunda da muteber olur.
Nitekim bir kölenin hürrüTasl olduğuna, bir çocuğun nesebinin münkir bulunan bir erkekden sübutüne ve bir mevlânın inkârına rağmen cariyesini
istilâdda bulunmuş olduğuna dair olan şahadetler de bilâ dâva makbul bulunmaktadır.
802 - : Azad hususunda tenakuz, dâvanın sıhhatine mani değildir. Şöyle ki : bir köle, bir kimseye hitaben «Sen beni satın al, ben rakikim» deyib de
o kimse tarafından satın almdıkdan sonra kendisinin hürrüTasl olduğunu iddia etse bu iddiası mesmu ve ikame edeceği beyyine makbul olur. Çünkü
bu hususda dâvanın ehemmiyeti yokdur. Dâva bulunmaksızın da şahadet muteber bulunmaktadır.
803 - : Tedbir de i'tak gibi ya ikrar veya beyyine ile sabit olur. Binaenaleyh bir memlûk, efendisinin inkârına mukarin tedbir iddiasında
bulunsa ikame edeceği beyyine kabul olunur. Fakat böyle bir İddiada bulunmadığı takdirde İmameyne göre hisbe tarikiyle vuku bulacak şahadet
kabul edilirse de İmamı Azama göre kabul edilmez.
804 - : Istilâd vukuu da ya ikrar ile veya beyyine ile sabit olur. Şu kadar var ki, ikrarın hali sıhhatde vuku bulmuş olmasile marazı mevtde vuku-
bulması arasında bir fark vardır. Şöyle ki : bir kimse, cariyesi hakkında : «Bu benim ümmi veledimdir» diye hali sıhhatinde ikrar etse bu ikrarına
binaen vefatı halinde o cariye tamamen azad olur, yanında çocuğu bulunsun bulunmasın. Fakat marazı mevtinde bu veçhile ikrarda bulunsa bakılır
: eğer cariyenin yanında çocuğu var ise bu cariye, o kimsenin vefatında ce-mii emvalinden azad olur. Fakat çocuğu yok ise terikesinin yalnız
sülüsünden azad olur. Çünkü çocuğun mevcudiyeti, islilâdm delilidir. Çocuk mevcud olmayınca vâki olan ikrar, varisdcıı mal kaçırmak gibi bir
töhmetden hâli olamaz. Binaenaleyh bu haldeki ikrar, mücerred i'tak mesabesinde olarak terikenin üçde birinden muteber olur.
805 - : Kitabet de hem ikrar ile, hem de beyyine ile sabit olur. Mevlâ ile mükâteb, bedeli kitabetin mikdarında veya    cinsinde ihtilâf etseler söz,
maalyenıîn mükâtebindir, beyyine mevlâya teveccüh eder. Bu, İmamı Azama göredir. İmameyne göre mevlâ ile mükâteb, tehalüfde bulunurlar.
Bunlardan biri, kitabetin fesadını, diğeri de sıhhatini iddia etse söz, fesadı münkir olanındır. Çünkü sıhat asıldır. Her ikisi de müddeasına beyyine
ikame etse fesadı iddia edenin beyyinesi tercih olunur. Zira beyyine, hilafı zahirî isbat içindir. Mebsut, Bedayî, Hindiyye, Fethülkadîr, Reddi

Muhtar. 
[32]

 
Ab1klara Müteallik Meseleler :
 
806 - : islâm hukukuna nazaran mâlikler ile memlûkler arasında bir takım mütekabil hukuk ve vezaif cereyan eder ki, bunlara riayet her iki taraf
için mühim bir vecibedir.
Meselâ : efendilerin memlûkleri hakkında güzel muamelede bulunmaları lâzımdır. Bir efendi; memlûkü hakkında fena muamele yapamaz, ona
hakaret âmiz bir tarzda hitab edemez, ona takatinin fevkinde bir şey teklifde bulunamaz. Hilâfına hareket, ta'zir cezasını vesaireyi müstelzimdir.
Nitekim Resuli Ekrem «Sallalahü aleyhi vesellem» efendimiz, sahabet kiramdan Ebu Zerri Gıffarînin kızmış olduğu bir köleye : (Ya îbnissevda =



ey siyah kadının oğlu) diye hitab etmiş olduğuna muttali olunca : «Yâ Eba zer!. Sende cahiliyye - ahlâkından eser var. O köleler, sizin kardeşleri-
nizdir. Allah Tealâ onları sizin ellerinizin altında kılmış, artık siz, onlara yediğiniz şeylerden yediriniz, giydiğiniz şeylerden giydiriniz,, ^nlara âcz
kalacakları şeyleri teklif etmeyiniz, edecek olursanız, kendilerine yardımda bulununuz.» diye buyurmuşlardı.
807 - : Efendilerinin güzel muamelelerine mukabil memlûklerin de efendilerine itaat ve sadakat göstermeleri, onların haklarında hayrıhah
bulunmaları icab eder. Böyle bir hareket sayesinde memlûkler, vazifelerini ifa etmiş, efendilerinin teveccühlerini kazanmış olurlar. Bu teveccühler
ise onların rahat yaşamalarına ve bilâhare    azad edilmelerine saik olur.    Buna rağmen «efendisinden temerrüden kaçan, efendisinden bir korkusu,
meşakkatli İşlerden bir endişesi bulunmaksızın mücerred havasına tebeiyyetle itaat dairesinden çıkan bir memlûk vazife kaçgını sayılarak (abık)
adını alır, hakkında bir takım ahkâm carî olur. Mebsut, Bedayî, Hindiyye.
(Zahirîlere göre Baliğ ve âkil olan bir kimse, elinin içerisiyle kölesinin veya cariyesinin yanağına vursa veya bunların hakkında yapmadıkları bir
fi'ilden dolayı had icra etse bunlar derhal azad olurlar, Şayed bu kimse, o kölenin veya cariyenin kendisine hizmetine muhtaç bir halde bulunursa

bunları istihdam eder, bu hizmetden müstağni olduğu zaman bunlar azad olurlar, Elmuhalîâ.) 
[33]

 
Abikların  Derdest Edilmeleri  Ve Maliklerine Redleri:
 
808 - Bir abıkın ziyamdan korkulduğu takdirde maliyetini siyanet, efendisinin hukukunu vikaye, içtimaî tesanüde riayet, münkerden nehy
vazifesine imtisal için kendisini derdest etmek, bir vecibe olur. Ziyamdan korkulmadığı takdirde ise muktedir olan kimse tarafından sahibine
reddedilmek üzere derdest edilmesi mendubudur.
809 - : Bir abıkı derdest eden kimse, muhayyerdir : dilerse onu götürüp mâlikine teslim eder, dilerse mâlikinin gelib alması için yanında tutar,
dilerse götürüp kadıya tevtli eyler. Imnm Hulvanî buna kaildir. Fakat Şom-süddini Serahsînin beyanına nazaran her halde kadıya teslim etmesi
lâzımdır. Çünkü kendisi çok kere hıfza kadir olamaz.
810 - : Kadı, kendisine tevdi edilecek rakiki abık olduğuna dair beyyi-ne ikame edilmekdikce kabul etmez. Abık olduğu beyyine ile anlaşılınca da
kendisini ta'zir ve ikinci bir firardan men için tevkif eder.
811 - : Bir şahıs gelib de tevkif edilen abıkın kendi rakiki olduğunu iddia ve beyyine ikame veya onun alâmetini, şemailini beyan ve onu hiç bir
veçhile mülkünden çıkarmamış olduğuna dair   yemin ederse abık kendisine red edilir, bununla beraber kendisinden ihtiyaten bir kefil de alınır.
Çünkü bu şahsa bir şahsın gelib mâlikiyyet iddiasında bulunması melhuzdur.
Kezalik : gelen şahıs, beyyine vesaire ikame etmeyib de abık, onun kölesi olduğunu itiraf ettiği takdirde de bu veçhile muamele yapılır. Bedayi,

Hindiyye, Zeyleî. 
[34]

 
Abıkların Satılmaları Ve Nafakaları  :
 
812 - : Abıkı derdest eden kimse, onu sahibine reddetmek üzere ahz et-diğine işhadda bulunur ve bulunduğu belde kadısına götürüp tescil etdirdik-
den sonra kadının izniyle onu altı ay kadar yanında hıfz edebilir. Bu müddet içinde sahibi zuhur etmezse yine kadının izniyle ve değer bahasiyle
başkasına satabilir. Bu halde    sahibi bilâhare zuhur edince    semenini almağa mecbur olur, yapılan satış muamelesini fesh ettiremez.
813 - : Kadıya teslim edilmiş olan abıkı kadı dahi sahibi uzun müddet , zuhur etmediği takdirde gabni fahiş ile olmaksızın satarak semenini sahibi
namına sakhyabilir. Çünkü aksi takdirde abıkın nafakası temadi edeceği cihetle bu yüzden sahibi daha ziyade mutazarrır olmuş olur. Muahharan
sahibi zuhur edince bu satış muamelesini bozamaz. Zira bu muamele, velayeti, şer'iyyesi olan kadı tarafından vuku bulmuş ve bu suretle rakikin
maliyyeti siyanet edilmiş olur. Bedayi, Hindiyye.
Ancak Şeyhül'islâm Ebussuud Efendinin «Maruzat»'ında mezkûr olduğuna göre vaktiyle abık bulunan askerî köleleri, yani : sipahilere aid memlûk-
leri satmakdan kadılar menedilmişlerdi.
Kezalik : ahaliye aid abık köleleri, cariyeleri gabni fahiş ile satmakdan kuzat memnu bulunmuşlardı. Dürri Muhtar.
814 - : Abıkı elde etmiş olan kimse, kadının izniyle nafakasına sarfetti-ği meblâğı bilâhare mâlikinden alabilir. Fakat böyle bir izin istihsal etmediği
takdirde sarfettiği nafakayı abıkın sahibinden alamaz. Müteberri' olmuş olur.
Kezalik : abıkı kendi hizmetinde kullandığı takdirde de sarfettiği nafaka bedelini isteyemez. Çünkü bu halde gâsıb vaziyetinde bulunmuş olur.
Mağsu-bun nafakası ise gâsıba aiddir.
815 - Bir abık kadıya teslim edilmiş olduğu takdirde nafakası, beytül-mnldcn temin edilir. Sonra sahibine reddelince sarfcdilen meblâğ kendisinden
alınır. Abık satıldığı suretde ise semeninden evvelâ nafakası için sarf e-dilmiş olan meblâğ alınarak mütebakisi sahibine verilir. Çünkü bu babdaki

infak, mâlikin malini ihya maksadına müstenid olduğundan kendisine teveccüh eder. Bedayî, Hindiyye, Bahri Raik. 
[35]

 
Abıkın  Mâlikinden  Alınacak Ücret  :
 
816 - : Bir abıkı mâlikine reddetmek üzere bil'işhad derdest eden kimse, bu hizmeti   mukabilinde bir ücrete müstahik olur-ki buna   «Cuul, yani:
hizmet mukabilinde ücret» namı verilir.
Binaenaleyh bu ücreti alıncaya kadar abıkı mâlikine reddetmeyebilir. Hattâ bu müddet içinde abık vefat etse kendisini imsak eden o şahıs üzerine
bir zaman lâzım gelmez. Şu kadar var ki, müstahik olduğu ücret, sakıt olur.
817 - :  Abıkı işhad suretiyle tutup sahibine reddeden kimsenin ücrete istihkakı, istihsanen bizzat sabitdir, velev ki böyle bir ücret, sarahaten şart
koşulmuş olmasın. Bu şart delâleten mevcuddur. Çünkü carî olan âdete nazaran halk, böyle bir ücrete istihkak bulunmadıkça abıkları sahibleri
namına derdest etmek külfet ve meûnetini iltizam etmez. Bunun neticesinde ise bir takım hakların ziyaınâ meydan verilmiş olur. Bedayî, Hindiyye.
«(Mâlikilere göre abıkı reddeden kimse, abıklan elde edib sahihlerine red etmekle iştigal etmekde ise bu hususda tayin edilen ve kendisince malûm
bulunan ücrete müstahik olur. Bir ücret tayin edilmemiş veya tayin edilen ücreti işitmemiş ise ecri misle müstahik olur. Fakat böyle bir iş ile iştigal,



etmekde değilse bakılır : eğer ücret tayin edilmiş ise bunu alır, tayin edilmemiş ise yalnız bu hususdaki mesaîsinin ve kendisile abıkın nafakalarına
sarf etdiği şeylerin bedelini almaya müstahik olur. Şerhi Ebü'berekât.)
(Şafiilere göre de abıkın mâliki veya haricden birisi : «Her kim şu abı-kı, tutar getirirse kendisine şu kadar meblâğ verilecekdir» dese bu meblâğın
verilmesini iltizam etmiş olur. Binaenaleyh bunu bilib işiden bir kimse, abıkı derdest edib de sahibine red edince bu meblâğa müstahik olur, velev
ki kendisi bövle abıkları tutmakla iştigal eder takımdan olmasın. Fakat bir kimse böyle bir iltizam bulunmaksızın veya bu iltizama muttali
olmaksızın abıkı tutub sahibine teslim eylese ücrete müstahik olmayıb mütebberri' olur, velev ki böyle gaibleri birer ücret mukabilinde elde edib
sahihlerine red etmekle maruf bulunsun.
Kezalİk : muayyen bir kimse için bir muayyen işi görmek için tayin edilen cu'le = ücrete başka birisi o işi yapmakla müstahik olamaz. Tuhfetül'-

muhtac.) 
[36]

 
Ücrete İstihkakın Şartları :
 
818 - : Ücrete istihkak için evvelâ abık, mâlikine teslim edilmiş olmalıdır. Çünkü milkinin siyaneti bu veçhile tahakkuk eder.
Binaenaleyh mâlikine red edilmeden evvel ölse veya derdest edenin elinden kaçsa artık ücrete istihkak kalmaz. Şayed ikinci bir şahıs tutub da mev-
lâsına teslim etse ücrete bu şahıs istihkak kazanmış olur.
819 - : Ücrete müstahik olmak için saniyen abıkı red edecek şahıs, mâlikinin iyalinde bulunmamalıdır, tyalinde   bulunduğu takdirde - ister vâris
olabilsin ister ecnebi bulunsun - ücrete müstahik olamaz. Çünkü bu halde abıkı reddin fa idesi kendisine de raci olacağından âdeta kendi mülkünü
kendisine red ve teslim etmiş, kendi nef'ine çalışmış gibi olur.
Bir kimsenin nezdînde veya himayesinde yaşayıb da mâlinden teayyüş eden kardeşi, amcası, dayısı gibi şahıslar, o kimsenin iyalinden sayılır.
Maahaza babasının veya zevcesinin yahut zevcinin abıkını red ve teslim eden şahıs da ücrete müstahik olmaz, velev ki onların iyalinde bulunmuş
olmasın. Çünkü evlâd, babasına yapdığı hizmetten dolayı ücrete müstahik olmaz. Bununla beraber babasının malı, binnetice kendisinin demekdir.
Zevç ile zevce arasında ise mal itibariyle büyük bir alâka vardır, biri birinin malinden intifa edib durabilirler. Bu halde bir kimse âdeta kendi
mâlinden kendisi için bir ücret almış olacaktır ki bu, mâkul görülemez.
Fakat bir kimse, evlâdının abık bulunan rakikini usulü dairesinde tutub da red edecek olsa iyalinde bulunmadığı takdirde ücrete müstahik olur. Zira
babanın evlâdı tarafından istihdam edilmesi tab'a, şer'a, akla münafi olmakla beraber böyle bir istihdam vukuu takdirinde ücret itası icab eder.
820 - : Ücrete istihkakın üçüncü şartı da red edilen abıkın mutlaka ra-kik olmasıdır. Alel'ıtlak köleler ile müdebberler, ümmi veledler gibi.
Fakat abık, mükâteb, olursa, bunun'reddedilmesinden dolayı ücret lâzım gelmez. Çünkü mükâteb, her suretle rakik değildir, min vechin hürdür,

kendi kazancına mâlikdir, bunun mevlâsmdan kaçması âdete münafi olacağından hıfz ve siyanete ihtiyaç yokdur. Bedayî, Muhit, Hindiyye. 
[37]

 
Ücrete İstihkakın Nisbeti Ve Ücretin  Mikdarı   :
 
821 - : îki kimse, bir abıkı elde edib de mâlikine red eyledikleri takdirde yalnız bir ücrete münasafaten müstahik olurlar.
Kezalik : bir kimse, iki kimsenin müştereken mâlik oldukları bir abıkı elde edib de kendilerine red eyledikleri takdirde yalnız bir ücrete müstahik
olub bunu serililerden hisseleri nisbetînde istifa eder.
Fakat bir kimse, bir şahsa aid iki abıkı tutub da kendisine red eylediği suretde iki ücrete müstahik olur.
822 - : Abıkı mâlikine red eden şahsın müstahik olduğu ücretin mikda-nna gelince bu hususda muhtelif akvali fıkhiyye vardır. Muhtar olan kavle
göre bakılır : eğer abıkı en az üç günlük bir mesafeden tutub mâlikine reddetmiş ise istihsanen kırk dirheme müstahik olur. Şayed abıkın kıymeti
kırk dirhem veya kırk dirhemden eksik ise verilecek ücret, bu kıymetden bir dirhem noksan olur.
Bu, îmamı Âzam ile imam Muhammede göredir. îmam Ebu Yusüfe göre her halde kırk dirhem lâzım gelir. Ve eğer üç günlük mesafeden noksan bir
yerden getirib red etmiş ise bu mesafe ile o yer arasındaki nisbetle mütena-sib bir ücrete müstahik olur. Şayed yalnız şehrin uzak bir semtinden
tutub da red etmiş olursa kendisine ihtiyar etdiği zahmet ve hizmetle mütenasib bir atiye verilir. Bedayî, Hindiyye, Reddi Muhtar.
«(Mâlikilere göre abık, bir şahıs tarafından elde edildikden sonra tekrar kaçıb da diğer bir şahıs tarafından tutularak sahibine teslim edilse bakılır :
eğer abık evvelki yerine gitdikden sonra diğer şahıs tarafından tutulmuş ise muayyen ücrete yâlnız bu şahıs müstahik olur. Fakat esnai tarikde
tutulmuş ise ücrete bu iki şahısdan her biri tutub getirmiş olduğu yol nisbetinde müstahik oîur.
Meselâ : yolun üçde birini birinci şahıs, üçde ikisini de ikinci şahıs getirmiş olsa muayyen ücrete de o nisbetde ikili birli olarak müstahik olurlar.
Şerhi Ebil'berekât.)
(Şafiîlere göre bir abıkı iki veya daha ziyade kimse tutub sahibine red etse muayyen olan ücrete alesscviyyc müstahik olurlar. Çünkü red hâdisesi,
bunların iştirâkile vaki olmuş olur. Cuul hususunda ise amellerin tefavütüne bakılmaz, adedi rüüse itibar olunur. Zira bu ameller, zabt ve tayin
edilemi yeceği cihetle ücretin bu amellere göre tevzii cihetine gidilemez. Tuhfetül'-muhtaç.)
(Hanbîlcre göre de abıkı sahibine red edene verilecek ücret, şer'an muayyendir ki, bu da bir dinardan veya on iki dirhemden ibaretdir. Bundan
noksan olamaz. Abıkm red edilmesi, şehrin içinden, dışarısından, yakından, uzakdan olsun müsavidir. Meğer ki abıkm red edilmesi için daha ziyade

bir şey iltizam edilmiş olsun. O zaman bu ziyade lâzım gelir. Keşşafül'kına.) 
[38]

 
Ücreti Verecek Kimseler  :
 
823 - : Abıkı derdest eden şahsa verilecek ücret, abıkın mâliki üzerine lâzım gelir, müstahakunaleyh olan, odur. Çünkü bu reddin    menfati mâlike
aiddir.
Abıkı red eden şahıs, mâlikini ölmüş bulsa müstahik olduğu ücreti teri-kesinden alır. Hattâ bu ücret, bir mümtaz borç teşkil eder.



Binaenaleyh terike düyuna müstağrak bulunsa bu ücret sair guremamn alacaklarından evvel istifa edilir. Mütebaki bir şey kalırsa guremaya taksim
olunur. Abık, medyun bulunduğu takdirde de hüküm böyledir. Yani : abik kıymetinden evvelâ bu ücret istife olunur. Meğer ki mevlâsı bu ücretin
itasını deruhde etsin.
824 - : Başkasına terhin edilmiş olan bir rakik, mürtehinin elinden kaçmış bulunsa red ve teslim ücreti mürtehine lâzım gelir. Çünkü bu halde red
menfaati, mürtehine aid bulunmuş olur. Zira kendi alacağını bu rehinden istifa edebilecekdir.
825 - : Hataen bir cinayetde bulunmuş olan bir abıkı tutub red edene verilecek ücrot, veliyyi cinayet ii/crinn teveccüh eder. Çünkü iktiza eden dİ-
yeti onun kıymetinden istifa edeceği cihetle bu reddin    menfaati kendisine aiddir. Meğer ki mevlâ, bu diyeti feda suretiyle deruhde etmiş olsun. Bu

halde bu ücreti mevlânın vermesi lâzım gelir. Zira bu takdirde abık, kendisine kalmış olacakdır. Bedayî, Bahr, Hindiyye. 
[39]

 
Ücretin Sukutu Ve Ab1kıyyetle Beraber Mal İddiası   :
 
826 - : Bir kimse, kendi memlûkünün abikiyyetini inkâr ve bu hususda kendisine tevcih edilecek yemini ifa ederse cuul aimmaksızın memlûk
kendisine red edilir.
Kezalik : abık, bizzat hükümet, meselâ : zabıtai belediyye tarafından tutulub sahibine red edilirse ücret lâzım gelmez. Çünkü bu zabt ve red,
hükümetin vazifeleri cümlesİndendir.
827 - : Abıkın mevlâsına aid bir malı da beraber ahb götürmüş olduğu iddia edildiği takdirde bakılır : eğer abıkm tutulduğu zaman elinde mal
bulunduğu malûm değilse söz, maalyemîn abıkı derdest edenindir.
Binaenaleyh : «Ben mal görmedim» derse yeminile tasdik olunur. Çünkü abıkı elde etmesi, malı da elde etmiş olmasına bir delil teşkil edeme;1:.

Bedayî, Hindiyye. 
[40]

 
İlâve :
 
Abık hakkında sair milletlerin Medenî Kanunlarında da vaktiyle bir takım maddeler mevcud bulunmuşdur. Bilâhare Viyana Muahedesiyle esarete
dair ittihaz edilmiş olan bazı mukarrerat, p zaman Türkiyede de kabul edilmiş, Zenci esaretinin men'i hakkında vilâyetlere emirler verilmişdir. Bu
emirlere mebni abık oldukları iddia edilecek kimselerin itlak edilmesi, müddeiumumilerin vazifelerinden bulunmuş, böyle bir iddia ile bir şahsın

derdest edilmesine imkân bırakilmamışdır. 
[41]

 
Velaı İtakanın Sebebi Sübutü  :
 
828 - : Azad edilen bir rakikin velâsı - tevarüse   sebeb olan karabeti hükmiyyesi, kendisini azad eden kimseye ve onun binefsihi asabasmdan olan
kariblerine aiddir ki bu velâ, i'tak sebebiyle sabit olmakdadır. Çünkü i'tak, evvelâ : bir ihsandır, bir memlûkü hürriyet nimetine nail etmekdir.
Saniyen: bir memlûkü azad eden kimse, onun hakkında daima hayrıhah olur, ona daima nusret ve muavenetde bulunur. Salisen : i'tak manen bir
îlâd mahiyye-tindedir. Zira i'tak da îlâd gibi manen bir ihya mesabesindedir. Azad edilen kimse, bu i'tak sayesinde hürriyyetine kavuşur, tasarrufata,
temellüke, velayete ehil olur. insanın behîmelerden imtiyazı da bu gibi salâhiyetlere nail olmakla kaimdir. Bu cihetle mevlâ, azadlısım manen ihya
etmiş, insaniyetin bu gibi hasailine kavuşdurmuş bulunur.
Binaenaleyh mevlâ, bu i'takdan dolayı velâ hakkına mâlikdir. Azadhsı-mn daha karib asabası bulunmadığı takdirde mirasına müstahik olur. Azad-lı
da kısası mucib olmayacak bir cinayetde bulunsa lâzım gelen diyet = tazminat, mevlâsı ve mevlâsının âkilesi tarafından tediye edilir.
829 - : Velâ hususunda i'takın bil'ihtiyar olmasiyle bilâ ihtiyar olması arasında fark yokdur. Şöyle ki : memlûkünü hak rızası için bil'ihtiyar azad
eden kimse için velâ hakkı sabit olacağı gibi zî rahmi mahremine şira, hibe veya tevarüs gibi bir sebeble mâlik olan kimse için de - vuku bulacak
zarurî bir itkdan dolayı - velâ hakkı sabit olur.
830 - : Velâ hususunda i'takın bir bedel mukabilinde olmasiyle bilâ be del olması ve tedbir, istilad tarikiyle olmasiyîe kitabet tarikiyle olması
arasında da bir fark yokdur.
Binaenaleyh bedel mukabilinde veya kitabet voliyle azad edilen memlû-kün velâsı, mevlâsı için sabit olacağı gibi nıüdebbor ile rrıüdebbcrenin,
ümmi veledin velâsı da mevlâsı için sabit olur.
Kezalik : bu hususda i'takın tenciz suretiyle olmasiyle bir şarta ta'Iik veya bir vîiklc izafe suretiyle olması arnsındn da fark yokdur. Binaenaleyh
şartın -tahakkuku veya zamanın hulûliylo azad edilen bir mrmlûkün vrl/ısı da kendisini bu şart veya bu izafe suretiyle azad ot.miş olnn movlâsına
aid-dir. Mebsut, Bedayî, Bİdayetül'müctehid.
«(İmam Mâlike göre livechillah olmayıb da livechil'bâtıl olan veya velâsı olmamak üzere yapılan azadlarda mevlâ için velâ hakkı sabit olmaz.
Çünkü mevlâmn velâye nailiyyeti, bir sılai şer'iyyedir. Binaenaleyh bir mevlâ, livechillah yapmadığı veya velâsını nefy eylediği bir ıtkdan dolayı

bu sılaya müstahik olamaz. Mebsutı Serahsî.) 
[42]

                                           
 
Velâi  İtakanın Vasıfları   :
 
831  - : Velâi itaka, bir hakkı lâzımdır, bunun ibtali ve beyi, hibe vasiyet gibi bir suretle başkasına temliki kabil
değildir.
Binaenaleyh bir kimse, memlûkünü üzerinde velâ hakkı olmamak üzere azad etse bu şart, bâtıl olub kendisi için velâ hakkı sabit olur.
Bu mesele, âmmei ulemaya göredir. Bazı zevata göre velânın nefyi ve başkasına temliki caizdir. Nitekim buna yukarıda işaret olunmuşdur.
832 - : Velâi itaka, kabili nakildir. Şöyle ki : bir kölenin nikâhında bulunan bir cariye, mevlâsı tarafından azad edilse çocuğu da kendisine tebean



azad olarak hem kendisinin, hem de çocuğunun velâsı mcvlâsına aid olur. Fakat bilâhare zevç olan köle de kendi mevlâsı tarafından azad edilse bu
çocuğun velâsı, validesinin mevlâsmdan ayrılarak babası olan bu kölenin mev-lâsına intikal eder ki buna : «cerri velâ» denir. Çünkü baba,
çocuğunun ve-lâsını bu suretle kendi mevlâsı tarafına cer ve celb etmiş oluyor.
833 - : Velâ, nesebden maduddur. Nesebde asi olan ise baba tarafıdır. Bu cihetle çocuklar, velâ hususunda - bir mani bulunmayınca - babalarına

tabi olurlar. Bedayî, Bahr. 
[43]

 
Velânın Hükmü Ve Sübutündeki Şartlar  :
 
834 - : Memlûkünü azad eden kimse, o memlûkün hata tarikiyle yapacağı cinayetlerden dolayı icab eden diyeti âkilesiyle beraber öder. O
memlûkün ve onun evlâdının vefatlarında da terikelerine nail olur. Fakat bu nai-liyet hususunda aşağıda yazılı şartların tahakkuku lâzımdır.
835 - : Azad edilen memlûkün veya onun evlâdının neseb cihetiyle asa-baları bulunmamalıdır. Eğer    bulunursa bunların terikelerine    mu'tik, nail
olamaz. Çünkü mu'tik, sebebiyet cihetiyle asabadandır. Neseb cihetiyle asabiyet ise daha kuvvetlidir.
Fakat bunların asabei nesebiyyeleri bulunmadığı halde ashabı feraizden karibleri bulunsa bunlar, mu'tikin terikeden bilkülliyye mahrumiyetine se-
beb olmazlar, belki bunların istihkaklarından fazlası mu'tike aid oîur, Zevil'-erhamdan olan akriba ise mevlel'itakadan muahhar oldukları cihetle
bunlar, mu'tikin terıkeye nailiyetine asla mani olamazlar.
836 - : Azadh olan kolonin evlâdını doğurmuş olan zevcesi, hurretüTasl = kendisine vr aslına hiç nk ânz olmamış veya başkasının memlûkesi
bulunmamalıdır. Eğer bu kadın, hürretül'asl veya başkasının memlûkesi bulunursa bunun çocukları üzerinde babalarını azad etmiş    olan kimsenin
velâ hakkı olamaz. Çünkü bu çocuklar, hürriyet ve rık hususunda validelerine tabidirler. Binaenaleyh bu çocukların valideleri    hürretül'asl olunca
kendileri de hür olurlar. Artık bunların üzerinde hiç bir kimsenin hakkı velâsı olamaz. Bunların valideleri başka bir şahsın memlûkesi olduğu   
takdirde ise bunlar da o şahsın memlûkü bulunmuş olurlar.
837 - : Azadlı olan köle veya cariyenin velâsı, mevkuf bulunmamalıdır. Mevkuf bulunduğu takdirde mevlâsı, terikesine nail olamaz. Terikesi
beytüT-rnâle tevdi olunur.
Meselâ : iki kimseden her biri, aralarında müşterek olan bir köleyi diğerinin azad etmiş olduğunu inkârına mukarin iddia etse bu köle azad olub
velâsı mevkuf bulunur. Binaenaleyh vefat edince terikesini bunlardan hiç biri alamaz. Belki bunlardan biri, diğerini tasdik edinceye kadar terike,
beytüT-malde hıfz edilir.
838 - : Azadlı cariyenin zevci, arabiyyül'asl bulunmamalıdır. Bulunduğu takdirde çocuklarının velâsı, mu'tikma aid olmaz, belki bu çocuklar, babaJa
rina tabi bulunurlar.    Çünkü velâ, rık asarından maduddur.    Arabiyyül'asl olan bir kimsenin evlâdı üzerinde ise rık carî olamaz.
Maahaza Arablar arasında kabail teşkilâtı, âkile usulü carî olduğundan çocukların babalarına tabi olmaları, bu cihetle de menfaatleri icabatmdan-dır.
Başka ırklarda ise kabileler arasında teavün ve tenasur usulü carî değildir.
Bu mesele, İmamı Âzam ile İmam Muhammede göredir, imam Ebu Yu-süfe göre bu velâ hususunda Arablar ile sair kavmi er arasında fark yokdur.
Çünkü neseb, mutlaka bnba tarafından sabit olur. Arablar ile sair kavmler ise hüriyyeti asliyye itabariyle müsavidirler.
Kezalik : hürriyet, hukuki şahsiyye mâlikiyet sıfatı itibariyle hayat mesabesindedir. Bu hususda ise Arab olanlar ile olmayanlar, müsavidirler.
Binaenaleyh böyle bir çocuk, her halde validesinin mu'tikinin mevlâsı olmaz. Babası arnbiyyül'asl olsun olmasın.
839 - : Mu'tikin vefatı takdirinde akribası velâye nail olabilmek için bi-nefsihi asaba takımından bulunmalıdırlar. Bizzat mu'tîk olmayan kadınlar,
asabadan olmayan ashabı feraiz ve zevıTerham, velâye müstahik olmazlar.
Şöyle ki : mu'tiki evvelce vefat etmiş olan bir azadlının velâsı, bunun vefatı gününe nazaran mu'tikinin binefsihi asabasından olan kimselerin en
yakınına - tevarüs tarikiyle değil - re'sen aid olur, başkaları bu velâye müstahik olmazlar. Çünkü velâ, bir teavün ve tenasur neticesidir. Bu netice ise
asaba ile kaimdir. Binaenaleyh vefat eden bir azadh, müteveffa mevlâ-sının bir oğlu ile diğer bir oğlunun bir oğlunu terk etmiş olsa lerikesinin
tamamına mevlâsinm yalnız oğlu nail olur, oğlunun oğlu nail olamaz. Çünkü bunun derecesi aşağıdır.
Kezalik : vefat eden bir azadh, mevlâsının meselâ : bir oğlunun bir oğlu ile diğer bir oğlunun iki oğlunu terk etse terikosi, bunlara müsavat üzere
aid olur. Çünkü bunların dereceleri müsavi olduğundan terikeyi de mür.nvii1 üzere üç sehim olarak aralarında taksim ederler.. Bu mesele, âmmci
fukahaya göredir.
«(Müctehidlerden İbrahim Nehaî ile. Şürcyha güce ire velâ, mal mecra sına, caridir. Sair mallar gibi mu'tikin varislerine mevrus oiur. Hattâ Şüreyh-
den rivayet edildiğine göre buna kadınlar da dahil olurlar ve mevlâmn hali vefatındaki varisleri nazara alınır. Badehu bu vârislerden biri vefat
edince onun vârisleri de kendisinin yerine kaim olurlar.
Bu esas üzerine şu gibi iki mesele teferru" eder :
(1) : Bir mu'tİk, mesela : iki oğlunu bırakarak vefat ctdikden sonra oğlunun biri de vefat ederek bir oğlunu terk etse de badehu mu'tak da vefat etse
mirası, mu'tikin berhaynt olan oğlu ile müteveffa oğlunun oğluna müsavat üzere mevrus olur.
(2) : Bir mu'tik, vefat edib de meselâ : üç oğlunu bıraksa, sonra bunlar da vefat cdib biri yalnız bir oğlunu, diğeri beş oğlunu, üçüncüsü de on
oğlunu terk eylese, daha sonra da mu'tak vefat etse terikesi, bunlara eslâsen mcvrûs olur. Şöyle ki  : terikesinin bir sülüsü mu'tikin bir oğlunun bir
oğluna, diğer bir sülüsü de mu'tikin diğer bir oğlunun beş oğluna, üçüncü sülüsü de mu'tikin diğer bir oğlunun on oğluna mevrus olur. Bu halde
meselei miraşiyyeleri otuzdan tashih edilir, bundan mu'tikin bir hafidi on sehim aldığı halde diğer beş hafidi ikişer sehm, diğer on hafidi de birer
sehm almış olurlar.
Demek ki bu çocuklar, babalarına halef olmuş, onu temsil etmiş, ona intikali farz edilen sehimleri almış oluyorlar. Mebsut, Bedayî, Muhit. «22
Rebiül'evvel 1331, 21 Şubat 1338 tarihli intikal Kanunundaki intikal usulü, bu esası hatırlatmaktadır.»
Amraei fukahaya göre ise - yukarıda da işaret olunduğu üzere - birinci meselede mu'tikin terikesi, tamamen mevlâsının berhayat olan oğluna aiddir.
Oğlunun oğluna bir şey verilmez. Çünkü onun derecesi aşağıdır. Nasıl ki sair irslerde de böyledir.
İkinci meselede ise mu'tikin terikesi, mevlâsının müteveffa oğullarının oğullarına adedlerine göre aid bulunur. Zira bunlar, usubet ve mu'tika
karabet cihetiyle müsavi derecede bulunmakdadırlar. Mu'tikin bir hafidi on sefm aldığı halde ayni derecede bulunan diğer hafidleri neden ikişer

[44]



veya birer sehm alsınlar!.. Binaenaleyh terike, on altı sehme ayırıhr. her birine bir sehm verilir. Bu hususundaki müsavat ihlâl edilemez. 
Feraiz mebhasine de müracaat!..
 
Velâ Hususunda İhtilafı Din   :
 
840 - : Veîânın sübutüne ihtilâfı din,  mani değildir.
Binaenaleyh mevlâ ile mu'tekin her ikisi de müslim, her ikisi de gayri müslim veya birisi müslim, diğeri gayri müslim olsa aralarında velâ sabit olur.
Şu kadar var ki biri müslim, diğeri gayri müslim bulundukça aralarında - ihtilâfı dine mebni - irs ahkâmı cari olmaz. Fakat gayri müslim bulunan
mevlâ veya mu'tik, bilâhare islâmiyeti kabul edib de badehu mu'tak vefat etse terikesine mevlâsı nail olabilir.
841 - : Müslim olan bir memlûkü azad etmiş  olan bir  zimmînin  oğlu veya kardeşi veya amcası gibi    asabasından bir kimse    müslim    bulunsa -
zimmî ölü mesabesinde sayılarak - bu  müslim,  o  memlûkün  velâsına müstahik olur,  daha  karib varisi  bulunmayınca mirasını alabilir.  Fakat o
zimmînin  asabasından böyle bir     müslim  bulunmazsa  azad  etmiş     olduğu memlûkünün terikesi beytülmâle aid olur.
Bu mesele, Hanefiyye ile cumhurı  fukahaya  göredir.
« (Malikilere göre bir müslim ile bir gayri müslim arasında velâ carî değildir. Binaenaleyh bir müslim, bir gayri müslimi azad etse velasına
müstahik olmaz. Bu gayri müslimin vefatında başka vârisi yok ise terikesi beytülmâle aid olur.
Kezalik : bir gayri müslimin azad edeceği müslim bir mrmlûkün veiâsı da kendisine değil, âmmei müslimine aid.bulunur. Hattâ bilâhare bu mu'tik,
müslurnan olsa da  velâ  kendisine intikal etmez.  Şerhi  Ebil'berekât.)
(Hanbelîlere göre velâ, rıkdan bir şubedir, buna tebayüni din, zarar vermez. Binaenaleyh bir gayri müslim, müslim olan azadlısımn terikesine
tevarüs edebilir.
Kezalik : vefat etmiş olan gayri müslimin asabası da müslim olan azadlisımn terikesine müstahik olabilir. Elverir ki kendilerinden daha yakın vâris
bulunmasın. Neseb cihetiyle olan tevarüs ise bunun hilâfmadır. Bunda ihtilâfı din, tevarüse manidir. Bir hadisi şerifde:buyu-rulmuşdur,

KeşşaFül'kına'.) 
[45]

 
Velâi İtakanın Ne İle Sabit Olacağı :
 
842 - : Velâi itaka, ya ikrar veya    beyyine ile sabit oulr. Şöyle ki   : azad edilmiş olan şahıs: «Ben şu zatın» veya «bu zatın müteveffa babasının
mevlâsıyım, benî azad etmişdir, benim velâm bu zata aiddir» diye ikrar, o znt rln tasdik etse bununla vnlA sabit olur. Bu  ikrarın sıhhat halinde vaki
olmasiyîe marazı mevt halinde vaki olması arasında   fark yokdur. Bu ikrar, azadlmin sagîr evlâdı hakkında da muteberdir. Fakat velâyı inkâr eden
baliğ evlâdı hakkında muteber değildir.
843 - : Velâ    hakkındaki beyyineye    gelince bu da vaki olan bir dâva üzerine en az iki şahidin : «Bu zat veya bu zatın babası, şu şahsı veya şu
müteveffayı memlûkü iken azad etmiş    olduğundan şimdi bu zat, onun varisidir, onun başka varisi olduğunu bilmiyoruz» gibi bir tarzda şahadet
etmelerinden ibaretdir..
Velâi itaka, böyle bir suretle tefsir edilmedikçe beyyine ile sabit olmaz.
844 - : Velâyı inkâr eden mevlâyı    alaya veya mevlâyı esfele imamı Azama göre yemin tevcih edilemez, îmameyne göre tevcih edilebilir. Mebsut,

Bedayî, Fethülkadir, Hindiyye. 
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Velâi Müvalâtın Rüknü, Şartları Ve Hikmeti Teşriiyyesi:
 
845 - : Velâi müvalâtın rüknü, vechi mahsus    üzere olan icab ve kabuldür. Şöyle ki : mechulünneseb olan veya dari harbden dari İslama gelib dini
islâmı kabul eden bir şahıs, bir müslümana veya bir zimmîye hitaben : «Sen benim mevlâmsın, ben şayed bir cinayet işlersem diyetini sen verirsin,
ben Ölünce de sen bana vâris olursun» deyip o da kabul etse aralarında velâi müvalât münakid olur. Bu halde o şahsa «mevlâi esfeb bu velâyı kabul
eden kimseye de «mevlâyi âlâ» adı verilir.
846 - : Akdi müvalâtın şartlarına gelince velâi müvalâta talib olan şa-!hıs, âkil ve baliğ olmalıdır. Binaenaleyh çocukların, mecnunların yapacakları.
akdi velâ, münkaid olmaz.
847 - : Velâyı müvalâta talib olan şahıs, mechulünneseb veya o hükümde olmalı, kendisine vâris olacak bir karibi bulunmalıdır.
Marûfünneseb olan, kendisine vâris olacak katibi bulunan bir şahsın yapacağı akdi müvalât, sahih olmaz, Çünkü karabet, zeviî'erhamdan olmak
suretiyle de olsa velâi müvalâtdan daha kuvvetlidir. Şu kadar var ki zevç veya
zevcenin bulunması, bu akdin sıhhatine mani değildir. Binaenaleyh böyle bir şahıs, vefatında zevcesini veya zevcini terk etse terikesinden bunlara
muayyen olan sahirnler verilir, mütebakisi mevlâsına aid olur.
848 - : Velâya tâlib olan şahıs,   evlâdı Arabdan   olmamalıdır.    Çünkü Arablar arasında kabile ve aşiret teşkilâtı mevcud ve bu suretle   aralarında
tenasur carî olduğundan müvalât akdine hacet yokdur.
849 - : Velâya talib olan şahıs, vaktiyle bir kimse tarafından azad edilmiş bulunmamalıdır. Azad edilmiş olunca velâi itaka altında   bulunur, velâi
itaka ise kabili fesh olmadığı cihetle velâi müvalâtdan daha kuvvetlidir.
850 - : Velâya tâlib olan şahıs namına vaktiyle yapmış olduğu bir cina-yetden dolayı beytül'mal tarafından diyet    vesaire namiyle    tazminat
verilmemiş olmalıdır. Eğer böyle tazminat verilmiş olursa velâsı, cemaati müsli-mîne aid olacağından münferid bir kimse ile yapacağı akdi
müvalât, caiz olmaz.
851 - : Akdi müvalâtı kabul eden kimse, âkil    olmalıdır. Şu kadar var ki, baliğ olmayınca   yapacağı müvalât akdi,   velîsinin veya   vasisinin iznine
mevkufen münakid olur. Binaenaleyh bunlar, icazet verirse nafiz olur, vermezse nafiz olmaz.
852 - : Akdi müvalâtın sıhhatinde islâmiyet şart değildir.



Binaenaleyh bir müslümanın bir müsiüman ile müvalâtı sahih olacağı gibi zimmîmn zimmî ile, müslimin zimmî ile, zimmînjn müslim ile müvalâtı
da sahihi olabilir. Çünkü velâ, vasiyyet bü'mal mesabesindedir. Binaenaleyh bunların aralarında vasiyyet caiz olduğu gibi müvalât da caizdir. Şu
kadar var ki, aralarında ihtilâfı din bulundukça veraset carî olmaz.
853 - : Akdi müvalâtın dari islâmda vukuu da şart değildir. Binaenaleyh bir harbî, islâmiyet! kabul ederek dari   islâmda veya dari
harbde bir müslis ile müvalâtda bulunsa aralarında müvalât tahakkuk eder.
854 - : Akdi müvalâtın meşruiyetindeki   hikmete gelince bu da cemiyet efradı arasında bir rabıta tesis etmek, bir tesanüd, bir teavün ve tenasur

husule getirmek gibi şeylerden ibaretdir. Bedayî Zeyleı Hindiyye. 
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Akdi Müvalâtın Vasıfları, Hükümleri  :
 
855 - : Akdi müvalât, gayri lâzım bir akiddir.
Binaenaleyh bunu tarafeyden her biri, diğerinin haberi olmak şartiyle fesh edebilir. Şu kadar var ki, mevlâyi esfelin yapmış olduğu bir cinayetden
dolayı İcab eden tazminatı mevlâyı âlâ ödemiş olunca akdi müvaîât hâkimin hükmiyle teekküd etmiş olur, artık bunu mevlâi esfel, feshe kadir
olamaz.
856 - : Velâi müvalât, temliki kabil değildir.
Binaenaleyh bu hak, başkasına satılamaz, hibe, vasiyet gibi bir tarik ile temlik ve tahvil edilemez. Şu kadar var ki mevlâ esfel, velâsını başkasına
satsa veya bağışlasa bunun üzerine beyi veya hibe hükmü cereyan etmezse de bununla birinci velâyı feshetmiş, ikinci bir şahıs ile akdi müvalâtda
bulunmuş sayılır.
857 - : Mttvalâtın hükümlerine gelince de du da tazminat itasında ve mirasa nailiyetden ibaretdir. Şöyle ki : mevlâi esfel, diyeti müstelzim bir
cinayet işlediği takdirde bu diyeti mevlâi âlâ ile onun âkilesi tazmin ederler. Mev-Iâyi esfelin vefatında da derecesi mukaddem vâris bırakmadığı
suretde teri-kesine mevlâi âlâ tevarüs eder.
Maahaza iki şahsın ikisi de mechulünneseb oldukları halde mütekabilen icab edecek diyeti vermek ve mirasa nail olmak üzere müvalât, akd
edebilirler. Bu suretde her biri diğerinin yapacağı cinayetin diyetini tazmin eder ve hangisi evvelce vefat ederse diğeri ona usulen vâris olabilir. Bu
takdirde her biri diğerinin mevlâlmüvalâtı olmuş olur.
858 - : Velâi miîvalâtın hükümleri, mevlâyı esfelin akdi müvalât zamanında sagîr bulunan evlâdı ile badelvelâ vücude gelen çocukları hakkında da
carî olur. Bunlar bu hususda babalarına tabi bulunurlar. Fakat büyük evlâd hakkında bu tebaiyyet carî değildir.    Çünkü bir kimse, kendi    büyük
evlâdı üzerinde velayeti caiz bulunmaz.
Çocuklar, baliğ oldukdan sonra bu velâyı tebdil etmek isteseler bakılır: eğer mevlâi âlâ, bunların babalarının veya kendilerinin işlemiş oldukları bir
cinayetden dolayı icab eden tazminatı vermiş ise bunların bu tebdili caiz olmaz, ve illâ olur.
859 - : Kadınların yapacakları akdi müvalâta bunların alel'îtlâk çocukları dahil olmazlar. Çünkü bunların kendi çocukları üzerinde hakkı
velayetleri yokdur.
Maahaza bu meselede Hanefîler arasında bir hilaf mevcud olduğu Muhtasarı Tahavi şerhinde rivayet olunmuşdur. Bu rivayete nazaran bir kadının
akd edeceği müvalâtm hükmü, îmamı Azama göre onun mechulünneseb sagîr evlâdına da sirayet eder, îmameyne göre sirayet etmez. Mebsut,

Bedayî, Hindiyye. 
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Akdi Müvalâtın Sübutü Ve Velâi Müvalât Hakkında Müc-Tehidlerin Akvali  :
 
860 - : Akdi müvalât, velâi itakada olduğu gibi ya ikrar ile veya beyyi-ne ile sabit olur. Şöyleki: vârisi malûm bulunmayan bir kimse, gerek hali
sıhhatinde ve gerek hali marazında akdi müvalâtı   ikrar etse bu ikrarı sahih olur. Nitekim vârisi bulunmayan bir şahsın bütün malları hakkındaki
vasiy-yeti de sahihdir.
İnkâr edilen bir akdi müvalâti se bu hususda ikame   edilecek lâakal ikrrkuğin veya bir erkekle iki kadının şuhadeileriyle isbal. edilebilir. Bu
hususda .şahadet aleşşehade caizdir.
imamı Âzam ile İmamı Muhammede göre velâ hususunda tesamü' ile şahadet caiz değildir, imam Ebu Yusüi'c göre ise caizdir.
861 - : Velâi müvalâta dair yukarıda yazılmış olan meseleler, Hanelilere göredir. Fakat İmam Mâlik ile imam Şafiîye, Sevrî, Davudi Zahirî gibi
daha bir kısım müctehidlere göre akdi müvalât, sahih değildir. Eshabı kiramdan Zeyd ibni Sabit (radıyallahü tealâ anh.) hazretleri de buna kaildir.
Çünkü vârisi bulunmayan bir şahsın terikesi, âmmei müsiimîne aid olmak üzere beytülmâle konulur. Akdi müvalâtın sıhhati ise buna mani olacağı
cihetle cemaati müslimînin hakkını ibtale müeddî olur.
Buna cevaben Hanefî fukahası diyorlar ki : akdi müvalâtın   sıhhati, ki tab ile, sünnet ile, aklî deliller ise sabitdir. Bu akdin    sıhhatine sahabci
kiramdan Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Abdullah ibni   Mesud gibi zatlar kail olmuşlardır. Ömer ibni Azız ile îbrahimi Nehaî gibi müetehidler de
buna kaildirler.
Akdi müavlâtda bulunan bir şahsın m evlâsı, onun usubet sebebiyle vârisi mesabesindedir, beytül'mâle ise asla vârisi bulunmayan bir kimsenin
terikebi vazedilir.
Maahaza berhayat olan âkil, baliğ bir kimse, kendi emvalinde dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Kendi mallarını kendi hakkında faideli gördüğü
bir cihete tahsis edebilir. Müvalât ekdinde bulunana bir şahıs da bu akdi müce-red kendi hâlis hakkında vücude getirmiş, bununla meşru bir gaye
istihdaf etmiş bulunur. Binaenaleyh bu akdin ademi sıhhatine kail olmak, bunu bey-'ül'ım'ılin hukukuna bir tec.ıvüz U'lâkki etmek muvafık değildir.

Vallahü â'lenı Mebsut, Bedayi, Hidayu, BidayeLül'nıüctehid. 
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DOKUZUNCU  KİTAB

 



DEVLETİ İSLÂMİYYENİN VARİDATINA VE BİR KİSİM ŞER'Î MİKYASATA MÜTEALLİK MESELELERİ CAMİ OLUB İKİ
BÖLÜME AYRILM1ŞDIR.

 
(BİRİNCİ   BÖLÜM)

 
İSLÂM HUKUKUNDAKİ VERGİLER HAKKINDADIR.

 
İÇİNDEKİLER : Vergilere dair bazı ıstılahlar. Beytülmâiin varidat menbaları ve sarf mahalleri. Emvali zahire ve bâtına. Araziyi öşriyedeki
ekinlerden, meyvalardan alınacak vergiler. Araziyi haraciyyeden ve araziyi mevatdan alınacak vergiler. Haracın sukutunu icab edib etmeyen haller.
Araziyi memleket mahsulâtından alınacak vergiler Araziyi memlûke mahlâtımn vergileri. Hayvanatı ehliye vergileri. Koyunlardan sığırlardan,
develerden alınacak vergiler. Atların, hirrvarların, katırların vergiye tâbi olub olmadıkları. Ticaret mallarından alınacak vergiler. Cizyenin
mahiyeti, nevileri ve kimlerden kabul edileceği. Cizyeyi mucib sebebler ve cizyenin lüzumundaki şartlar. Cizyelerin mikdarı, cizyenin vazedileceği
ve lâzımüi'eda olduğu zaman. Cizyeyi îskat eden haller. Cizyenin sukut edib etmiyaceğine dair olan İhtilâfın"men}«i ve cizyenin ezaya mukarin
olub olmaması. Rikâz denilen madenler ile definelerin varidatı. Ganaİmi emyal varidatı, müseleha bedelleri ve hediyyeier varidatı. Lukatalar,

diyetler ve terikeler varidatı. Bir lahika: Zekât hakkında, 
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Vergilere Dair İstılahlar :
 
1 - (Aşır) : Lûgatde onuncu manasınadır, Istılahda ticaret mallarından «sadaka = zekât» namiyle alınacak vergiler için memleket dahilinde icabına
göre bir veya müteaddid yerde vücude getirilen bir malî müessesenin bas memuru demekdir.
ö§r ise onda bir manasınadır. Maamafih ıstılahda mutlaka onda bir yerinde kullanılmaz. Belki âşirin muhtelif mikdarlarda tahsil etdiği vergiler
«sadakalar» mânasında bir ismi cins olarak kullanılır. Bu cihetle onda bire ö§r denildiği gibi yirmide bire, kırkda bire de öşr namı verilir.
Bu halde âşir, böyle bir vergiyi tahsile memur olan zat demekdir. Yoksa ticaret mallarından her halde onda bir nisbetinde vergi alan bir memur
demek değildir. Alacağı vergi, ekseri öşr, nıfsı öşr, rub'u öşr nisbetinde olacağından bu alâka ile kendisine âşir denilmiş oluyor, cem'i: uşşadır.
2 - (Araziyi öşriyye) : Vaktiyle müslümanlar   tarafından feth   edilerek ya mücahidlere veya sair müslümanlara temlik edilmiş olan arazidir.
Cezire-tülarab ile Basra arazisi bu kabildendir.
3 - (Araziyi haraciyye) : Müslümanlar tarafından anveten zabt ve feth edildiği halde kadîm, gayri müslim ahalisi elinde bırakılan veya    haricden
getirilen gayri müslim ahaliye temlik   edilen veya sulhen feth edilib de bir vergi vaz'iyle gayri müslim ahalisine terk olunan arazidir. Vaktiyle Şam,
Mısır arazisi, araziyi haraciyyeden olduğu gibi Sevamı Irak yani : Basra hariç olmak üzere Bağdad ile Küfe karyeleri de bu kabilden bulunmuşdu.
4 - (Araziyi memleket)  : Müslümanlar tarafından vaktiyle feth edilib de kimseye temlik   edilmeksizin bilâ   müddet umum   müslümanlar için
ibka edilen arazidir.
Vaktiyle araziyi öşriyye veya haraciyyeden iken bilâhare sahihlerinin tamamen inkıraziyle beytül'mâle intikal eden arazi de bu kabildendir. Şam,
Mısır gibi yerlerin bir çok arazisi, muahharan araziyi memleket haline gelmiştir.
Araziyi memlekete araziyi emîriyye, araziyi milliyye, arazayi havz namı da verilir.
« (Eimmei selâseye göre Sevadı Irak, araziyi memleket kabilindendir. Bu arazi umum müslümanlar namına bir vakıf mahiyetinde olarak ibka
edilmiş-dir.
5  - (Araziyi memlûke)   :  Araziyi memleketden madud, beytülmâle aid iken bilâhare bir bedel mukabilinde hükûmetden satın alınmış olan
arazidir. Bunlara sırf mülk arazi de denir.
6  - (Araziyi mevat) : Mevat denilen yerlerden olub da veliyyülemrin izniyle ihya edilen arazidir, imam Ebu   Yusüfe göre araziyi    mevat, araziyi
öşriyyeye mücavir ise öşriyye,   araziyi haraciyyeye tabi ise   haraciyye olur Müftabih olan da budur.
imam Muhammede gelince bu arazinin mahiyeti, kendisini iska eden suya tabidir. Şöyle ki: mai haraç ile sulanıyorsa haraciyye, mai Öşr ile
sulanıyorsa öşrriyye olur,
7  - (Bâc)  : Halkdan alman öşr ile haracdan ve tacirlerden   alınan temettü resminden, gümrük rüsumundan vesaireden ibaretdir.
Büyük bir hükümdarın kendisinden dûn mertebedeki hükümdarlardan aldığı aidata da bac adı verilmişdir.
8  - (Beyti mali müslimîn) : islâm hükümetinin maliyye hazinesi demekdir ki bu, âmmei müslimîne aid bulunur.
9  - (Cizye)  : Gayri müslimlcrin mükellef olan erkeklerinden senede bir defa alınan şahsî bir vergidir ki buna «harucürrüûs) da denir.
Esasen cizye, ıvez ve kifayet mânasına gelir. Müslümanların zimmetine, ahd ve emanına nail oları ve m üs lü mani arın lehinde ve aleyhindeki bir
çok hukuka iştirak'eden gayri müslim tabeadan alınana cüz'i bir vergi, şu nail oldukları nimet ve salâhiyete bir nevi ıvez olmak üzere kâfi
görüldüğünden cizye namını almışdir.
Maahaza cizye lâfzı, ceza mânasına da gelir. Ceza ise hem mükâfat, hem de mücazat = ukubet manasınadır. Taatin sevabına ceza denildiği gibi ma'-
siyetin ukubetine de ceza denir.
10 - (Divanüssaltana) : İslâm hükümetinin idari, askerî malî    işlerine aid malûmat ve kuyudu muhtevi defterlerden, sicilâtdan müteşekkil bulunur.
İlk evvel Hazreti Ömer (radıyallahü tealâ anh) in hilâfeti zamanında «divan» unvaniyle böyle bir müessese vücude getiriîmişdir. Bu müessese,
aşağıdaki yazıldığı üzere dört kısma ayrılmışdır :
11  - (Divanül'cüyuş) : islâm mücahidlerînin    adlarını,   neseblerini, ırklarını, kabilelerini ve her birine idaresine kâfi mikdarda verilecek atiyeleri,
vazifeleri muhtevi sicilâldır. Bunlarda mukayyed olanlara «ehî dîvan» denir.
12  - (Divanı amal) : Rüsumu, hukuka, şehirler ile kasabaların, mezrea-ların vesairenin ahvaline, bunların ne suretle feth edilmiş olduğuna dair
malûmatı muhtevi sicillâtdır.
13  - (Dîvanı umma!)   : Devlet memurlarının tayinlerine, azillerine, ter-cemei hallerine müteallik sicilâtdır.
14  - (Divanı istifa) : Beytülmale   mahsus   varidat ve masarifi   ihtiva eden sicillerdir.



15- (Emvali zahire) : Gizlenmesi mümkün olmayan mallardır. Ekinler, meyvalar, mevaşî denilen hayvanlar gibi. İslâm ülkesinde bir memle-
ketden diğer bir memlekete, bir beldeden diğer bir beldeye ticaret için giden tacirlerin ellerindeki altın, gümüş ile ticaret eşyası = uruz da emvali
zahireden maduddur.
16  - (Emvali bâtına)  : Sahihlerinin ikametgâhlarında veya ticarethanelerinde bulunan ve bu cihetle ihfası kabil olan altın, gümüş ile ticaret
eşyasından ibaretdir.
17  - (Feyi) : Lûgatde rücu = dönme demekdir. Güneşin şarkdan garbe doğru dönmeğe başlayan gölgesine de feyi denilmişdir. Bu, bir zeval
vaktidir. Tam bu zeval ânında güneşe karşı dikilmiş bir şeyin   yere düşen gölgesine de «feyi zeval» denir. Guruba kadar plan gölgeye de «feyi»
denilir. Haraç, cizye, ticaret rüsumu, gayri müslimlerden harb etmeksizin   alınan müsaleha bedelleri ve onlardan bihakkin alınan sair  mallar da 
«feyi»  namiyle yad olunur. Beytül'malde mevcud olan her hangi bir male de feyi tabir edilir.
18 - (Hayvanatı ehliyye) : Koyun, sığır, deve, at gibi insanların enzdinde beslenilen, medenî hayata hizmet eden hayvanlardır. Bunlara «hayvanatı
ünsiyye» de denir.
19 - (Hayvanatı saime) : Senenin yansından ziyade günlerde mer'alar da. otlamak suretiyle barınan ve kendilerinden süt, döl alınması veya
kendilerinin semizlenib yağlanması matlûb olan koyun, sığır, deve gibi hayvanlardır. Bunlara «hayvanatı sâiyye» debelenilir.
20 - (Havli havelân)   : Bir senei kameriyenin geçmesidir. Meselâ  :  ticaret mallarından zekât verilmesinin lüzumu için havli havelân, yani bir so-
nei kameriyenin geçmesi lâzımdır.
21 - (Havayici asliye)  : Bir kimsenin ber hayat oldukça muhtaç bulunduğu bir takım şeylerden İbaretdir.
22 - (Haraç)  : Lûgatde kira, gaile manasınadır, istilanda : araziyi ha-raciyyeden ve ihya edilen bir kısım araziyi mevatdan muayyen mesahalara
göre beytülmâl namına alman vergidir ki, iki nev'e ayrılır :
23 - (Haracı mukaseme) : Arazinin hâsılatından yerin tahammülüne göre alınacak bir vergidir. Bu haraç,  hâsılata teallûk eder, bir sene içinde
hâsılat tekerrür ederse bu haraç da tekerrür eder. Fakat mahsulât mevcud olmayınca bu vergi istifa edilmez.
24 - (Haracı muvazzaf)  Arazi üzerine her dönüm başına senevi mak-tuan muayyen bir mikdar meblâğ olarak alınacak bir vergidir. Buna «haracı
vazife» adı da verilir. Bu vergi, zimmete   teallûk eder ve araziden yalnız bilfil'i intifa edilmekle değil, intifaa temekkün ile de tahakkuk eder.
Binaenaleyh böyle bir araziyi sahibi kasden muattal bırakacak olsa haracını yine vermekle muvazzaf bulunur.
25  - (Ikla) : Araziyi memleketden bazı parçaların = çiftliklerin vergilerini beytülmâlden vazife almaya müstahik olan bazı zevata    veliyyüTemrin
tevcih ve tahsis etmesidir. Bu halde bunların    vergilerini istifa salâhiyeti o zatlara atd olur.
26  - (Kıssis)  :  Hıristiyanların ilim ve dince reisleri olan kimsedir ki, keşiş denilir.
27 - (Kenz) : Define demekdir. Yer altında medfun olub sahibi bilinmi-yen altın, gümüş meskukât ile silâhlar, âlrtlrr, esasi beyt gibi emval ve
eşyadan ibaret olub üç kısma aürılmışdır.
28 - (Kenzi İslâm!)  : Üzerinde islâm simesi = alâmeti bulunan, yani  : üzerinde kelimei şahadet yazılı veya müsiümanlara aidiyeti malûm bir nakşı
hâvi olan medfun meskukât ve sairedir.
29 - (Kenzi cahili) : Üzerinde cahiliyye simesi bulunan, yani  :  üzerinde put resmi veya gayri müslim hükümdarlardan birinin sureti mevcud olan
medfun meskukât ve sairedir.
30  - (Kenzi müştebeh)   : Hususî bir simeden hali veya darb ve nakşı karışık olub müslümanlara mı, gayri miislimlere mi aidiyeti anlaşılamıyan
medfun meskukât vesairedir.
31  - (Mail nâmî) : Nema bulan, yani  : ziyadeleşen maldır, nema ise şer'i şerifde iki nev'e ayrılır : Biri : nemayı hakikîdir ki, bir mâlin tevalüd,
tenasül ve ticaret yoliyle artmasıdır. Diğeri : nemayı takdiridir ki, bir mâlin arttırılmasına kudret ve istidat bulunmasıdır. Sahibinin elinde veya
sahibinin naibinin elinde bulunan nükudun tedavül yoliyle artmaya kabiliyeti gibi.
32 - (Maden) : Lûgatde ikamet mânasına olan adn maddesinden ahn-mışdır.  Esasen bir şeyin istikar üzere duracağı mahal     demekdir.  Cem'i
«madin» dir. Istılahda : yaradıldığı gündenberi yer altında müstakar olarak bulunan bir takım ceza ve eesamdan ibaretdir ki, başlıca üç kısma ayrılır:
(1) :  izabeye, yani ateş ile yumuşnyıb erimeğe kabiliyetli olan maden lerdir.  Altın,  gümüş, demir,  bakır, kurşun, gibi.
(2)  : îzabeye kabiliyeti olmayan madenlerdir. Kireç, alçı, yakut, zümrüd gibi.
(3)  : Mayi halinde bulunan madenlerdir. Su, tuz, zift, cıva, neft gibi.
33 - (Mevaşî sadakası) : Sâime olub müslümanlara aid bulunan hayvanlardan senede bir defa sâî vasıtasiyle bir muayyen nisbet dahilinde alınan
vergidir.
34 - (Musaddık)   : Nûkud ve eşyai ticariyye kabilinden olan malların zekâtlarını hükümet memuru sıfatiyle cibayet ve tahsil eden zatdır.
35 - (Meks)  : Ticaret mallarından öşr ve bac namiyle    alınacak olan vergidir. Bu vergileri cibayete memur olan kimseye de «mekkâs =
gümrükçü» adı verilmişdir. Öşr veya bacı cibayet etmeğe de meks denir.
Meks tabiri esasen bir şeyin eksikliğini, bir şeyin diğerinden eksik bir fiyatla alınmasını ve zulm ve teaddiyi ifade eder.
Tacirlerden alınacak vergi ile onların mallarına noksan arız olacağından bu cihetle bu vergiye «meks» adı verilmiş oluyor.
Bu memuriyet, gayri meşru bir veçhile cibayetde bulunulması haline nazaran şer'i şerif lisaniyle zem edilmiş ve bu sebeble bazı zevat, mekkâs
olmakdan kaçınmışlardır.
36 - (Mu'temİl) : Çalışmaya muktedir olan fakirdir, velev ki tutduğu işi, sanati güzelce yapmaya kadir bulunmasın.
37 - (Nisab)  : Zekât gibi bazı vecibelerin, haddi sirkat gibi bazı cezaların vücubüne alâmet olmak üzere şarii hakim tarafından nasb edilen
muayyen bir mikdardır. Zekâta nazaran iki yüz dirhem gümüşün nisab olması gibi.
38 - (Râhib) : Nesârâ taifesinden âbid, danişmend olan kimse demekdir. Cem'i  :  rehabibdir, Rehb ise korku, haşyet manasınadır.
39 - (Rikâz) : Lûgatde tesbit mânasına olan rekzden me'huz olub merkûz mânasında müstameldir.  Istılahda   :   yer altında hılkî olarak bulunan
madenler ile medfûn olan kenzlerden ibaretdir.
40 - (Sâî) : Mevasî denilen hayvanların vergilerini bulundukları yerlerde cibayet etmek üzere tayin edilen beytülmal memurudur ki, köylerde,
kabileler arasında dolaşarak bu vergiyi tahsil eder.
41 - (Zekât)  : Lûgatde nema tathir, güzel zikr manasınadır.    Lisanı şeriatde «bir mâlin muayyen bir mikdarım muayyen bir zaman sonra müs-tahik



olan bir kısım müslümanîara Haktealânm rızası için tamamen temlik ve ita etmekden ibaretdir.» [51]

 
Beytül'malin Varidat Menbalar! Ve Sarp Mahalleri   :
 
42 - Beytülmâli müslimîn denilen devleti islâmij'ye malîyye hazinseinin başbca varidat, menbalan dört nevidir  :
(1)  :  Emvali zahirenin öşrü, tüccardan alınan gümrük rüsumu.
Bu nevi varidatın mahali sarfı, fakirler, parası/, kalan yolcular, borcunu ödemeden âciz medyunlar, kitabet bedelini edaya knriir olamayan mültâteh-
erzakı bulunmayan gaziler, öşr nıcmurl.'in  vesnireJir.
(2)  : Haraç, cizye, ecnebilerden alınan hediyeler,    harbsiz olarak elde edilen müsaleha bedelleri vesaire.
Bunların mahali sarfı, umum müslümanların mesalihiclir. Bu mesalih, sinirleri sed ve takviye, yollan ve köprüleri inşa ve imar, mücahidler ile
ailelerinin maişetlerini temin, devlet memurlarının ve İlm sahihlerinin maaşlarını tesviye gibi şeylerdir.
(3) :  Rikâz denilen madenler ile kadîm kcnzlerin ve harb neticesinde düşmandan alınan ganaimin muayyen bir kısmı.
Bunların mahalli sarfı, fakirler, kimsesiz muhtaç yetimler, parasız kalmış yolculardır.
(4) : Lûkatalar, vâris bırakmaksızın ölenlerin terikeleri, velîsi bulunmayan maktullerin diyetleri.
Bu nevi varidatın sarf mahallesi de lâkitlerin, velîsiz fakir çocukların nafakaları, tedavi ücretleri, teçhiz ve tekfinleri, hastahaneler vesairedir.

Bu dört nevi varidatdan her biri, lüzumuna göre diğerinin masrafına muvakkaten tahsis edilebilir. Mebsut, Bedayı, Hindİyye. 
[52]

 
Emvali Zahire Ve Bâtına :
 
43 - Emval denilen şeyler, vergiye tabi ve binaenaleyh beytülmâlin varidatından madud olsun olmasın esasen emvali zahire ve emvali bâtına
namiyle iki kısma ayrılır.
44 - : Emvali zahire, yukarıda beyan olunduğu üzere ekinlerden, mey-valardan, bir kısım mevaşî denilen hayvanlar ile bir bcldednn diğer beldeye
ticaret için nakledilen mallardan ibaretdir. Bu kabil malların zekât, sadaka, öşür ve saire namiyle yad olunan vergilerini cibayet hakkı, hükümeti
islâ-miyyeye aiddir. Hattâ zekât itası, yalnız müslümanlara mahsus ise de ticaret mallarından öşür namiyle şeraiti dairesinde bir vergi alınması
yalnız müslümanlara mahsus değildir. Bu vergi, aşağıda yazıldığı veçhile islâm hükümetinin himayesine mazhar olan gayri müsli tacirlerden de
istifa edilir.
45 - :  Emvali batmada sahihlerinin ikametgâhında veya ticarethanelerinde bulunub ihfası kabil olan altın, gümüş ile ticaret eşyasından ibaretdir.
Bu kabil mallardan zekât namiyle muayyen bir kısmın  fukaraya  vesaireye tesadduk edilmesi müslümanlar için bir vazife ise do bunu bizzat
hükümet istifa etmez. Gayri müslimler ise esasen böyle bir vazife ile mükellef değildirler.
Vâkıâ asrı saadetde ve ondan sonra Hazreti. Osmanın hilâfeti zamanına kadar müslümanların emvali bfıtınasmdfin şeraiti dahilimle zekât tahsili de
hükümeti islâmiyyeye aid idi. Şöyle ki : nisaba mâlik olan, yani : havayici asliyesinden başka en az iki yüz dirhem gümrüş veya yirmi miskal altın
mik-darı nakde veya ticaret eşyasına mâlik bulunan her âkil, baliğ müslüman dan, bunların üzerinden bir sene geçmek şartiyle kırkda biri
«musaddik» denilen hükümet memuru vasıtasiyle tahsil edilerek şer'an muayyen masrafına tevzi edilirdi.
Hazreti Osmanın zamanında ise İslâm ülkesi pek ziyade genişlemiş, müslümanlar çoğalmış, bu cihetle zekâtın hükümet memurları vasıtasiyle tahsil
edilmesi bazı müşkilâta ve yolsuz harekâta sebebiyet vermeğe başlamış olduğundan bu kabil malların zekâtlarım vermek, sahiblerinin diyanetine
tevdi edilmiş, bunların hükümet tahsildarları vasıtasiyle cibayet edilmemesi, cun> huri müslimîn tarafından muvafık görülmüşdür.
Binaenaleyh bir veliyyül'emr, emvali batmanın zekâtlarını sahihlerinden cebren ahz edemez. Çünkü aksi takdirde icmaı ümmete muhalefetde
bulunmuş olur. Şu kadar var ki, bu malların zekâtlarını sahihleri vermedikleri takdirde bunları veliyyül'emr, cebren ahz ederek meşru mahallerine
sarf edebilir.
46 - :  Beytülmâlin varidat    menbâfan olan emvali    zahireden, emvali zahireden, emvali ticariyyeden ve haraç ile cizyeden, rîkâz ile ganaim
mallarından alınacak vergilere ve bir kısım hediyelerden, müsaleha bedellerinden, lûkatalardan, diyetler ile terikelerden ibaret mallara dair aşağıda
sırasiyle malûmat verüecekdir.
Burada şunu kaydedelim ki, emvali zahireden olan kinler ile meyvalar-dan alınacak vergiler, araziye göre tebeddül eder. îsîâm ülkesindeki arazi İse
araziyi Öşriyye, araziyi haraciyye, araziyi mevat, araziyi memleket, araziyi memlûke namiyle beş kısma ayrılır. Nitekim bunların mahiyetleri

ıstılah kısmında yazılmişdır. 
[53]

 
Araziyi Öşriyyedeki   Ekinlerden,  Meyvalardan Alınacak Vergiler   :
 
47 - :  Araziyi öşriyye;  yağmur veya dere veya nehir sularîyle sular-dığı takdirde mahsulâtının onda biri; kovalar ile, dolablar ile sulandığı veya
suyu para ile alındığı takdirde de yirmide biri hükümet namına öşr adiyle tahsil edilir. Tohum ve amele ücretleri gibi masraflar nazara alınmaz.
48 - : Araziyi Öşriyyeden alınacak olan öşür ve nısı föşürden ibaret vergiler, sahiblerinin vefatiyîe sakıt olmaz;  belki terikelerinden istifa  olunur.
Kezalik : bu arazi bir cihete vakf edilse bu vergisi sakıt olmaz. Araziyi öşriyyede bir sene    içinde    kaç defa    mahsulât vücude gelirse her
defasında vergi istifa edilir.
49 - : Araziyi öşriyyeden biri, hem yağmur veya nehr  hem de dolab ve saire gibi bir âletle sulanacak olsa galibe  itibar olunur.  Müsavi oldukları
takdirde - mükellefin lehine olarak - mahsulâtının yirmide biri alınır.
«Eimmei selâseye güre yirmid ebirinin durtte üçü alınır. Meselâ  :  mahsulât seksen kileden ibaret olsa bundan üç kile vergi alınır,)
50 -  : Araziyi öşriyyeden alınacak  vergilerde  mal sahibi değil,  arazi nazara alınır.  Binaenaleyh arazi sahibi, gerek  çocuk ve gerek mecnun ve
gerek vakıf olsun vergisi istifa olunur.
51  -   :   Araziyi öşriyye birisinin  ,  ekinler  de başka   birisinin,  meselâ: tnüstecirin   olsa  mahsulâtın   vergisi,   imamı   Azama   göre   arazi  



sahibinden îmameyne göre de mahsulât sahibinden aîınır.     Mtiftabih  olan,  Imameyn kavlidir. «(Eimmei selâsenin İçtihatları da îmameyn
veçhiledir.)
52 - : Araziyi öşriyye, müzarea suretiyle idare olunduğu takdirde mahsulâtının İktiza eden vergisi,  tmami  Azama göre arazi     sahibinden  alınır,
îmameyne göre bu vergiyi arazi sahibiyle âmil, hisseleri nisbetinde verirler.
53 - :  Araziyi öşriyyenin mahsulâtı satılacak olsa bakılır  :  eğer mahsulât yetişmiş  ise vergisi  arazi     sahibinden,  yetişmiş     değilse  müşteriden
alınır.
54 - : Araziyi  öşriyye     üzerinde  yatişib  sahihleri     tarafından  kasden vücude getirilmiş olmayan çubuklardan,  kamışlardan,  çoğan 
ağaçlarından, ağaç sakızından çörek otu vesaire gibi nebatî devalardan öşür vesaire namiyle vergi alınmaz. Fakat arazi, bu gibi şeyleri yetiştirmeğe
tahsis edilmiş ise o takdirde bu gibi mahsulâtdan da öşür veya nısıf öşür nisbetinde bir vergi alınır.
55 - : Araziyi öşriyyede vücude gelen buğday, arpa, yulaf, darı, mısır, pirinç  gibi  hububat;   ceviz,   fındık,   fıstık,   badem,   zeytin,   palamut,  
keten, kotentohumu, dut yaprağı, pamuk, nohuf. mercimek, purc;ı!:, susam, soğan, sarımsak, biber, kimyon, hardal, bakla, pnllrcnn, za^fYan,
fesleğen, şekerkamışı. kudrethelvası, kavun, karpuz, hıyar vesair sebzelerin kâffesi vergiye tabidir.
Yenilmek suretiyle kendilerinden istifade olunmayıu da yalnız ziraat veya tedavi için kullanılan kavun, karpuz ve hatmi tohumlarından, hurma
yaprağından, zamk ve işnandan, samandan ve mubah meralradan biçilen otlardan ise öşür alınmaz.
56 - : ötedenberi üzümünden Öşür alınagelen bağlara ekilen soğan ve sarmısakdan  ve  bu  bağların  derunundaki  ağaçların  aralarına  ekilen 
şeylerin mahsulâtından öşür namiyle onda veya yirmide bir vergi alınır.
57 - : Kadîmen   öşrü alman bağların içlerinde haneler yapılsa da yine bunların öşrü alınır. Bu bağlar, o hanelerin avlısı sayılmaz.
58 - : Araziyi öşriyye dahilinde vücude getirilen ballardan az olsun çok olsun onda bir nisbetinde bir vergi nltmr.
«(imam Mâlik i!e îmam Şafiiye güre baldan vergi alınmaz.)
59  -   : Meyvalar ile ekinlerin vergilerini ahze  istihkak,  ne zamandan itibaren hâsı! olacağı hususunda çimmenin ihtilâfı vnrdır. Bu zaman, imamı
Azam  ile  imam   Züfere  göre   bunların   salâhı   zahir,   Fesadından   emniyyet hâsıl olduğu vakitdir. imam Ebu Yusuf e göre hasada imkân   
hâsıl olduğu vakitdir. imam Muhammede göre de bilfi'l hasad edilib tarlasında istif.edildiği vakitdir.
«(Şafiîlere göre hububatın kuvvetlendiği, meyvaların saiâhı zahir olduğu günden itibaren zekâtları, vergileri vacib olur.)
60 - : Meyvalar ile ekinlere aid vergilerin ahze istihkak zamanı hakkındaki ihtilâf üzerine bazı meseleler teferru' eder. Ezcümle bir ekin veya meyva
henüz yetişib yetişmemiş bir halde iken sahibi bunu yese veya başkasına yedirse imam Azama göre bunun öşrünü zamin olur. imam Ebu Yusuf ile
îmarcı Muhammede göre zamin olmaz. Bazı fukahaca da bunlardan maruf veçhile biraz mikdar yenilmesi, zamanı icab etmez. Fakat badelhasad
yenilmesi, bilittifak zamanı mucib olur.
Maahaza  bunlardan - harman  sürülmedikçe - bilfi'l     Öşür  alınmaz. Henüz çimen halinde bulunan mahsulâtdan öşür istemek, caiz değildir. Üzüm
bağlarından alınacak öşür de üzümlerin kesildiği zaman alınır.
61 - : Aşar memuru, öşrü harman yerinde tesellüm eder. Ahali verecekleri Öşrü hükümetin anbanna kadar götürmekle mükellef olmaz.
62 - : Araziyi öşriyyeyi sah;bi bir müddet muattal bırakacak olsa vergisi ile mükellef olmaz, velev ki zer'a- kadir olsun.
63 - : Araziyi öşriyyenin mahsulâtı badeFhasad sahibinin sun'i olmaksızın telef olsa veya çalmsa Öşrü sakıt olur.
64 - : Araziyi öşriyyeden tahakkuk eden öşür, veliyyül'emr tarafından tahsil edilmediği takdirde bizzat sahihleri tarafından fukaraya tevzi edilir. Bu
husuşdaki mükellefiyet, bu arazi sahihlerinden başka türlü sakıt olmaz.
65 - Araziyi öşriyyeden birinin öşrünü veliyyül'emr almayıb sahibine bağışlasa bakılır : eğer sahibi fakir ise veliyyül'emre zaman lâzım gelmez.
Çünkü bu verginin mahalli sarfı fakirlerdir. Bu halde vergi yerine sarf edil miş olur. Fakat zengin ise bu öşür, kendisine bir atiyye mahiyetinde
bulunacağından bu halde bunu veliyyül'emr zamin olur. Şöyle ki : bu mikdar bir malı beytülmalin haraca aid kısmından alarak sadakalara aid olan
kısmına nakl eder, yani: bu atiyeyi haraç kısmından vermiş olur. Haraç ise görülecek maslahata mebni fakirlere de, zenginlere de sarf edilebilir. 
66 - : Hububat ile meyvaların vesair araziyi öşriyye mahsulâtının vergiye tabi olmaları için muayyen bir mikdarda bulunmaları, yani : bir nisab ile
mukayyed bulunmaları lâzım mıdır, değil midir?.
Bu mesele beynel'eimme ihtilâfı bulunmakdadır. Şöyle ki : imamı Azama göre bunlar çok olsunlar az olsunlar her halde vergiye tabidirler. Fakat
îmameyne göre beş vesak = üç yüz sa' (312000 dirhem) mikdarı olmayan hu-bubatdan ve nâsm elinde bir sene kalamayacak olan sebzelerden vergi
alınmaz, meğer ki bunlar ticaret için olsun. O takdirde kıymetleri iki yüz dirheme baliğ olursa vergileri alınır. Hidaye, Bahri Raik, Hİndiyye.
«(Eİmmei selâseye göre de mahsulâtın nisabı en az beş vesakdır, bundan noksan olan mahsulâtdan Öşür alınmaz. Sebzeler de öşre tabi değildir.
Fıkhı Şafiîde deniliyor ki : Musaffa olan hububatın nisabı beş, kabuk-lariyle iddihar olunub kabuklariyle yenilmeyen buğday, pirinç gibi hububatın
nisabı da on vesakdır. Beş vesak ise bin altı yüz rıtlı bağdadîdir veya üç yüz sa'dır.
Fıkhı Hanbelîde de deniliyor ki : hububat ile meyvaların vergileri - sadakaları alınabilmek için iki şart vardır. Birincisi : bunlar nisab mikda-rina
baliğ olmalıdırlar. Bu nisab ise kabuklarından tasfiye edilmiş hububat ile kurutulmuş hurmalar için beş vesakdır. Beş vesak üe üç yüz sa'dır.
ikincisi : bu vergiyi verecek kimseler, bu verginin vücubü zamanında nisaba mâlik bulunmalıdırlar. Vakti vücub ise hububatın kuvvetlendiği,
meyvaların da salâhları zahir olduğu zamandır. Kitabül'üm, Tuhfetül'muhtac.)
(imam Ebu Yusüfe göre hububâtdan her hangisi diğerine zam edilerek mecmuu nisab mikdarma, yani : beş vesaka baliğ oldu mu zekâtı lâzım gelir.
îmam Muhammede, imam Şafiiye,    Süfyanı Sevrîye ve zahiriyye göre buğday, arpaya, hurma bunların hiç birine zam edilmez.
imam Mâlike göre buğday, arpa bir sınıf sayılır. Bunlar zekâtda biri-birine zammedilir. Nohud, bakla, böğrülce, mercimek, burçak, delüce de bir
sınıf addedilerek diğerine zam edilir. Pirinç, darı, susam ise muhtelif .sınıf Iardir, başkalarına zam edilmezler.
(Bir senede iki defa husule gelen ekinler, biribirine zam edilmez. Binaenaleyh her biri beş vesakdan noksan olursa zekâtları lâzım gelmez. (Elmu-

hallâ.) 
[54]

 
Araziyi   Haraciyyeden     Ve Araziyi   Mevatdan     Alınacak Vergiler :
 
67 - : Araziyi hariciyyeden   ve ihya edilen bir kısım araziyi mevatdan muayyen mesahalara göre beytüTmâl namına alınan vergilere «haraç» adı



verilir ki, haracı mukaseme ve haracı muvazzaf namiyle iki kısma ayrılır. Istılah kısmına müracaat!.
68 - : Araziyi mevatdan ihya edilen yerlerin vergileri, bu arazinin kesb etdiği mahiyete göre istifa edilir. Şöyle ki  bu yerler, araziyi öşriyyeden
madud olduğu takdirde yukarıda bildirilen nisbetler dairesinde mahsulâtından vergi alınır. Araziyi haraciyyeden sayıldığı takdirde ise aşağıda yazılı
olduğu veçhile araziyi haraciyye vergileri hakkındaki ahkâma tabi olur.
69 - : Haracı mukaseme ve muvazzafın mikdan, yerin tahammülüne göre mahsulâtın öşründen nihayet nısfına kadar muadil olur, bu mikdardan
fazla olamaz. Velev ki arazinin daha ziyade haraca kabil'yeti bulunsun. Hattâ arazinin kabiliyeti görülmediği takdirde tarh edilmiş olan haracı
muvazzaf mikdarı yarısına kadar tenzil edilebilir.
Meselâ : bir arazinin mahsulâtı, verilecek haracı muvazzafın iki mislinden dûn olsa bu haraç mikdarı tenzil edilir.
70 - : Vaktiyle Hazreti Ömer (radiyallahü tealâ anh) zamanında haracı muvazzafa tabi, sulu ekin tarlalarının her ceribi = dönümü için bir sa' ile bir
dirhem, yoncanın ve susamın her dönümü için beş dirhem, ağaçları muttasıl üzüm bağlariyle hurma bahçelerinin her dönümü için on dirhem;
karpuz, kavun ve sair sebzelerin, her dönümü İçin de üç dirhem haraç vazedil-mişdi. Bu nisbete her asırda riayet edilmesi, muktezayi adalet
görülmekde, bundan fazla haraç alınması, sair ümerai müslimîn için gayri caiz sayılmak dadır.
71 - : Haracı mukasemede mahsulâtın onda bir, sekizde bir, yedide bir gibi muayyen bir mikdarının, haracı muvazzafda senevi muayyen bir meblâ‐
ğın beytül'mal namına alınması asidir. Bununla beraber bu iki nevi haraç, arazi sahiblerîyle veliyyül'emr tarafından mezun olan vergi memurları
arasında şu vecihlerden biriyle de bitterazî tesviye edilebilir.
(1)  :  Arazinin haline, mahsulâtın mikdarına göre mukaaten muayyen bir mikdar para alınır.
(2)  :  Arazideki ağaçların mikdarına göre  bir  meblâğ takdir  edilerek alınır.
(3) : Arazideki ekinler ile ağaçların meyvaları    sahibleriyle beytülmal memuru arasında bir nisbet dahilinde taksim edilir. Meselâ : arazinin bin
kuruşdan ibaret olan haracı muvazzafına bedel, mahsulâtının biri bitterazi vergi olarak tahsil edilebilir.
72 - : Araziyi haraciyyeye üzüm çubukları veya sair meyva ağaçları dikilecek olsa bunların semereleri husule gelinceye kadar ve arazinin evvelki
haracı kemafissabık tahsil edilir.  Bilâhare semere husule     gelince haraç bunlardan alınmaya başlanır. Şu kadar var ki alınacak haraç, dönüm
başına on dirhemden zaid, evvelki haraç mikdarından noksan olamaz.
Bilâkis bağ halinde bulunan bir araziyi haraciyye üzerinden çubukları kesilerek mezrea haline getirilecek olsa kemakân bağ halindeki haraca tabi
olur. Çünkü bu arazinin mutasarrıfı daha yüksek semere almaya kadir iken daha aşağı mahsulât almaya razı olmakla beytülmâlin hukukunu ihlâl
edemez, meğer ki mezre halindeki mahsulât daha kıymetli olsun.
73 -  :  Ellerindeki arazinin haracı mütefavit    olan bir karye ahalisi, müsavat üzere haraca tabi tutulmalarını taleb etdiklerinde bakılır : eğer bu
arazinin vaktiyle müsavat üzere haraca tabi tutulmuş olduğu bilinirse ona göre muamele yapılır. Ve eğer müsavat üzere haraca tabi olub olmadığı

malûm bulunmazsa haraçları hâli üzere bırakılır. 
[55]

 
Haracın Sukutnu İcab Edib Etmeyen Haller :
 
74 - Araziyi haraciyye,  mâliki tarafından bir  cihete vakf  edilmekle haraciyye olmakdan çıkmaz. Binaenaleyh bu araziden muayyen olan haracı
kemafissabık istifa edilir.
Kezalik : araziyi haraciyyenin zimmî olan sahibi, müslüman olsa veya bu araziyi bir müslümana satsa bu arazinin haracı öşre tebeddül etmez.
«(imam Mâlike göre bu arazi, öşriyyeye tebeddül eder. Çünkü haracda zillet mânası vardır, bu, bir müslım hakkında ihdas ve ibka edilemez.)
Buna cevaben deniliyor ki : zillet mânası, haracın ilk defa vazedilme-sindedir. Bekasında değildir. Haracı rüûs ise bunun hilâfınadır, onda hem
İbtidaen hem de bekaen zillet vardır. Binaenaleyh bir gayri muslini, müslim olsa artık bu haracı baki kalmaz.
Bilâkis bir gayri müslim, araziyi öşriyyeden bir yeri satın alsa - İmamı Azama göre - üzerine haraç lâzım gelir. Çünkü Öşür, zekât demekdir. Gayri
müslim ise zekâta ehil değildir, imam Ebu Yusüfe göre iki kat öşür lâzım gelir. Zira bu yere evvelce fakirlerin haklan taallûk etmişdir. Gayri
müslimin hâli ise bu hakkı ifaya salih değildir. Artık hem fukaranın hakkı, hem de haraca bedel ikinci öşür istifa edilir, imam Muhammede göre bir
öşür alınmakla iktifa çdilir.
«(İmam Mâlike göre bu yeri müslümanlara satmaya icbar edilir. Tâ kî bundan zekât alınması devam etsin.
İmam Şafiîye göre gayri müslimin bu yeri alması esasen caiz olmaz. Çünkü bundaki zekât hakkı ihlâl  edilemez.  Diğer bir kavline göre de o gayri
müslimden hem öşür, hem de haraç alınır, Ibni Ebi Leylâmn kavli de böyledir. Şüreyk îbni Abdillâha göre bu yerden öşür de, haraç da alınmaz.
Nasıl ki bir gayri müslimin bir müslümandan satın aldığı hayvanatı saîme hakkında da böyle bir şey lâzım gelmez.)
Fakat bu kıyas sahih değildir. Çünkü araziyi namiyye, dari islâmda bir vazifeden - - vergiden hâli olamaz. Sair emval ise böyle değildir. Mebsutı
Serahsî.
75 - : Araziyi haraciyyenin haracı veliyyül'emr tarafından bir kimseye ikta   =   tevcih  edilse  o kimse,  bu  haracı  istifa  eder,   veliyyül'emrin  yeni
bir kararı bulunmadıkça bu haracı artıramaz.
76 - :  Araziyi haraciyyenin mahsulâtı, ihtirazı mümkün olan gayri semavî bir âfet ile, meselâ  : hayvanatın tarlaya sokulmasiyle telef veya ba-
del'hasad harmanda herhangi bir suretle zayi olsa muayyen olan haracı sakıt olmz.
77 - : Suları kesilen veya su baskınına uğrayan veya ekinlerine âfeti semaviye isabet eden araziyi haracîyyeden haraç alınmaz. Şu kadar var ki
mahsulâtı yangın gibi, şiddetli soğuk gibi bir semavî  âfet ile mahv olan bir araziyi haraciyye, haracı muvazzafa tabi olub da ayni sene içinde tekrar
ekilib mahsulâtını almaya imkân bulunduğu takdirde muayyen haracı istifa edilir. Bu imkân en az üç ay ile mukayyeddir.
78 - : Araziyi    haraciyyenin    mahsulâtından    bir kısmı,    haracı muvazzafı iskat edecek bir sebeple telef olub da bir kısmı kalacak olsa bakılır:
eğer bu kalan kısım, o mahsulât için sarf edilen mebaliğden başka alınacak haracın en az iki misline muadil ise muayyen haraç alınır, bundan
noksan ise yalnız bunun yarısı istifa olunur.
Meselâ, baki kalan kısım, masrafdan sonra her dönüm başına iki sa' ile iki dirhem mikdarına baliğ olsa her dönüm başına tarh edilmiş olan bir sa' ile
bir dirhem haraç alınır. Fakat bundan da noksan ise yalnız bunun yarısı haracı muvazzaf olarak tahsil edilir, fazla bir şey alınamaz. 79 - : Haracı
muhafaza tabi olan araziyi herhangi bir kimsenin men'ine mebni sahibi ekmeğe kabir olmasa haracı sâkit olur. Nitekim herhangi bir sebeple



ekilmeyen araziyi haraciyyenin haracı mukasemesi de sâkit bulunur.
80 - : Haracı muvazzafa tabi olan araziyi mâliki ekmeksizin başkasına satacak olsa bakılır : eğer o sene içinde o araziyi ekmeğe kâfi bir müddet
mevcut ise haracı müşteriden alınır, böyle bir müddet kalmamış ise haracı bayiinden tahsil edilir.
81 - : Araziyi haraciyyenin mâliki, arazisini ekmekden âciz kalsa veliyyül'emr muhayyer olur, isterse o araziyi başkasına müzareaya verib
mâlikinin hissesinden haracını istifa eder, isterse icareye verib haracı bedeli icareden alır, isterse beytülmâl vasıtasiyle ekdirir, meselâ  : mâlikine
kâfi mikdarda tohum ve saire borç vererek ziraati temin eder. Bunların hiç biri mümkün olmadığı takdirde o araziyi satıb semeninden tahakkuk
etmiş olan haracı muvazzafı tahsil eder. Çünkü zararı âmmı def için zararı hâs iltizam olunur.
Bu arazi, bilâhare zer'a kadir olunca mâlikine iade edilir. Meğer ki satılmış olsun.
Bir kimse, araziyi öşriyye veya haraciyyeden bir yeri mahza ticaret için satın alsa bundan dolayı kendisine zekât lâzım gelmez, belki yine öşrü veya
haracı lâzım gelir. Çünkü zekât ile bunlar içtima etmez. Mebsut.
82 - : Araziyi haraciyye, mâliki tarafından fukaraya mesken veya gailesi alınmak üzere han, yahut âmme için makbere ittihaz edilse - sahih olan
kavle nazaran - haracı sakıt olur.
83 - : Gayri müsmir ağaçlardan, tarlaların etrafında bulunan dağınık meyva ağaçlarından ve sel sularının araziyi basmasına mani olmak için

sınırlarda dikilmiş ağaçlardan haraç alınmaz. Bedayî, Bahri Raik, Düri Muhtar, Hindiyye. 
[56]

 
Araziyi Memleket = Emiriyye Mahsulatından Alınacak Vergiler :
 
84 - : Araziyi memleket, veliyyüFemrin müsaadesiyle bâ tapu talibleri-ne tevcih edilir, uhdelerine tevci hedilen kimseler, bu arazinin sahibi değil,
mutasarrıfı ve müste'ciri bulunmuş olurlar. Kira bedeli olarak mutasarrıflarından her sene ya maktuan bir bedel alınır ki bu, senevi muayyen bir
vergi demekdir. Yahut bu arazi ekildikçe hâsılatından onda bir, dokuzda bir, sekizde bir gibi bir hisse beytül'mâl namına istifa edilir.
Mutasarrıfları tarafından verilen bu vergi veya bu hisse, kendilerine nazaran bedeli icare, hükümete nazaran haraç mesabesindedir. Binaenaleyh bu
arazi mahsulâtından artık öşür verilmesi lâzım gelmez. Çünkü bir kerre îmamı Azamın içtihadına göre öşür, mucire lâzım gelir. Mucir ise bu
arazide beytül'maldır. Sonra verilen bu bedeli icar, bir haracı muvazzaf, hisse ise bir haracı mukaseme mesabesindedir. Haraç ile öşür İse bir arazide
içtima etmez.
Türkiyedeki arazi, umumiyeti itibariyle bu kabildendir. Artık bu arazi, ne Öşre, ne de ayrıca haraca tabi değildir. ReddüTmuhtar.
Fakat araziyi memleket mahsulâtından nisab haddine baliğ, ihtiyacdan zaid bir mikdarı ticaret maksadiyle der anbar edilmiş olursa bunun
üzerinden bir sene geçince zekâtı icab eder. Nitekim öşrü verilen buğdayın sahibine kifayet edecek mikdanndan ziyadesi ticaret niyetiyle hıfz
nisab mikdarı oîub üzerinden bir sene geçince zekâtı lâzım gelir. Abdurrahİm fetâvâsı.
85 - : Araziyi memleket, mutasarrıflarının ellerinde muayyen ücretleri verildikçe nez' edilemez, onların vârislerine şer'an mevrus da olmaz, Şu
kadar var ki veliyyül'emr, beytülmâl için nafi görürse bunların vârislere intikaline müsaade edebilir. Nitekim bu arazi,    Türkiyede bir kanun
dahilinde vârislere intikal etmekdedir.
Muattal bırakılarak hükümete aid vergisi istifa edilemiyen arazinin mutasarrıfları elinden alınması hakkında da ayrıca hükümler vardır.
86 - : Araziyi memleketden bazı parçaların (çiftliklerin vergileri, bey-tülmâlden vazife almaya    istihkak'ları olan zevata veliyyül'emr    tarafından
tevcih edilebilir. Bu tevcihe ikta denir.
Bu zatlar, o araziden minel'kadîm ne veçhile ve ne nisbetde vergi veya hisse alına gelmiş ise onu tağyir ederek fazla bir şey alamazlar. Meğer ki bu
arazi hakkında veliyyül'emr tarafından ayrıca bir karar ittihaz edilsin. Dürri Muhtar, Reddi Muhtar.)
87 - : Vaktiyle Türkiyede Umar, zeamet, hâs namiyle    sihapilere, kumandanlara vesair ricale tevcih edilen arazi, ikta kabilinden bulunmuşdu.
îktaın diğer bir nevi de vardır ki, böyle bir arazi parçasının hükümet tarafından bir zata tamamen temlik edilmesi suretiyle olur. 11u halde o arazi
hakkında sırf araziyi memlûke hükmü cereyan eder.
88 - : İslâm ülkesindeki   sahralar, dağlar, araziyi gayri    memlûkeden madud, hükümete aiddir. Hükümet tarafından ecnebilere, yol kesicilere karşı
himaye edilen bu gibi yerlerde yetişen mahsulâtdan vehusuîe gelen ballardan onda biri beytülmâl nâmına alınır. Çünkü bunlara   mâlikiyyetden
mak-sad, nemadır. Nema hâsıl olunca hükümet namına mâlikiyet husule gelmiş olur.
Bu mesele, imamı Azama ile îmam Muhammede göredir, imam Ebu Yu-süfe göre dağlarda bulunan nebatat vesaireden beytülmâl namına bir şey
alınmaz. Çünkü dağlar, araziyi memlûkeden değildir. Hidaye, Reddi Muhtar, Hindiyye.
89 - : Sahralarda, dağlarda vesair arazide sayd edilen hayvanlardan dolayı vergi alınmaz. Çünkü bu hayvanlar, hükümetin himayesinde sayılmaz.
Hüdayı nâbit olub cibali mübaheden kesilen kerestelerden de öşür alınmaz. Fakat ticaret için vücude getirilen ağaçlık ve kamışlıkdan kesilib
satılan odunlardan, kamışlardan öşür alınır.

90 - : Yeri araziyi emiriyyeden, gürumu ise mülk olarak satın alman bağdan zekât lâzım olmaz. Abdurahim fetavası. 
[57]

 
Araziyi Memlûke Mahsulâtının Vergileri :
 
91  - : Sırf araziyi memlûke mahsulâtından da öşür sureliyle vergi alınır. Hattâ vaktiyle araziyi   haraciyye veya saire kabilinden    iken bilâhare
araziyi memlûkei sırfa sırasına geçen araziden de bu öşür alınır :
Meselâ : mâliklerinin tamamen inkıraziyle beytiH'mâle intikal edib de velîyyüFemrin müsaadesiyle bir müslümana sahihan satılan bir araziyi
haraciyye, haraciyye olmakdan kurtulur. Binaenaleyh bundan artık haraç namına bir şey alınmaz. Fakat bu arazi ekilince mahsulâtından Öşür veya
nısıf öşür verilmesi lâzım gelir. Çünkü bu öşür, bu mahsulâtın zekâtıdır, üzerinde husule geldiği arazinin sırf araziyi memlûkeden olub
olmamasiyie meşrut değildir.
92 - : Mülk haneler vergiye tâbi olmadığı gibi bu hanelerin bahçelerindeki ağaçların meyvalarından da vergi alınmaz. Bu bahçeler hanelere
tabidirler.



Fakat bir müslüman, mâlik olduğu hanesini veya mezreasını bostan haline getirse mahsulâtı Öşre tabi olur. Bu bostan, gerek mai öşr ile ve gerek

mai haraç ile suvarılsın. Bedâyî, Kâfi, Hindiyye. 
[58]

 
Hayvanatı Ehliyye Vergileri  :
 
93 - : Hayvanatı ehliyyeniri «s'aime» denilen kısmında muayyen rm'kdar-larda vergi alınabilir. Şöyle ki : senenin yarısından ziyade müddetle
meralarda otlamak suretiyle barınan ve kendilerinden süt, döl alınması veya kendilerinin semizlenib yağlanması matlûb olan koyun, sığır, deve
gibi müslÜ-manlara aid hayvnaatı ünsiyyeden senede bir defa «sâî» denilen tahsildar vasıtasiyle bir muayyen nisbet dahilinde vergi alınır ki buna
«mevaşî sadakası» adı verilir.
Bu hayvanatdan vergi alınabilmesi için aşağıda yazıldığı veçhile bes şart vardır :
94 - : Bu hayvanların mâlikleri; âkil, baliğ, hür ve müslüman olmalıdırlar.
Binaenaleyh bu evsafı haiz olmayan kimselere aid olan hayvanatdan Öşür, sadaka namiyle vergi alınamaz.
95 - : Bu hayvanlar, sütleri, dölleri alınmak veya semizlenmek için ittihaz edilmiş olmalıdırlar.
Binaenaleyh ziraatde kullanılmak veya kendilerine yük yüklemek İçin ittihaz edilen hayvanat, bu vergiye tâbi değildir.
96 - : Bu hayvanlar senenin yarısından ziyade mübahül'intifa olan meralarda beslenmiş olmalıdırlar.
Binaenaleyh bu nlüddetden noksan olarak mer'ada bulunan, mütebaki vakitlerde alef ile beslenilen hayvanlardan bu sadaka alınamaz.
97 - : Bu hayvanlar üzerine havelânı havi bulunmalı,   yani : bir senei kameriyye geçmiş olmalıdır.
Binaenaleyh henüz bir sene tamam olmadıkça bunlardan vergi alınamaz.
98 - : Bu hayvanlar, nisab mikdarma baliğ    bulunmalıdırlar. Bu nisabın azı; koyunlar ile keçiler için kırk, sığırlar ile mandalar için otuz, develer
için de beşdir;
Binaenaleyh bir kimsenin hayvanları bu mikdarlardan noksan olunca zekât vergisine tabi olmazlar. Bedayî, Dürri Muhtar, Bahri Raik.
«(îmam Şafiîye göre müteaddid kimselerin müştereken mâlik oldukları mahlut hayvanları nisab mikdarma baliğ olunca zekât lâzım gelir, velev ki
her birinin hissesi nisab mikdarma baliğ olmasın. Meselâ: müşterek kırk koyundan zekât gelir, velev ki bunlar yüz kişi arasında şayian müşterek
bulunsunlar. TuhfetüT muhtaç.)
(îmam Mâlike, Leyse, Zahirîlerden bazılarına göre deve, sığır, koyun sâime olsun olmasın zekâta tabidirler. Zahirîlerden bazılarına göre ise deve

hakkında hüküm böyledir. Koyun ile sığır hakkında ise sâime olmadıkça zekât lâzım gelmez. Elmuhallâ.) 
[59]

 
Koyunlardan Alınacak Vergiler   :
 
99 - : En az kırk koyundan bir, yüz yirmi bir koyundan iki, iki yüz bir koyundan üç, dört yüz koyundan dört koyun vergi alınır,
t)ört yüz koyundan sonra her yüz koyun için ayrıca bir köyün lâzım gelir. Meselâ : beş yüz koyundan beş, altı yüz koyundan altı koyun alınır,
aradaki miktarlar, vergiden müstesnadır.
Vergi olarak aynen alınacak koyunlar, lâakal birer yaşlarım doldurmuş, olmalıdırlar.
Keçi de koyundan madud, ayni hükme tabidir.
100 - : Vergiye tabi olan koyunlar ile keçiler, karışık bulunsalar galib olan cinsden vergi verilmesi müstahsendir.  Müsavi oldukları takdirde mal
sahibi muhayyer olur. Binaenaleyh bunlar    meselâ  : yirmi koyun ile yirmi keçiden ibaret bulunsa mal sahibi dilerse bir koyun ve dilerse bir keçi
vergi olarak sâîye verir.
101 - : Henüz birer yaşını ikmal etmemiş olan kuzulardan, oğlaklardan vergi - sadaka alınmaz. Fakat bunlar ile beraber sene nihayetinde bir yaşını
ikmal etmiş bir koyun veya bir keçi bulunursa hepsinden vergi alınır. Meselâ otuz kuzu ile on adet de koyun bulunsa bunlar bir koyun vergiye tabi
olurlar.
102  - : Müctemi olan nisabların tefriki caiz    olmadığı gibi müteferrik bulunan nisabların cem'i de caiz değildir.
Binaenaleyh bir kimsenin meselâ : seksen koyunu bulunsa bundan yalnız bir koyun vergi alınır. Fakat bu seksen koyun, iki kimse arasında nıs-
fiyyet üzere müşterek olursa her birinin hissesinden bir koyun tahsil edilir. Meğer ki şeriklerden biri çocuk olmak gibi bir sebeble bu sadaka ile
mükel lef bulunmasın. O halde onun hissesinden bir şey alınmaz.
103 - : Alınacak hayvanatı sâime sadakaları, îmamı Âzam ile îmam Ebu Yusüfe göre nisab mikdarma taallûk edib, sadakadan müstesne ma'füv olan
kısma taallûk etmez. îmam Muhammede göre ise her ikisine taallûk eder.
Binaenaleyh bir mükellefin meselâ : seksen koyunundan kırk danesi sene tamamından sonra telef olsa imamı Azama göre bir koyun imam

Muhammede göre ise yarım koyun verilmek icab eder. Hidaye, Hindiyye. 
[60]

 
Sığırlardan Alınacak Vergiler  :
 
104 - : Sâime bulunan en az otuz sığır için erkek veya dişi olarak bir yaşında bir buzağı vergi alınır. Ondan sonra kırk sığır için iki yaşında erkek
veya dişi bir dana, altmış sığır için birer yaşında iki buzağı, daha sonra her otuzda bir buğazı ve beher kırkda bir danahisabı üzere vergi alınır.
Meselâ : yetmiş sığır için bir buzağı ile iki yaşında bir dana, seksende iki dana, doksanda üç buzağı, yüzde bir dana ile iki buzağı yüz onda bir
buzağı ile iki dana verilmesi lâzım gelir.
Yüz yirmide dört otuz bulunduğundan dört buzağı, yahut üç kırk bulunduğu cihetle üç dana vermek hususunda sahibi muhayyerdir.
Kezalik : iki yüz kırkda sekiz buzağı, yahut altı dana vermekte muhayyerdir.
İşte bu kıyas üzere sığır cinsinin vergisi istifa olunur.
105 - : Mandalar da sığırdan madud, ayni hükme tabidir. Muhtelit oldukları takdirde birbirlerine zam olunurlar.



Sığırlar ile mandalar muhtelit oldukları takdirde bakılır : hangi cins galib ise vergi ondan alınır, müsavi oldukları takdirde âlânın ednasiyle ed-nanın
âlâsı nazara alınarak vasatından vergi istifa olunur.
106  - : Nisablar arasındaki mikdarlar, vergiden müstesnadır.
Meselâ : otuz dokuz sığırdan otuzu için bir buzağı lâzım gelir, mütebaki dokuzu için bir şey lâzım gelmez. Bedayî, Hindiyye.
«(Zahirîlere göre de mandalar, sığır sımfındandır. Elli sığırın zekâtı bir sığırdır. Bu hususda sahabei kiramın hükmü vardır, müteyakkan olan bir ic-

ma mevcuddur. Elmuhallâ.) 
[61]

 
Develerden Alınacak Vergiler  :
 
107  - : Sâimeden olan beş deveden dokuz deveye kadar bir koyun, on deveden on dört deveye kadar iki koyun, on beş   deveden on dokuz deveye
kadar üç koyun, yirmiden yirmi dört deveye kadar dört koyun verilir.
Yirmi beş deve için iki yaşında bir dişi deve, otuz altı deve için üç yaşında bir dişi deve, kırk altı deve için dört yaşında bir dişi deve, altmış bir deve
için beş yaşında bir dişi deve, yetmiş altı deve için üç yaşında iki dişi deve, doksan birdeve İçin yüz yirmiye kadar dört yaşında iki dişi deve verilir.
108  - : Yüz yirmi deveden sonra yüz kırk deveye kadar dört yaşında iki dişi devenin üzerine her beş devede bir koyun ilâve edilir.
Yüz kırk beş deve için dörf yaşında iki dişi deve ile iki yaşında bir dişi deve verilir.
Yüz elli deve için dört yaşında üç dişi deye verilir. Bundan sonra yüz yetmiş deveye kadar dört yaşında üç dişi devenin üzerine her beş devede bir
de koyun ilâve edilir.
109 - : Yüz yetmiş beşden yüz seksen beşe kadar, dört yaşında üç dişi deve ile iki yaşında bir de dişi bir deve verilir.
Yüz seksen altıdan yüz doksan beşe kadar dört yaşında üç dişi deve ile üç yaşında' bir dişi deve verilir.
Yüz doksan altından iki yüz deve için de dört yaşında dört dişi deve verilir.
110 - : İki.yüz deveden daha ziyade olan develer için de yüz elliden iki yüz deveye kadar olan vergi nisbeti tekrar olunur.
Meselâ ; iki yüz bir deveden iki yüz yetmiş beş deveye kadar dörder yaşında dört dişi deve ile beş de koyun verilmesi lâzım gelir.    
111 - : İki nisab arasındaki mikdar hisaba katılmaz.
Meselâ : beş deve için dokuz deveye kadar bir koyun verilir. On deye için de iki koyun verilir, aradaki dört deve ise vergiden müstesna bulunmuş
olur.
112 - : Vergi hususunda develerin erkekîeriyle dişileri, Arab develeriy-le Acem develeri müsavidir. Şu kadar var ki vergi olarak verilecek develerin
dişi olması şarttır. Erkek verildiği takdirde kıymet itibariyle alınır.
113  - : Deve yavruları için vergi alınmaz. Fakat bunlar an alariyle veya kendi cinslerinden sair büyük hayvanlar ile beraber bulundukîan takdirde
vergiye tabi olurlar.
114 - : Hnyvnnlnr, vergi hususunda analarına tabidirler.
Binaenaleyh bakarı ehli ile bakarı vahşî arasında doğan hayvanın anası bakarı ohlî ise^ nisaba dahil olur, bakarı vahşî ise nisaba dahil, vergiye tabi
olmaz.
Kezalik : koyun ile ceylândan tevellüd eden bir koyunun anası koyun ise nisaba dahil, vergiye tabi olur, ceylân ise olmaz.
115 - : Sâî = tahsildar, vergi olarak alacağı hayvanları mevcudun orta halli olanlarından alır. Maahaza bu hayvanların yerine kıymetlerini almak da
caizdir. Bu kıymet, bu verginin verildiği beldede tediye günündeki piyasaya göre tayin edilir.
116 - : Hükümeti islâmiye tarafından alman hayvanatı ehliye rüsumu, bunların zekâtları niyetile verilince bunların şer'î vergilerine = sadakalarına
mahsub edilebilir.
Meselâ : ağnam rüsumu, ağnam sadakasına niyyet edilerek verildiği takdirde bu sndaknya mahsub edilmiş olur.
Nitekim bir müslümanın ticaret mallarından hükümeti islâmiyyeye gümrük namiyle verdiği akçeyi zekât niyetiyle verirse - sahih olan kavle göre -
bu, zekât yerine geçer. Haniyye, Âli Efendi Fetâvâsı.
117 - : Sâime olan hayvanlar, sene nihayetinde vergileri tahakkuk edib de henüz istifa edilmeden telef olsalar artık vergileri tahsil edilemez. Çünkü
alınacak vergi, esasen bunların aynlerine taallûk eder, aynleri telef olunca - mahallin fevtine mebni - vergi de sakıt olur.
Badelhavl itlaf edilen hayvanların vergileri ise bundan müstesnadır, bunlar istifa edilirler.
118 - : Sâimeden olan hayvanların sahibi, sene nihayetinde henüz icab eden vergiyi vermeden vefat etse artık bu vergi terikesinden istifa edilemez.
Çünkü bu vergi, haddi zatında zekât demekdir. Zekât ise mükellefin niyetine merbuttur. Vefat vukuunda ise mükellefin niyetine imkân kalmaz.
Meğer ki mükellef hayatında bu verginin verilmesini vasiyyet etmiş olsun. Bu takdirde vârisleri tamamını    mücîz olmazlarsa bu vergi terikenin   
sülüsünden tahsil edilir.
119 - : Vergiye tâbi hayvanları sene nihayetinde sahibi başkasına sattığı takdirde bakılır : eğer saî, orada hazır ise muhayyerdir; dilerse bunların
içinden vergi = sadaka olarak aynen alınması icab eden hayvanın kıymetini satıcıdan alır. Bu halde satış muamelesi tamam olur. Dilerse bunu
aynen kabz eder. Bu takdirde o hayvan hakkındaki satış bâtıl olur. Fakat sâî, orada satış esnasında hazır bulunmamış olduğu    takdirde artık
müşteriden bir şey alamaz, sadaka olarak alınacak havvanın kıymetini satıcıdan istifa eder. Muhit, Kâdıhan, Hindiyye.
«(Zahirîlere göre de develer, hangi smıfdan olursa olsun hepsi de deve olub zekâtda nisabları, beşdir. Beş deveden dolayı bir koyun, verilmek
lâzımdır. Ona baliğ olunca iki koyun, on beşde üç koyun, yirmide dört koyun verilmek icab eder. Elmuhallâ.)
Afların, hımarlar ile katırların vergiye tâbi olub olmadıkları  :
120 - : Erkek ve dişi atlar, karışık bir halde   mer'alarda salıverilmiş oldukları takdirde - İmamı Âzam ile İmam Züferin içtihadlarına nazaran •-
vergiye = sadakaya tabi olurlar.
Bunların nisabı, bir rivayete göre beş, diğer bir rivayete göre üçdür. Fakat İmamı Azamdan rivayet edilen sahih bir kavle göre atlarda adede değil,
kıymete itibar olunur. Binaenaleyh kıymetlerinin kırkda biri nisbetinde vergi abnır. Meselâ : böyle bir atın kıymeti dört bin kuruş olsa vergisi yüz
kuruş olur.
121 - : Ticaret için olmayan hâlis erkek atları için vergi yoktur. Bunlar, gerek cihad için hazırlanmış olsun ve gerek olmasın. Fakat safi, yani :



aygırlar ile karışık olmayan ve sâime bulunan kısraklar, vergiye tabidirler, îmameyne göre ticaret için olmayan at cinsi vergiye tabi değildir. Gerek
erkeklerile dişileri, karışık bir halde bulunsun ve gerek bulunmasın. Müftabih olan da budur. Fakat bazı fukahaya göre bu hususda sahih olan,
İmamı Âzamin kavlidir.
122 - : Ticaret için olmayan hımarlar,    esterler, çift veya eşya nakli veya rîikûb için olnn hayvanlar ve en az altı ay alef ile beslenen hayvanlar

vergiye tabi değildirler. Bunlar, havaici asliyycdcn maduddurlar. Dürri Muhtar, Hindiyye. 
[62]

 
Ticaret Mallarından Alınacak Vergiler  :
 
123 - : Tacirler, islâm ülkesinde mallarını bir şehirden diğer bir şehire naklettikleri takdirde bu mallardan mikdarlarına göre şeraiti dairesinde âşir
denilen memur tarafından sadaka namiyle bir vergi alınır. Bu, bir nevi ka-zanç ve gümrük vergisi mahiyetindedir,
124 - : Âşir; hür, müslim, kuvvet ve necdetle muttasıf olub şehir.ve kasabalardan hariç, büyük bir rehküzerde ikamet ederek tüccarın serbestçe seyir
ve sefer etmelerini temin, mallarını yol kesicilerden vesaireden himaye ve siyanet eder, bunun mukabilinde de muayyen vergileri tahsilde bulunur,
125 - : Ticaret vergisi, hem müslümanlann, hem de zimmîler ile müs-te'minlerin ticaret mallarından istifa edilir. Bu ticaret malları, emtia
kabilinden olacağı gibi mevaşî, hububat, nükud ile huliyyat kabilinden de olabilir.
Aynları bakî kalmak üzere kendilerinden intifa ve istifade olunan kumaş, esvab, esliha, altın ve gümüşden yapılmış kablar, emtiadan maduddur.
Müfredi : meta'dır.
Aynleri istihlâk edilmek suretiyle kendilerinden istifade olunan buğday, arpa gibi mekîlât, dirhem ve dînar gibi bir kısım mevzunat, cevher, inci,
yüzük gibi huliyyatdan sayılan kıymetdar eşya, emtiadan madud değildir.
126 - : Tacirlerin seyir ve sefer halinde istishab etdikleri yukarıda yazılı mallar, bütün emvali zahire    hükmünde olub vergiye    tâbi bulunurlar.
Emvali zahirenin vergilerini - sadakalarını istifa ise hükümeti islâmiyyeye aid bir hakdır.
Binaenaleyh tacirler, bu vergileri kendi kendilerine istedikleri yerlere sarf edemezler. Maahaza bu vergilerin tacirlerden alınabilmesi için aşağıdaki
şartların tahakkukuna lüzum vardır.
127 - : Ticaret mallarının sahipleri âkil vebaliğ bulunmalıdırlar.
Binaenaleyh çocuk veya mecnun olan kimselerin ticaret mallarından vergi alınmaz. Çünkü müslüman olan bir çocuk veya mecnun, zekât vermekle
mükelef değildir. Bu vergi ise müslümanlar hakkında bir nevi zekât mahiyetindedir.
Zimmî bulunan çocuklar, mecnunlar ise bu vergi hususunda islâm ahkâmına tabidirler. Bundan yalnız müste'minler müstesnadırlar. Şöyle ki : dari
islâmda müste'min olarak bulunan gayri baliğ veya gayri âkil ecnebi bir tacirin mensub olduğu hükümet, kendi memleketinde çocuk veya mecnun
olan müslim tacirin mallarından vergi = gümrük rüsumu alıyorsa islâm hükümeti de o tacirin mallarından vergi alır ve illâ almaz.
128 - : Ticaret mallarının üzerinden bir senei kameriyye geçmiş bulunmalıdır ki, havli havelân denir.
Binaenaleyh nisabı teşkil eden bir mal, bir tacirin elinde bir sene kalmış olmadıkça vergiye tâbi olmaz. Bundan müste'minler müstesnadırlar. Şöyle
ki : dari İslama istîman ile gelen bîr harbînin ticaret malinden bir sene geçmesine bakılmaksızın - gümrük resmi olarak - bir vergi alınır. Fakat o
müste'min, dari islâmda bulundukça aradan bir sene geçmedikçe mallarından tekrar vergi alınmaz. Şu kadar var ki, aradan daha bir sene geçmeden
dari harbe gidib de müteakiben dari İslama avdet etse elindeki ticaret mallarından tekrar vergi alınır. Çünkü bu defa yeniden müste'min olarak
islâm ülkesine gelmiş olur.
129 - : Ticaret malları, bunlar ile seyrü seferde bulunan kimselerin şahsiyetlerine âid olmalıdır.
Binaenaleyh böyle bir kimsenin elinde bizaa, müdarebe, emanet tarikiyle bulunan mallardan vergi alınmaz. Çünkü aksi takdirde bu mallar
başkalarına aid olduğundan onların izin ve müsaadeleri olmaksızın gıyablarında vergilen alınmış olur. Bu ise muvafık mahzurdan salim değildir.
Şu kadar var ki hazır bulunan bir müdaribin ribhden hissesi, nisab mikdarına baliğ ise yalnız bu hisseden vergi alınır.
130 - : Ticaret malları mukabilinde sahihlerinin borcu bulunmamalıdır. Binaenaleyh müslüman veya zimmî olan bir tacirin elindeki bir ticaret
malına muadil borcu bulunduğu takdirde bundan vergi alınmaz. Bundan müste'minler müstesnadırlar, onların malları dari islâmda himaye edildiği
cihetle karşılığında vergi alınır, kendilerinin borçlu olup olmadıkları nazara alınmaz.
131 - : Ticaret mallarını Aşir, himayeye kadir olmalıdır.
Binaenaleyh bir beldeyi veya bir kasabayı tegalüben elde eden bir güruh, tacirlerin mallarından icab eden vergileri almış bulunsalar artık bu
mallardan başka vergi alınamaz. Çünkü bu vergiler, himaye mukabilinde almmakdadır. Himaye bulunmadıkça vergiye istihkak hâsıl olmaz.
132 - : Ticaret mallarının miktarı veya kıymeti nisabi zekât miktarına müsavi olmalıdır.  Binaenaleyh bundan - yani kıymetçe  iki yüz  dirhem,
gümüşden veya yirmi miskal altından - noksan olan bir ticaret malı, vergiye tabi  olmaz,  velev ki bir müste'mine  aid bulunsun.
133 - :  Nisab mikdarı,  senenin ibtidasiyle intihasında  nazara alınır, sene arasında nisaba noksan arız olmasına bakılmaz.
Meselâ : bir ticâret malı, sene bidayetinde nisab mikdarına baliğ iken bir kaç ay sonra noksanlaşıp da sene sonunda yine nisab mikdarına baliğ olsa
vergiye tabi olur. Fakat sene esnasında kamilen helak olsa artık havi bâtıl olur, yani : bilâhare elde edilecek malîar için yeniden bir mebde' vücude
gelir.
(Mâlikîlere göre sene esnasında istifade edilen mal üzerinden tam bir senei kameriyye geçmedikçe bu malın zekâtı lâzım gelmez. Sahibinin
yanında o mal cinsinden zekâta tabi başka bir mal bulunmuş olsun olmasın. Bundan yalnız hayvanat müstesnadır. Meselâ : bir kimsenin yanında
nisab mikdarı mâşiye bulunduğu halde sene ortasında tevellüt suretiyle olmaksızın başka mâşiyeye mâlik olsa hepsinin zekâtını o senenin
nihayetinde vermesi icabeder. Tevellüt suretile olduğu takdirde ise validelerinin üzerinden geçecek sene nihayetinde - mecmuu nisab mikdarına
baliğ olunca - zekâta tabi olurlar, valideleri nisab mikdarına baliğ bulunmuş olsun olmasın. Elmuhallâ.)
(Zahirîlere göre de sene esnasında elde edilen mal üzerinden müstakillen bir sene geçmedikçe ayni cinsden olan sair mallar ile birlikde zekâta tabi
olmaz.  (Elmuhalîâ.)
«(Hanbelîlere göre sene esnasında nisab mikdarına noksan arız olunca müddet, münkati olur, mal yeniden nisab mikdarına baliğ olduğu zamandan
itibaren müddet bağlar.)
134 - : Ticaret için alınan hayvanlar, sene esnasında sâime kılınacak olsa bu sâime kılındığı tarıhden itibaren vergi müddeti hisab edilir, yani: bu



tarihden itibaren bir sene geçmedikçe sâime vergisi alınamaz.  Çünkü sâime ile emvali ticaretin vergileri muhtelif olduğundan birinin havli, di‐
ğerinin havli, mebdei üzerine bina kılınamaz. Fakat ticaret eşyasiyle de-rahim ve deninir, sene içinde istibdal edilse havi, müddet, münkati olmaz.
135 -  :  Bir tacir, âşİre hitaben  : «Bu mal üzerinden henüz bir sene geçmiş değildir» veya «bu mala mukabil borcum vardır» veya « bu malın
vergisini fülân âşire verdim» yahut «bu malın sadakasını bulunduğum beldeden daha çıkmadan fakirlere dağıttım» deyib de bu iddiasını yemin ile
teyid etse tasdik olunur. Binaenaleyh kendisinden ayrıca bir vergi alınmaz. Meğer ki iddiasının hilafı hakikat olduğu bilâhare tebarüz etsin.
Fakat altın, gümüş ve sair ticaret eşyası gibi malların icab eden vergisini bulunduğu beldeden çıkdıkdan sonra fakirlere tevzi etdiğini söylese buna
itibar olunmaz. Çünkü bu gibi emvali bâtına, harice çıkarılınca emvali zahire sayılır.  Emvali zahirenin vergisini istifa ise hükümete aiddir,
bunları mükellefleri fukaraya bizzat veremezler : Nitekim mevuşî hakkında da hüküm böyledir, yani : sâime denilen hayvanların ve ticaret için elde
bulunan sair hayvanların vergilerini de mükellefler, kendi kendilerine istedikleri fakirlere veremezler, bunları tahsil hakkı, islâm hükûmtine aitdir.
136 - : Müslüman tacirlerin tasdik edildikleri hususlarda  zimmî  olan tacirler de tasdik edilirler. Yalnız fakirlere vermiş olduklarını iddia etseler bu
hususda tasdik olunmazlar. Zira fukaraya verilecek olan, zekâtdır. Gayri müslimler ise zekât vermekle mükellef değildirler, onlardan alınacak olan
bu vergilerin mahalli sarfı daha başkadır.
Müste'min olan tacirlere gelince : onların bu vergi hususundaki ifadeleri tasdik olunmaz. Meğer ki başka bir âşire vermiş oldukları hakkındaki
iddiaları tahakkuk etsin.
137 - : Bir tacir, elindeki ticaret parasiyle sene nihayetine doğru karpuz kavun gibi çabuk bozulacak şeyler satın almış bulunsa âşir, sene
nihayetinde bunlardan vergi almaz. Meğer ki yanında bir takım fakir kimseler bulunsun, bu takdirde bunlara tevzi için bu şeylerden de muayyen bir
nis-betde vergi alabilir.
138 - : Gayri müslimlere ait şarablardan vergi alınır, fakat hınzırlar-daki vergi alınmaz. Çünkü şarab, misliyatdan olduğundan kıymeti, ayni
mesabesinde değildir. Hınzır ise kıyemiyyatdan olduğu cihetle kıymeti,  ayni hükmündedir. Binaenaleyh bunların kıymetlerini almak, aynlcrini
almuk mesabesinde olacağından caiz olmaz.
Bu, İmamı Azama göredir. İmam Ebu Yusüfe göre bir zimmî, hamr ile hınziri birlikde taşırsa bunların vergileri âşir tarafından alınır. Bu halde
hınzir, hamre tabi olmuş olur. Fakat bunları alel'infirad taşırsa hamrden vergi alınır, huızirden alınmaz.
imam Züfere göre ise her ikisinden de ayrı ayrı vergi alınabilir. Çünkü bunlar, zimmîlere nazaran maliyetde müsavidirler.
«(İmam Şafiîye göre her ikisinden de vergi alınamaz. Zira bunlar müslümanlarca mali mütekavvim  -  mübahül'intifa bir mal    değildir.)
İmamı Âzam hazretlerinin içtihadına nazaran bu verginin alınması, bir himaye esasına müstenitdir. Şöyle ki : bir müslüman kendisine aid bir hamri
sirke haline getirmek için saklayabileceği gibi gayri müslimlere âit bir hamri de yine böyle bir maksad ile himaye edebilir. Fakat bir müslüman, bir
hmziri kendisi için sakhyamıyacağı gib gayri müslimlere aid olan hin-zihleri de siyanet edemez.
139 - : Ticaret mallarının icab eden vergileri, aynlerinden verilebileceği gibi kıymetlerinden de verilebilir. Bu kıymetleri tayin    hususunda    İmamı
Azama gör vücub günü, İmameyne göre de eda günü nazara alınır.
Sâünelerin vergilerinde ise bilittifak verginin eda edileceği güne itibar olunur, o gündeki kıymetler muteber olur.
140 -  :  Tüccardan  alınacak vergilerin  mikdanna  gelince  bu mallar, müslümanlara aid ise rub'ı öşr = kırkda biri, zimmîlere aid ise nısfı ö§r =
yirmide biri nisbetinde bir vergiye tabi olur.  Çünkü bu vergi,  müslümanlara nazaran bir zekât mahiyetindedir.  Bu zekât ise kırkda birden fazla
olamaz.
Maahaza müslümanlar, emvali batmadan olan mallarının ve yurtlarında bulunub sâime denilen hayvanlarının vergilerini de vermekle mükellefdirler.
Zimmîler ise bunlar ile mükellef değildirler. O halde zimmî bulunan tacirlerden alınan vergiler de binnetice kırkdn bir nisbetinde ve belki daha az
bir nisbetde bulunmuş, olur.
Meselâ : bir zimmînin iki yüz liralık bir ticaret malından yalnız yüz liralığı meydanda bulunub âşirce görülünce bundan yirmide bir hisabiyle beş
lira vergi alınmaz lâzım gelir.
Bir müslim tacire gelince bunun meydana çıkacak yüz liralık malinden âşirce kırkta bir hisabiyle iki buçuk lira vergi alınacağı gibi onun evinde
veya ticarethanesinde kalan müetbaki yüz liralık mâlinden de yine kırkda bir hisabiyle iki buçuk lira zekât vermesi lâzım geli rkî, mecmuu beş lira
etmiş olur. Evindeki veya ticarethanesindeki mütebaki malı fazla olduğu takdirde ise vereceği zekâtın  mikdarı  beş  lirayı  da  geçer.
141 - : Müste'minlere gelince  : bunların haklarında mensub oldukları hükümetlerin islâm tacirlerine karşı yaptıkları muamele veçhile hareket
olunur. Yani : bir müste'min tacirin mensub olduğu hükümet, kendi memleketlerinde bir islâm tacirinden ne nisbetde vergi alıyorsa âşir de o
müste'mi-nin ticaret mallarından o nisbetde vergi alır. Hattâ o hükümet, islâm tacirlerinin bütün mallarını müsadere etmiş olsa da âşir, o yolda
muamele yapmaz, belki o tacire memleketine avdeti için kifayet edecek mikdarda bir mal bırakır.
Müste'min olan tacirlerin mensub oldukları hükümet, müslüman tacirlerin mallarından vergi almadığı takdirde islâm hükümeti de o tacirlerin
mallarından vergi almaz. Müslümanlar, kendilerine karşı gösterilen müca-meleye maa ziyadetin mukabelede bulunmak hasletiyle muttasıfdırlar.
Şâyed bir müste'min tacirin mensub olduğu hükümetin müslüman tacirlerden ne nisbetde vergi aldığı meçhul olursa o halde o ecnebi tacirin
malinden öşür = onda bir nisbetinde bir vergi alınır, mukabilinde de kendisi ve malları himaye olunur. Mebsut, Bedayi, Tatarı Haniyye, Dürri
Muhtar, Hindiyye.
Velhâsıl : tacirlerden alınacak vergiler; onların canlarını, mallarını muhafaza ve siyanet maksadına müstenid olub meşru, makul bit tarzda tahsil
edilir. Aksi takdirde yapılacak muamelenin bir zulüm ve i'tisafdan ibaret olacağı kütübi fıkhiyyemizde tasrih edilmektedir.
Zamanı cahiliyetde bir adamın çarşı ve pazarda satdığı şeylerden alınan akçeye meks - bac, bunu alan şahsa da «mekkâs» denirdi. Köprü başlarında,
derbendlerde mürur ve ubur edenlerden «toprak basdı» adiyle alınan akçeye ve tüccar mallarından meşru rüsumdan ziyade olarak tahsil edilen
paraya da meks = bâc adı verilmişdir ki, bunların bu veçhile istifa edilmesi, şer'an caiz değildir. İşte mezmum olan mekkâslik da budur ki böyle bir

memuriyeti kabulden bir çok zatlar ictinab etmişlerdir. Mebsut, Bedayi, Hindiyye, Dürri Muhtar. 
[63]

 
Cizyenin Mahiyyeti, Nevileri Ve Kimlerden Kabul Edileceği   :
 
142 - : Cizye, gayri müsîimlerin mükellef olan erkeklerinden seneden seneye alman bir şahsî vergidir ki buna «haracürrüûs» da denilir ve şöylece



iki nev'e ayrılır :
(1) : Sulh yoliyle vazedilen cizyedir. Bunun mikdarı, sulh şartlarına tabidir. Bu mikdar, gadrdan taharrüz için tezyid edilemez.
Zamanı saadetde ehli necran ile senevi bin iki yüz kat elbise üzerine müsaleha yapılmişdı. Bu hususda bir vesika =  ahidname tanzim edilir.
«(Bu vesikaya dair Şafiî kitablarının ümmehatdan olan «Kitabül'üm» de bir iki numune vardır.)
(2) : VeliyyüTemr tarafından re'sen vazedilen cizyedir.    Bu da müslü-manlarin kendi kuvvetleriyle bir'dari harbi zabt edib de gayri müslim
ahalisini yurdlarında «tebea» olarak bırakdıkları takdirdedir. Bunun mikdarım tayin, veliyyüTemer aiddir.
143 - : Cizye alelitlâk ehli kitab denilen Yahudiler ile Hıristiyanlardan ve kendilerinde ehli kitab şaibesi bulunan mecûsîlreden kabul edilir. Bunlar
Arab ırkına gerek mensub olsunlar ve gerek olmasınlar.
Kezalik : Arabdan olmayan putperestlerin cizyeleri de kabul edilebilir. Arab ırkına mensub putperestlerin cizyeleri, kabul edilmez. Kezalik imamı
Azama göre sabîîlerin cizyeleri de kabul edilebilir. Bunlar Arab ırkına gerek mensub olsunlar ve gerek olmasınlar. Fakat îmameyne göre Arab
ırkına mensub olan sabiîlerin cizyeleri kabul edilemez. Bu ihtilâf sabî îliğin mahiy-yeti hakkındaki telâkkiden neşet etmekdedir. Mebsut, Hindiyye,
Bedayî.
«(îmam Mâlike göre yalnız Kureyş kabilesinden olan müşriklerin cizyeleri kabul edilmez, sair gayri müsîimlerin cizyeleri kabul edilebilir. Bunlar
gerek kitabî, gerek mecusî ve gerek putberest olsunlar.)
(Şafiî şe Hanbelî mezheblerindeki ezher rivayâta nazaran bilcümle gayri müsîimlerin cizyeleri kabul edilebilir; yalnız putperestler müstesna,

bunların cizyeleri kabul edilmez, herhangi ırka mensub olurlarsa olsunlar. Elmuğnî, El mizan üî'kübra.) 
[64]

 
Cizyeyi   Mucib Sebebler Ve Cizyenin  Lüzumundaki Şartlar   :
 
144 -  :  Cizyeyi icab eden sebeblcr, nevilerinden de anlaşılmış olduğu üzere ikidir :
(1) : Gayri müslim ferdlerin dariharbdcn dari İslama gelib islâm zimmetini, tabiiyyetini kabul etmeleri. Bu halde bunlar,    islâm hükümetiyle akdi
zimetde bulunmuş, islâm hükümetinin himayesine girmiş, mallan ve canlan hakkında masuniyet kazanmış olacakları cihetle cizyeye tabi olurlar.
(2) : Gayri müslim kavmlerin kendi memleketlerinde ikamet etmek üzere islâm hükümetinin himayesini ve tabiiyetini kabul etmeleri. Bu senetde
bunlar islâm hükümetiyle muahede yapmış, müslümanların himayesien mazhar olmuş olacaklarından bu sebeble cizye ita siyle mükellef olurlar.
145 - : Cizyenin lüzumuna gelince : bunun lüzumu, bir şahısdan tahsil edilebilmesi için akıl, bulûğ, zükûret, hürriyet, sıhhat ve selâmet şartdır.
Binaenaleyh mecnunlar, matuhlar, çocuklar, kadınlar, köleler, âmâlar, topallar, pek ihtiyarlar, sene içinde altı aydan ziyade hasta olanlar cizyeye
tabi olmazlar. Çünkü cizye ,şer'an mukateleye muktedir olan gayri müslimler üzerine teveccüh eden bir mükellefiyetdir. Bu sayılan şahıslar ise
mukateleye ehil sayılmazlar.
Bu, îmamı Azama göredir. Fakat îmam Kbu Yusüfden bir rivayete göre mal sahibi olan şahıslar hakkında cizyenin lüzumu için selâmet, şart
değildir. Bu rivayete göre mal sahibi olan amalar, hastalar da cizye ile mükellef olurlar. Sahih olan, evvelki kavidir o, zahirürrivayedir.
146 - : Sevmealarda bulunan rahibler, iş görmeğe kadir oldukça cizye ile mükellef bulunurlar. Çünkü bunlar da kitale ehil olan kimselerdir.
Çalışmağa kadir şahısların çalışmamaları, kendilerinin bu vergi ile mükellef olmalarına bir mani teşkil etmez.
Maamafih nâs ile ihtilâtda bulunmayan rahiblerden cizye alınmayaca-ğım dair Hanefî kilablarmda bazı akval de vardır. Rahiblerden, kıssîslerden
cizye alınmayacağı, îmam  Muhammedden ayrıca da nakl olunmakddir.
«(Şafülere göre âmâlar, topallar, şeyhi fâniler de cizye ile mükellefdir-ler. Çünkü bunlar da dari islâmda islâm himayesinde ikamet ediyor, masu-
niyyet içinde yaşıyorlar. Bu cihetle bu gibi a'zar erbabının da bu vergi ile mükellef olmaları icab eder. Şu kadar var ki, fakir oldukları takdirde
cizyenin tahsili, hali yüsürlerine tehir edilir.)
(Zahirilere göre ehli kitabdan başkasından cizye kabul edilmez. Ehli kitab ise Yahud, Nesârâ ve Mccûs taifelerinden ibaretdir. Bir âyeti kerîme, ehli
kitabdan alel'itlak cizyenin alınmasını âmirdir. Binaenaleyh bunların er-kekleriylc kadınları, hürleriylc rakikelri, zcnginlcriyle fakirleri, rahib olan-

lariyle olmaynaları bu hususda müsavidirer. Elmuhallâ.) 
[65]

 
Cizyelerin  Mikdari
 
147 - : İslâm hükümeti tarafından  ro'sen vazedilecek cizyelerin  mikdarı, eşhasa göre üç derecede bulunur. Şöyle ki  : cizyenin vazedileceği ta-
rihde mükelleflerin halleri nazara alınır. Zengin olanlara senevi kırk sekiz, orta hallilere yirmi dört, mu'temil, yani :  çalışmaya muktedir fakirlere de
on iki dirhem cizye tarh edilir.
Nisab mikdarına, yani : iki yüz dirheme mâlik olmayanlar fakir, iki yüz duiıe-.ı mikdarına mâlik olanlar orta halli, dört yüz ve daha ziyade dirhem
mikdarına mâlik olanlar da zengin sayılır.
îmam Kerhî'ye göre nihayet iki yüz dirheme mâlik olanlar fakir, iki yüz bir dirhemden on bin dirheme kadar mâlik olanlar orta halli, on bin
dirhemden fazlaya mâlik olanlar da zengin addolunur.
îmam Ebu Cafere nazaran bu hususda her beldenin örfüne bakılır: halk, kendi beldelerinde kimleri zengin, fakir, mutavassılülhal sayıyorlarsa cizye
vaz'ında bu telâkki nazara alınır, Esah olan da budur.
148 - : Cizye ile mükellef bir şahıs, sene esnasında zengin olsa bakılır: eğer senenin ekserisined zengin bulunursa zengin cizyesine, fakir bulunursa
fakir cizysine tabi olur. Senenin yarısına kadar fakir, diğer yarısından da zengin bulunursa kendisinden orta halli kimseler misillû cizye alınır.
Bedayî, Hindiyye, Reddül'muhtar.
«(Mâiikilure gön; altın sahihlerinden senevi dört dinar, gümüy sahible-rinden de senevi kırk dirhem cizye alınır. Fakat imam Mâlikden rivayet
edildiğine nazaran bu cizyenin mikdarı şer'an muayyen değildir. Bunun en azını, en çoğunu tayin etmek, valilerin ictihadUmna muhayyeldir.)
(îmanı Şafiîye göre cizyenin haddi ekalli, şer'an muayyendir ki bu, bir dinardan ibaretdir. Bundan daha az cizye olamaz. Haddi ekseri ise şer'an
muayyen değildir, bunu tayin, vülâtın içtihadına aiddir. Binaenaleyh veliy-yül'emr, münasib görürse cizyenin mikdarını bir dinardan ziyade olarak



tayin edebilir.)
(îmam Ahmede göre cizyenin mikdarı bir dinardan veya muadili olan bir muafiri = Yemende muaf ir denilen bir kabileye mensub bir sebden
ziyade ve noksan olamaz. Fakat müşarünileyhden diğer bir rivayete göre cizyenin mikdarı muayyen değildir. Bu, veliyyül'emrin re'yine
muhavveldir. Yine müşarünileyhden başka bir rivayete göre cizyenin en az haddi şer'an mukadder ise de en çok haddi mukadder değildir, bunun
mikdarı veliyyüTemrin tensbiine menutdur. Bidayetül'müctehid.)
Eimmei kiramın bu ihtilâfı, bu hususdaki asarın ihtilâfından ve asrı saadetle hulefai râşidîn hazeratının devrinde alınan cizyelerin mütefavit mik-

darlarda bulunmuş olmasından münbaisdir. 
[66]

 
Cizyenin   Vazedileceği   Ve   Lâzımül'eda  Olduğu  Zaman   :
 
149 - : Cizyeler, sene ihtidasından itibaren vazedilir ve cizyeye ehliyet mevcud olub olmadığı bunun vaz'ı vaktinde teayyün eder.
Binaenaleyh sene ihtidasında cizye ile mükellef olmayanlar, sene içinde mükellefiyet şartlarını haiz olsalar artik o sene İçinde cizyeye tâbi olmazlar.
150 - : Vazedilen cizyenin vacibül'eda olduğu zamana gelince  :  bu da sene ibtidasıdır. Çünkü cizye verecek şahıs, sene ihtidasından itibaren
müstakbele doğru masuniyyete nail olmuş olur. Şu kadar var ki, icab eden cizye mikdarı birden tahsil edilmez, belki on iki taksite ayrılarak her ay
bir taksiti tahsi! edilir. Şöyle ki  : her ay zenginlerden dörder, orta hallilerden ikişer,  fakirlerden birer  dirhem  istifa  edilerek  bu  veçhile 
kendilerine  tes-hilât gösterilir. Bu, Hanefilere göredir. Mebsut, Reddi Muhtar.
«(Sair imamlara göre sene hitam bulmadıkça cizye edası vacib ve müta-lebe hakkı sabit olmaz. Meğer ki mükellef, sene içinde vefat etsin. Bidaye-

tüTrnürtehid.)
[67]

 
Cizyeyi Iskat Eden Haller :
 
151 - : Cizye, tahakkuk etdikden sonra şu üçsebebden biriyle sakıt olur:
(1) : Mükellefin islâmiyyeti kabul etmesi. Şöyle ki : bir mükellef, sene içinde veya sene nihayet    buîdukdan sonra daha kendisinden    cizye tahsil
edilmeden müslüman olsa cümhun    fukahaya göre cizye sakıt olur. Fakat bazı zevata göre mükellef, sene içinde islâma gelirse cizye sakıt olur,
sene nihayetinde islâma gelirse artık o senenin cizyesi tahakkuk etmiş, bir borç mesabesinde bulunmuş olacağından sakıt olmaz.
«(îmam Şafiî hazretleri de buna kaildir.)
(2) : Henüz cizye tahsil edilmeden senenin tamamen geçmesi. Bu halde cizye, mürun zamana uğramış olacağından sakıt olur.
Bu, İmamı Azama göredir. îmameyne göre bu sebeble cizye sakıt olmaz. (3) : Cizye henüz tahsil edilmeden mükellefin vefatı. Bu halde de cizye
sakıt olur. Terikeden tahsil edilemez. Reddi Muhtar, Elmuğnî.
Bu Hanefî ve Hanbelî fukahasına göredir.
«(îmam Mâlik <ie îmanı Şafiîye göre cizye, mevt ile sakıt olmayıb ölünün terikesindeo istifa olunur. Şöyle ki : eğer sene içinde ölmüş ise geçen
müddet nisbetinde, sene hitamında ölmüş ise tamamiyle cizye tahsil edilir.
Cizye ile mükellef olanın tecennün ettiği veya sefehinden dolayı hacr edildiği takdirde de hüküm böyledir. Şerhi Ebil'berekât, TuhfetüTmuhtac.)
[68]

 
Cizyenin Sukut Edib Etmiyeceğine Dair Olan İhtilâfın Menşei Ve Cizyenin Ezaya Mukarin Olub Olmaması  :
 
152 - : Yukanda yazılı üç sebebden biriyle cizyenin sukutuna kail olub olmayan müctehidlerin bu babdaki ihtilâfları bazı mütehalif görülen den ve
ictihadlardan neşet etmişdir. Ezcümle sukutuna kail olmayan zatlar diyorlar ki : «cizye alınması, bununla mükellef olan şahsın hayatını, emvalini
ve sair hukukunu siyanet içindir. İslâm yurdunda oturan, bit sayodu malı-kunüddem olarak yaşayan bir gayri müslimin vereceği cizye, bir nevi hane
kirası, muhafaza ücreti mesabesindedir. Sene hitamına kadar cizyesini vermemiş olan veya cizyesini vermeksizin süne içinde veya hitamında
islâma gelen veya vefat eden şahıs ise bu müddet içinde himaye edilmiş, masunüddem olarak yaşamışdır. Binaenaleyh o müddete aid cizye,
tahakkuk etmiş, bir nevi borç halini almış olacağından artık bu sebeblerden biriyle sakıt olmaz. Belki terikesniden tahsil edilmek lâzım gelir.»
«Maahaza müslümanlar, içinde yaşadıkları yurtlarına hem mâlen, hem de harb sahalarında bedenen daima hizmet etmekdedirler. Artık
müslümanlar gibi içinde refah ve emniyet ile yaşadıkları bir yurdda gayrî müslimle-rin de hiç olmazsa mâlen hizmetde bulunmaları bir vecibe
teşkil eder. Böyle bir vecibe İse tahakkuk etdikden sonra artık sakıt olmaz.»
Bilâkis cizyenin sukutuna kail olan zevat da diyorlar ki : «Bir kere müs-lümanların cizyeye tabi olmadıkları esasen malûmdur. Bununla beraber bir
hadisi şerifde  müslim üzerine cizye yokdur) buyurulmusdur. O halde bu hadisi şerif, bilâhare islâmiyyeti kabul eden kimselerin zimmetlerindeki
cizyenin sukutunu ifade etmiş olur. Hazreti Ömer de islâma gelen zimmîler hakkında bu veçhile hareket etmişdir.»
«Sonra müddetin çıkması veya vefat vuku takdirinde himaye ve muhafaza keyfiyeti, bu vergi alınmaksızın bir emri vaki hâline gelip maziye
karışmış, cizye de müruru zamana uğramış olur.»
«Bununla beraber cizye, esasen mükellefi islâm camiasına sevk için hay-nhâhâne bir vesiledir. Mükellefi İslâmiyyeti kabul etmiş olunca maksad
husule gelmiş, cizyenin vesile ittihaz edilmesine hacet kalmamış olur. Vefat takdirinde ise bu camiaya duhul ümidi kalmamış olacağından cizye, bu
gayeye vesile olmak mahiyetini gaib etmiş bulunur.»
«Bir senenin cizyesini vermeden diğer bir seneye intikal eden bir mükellef hakkında ise girdiği yeni senenin cizyesi» bu gaye için br vesile teşkil
edeceği cihetle çıkmış senenin cizyesini bu hususda bir vesile ittihaz etmeğe lüzum yokdur.»
Velhâsıl : cizyeden maksad, devlet hazinesine her halde varidat temin etmekden ibaret olmadığı cihetle bu hususda müsamaha, caiz görülmüş ve
esasen az bir mikdar ile iktifa edilmiş oluyor.
Romalılar, Mısırlılar gibi eski milletler de tebealarından haraç ve cizye alırlardı. Fakat onların aldıkları bu vergilerin mikdan, müslümanlar m



aldıkları mikdara nazaran pek fazla İdi. Meselâ : Romalılar, Fransayı fethettikleri zaman her adam basına senevî 9 ile 15 lira arasında bir şahsî vergi
-cizye tarhetmislerdi. Bu mikdar ise müslümanlar tarafından kullanılan cizye mikdannm yedi misli bulun-mu5dur. Medeniyeti İslâmiye tarihi.
Asrı hâzırda hükümetlerin tebealartndan muhtelif namlar ile almokda oldukları vergiler İse umumiyeti  itibariyle bu  nisbetden  pek  ziyade 
fazladır/
153 - : Cizyelerin sureti İstifasına gelince : bu hususda mükelleflere eza ve cefada bulunmak da caiz değildir. Nitekim zimmîlere eza verecek
şeyleri söyleyenlerin günahkâr olacakları, küiübi hanefiyyeden Reddül'muhtarda vesnirede tasrih cdilmekdedir. Bahusus bir hadisi tjurifde :
buyurulmuşdur. Yani : her kim bir zim-
mîye eziyet verirse ben onun hasmıyım, ben isem hasmı olduğum kimseye kıyamet günü her halde galebe ederim.
Peygamberi ma'deîet şiar efendimizin marazı devÜerindeki mübarek son
sözlerinden biri de hadisi şerifidir ki, «beni zimmetim hususunda muhafaza ediniz, vermiş olduğum amanlara, yapmış olduğum ahdlere muhalif
hareketde bulunmayınız» mealindedir.
Daha böyle bir nice ahadisi nebeviyye, islâm" tabiiyetinde bulunub ehli zimmet adım alan gayri müslimlerin hukukuna riayet edilmesi lüzumunu
âmir bulunmakdadır.
Şafiî fukahasından allâme Şemşüddin Muhammed Remlinin beyanına nazaran «mükelleflerin cizyelerini beytülmal memuruna zelîlâne bir
vaziyetde vermeleri lüzumuna dair olan bazı sözler, bir esasa müstenid değildir. Hu-lefai Raşidînden hiçbiri böyle bir vaziyete meydan
vermemişdir. Belki bu vergi de sair borçlar gibi bir rıfk ve mülâyemetle mükellefden alınır.»
Elverir ki onlar, umum hakkındaki ahkâmı islâmiyyeye riayet etsinler, cizyelerini bizzat getirib taât ve inkıyad halinde beytül'mâle versinler. Meb-

sut, Bedayî, Reddi Muhtar, Nihayetül'muhtaç. 
[69]

 
Rikâz Denilen  Madenler  İle Definelerin Varidatı   :
 
154 - : Yer altında hılkî olarak mevcud bulunan madenler ile kenzi is-lâmî, kenzi cahili ve kenzi ınüştebih kısımlarına  ayrılan defineler de bey-
tül'mâl varidatını teşkil eden şeyler cürnlesindendir. Bunlardan hangilerinin vergiye tabi olub olmadığı ve alınacak vergilerin ne mikdar olacağı
aşağıdaki meselelerden anlaşılaca.kdır,
155 - : Araziyi öşriyye veya haraciyye içerisinde bir müslüman veya zimmî tarafından bulunub izabeye kabiliyetli bulunan madenler ile vaktiyle
gayri müslimler tarafından defn edilmiş olan defineler, gerek çok ve gerek az olsunlar vergiye tabidirler.
Binaenaleyh bunların beşde biri beytülmal namına alınır, geri kalanı da o araziye mâlik olanlara verilir. Şayed o araziye kimse mâlik değilse bu
mütebaki mikdar, onları bulanlara aid olur.
Sahralar, dağlar ve mevat denilen arazi bu gibi mâliksiz arazi sayılır. Bunların ziraate kabiliyetli olanları, ya araziyi öşriyye veya haraciyye
mesabesindedir.
156 - : Madenlerde bulunan yakut, zümrüt, firuze, kireç gibi izabe ve intibaı kabil olmayan şeylerden vergi alınmaz. Belki bunlar bulundukları
mahallin sahibine aiddir.
Binaenaleyh bunlar araziyi memleket dahilinde bulunduğu takdirde tamamen beytül'mâle aid olmak lâzım gelir.
157 - : Bir kimsenin kendi mülk hanesinde, mülk arsasında, öşriyye ve haraciyye kabilinden olmayan sırf mülk arazisinde bulduğu madenler,
tamamen kendisine aid olub bunların bir kısmı beytülmal namına alınmaz.
Bu, İmamı Azamdan bir rivayete göredir. Diğer bir rivayete göre mülk arazide bulunan madenlerin de humsu = beşde biri beytülmal namına alınır,
îmameyne göre ise gerek hane, gerek arsa derûnunda ve gerek mülk ara-zid bulunan madenlerin humsu her halde beytülmâle aiddir.
158 - : Cahiliyye devrine aid olan definelerin be§de biri beytülmâle, mütebakisi de bulunduğu arazi, fetih zamanında veliyyül'emr tarafından kime
temlik edilmiş ise ona veya onun vârislerine aid olur. Vârisi de mevcud olmayınca tamamen beytül'mâle aid bulunur.
Fakat bu define; dağ, sahra gibi memlûk olmayan bir yerde bulunursa maden hükmünde olub humsü beytülmâle, mütebakisi de bulan şahsa aid olur.
Velev ki zimmî olsun. Şayed bu şahıs, bir müste'min ise bu define elinde bırakılmaz. Meğer ki hükümetin müsaadesiyle bunu çıkarmaya çalışmış
olsun. O halde mukavele şeraitine göre muamele yapılır.
159 - : Müslümanlara mı, cahiliyyeye mi aid olduğunda şübhe edilen bir define, cahiliyyeden sayıhb hakkında evvelki mesele veçhile muamele
olunur. Diğer bir kavle nazaran bu define hakkında lûkata ahkâmı cereyan eder.
160 - : Dari harbde bulunan madenler, defineler, bulanlara aiddir. Şöyle ki : bir müslim veya bir zimmî bir dari harbe giderek orada bir maden veya
bir define bulacak olsa bundan beytül'mâl namına bir şey alınmaz. Fakat kuvvet ve menea sahibi bir cemaat, dari harbe gidib de böyle bir madene
veya defineye zaferyâb olsalar   bunlarm beşde biri beytülmâle aid olur. Çünkü bu halde bunlar ganaimden sayılır.
161  - : Bir müslim, müste'min olarak bir dari    harbe gidib de orada birisinin mülk arsasında bir define veya maden bulsa onu arsa sahibine
reddetmekle dinen mükellef olur. Çünkü hilâfına hareket,    gadrden maduddur. Şayed bunu sahibine reddetmeyib dari islâma çıkaracak olsa buna
habis bir mülk ile mâlik olmuş olur. Bu halde bunu fakirlere   tesadduk etmesi lâzım gelir.
162  - : Denizden çıkarılan inciler, mercanlar, anberîer ve sair huliyyat. kabilinden eşya, tamamen bunları bulub çıkaranlara aiddir. Velev ki bunlar,
vaktiyle insanlar tarafından denizde bir define olarak   saklanılmış altın ve gümüş kabilinden olsunlar.
Bu mesele, imamı Âzam ile tmam Muhammede göredir. îmam Ebu Yu-süfe göre bütün bunların beşde biri beytülmâle aiddir.
Denizden çıkarılacak balıklardan vergi ahnamıyacağı hususunda ise müc-tehidler müttefikdirler.
163 - : Üzerlerinde islâm simesi = alâmeti bulunan defineler hakkında lukata hükmü carîdir. Mebsut, FethüTkadîr, Hindiyye, Dürri Muhtar, Lûka-ta
mebhasine müracaat!.
«(Sair bir kısım eimmeye göre madenlerde nisab şartdır. Nisabdan az olan madenlerden vergi alınmaz. Maahaza imam Mâlik ile îmam Şafiîye göre
yalnız altın üe gümüş madenlerinden vergi alınıp sair madenlerden vergi alınmaz. Alınacak vergi de kırkda birden fazla olmaz.)
(imam Alımede göre her madenden vergi alınır, İzabeye kabiliyeti olsun olmasın. Çünkü hepsinden de intifa edilmekdedir.)  (Zahirîlere göre
madenlerden zekât = vergi icab etmez. Bunlara göre zekât itası, ancak sekiz sınıf maldan lâzım gelir, bunlar, altın, gümüş, buğday, arpa, hurma,



deve, sığır, koyundan ibaretdir. Keçi de koyun demek-dir. Bunlardan başka meyvalardan, ekinlerden, madenlerden, atlardan, ballardan,
rakiklerdcn, uruzı ticaretden zekât icab temez. Şu kadar var ki çıkarılan altın ve gümüş, çıkaranın yanında bir senei kameriyye kalıb da nisab

mikdarı olunca zekâtı vacib olur. Elmuhallâ.) 
[70]

 
Ganaimi Emval Varidatı  ;
 
164 - : Bir harb neticesinde gayri    müslimlerden elde edilen ganimet malları, iki kısma ayrılır: gayrimenkul mallar, menkul mallar.
Gayrimenkul ganimet malları, harbîlerden alınan araziden ibaretdir ki, bunların hükümleri cihad, öşür ve haraç bahislerinde geçmişdir.
Menkul ganimet malları ise her türlü eşyadan, nükud ile mücevheratdan ve sair menkul mallardan ibaretdir. Bu kısım ganaimin humsu - beşde biri
beytül'mâle, mütebakisi de gânimlere = bunları elde eden islâm mücahid-lerine aiddir,
165 - : Vaktiyle   kelimetullahı ilâ için cihad sahalarına    atılan islâm mucahidlerinin kuvvetleriyle gayri müslim muhariblerden alman gayri
menkul malların beşde dördü bu mücahidler arasında taksim edilirdi, geri kalan be§de biri de beş hisseye ayrılırdı. Bu beş hisseden biri, Resuli
Ekrem (sal-lallahü tealâ aleyhi vesellem) efendimiz hazretlerine, biri de nebiyyi zîşan efendimize muzaheret ve nusretde bulunmuş olan Benî Hâşim
ile Benî Mutta-Hbe verilirdi, mütebaki üç hisse de beytülmâle vazedilerek kimsesiz yetimlere, fakirlere, parasız kalmış yolculara sarfedilirdi.
Peygamberi âligan efendimiz, bu hisseleriyle ehli beyti saadetin bir senelik ihtiyaçlarını temin eder, artan kısmını da müslümanların mesalihine,
harb vesaitine sarf buyururlardı,
166 - : Resuli Ekrem Hazretlerinin ahirete irtihal    buyurmalariyle ga-naim mallarındaki hisseleri sakıt olmüşdur. ZeviTkurba denilen Benî Hâşim
ile Benî Muttalibin hisseleri de sakıt olmüşdur. Binaenaleyh ganaimin humsu, bilâhare tamamen beytülmâle aid olub bunun masrafı, fakir yetimler
ile sair miskinlerden ve parasız kalmış yolculardan ibaret   bulunmuşdur. Benî Hâ§im ile Benî Muttalibin fukarası da umum sırasında bu humsdan
müste-fid olabilirler, Mebsut, Bedayi, Dürri Muhtar.
«(Malikîlere göre bu husus, veliyyül'emrin içtihadına müfavvezdir, bu humsu isterse kemafissabık beş hisseye ayırır, dilerse bu hisselerden bir
kısmım ibka, bir kısmını hazf eder ve daha muvafık, daha mühim görürse bu humsu başka cihetlere tahsisde bulunur. Bundan fakire de, zengine de
verebilir. Âmmei fukahanın kavli budur.)
(Şafiîlere göre ganaimin bu humsu, irtihali nebeviden sonra da yine beş hisseye ayrılır. Şöyle ki : Resuli Ekrem namına olan hisse, vaktiyle canibi
nebeviden sarf edildiği veçhile müslümanların mesalihine tahsis edilir. Ze-vilkurbaya aid olan hisse de kendilerine verilir. Mütebaki üç hisse de
beytül'mâle vaz edilerek yetimlere, fakirlere, yolculara sarf olunur.)
(îmam Ahmdin içtihadı da Şafiîler veçhiledir. Maamafih müşarünileyh-den bir kavle göre Resuli Ekrem Hazretlerine aid olan hisse, divanı askerîde

mukayyed olub islâm hududunu bekleyen erlere ihtiyaçlarına göre taksim edilir. Elmuğnî, Bidayetül'müctehid, Keşşafül'kına\)
[71]

 
Müsaleha Bedeller! Ve Hediyyeler Varidatı  :
 
167 - : Bir ecnebi   hükûmetden harb edilmeksizin    alınan bedeli sulh, beytül'mâle aiddir.
Meselâ : veliyyül'emr, bir gayri müslim kavm ile arazileri kendilerine aid olub mukabilinde her sene şu kadar meblâğ vermeleri üzerine müsale-
hada bulunsa bu meblâğ, beytülmâl namına tahsil edilir. Hattâ bilâhare o kavm İslama gelse veya o araziyi müslümanlara satsa dahi o meblâğ, bir
haraç mesamesinde olarak yine istifa edilir. Çünkü bu halde de o arazi veya onun bedeli o kavmin ellerinde kalmış olacaktır.
Bu, îmamı Azama göredir. Sair eimmei kirama göre bu iki halde o meblâğ sakıt olur.
168 - : Gayri müslim hükümetler tarafından müslümanların hükümdarına veya askerî emîrine gönderilen hediyeler, feyi   müslimîne. dahil olub
beytülmâle vazolunur.    Maamafih bu hediyeleri kabul edib etmemek, islâm hükümdarının veya emiri   askerînin reyine menutdur,    maslahata
muvafık görürse kabul eder.
169 - : Bir kumandan,    Oüidelerinl muhasara etcüği gayri    muslini bir millete bir malını satsa bakılır : eğer bedeli mislüe veya az bir fazla fiyatla
satmış ise bedel, kendisine aid olur. Fakat gabni fahiş derecesinde fazla bir fiyatla satmış ise satdığı malın değer kıymetini kendisi alır, fazla mik-
darı ise feyi kabilinden olarak maiyetindeki askerlerin ganimet mallarına id-hal edilir. Çünkü muhasırlar, bu fazla mikdarı, bir havf ve reca
maksadiy-le, meselâ : ağaçlarının kesilmemesi, hanelerinin yıkılmaması veya üzerlerinden çekilib gidilmesi için vermiş bulunurlar. Bir
kumandanın bunlara iktidarı ise maiyetindeki askerler vasıtasiyle husule gelir. Binaenaleyh bu fazla mikdar ganimet menzilesindedir. Evet.,
zevahiri ahval, bunu gösterir, bu hususda âmmenin hatırına gelecek olan, budur.    Hakikatine vukuf mümkün olmayan hususlarda ise hükümleri
zahiri hal üzerine bina kılmak, vacibdir.
Fakat askerler arasından alelade bir şahsa veya bir mübarize yapılan hediye, verilen fazla bir mal, kendisine aid olur. Zira onun meneası yokdur, ona
verilen hediye vesaire bir hâvf ve recaya müstenid değildir.
170 - : Ümerai müslimînin aldıkları hediyeleri kendi nefislerine tahsis etmeleri bir nevi hiyanetdir. Bir hadisi nebevide buyurulmuşdur. Yani ;
emirlere verilen hediyeleri onların kendi nefisleri için saklamaları, gulûl mesabesindedir. Gulûl ise ganimet mallarında yapılan hiya-netden,
bunlardan haksız yere bir mal almakdan ibaretdir.
Zamanı saadetde zekât tahsildarlarından bir zat, bir çok mal getirib bunların şu kısmı zekâtdır, bu kısmı da bana hediye olarak verildi, demekle
Resuli Ekrem Hazretleri : «Sizden biri babasının, anasının evinde otursa idi kendisine böyle bir hediye verilir mi idi» tarzında hitab buyurarak bu
hediyelerin tahsildara aid olmayacağına işaret buyurmuşdur.
Hazreti Ömerin hilâfeti zamanında refikası, rum hükümdarının zevcesine bazı güzel kokulu şeyler hediye göndermekle mukabilinde büyük
hediyeler gelmişti. Farukı Âzam HazreÜori, gönderilen hediyenin mislini refikasına verib bakiyyesini beytülmâle terk ve teslim etti. Abdurrahman
ibnü Avf Hazretleri, bu terk hususuna itiraz etmek istemekle Hazreti Ömer : «Sen de refikana söyle, rum melikinin karısına hediye göndersin,
bakalım refikana da bu kadın, böyle şeyler hediyye gönderir mi?.» demiş, bu hediyelerin islâm kuvvetine, meneasma karşı bir cemile olmak üzere
gönderildiğine İşaret buyurmuşdur.



Velhâsıl : bu gibi hediyelerin verilmesi, mühda ileyhlerin şahısları itibariyle değil, haiz oldukları, istinad eyledikleri kuvvet ve menea itibariyledir.
Bu kuvvet ve menea ise müslümanlar ile husule geldiğinden bu hediyeler, müslumanların*kuvvetiyle elde edilen ganimet mallan menzilesinde

bulunur. Siyeri Kebir Şerhi, Mebsut, Bedayi. 
[72]

 
Lûkatalar, Diyetler Ve Terikeler Varidatı   :
 
171 - : Beytülmâiin bir kısım varidatım da lûkatalar teşkil eder. Söyle ki : yolda veya başka bir mahalde bulunub da sahibi malûm olmayan mallar,
birer lûkatadır. Bu mallar, bunları bulanların ellerinde emanet olur.
islâm ülkesinde lûkataları ahz etmek üzere veliyyül'emr tarafından memurlar tayin edilir. Bu memurlar, elde edecekleri lûkataları beytül'mâle tevdi
ederler.
Bu lûkatalar, kıymetli ve uzun bir müddet durmaya mütehammil olunca bir sene müddetle ilân edilir, sahihleri zuhur etmediği takdirde beytülmâle
varidat olarak kaydolunur.
Ehemmiyetsiz veya bekası gayri kabil olan lûkatalar, az bir müddet ilân edildikden sonra hakkında beytül'mâle münasib görülecek bir veçhile
muamele yapılır.
172 - : Halk tarafından elde edilen lûkatalar hakkında ayrıca hükümler mevcutdur. Maahaza bu lûkatalarda çok bir şey olduğu takdirde müc-
tehidlerden Evzaîye göre beytülmâle tevdi olunur.
Lûkata mebhasine müracaat!.
173 - : Cinayet bahsinde mufassalan beyan olunduğu üzere diyet, cinayet sebebiyle caniden veya cani ile beraber    âkilesinden ahnıb mecniyyün
aleyhe veya velîsine verileck olan maldır.
Binaenaleyh bir müslüman veya bir zimmî, dari islâmda hata veya şib-hi amd suretiyle öldürülse icab eden diyet, vârisleri mevcud ise vârislerine,
mevcud değilse beytül'mâle verilir. Şayed maktulün yalnız zevcesi veya maktulenin yalnız zevci bulunsa birinci takdirde diyetin dörtde biri
zevceye, ikinci takdirde yarısı zevce, mütebakisi de beytülmâle aid olur.
Vârisleri bulunmayan lakîtlerin diyetleri de bu cümledendir. Hattâ varisi olmayan bir lâkit, amden öldürülürse veliyyül'emr muhayyer olur, dilerse
katilini kısasen kati ettirir ve dilerse beytülmâiin menfaatini gözederek diyetini almakla iktifa eder. Cinayet ve lâkit mebhasine müracaat!.
174 - : Terikeye gelince : bu, bir ölünün geriye bırakmış olduğu malinden ibaretdir. Vârisleri bulunmayan müslümanlar ile zimmîlerin terikeleri,
beylüî'mâle aid olur.
Söyle ki : feraiz mebhasında mufassalan beyan olunacağı üzere bir kimse vefat edince terikesi sırasiyle şu sınıflara mevrus olur: (1) - Eshabı feraiz.
(2) - Asabatı nesebiyye. (3) - Asabatı sebebiyye. (4) Eshabı red. (5) - Zevil'erham. (6) - Mevlelmüvalât. (7) - Mukarrün leh binneseb. (8) - Musa leh.
îmdi bir kimse bu sekiz kısım varis ve eshabı intikalden hiçbirini bırakmaksızın vefat etse terikesi tamamen beytül'mâle aid olur.
175 - : Vârisi yalnız zevcinden veya zevcesinden ibaret olan bir şahsın Lurikesi, kısmen beytül'mâle aiddir. Şöyle ki ; vâris, zevç ise terikenin
yarısını, zevce ise dörtte birini alır, geri kalanı da beytül'mâle teslim edilir.
Yukarıdaki veraset tertibi, Hanefîlere göredir.
«(tmam Mâlike göer eshabı feraize reddedilecek sehimler, beytül'mâle aiddir. Zevü'erham ile ondan sonraki sınıflar ise asla vâris olamazlar.
Binaenaleyh başka vâris bulunmayınca terike tamamen beytülmâle aid olur. Velev ki beytülmâlde intizam bulunmasın.
(imam Şafiîye göre de eshabı feraiz, farizelerini = şer'an muayyen se-himlerini aldıkdan sonra baki olan sehimler, kendilerine red olunmayıb
beytül'mâle aid olur. Meselâ ; bir müteveffanın vârisi anası İle öz kardeşinden ibaret olsa terikesi, altı sehim itibâr olunarak bunun iki sehmi
anasına., üç aehmi kız kardeşine, geri kalan bir sehmi de beytül'mâle aid olur.
Bu mesele, Zeyd ibni Sabit hazretlerinden mervîdir. Ibni Abbas hazretlerinden de bu yolda bir rivayet vardır.
Kezalik : beytülmâlde intizam mevcud, yani : varidatı muayyen mahallere masruf olduğu takdirde zevil'erhama intikal edecek terike, beytül'mâle
aid olur. Fakat beytül'mâlde intizam mevcud olmaz ve yukarıda 1, 2, 3, 4 rakamlariyle gösterilen dört sımfdan hiç biri bulunmazsa terike,
zevil'erhama verilir.
Mevlelmüvalât ile mukarrün leh binneseb alel'gayr ve musaleh ise terekeye asla vâris olamazlar.)
(imam Ahmede göre ashabı feraize, baki sehimler reddedileceği gibi ze-vil'erham da vâris olabilir. Binaenaleyh bir müteveffanın böyle bir vârisi
bulunmazsa o zaman terikesi, beytülmâle vazedilir.
Beytül'mâl, bu terikeye - sahih olan kavle nazaran - bir vâris sıfatiy-le değil, bir muhafız sıfatiyle vaz'ıyed eder. Nitekim sahibsiz, zayi mallar,
lûkatalar hakkında da bu veçhile muamele olunur.)
(Eimmei selâseye göre ölen veya kati edilen bir mürteddin terikesi de beytül'mâle feyi olarak aid olur. Velev ki bu mâli hali islâmmda kazanmış
olsun. Elmizanülkübra, Bidayetülmüçtehid, Elmuğnî.)
(Zahirîlere göre de siham ve feraiz sahihlerine aid sehimlerden fazla kalan mikdar, asabadan kimse bulunmayınca mesalihi müslimîne sarf olunur.
Bu fazla ne siham sahihlerine, ne de sehm sahibi olmayan zevil'erhama reddedilmez. Şu kadar var ki zevirerham fakir kimseler ise ihtiyaçları mik-
darınca terikeden kendilerine bir şey verilir, bakisi yine mesalihi müslimîne âid olmak üzere beytül'mâle tevdi edilir. Elmuhallâ.)

Irtidad edenlerin mallarından bir kısmı da beytül'mâîe aid varidat cüm-lesindendir. Irtidad mebhasine müracaat. 
[73]

 
 (Bir Lahika : Zekât Hakkında)  : Zekâtın Şeraiti :
 
176 - : Evde veya ticarethanede bulunub «emvali bâtına» denilen altın, gümüş ile sair ticaret mallarından zekâtın vücubi için mâliklerinin âkil, ba-
iiğ, müslim olmaları şartdır.
Binaenaleyh çocukların, mecnunların, matuhların, gayri müslimlerin emvali batmasından zekât lâzım gelmez. Bu, Hanefiyyeye göredir.
«(Mâliküer ile Şafiîlere göre çocuklar ile mecnunların da emvali batmasından zekât lâzım gelir. ÜmmüTmümin'n Hazreti Aişenin ve Ömer ibni



Hat-tâb hazretlerinin kavli de böyledir.)
(imam Ahmede göre bunların dirhemlerinden, dinarlarından ve maliyelerinden zekât lâzım gelmez. Ekinlerinden, meyvalarmdan zekât lâzım gelir.)
(Hasanı Basrî ile ibni Şübrümeye göre bunların yalnız altın ile gümüşlerinden zekât lâzım gelmez.)
(ibrahim Nehaîye göre bunların hiçbir mâlinden zekât lâzım gelmez. Çünkü zekât, bir ibadetdir. Bunlar ise ibadetle mükellef değildirler.)
(Zahirîlere göre zekât, müslümanların erkeklerine de kadınlarına da, hürlerine de rakiklerine   de, büyüklerine   de çocuklarına da,   akillilerine de
delilerine de farzdır. âyeti kerimesi, bunların hepsine şâmildir. Çocukların, mecnunların zekâtlarım onların mallarından velîlerinin vermesi icab
eder Elmuhallâ.)
177 - : Zekâtın vücubü için hürriyet şarttır.
Binaenaleyh rakiklerin mallarından zekât, kendilerine değil, efendilerine teveccüh eder. Çünkü bunların kazançları efendilerine aitdir.
Bu, imamı Âzam ile imam Şafiîye göredir.
«(îmam Mâlike göre rakiklerin mallarından ne kendilerine ve ne de efen-dflerine zekât lâzım gelmez. Elmuhallâ.)
178 - : Zekâtda niyyet şartdır. Söyle ki : zekât verileceği veya maldan tefrik edildiği zaman zekâtı mefruza olmasına niyyet edilmelidir. Ve illâ
zekât verilmiş olmaz. Çünkü ameller, niyetlere göredir. Fakat fakire verilirken zekât olarak verildiğini söylemek, her halde lâzım değildir.
179 - : Zekâtın müstahik olana kafi suretde temlik edilmesi şartdır. Binaenaleyh bir malı ibahe suretiyle bir kimsenin pîşi    istifadesine vazetmek,
meselâ : sofrada yemek yedirmek, zekât yerine geçmez.
Kezalik : temellüke kabiliyeti olmayan yerlere sarf edilen bir para, zekâta znahsub edilemez. Meselâ : mescid, çeşme binasına, ölünün kefenine
veya borcuna, cihada, hacce ve bu gibi sair vücuhi birre sarf edilen bir para zekât sayılamaz. Fakat ber hayat kimsenin borcunu onun emriyle zekât

malinden ödemek, caizdir. Zira hayatta bulunan bir kimse, temlik ve temellüke ehildir. Reddi Muhtar, Hindiyye. 
[74]

 
Altın İle Gümüşün Nisablari  :
 
180 - : Kendisinden zekât verilmesinin vücubü için altının nisabı, yirmi rniskal, gümüşün nisabı da iki yüz dirhemdir. Bundan noksan oldukları
takdirde başka zekâta tabi mal bulunmayınca zekâtları lâzım gelmez.
Fakat bir mikdar altın, bir mikdar da gümüş bulunsa bunlar biribirine zam edilerek zekâta tabi olurlar mı?.
Bu mesele, tafsile tabidir. Şöyle ki : altın ile gümüş biribirine îmamı Azama göre kıymetleri, İmameyne göre de cüzüleri itibariyle zam edilirler.
Meselâ : bir kimsenin yalnız yüz dirhemiyle yüz kırk dirhem kıymetinde on dinarı bulunsa îmamı Azama nazaran altı dirhem, Imameyne nazaran
beş dirhem zekât vermesi icab eder. Çünkü imameyne göre nisabın yarısını gümüş, diğer yarısını da altın teşkil etmiş olur.
Fakat diğer bir itibar ile imameyne göre de altı dirhem verilmesi lâzım gelir. Zira yüz dirhemden iki buçuk dirhem zekât lâzım geleceği gibi
kıymeti yüz kırk dirhem olan dinardan da üç buçuk dirhem zekât lâzım geleceğinden mecmuu altı dirhem eder. Reddi Muhtar.
181 - : Bir kimsenin meselâ : yüz dirhem gümüşü, yüz dirhem kıymetinde de beş miskal = dinar altını bulunsa imamı azama göre zekâtı lâzım
gelir. İmameyne göre ise bunların cüzüleri nisaba müsavi olmadığı cihetle
Kezâlik : bir kimsenin bilfarz doksan beş dirhem gümüşile bir dinarı bu-zekâtı lâzım gelmez.
lunub bu dinar, kıymetçe beş dirheme müsavi olsa mezkûr doksan beş dirhemden her beş dirhem, bir dinar ve bu suretle mecmuu on dokuz dinar
sayılacağından altından kıymet itibariyle nisabı zekât mikdarı bulunmuş olmakla îmamı Azama göre zekâtı lâzım gelir. Imameyne göre ise ecza
itibariyle nisab bulunmadığından zekâtı lâzım gelmez. Reddi Muhtar.
182 - : Altın ve gümüş paralarda ve bunlardan    yapılmış kaplarda ve huliyyatda nisab itibariyle her birinin veznine bakılır,    kıymetine bakılmaz.
Meselâ : bir altın kab, on dokuz mıskal ağırlığında bulunduğu halde kendisindeki sanatten dolayı kıymeti yirmi, otuz mıskala muadil olsa yine
zekâtı lâzım gelmez. Meğer ki kendisiyle beraber zekâta tabi başka mallar da bulunsun.
Zekâta tabi mallar ise altın ve gümüşe kıymetleri itibariyle zam edilir.
Meselâ : bir kimsenin yüz dirhem gümüşü yüz dirhem gümüş kıymetinde de uruz kabilinden bir ticaret malı bulunsa mecmuundan iki buçuk
dirhem zekât vermesi lâzım gelir. Eimmei selâseye göre de böyledir. Dürri Muhtar, Reddi Muhtar.
183 - : Nisab mikdarındaki altın ve gümüşün zekâtında eda ve vücub cihetiyle muteber olan, imamı Âzam ile imam Ebu Yusüfe göre vezinleridir.
İmam Züfere göre eda hususunda kıymete itibar olunur. İmam Muhamme-de göre fakir için hangisi daha fmdeli ise ona itibar olunur.
Meselâ : bir kimsenin iki yüz dirhem halis gümüşü bulunmakla dört halis dirhem kıymetinde olan beş züyuf dirhemi zekât olarak verse imamı
Azama göre kifayet eder. Çünkü gümüşün ciyadile züyufu nisab ve cinsiyet itibariyle müsavidirler. Bu halde iki yüz dirhemin veznen kırkda biri
yine dirhem ile tediye edilmiş olur. Şu kadar var ki bu, mekruhdur.
İmam Züfer İle İmam Muhammede göre ise bu, caiz değildir. Zira imam Züfere göre beş züyuf dirhem, beş halis dirheme kıymeten müsavi değildir,
imam Muhammede göre de burada fakirin menfaati, halis beş dirhem al-masmdadır.
Kezalik : bir altın levha, meselâ : iki yüz miskal ağırlığında olduğu halde kıymeti kendisindeki sanat itibariyle üç yüz miskale baliğ olsa imamı
Azama göre zekât için beş miskal altın verilmesi kifayet eder. îmamı Züfere göre kifayet etmez. Çünkü bunun kıymet itibariyle zekâtı yedi buçuk
miskal eder. İmam Muhammede göre de kifayet etmez. Zira bunun kıymetine göre zekâta tabi olması, fakir için daha faidelidir.
Bilâkis bir altın levha, iki yüz miskal siklctinde olduğu halde fena vaziyetinden dolayı kıymeti yüz seksen miskale müsavi olsa bunun zekâlı yine
altın ile verileceği takdirde înıarm Azama göre beş miskal verilmek icab eder. tmam Züfere göre bu levhanın kıymetinin kırkda biri verilmek de
kâfidir, îmam Muhammede göre ise vezni itibariyle beş miskal verilmesi, fakir için daha nafi' olduğundan kıymetinin kırk da birini vermek kifayet
etmez.
Şunu da ilâve edelim ki, zekâtın nisabı    hususunda asi olan gümüşdür. Bir çok ahadisi şerife, gümüşün nisabiyyeti hakkında sabit bulunmuşdur.
Bi-x dayetülmüctehid.
Binaenaleyh bir kimsenin ticaret malları, yirmi miskal altın kıymetinde olmadığı halde iki yüz dirhem gümüş mikdannda bulunsa yine zekâtı lâzım
gelir. Fakir hakkında daha faideli olan da budur.
184 - : Altının zekâtını gümüşden, bilâkis gümüşün zekâtım altından veya bunların zekâtlarını sair eşyadan vermek caizdir. Bu, Hanefîler ile Mâ-



likilere göredir.
«(Zehirilere ve Ebû Süleymana göre altın ile gümüşün zekâtı kendi cinslerinden verilir. Birinin zekâtı diğerinden verilmez. Elmuhallâ.)
(İbni Ebi Leylâya, Şüreyke, imamı Şafiîye göre altın gümüşe ne kıymet ve ne de ecza itibariyle zam edilmez. Binaenaleyh bir kimsenin iki yüz
dirhemden velev habbe noksan mikdarda gümüşü ve yirmi dinardan velev bir
habbe rnikdarı noksan altını bulunsa hiç birinden zekât lâzım gelmez. Şayed iki yüz dirhem gümüşü, on dokuz miskal de altını bulunsa yalnız o
gümüşün zekâtı icab eder. Elmuhallâ.)
(Zahirîlere göre de altın ile gümüş zekâtda biribirine zam edilmez. Meselâ : altın ve gümüşden olan huliyatdan her biri nisab mikdarına baliğ
olursa zekâtı lâzım gelir. Her biri müstekülen nisab mikdarına baliğ olmazsa zekâtları lâzım gelmez.
Zahirîlerce de gümü§, meşkûk olsun olmasın beş okka, yani : iki yüz dirhem mikdarında olmadıkça zekâta tabi olmaz. Bu rriikdar ise kırkda bir
nesbetinde zekâta tabi olur. Bundan az çok ziyade olan mikdar da bu nisbet-âe zekâta tabidir. Altının nisabı da yirmi miskaldir. Fakat bazı zevata
göre kırk miskalden noksan olan altından zekât lâzım gelmez. Kirk mıskal olunca bir miskal zekât lâzım gelir. Altının meşkûk ve ziynet takımı

olup olmaması müsavidir. Elmuhallâ.) 
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Huliyyatın Zekâta Tabi Olup Olmaması  :
 
185 - : Ticaret için olmayıb ziynet için saklanılan elmas, zümrüd, incu-dan zekât lâzım gelmez. Fakat altın ve gümüşden olan hulîden ~ ziynet
takımından zekât icab eder. Bunlar gerek kadınlar için ve gerek erkekler için olsun müsavidir. Bu mesele, Hanefîlere göredir.
«(Malikîlere göre mubah olan hüliyyatin zekâtı yokdur. Kadınların bilezikleri, cihad için hazırlanmış kılıçların kabzaları, erkeklerin altından veya
gümüşden yapılmış olan dişleri veya burunları gibi. Bu misillû hüliyyat, kı-rılıb hüliyyat olmak vasıflarını gaib etse veya hacet vaktine saklansa
veya sahibinin ileride alacağı kadın veya onun mehri için veya ileride vücude gelecek kızı için saklanılsa veya bunlar ile ticarete niyet edilse
zekâtları lâzım gelir.
Haram olan hüliyyat ise her halde zekâta tabidir. Gümüş, altın zarn&r, miller, sürmedanlıklar gibi.)
(Şafiîlere göre mubah olan hüliyyat üzerinden bir sene geçdiği, sahibi de bunlara mâlik olduğunu bildiği takdirde zekâtı icab etmez. Fakat bir
kimse, kendisine meselâ : irsen intikal eden ve üzerinden bir sene geçen ziynet takımının bu intikalinden haberdar olmadığı takdirde zekâtı icab
eder.
Haram ile huliyyat ise her halde zekâta tabidir. Erkeklere ait altın veya gümüş ziynet eşyası gibi. Kadınların huliyyatı da israf derecesinde bulunsa,
meselâ : bir kadının bileziği iki yüz miskale baliğ olsa zekâtı vacib olur.
Meşkûk altın veya gümüş paralardan müteşekkil bir kemer de kendi cinsinden olmayan bir düğmesi, kilidi bulunmadığı takdirde zekâta tabidir,)
Hanbelîlere göre de istimali kendisine mubah olan kimsenin istimal veya iare için hazırlanmış olan huliyyatı için zekât yokdur. Fakat böyle istimal
ve iare için hazırlanmamış olan huliyyat, nisab mikdarına baliğ olunca zekâta tabi olur.
Huliyyatdan olan §ey kırüıb ıslahı kuyumcuya muhtaç bulunsa zekâta tabi olur. Kuyumcuya muhtaç olmaksızın ıslahı kabil bulunursa ıslahına niyet
edildiği takdirde zekâta tabi olmaz.
Muharrem olan huliy ise her halde zekâta tabidir. Nisab mikdarındaki altın ve gümüg kablar gibi. Elmezahibül'erbea.)
(Zahirîlere göre de gümüşden veya altın olan huliyyat, nisab mikdarına baliğ olub üzerinden bir senei kameriyye geçince zekâtı vacib olur. Fakat
gümüg ile altının beyni cem olunmaz ve her birinin zekâtı kendi cinsinden verilir. Bu hususda kadınlar ile erkeklerin huliyyatı müsavidir.

Hazreti Enesin kavline göre huliyyatdan zekât bir defa verilir, sonra -tekrar zekâtı verilmek icab etmez. ElmuhaİIâ.,) 
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Deyn Kabilinden Olan Mallarin Zekâta Tabi Olup
 
186 - : Başkasının zimmetindeki .alınacak deynin zekâtı lâzım gelir mi?. Bu mesele, Hanefilerce tafsile tabidir. Şöyle ki : bir borcu medyun
senelerce inkâr edib de beyyine ile isbatı kabil olmasa veya bir malı bir zalim müsadere ederek senelerce yanında tutsa bu deyn veya mal bilâhare
sahibine verilince o geçmiş seneler için zekâtı lâzım gelmez. Fakat medyun, zengin veya fakir veya müflis olduğu halde istikraz veya mali
ticaretden bir şeyi iştira gibi bii suretle olan borcunu mukir bulunsa bu alacağın tahsil edildiği zaman geçmiş senelerden itibaren zekâtı verilmek
icab eder. Katta böyle bir alacağı dâyin, zengin olan medyuna bağışlasa veya bunu başkasına hibe edib de o da tahsil eylese yine geçmiş zekâtı
dayine teveccüh eder. Çünkü bu, o müddete kadar onun malıdır, bilâhare bunu hibe suretiyle istihlâk etmişdir.    Fethülkadir Dürri muhtar.
187 - : Düyun, îmamı Azama göre üç kısımdır :
Birincisi : Deyni kavidir. Bprc verilen para, satılan mali ticaret bedeli gibi. Bu, nisab mikdarına baliğ olub üzerinden bir sene geçdiği takdirde
zekâta tabi olur. Fakat zekâtını hemen vermek icab etmez. Belki kabz edildikden sonra aîelhisab verilmek lâzım gelir, Bundan en az kırk dirhem
mikdarı kabz edilirse bunun zekâtını derhal vermek icab eder.
İkincisi : Deyni mutavassıtdır. Bu zekâta tabi olmayan bir mâlin bedelinden mütehassil borcdur. Ev kirası, ticaret için olmayan bir malin bedeli
gibi. Bu da nisab mikdarına baliğ olub üzerinden bir Bene geçince zekâta tabi olur. Bunun zekâtı da kabz edildikden sonra verilir. İki yüz
dirhemden noksan kabz edilse bu makbuz mikdarın zekâtını hemen vermek icab etmez.
Veraset tarikiyle alınacak bir hak da zahirürrivayeye nazaran bu kabildendir,
Sâime hayvanlarının bedelleri bazı fukahaya göre deyni kavi, bazı fuka-haya göre de deyni mütevassıtdır.
Üçüncüsü : deyni zaii'dir. Bu, mal bedeli olmayan bir takını olacaklardır, Mehr, diyet, kitabet ve muhalea bedeli gibi, Bu, nisab mikdanna baliğ
olursa lâakal iki yüz dirhem mikdan kabz edildiği tarihden itibaren üzerinden bir sene geçmedikçe zekâta tabi olmaz. Meğer ki sahibinin elinde
zekâta tabi başka malı bulunsun. O halde kabz edilen mikdar, az olsa da bu mala zam edilerek zekâta tabi olur.
tmameyne göre ise deynlerin hepsi de müsavidir, zekâtları vacib olur ve kabz edildikleri zaman az olsun çok olsun zekâtları verilir. Bundan bir
rivayete göre kitabet, seayet deyni ile diyet müstesnadır. Bahri raik, Dürri muhtar.



188 - : Zekâtın Iüzumı edası için mülki tam, şartdır. Mükellef bu mala la mâlik ve buna hakikaten veya hükmen vaziüVyed olmalıdır. Binaenaleyh
bir kadın, mehri müeccelini kabz edinceye Kadar bundan dolayı zekât ile mükellef olmaz.
Kezalik ; bir borca mukabil terhin edilen malin zekâtı lâzım gelmez. Çünkü bu mala sahibinin hükmen vaz'ı yedi var ise de mâlikiyeti yok de-
mekdir.                                      
Fakat satın alınıb da henüz kabz edilmemiş bir mal ise hükmen makbuz ve mülkiyyeti mütehakkik olmakla zekâta tabidir. Bahri Raik, Hindiyye.
«(Malikîlcre göre do kadın, mehrini kabz etdiklen sonra üzerinden bir sene geçmedikçe bunun zekâtı lâzım gelmez.)
(imam Şafiiye göre mehr, zevcin zimmetinde bulundukça deyn kabilinden olur. Binaenaleyh bunun zekâtı icab vdor. kınlar var kî kadın, bunun
zekâtını bunu kabz etdikden sonra çıkarıb öder. ElmezalıibüTerbaa.)
(Zahirîlere göre başkasında alacağı olan kimse, bunu kabz etdikten sonra üzerinden bir sene geçmedikçe zekâtım vermekle mükellef olmaz.

,Medyun, ister zengin, borcunu mukir bulunmuş olsun ister olmasın. Borç da ister müeccel bulunsun ister bulunmasın. Elmuhallâ.) 
[77]

 
Medyunların Zekât İle Mükellef Olub Olmamasi  :
 
189 - : Borçlu olan bir kimse, zekât ile mükellef olur mu?. Bu meselede tafsile tâbidir.  Şöyle ki   :   Hanefîlere  görü  borç  üç  kısımdır.
Birinci kısım : sade kullar için olan horedur. tkinci kısım, Allah Tealâ için boredur ki kullar tarafından istenilir. Kmvali zahire ve batmanın
zekâtları gibi. Üçüncüsü de Allah için olan boredur ki kullar tarafından istenilmez. Nezr, keffaret, sadakai fıtır, nafakai hac gibi. Evvelki iki kısım
borç, eldeki mali nisab mikdarından aşağıya düşürürse bu maldan zekât lâzım gelmez. Üçüncü kısım borç ise eldeki malin nisabına tesir
etmiyeceğinden bu borç nazara alınmaz, elde nisab mikdan nükud veya ticaret malı bulunursa zekâtı lâzım gelir. Maamafih bu üç kısım borcun
hiçbiri öşr ve haraç vergilerinin tahsil edilmesine mani olmaz. Dürri Muhtar, Reddi Muhtar.
«(Malikilere göre de nisaba noksanlık verecek mikdarda borcu olan kimseye nükudundan zekât lâzım gelmez. Fakat borç, madenlere, definelere,
maşiylere, ekinlere aid zekâtların vücubüne mani değildir. Velev ki borcu bunlardan ziyade olsun.
Ibni Hazm diyor ki : imam Mâlike göre borç, uruz kabilinden olub zekâta tabi bulunmayan eşyaya tekabül eder, medyun yanında bulunan altın ve
gümüşün zekâtını verir. Fakat yanında uruz kabilinden bir şey bulunmazsa elinde bulunan altın ve gümüşden borç mikdarınm zekâtı sakıt olur.
Elmuhallâ.)
(gafillere göre elinde nisab mikdan nükudu veya ticaret malı bulunan kimsenin zekât vermesi ieab eder, velev ki bu malden ziyade borcu
bulunsun.)
(Hanbelîlere göre nisab mikdarını ihata eden bir borç, hem nükud gibi emvali batmanın, hem de mevaşî, hububat gibi emvali zahirenin zekâtına
manidir.
Meselâ : bir kimsenin yüz lira borcu olduğu halde yüz liralık da mahsulâtı bulunsa bu mahsulâtından zekât lâzım gelmez. Fakat bu yüz liraya
mukabil mahsulâtı bulunduğu gibi nisab mikdan da ayrıca mahsulâtı bulunsa bu ziyade mikdarın zekâtı lâzım gelir. ElmezahibüTerbea.)
(Zahirîlere göre borçlu olan kimsenin yanında nisab mikdan altını, gümüşü veya hayvanatı bulunsa üzerinden bir sene geçince zekâtı icab eder.
Bunlar gerek borcundan az veya borcuna müsavi veya borcundan ziyade olsun ve bunlar gerek aynen borç alınmış olan altııij gümüş ve
hayvanatdan ibaret bulunsun. Borcdan dolayı bunların zekâtı tamamen veya kısmen sakıt olmaz. İmam Şafiînin ve Ebu Süleymanın kavüllm de

böyledir. Elmuhallâ.) 
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Zekâta Tâbi' Malların Telef Ve İtlafı  :
 
190 - : Emvali bâtına, üzerinden bir sene geçdikden sonra helak olsa zekâtını vermek sahibine lâzım gelmez. Kısmen helak olsa yalnız geri kalan
rnikdarının zekâtını vermek icab eder. Fakat istihlâk edilse zekâtı lâzım gelir. Bu, Hanefiyyeye göredir. «(İmam Mâlike göre de badel'havl altın ile
gümüş, zekâtım vermek hususunda sahibinin tefriti bulunmaksızın telef olsa artık zekâtı lâzım gelmez. Kezaîik : matumatın zekâtı tefrik edildikden
sonra telef olsa sahibine başkası lâzım gelmez. Fakat sahibi bunu tefrik etmeyib tamamını hanesine idhal et-dikden sonra telef olsa zekâtını zamin
olur.)
(Zahirîlere göre zekât, malin aynine değil, mâlikinin zimmetine taallûk eden bir vecibedir. Bunun içindir ki bir malin zekâtı, başka bir maldan da
verilebilir. Binaenaleyh bir mal, zekâtı verilmeğe imkân var iken verilmeyib de kısmen veya tamamen telef olsa zekâtı yine lâzım gelir.
Kezalik : bir malin sahibi, onun zekâtını fukaraya veya musaddika vermek üzere ayırmış olduğu halde onun bir kısmı veya tamamı zayi olsa o

zekâtı iadeten vermesi icab eder. Evzaînin kavli de böyledir. Elmuhallâ.) 
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Zekâtın Tacili  = Vaktinden Evvel Verilmesi  :
 
191 - : Bir malın zekâtını daha üzerinden bir sene geçmeden vermek de caizdir. İmamı Âzam, Said ibni Cübeyr, Ata, Zührî gibi fukahai kiram buna
kaildirler.
«(İmam Mâlikden bir rivayete göre zekâtı tacil, vaktinden evvel vermek, caiz değildir. Diğer bir rivayete göre ise senenin tamamından iki ay kadar
evvel tacil, caizdir, zekât yerine kifayet eder.)
(îmam Şaifiiye göre bir kimse, kendi yanında hazır bulunan malinin zekâtını - eğer fakiri iğna edecek mikdarda ise - tacil-edebilir. Fakat henüz
kazanmamış olduğu bir malın zekâtım tacil edemez.)
(Zahirilere göre sene tamam olmadan evvel zekâtı muaccelen vermek caiz değildir. Velev ki bir saniye evvel olsun. Verilse istirdad edilebilir.

Çünkü haksız yere verilmiş olur, badelhavl yeniden verilmesi icab eder. Elmuhallâ.) 
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Zekatın Masrafı = Kendilerine Zekât Verilib Verilemi-Yecek Kimseler  :
 
192 - : Zekâtın masrafı, müslüman fakirler, miskinler, âmiller, gârim-ler, yolcular, rakabelcr, mücahidler, müellefetül kulûb olmak üzere esasen
sekiz sınıfdır. Şöyle ki                                                                                          Fakir, nisabdan az mala mâlik olan ve nisabdan fazla mala mâlik
olduğu halde ihtiyacına kifayet etmeyen kimsedir. Miskin, hiçbir şeye malik olbayıb tese'üle muhtaç bulunan kimsedir.
Âmil, veliyyül'emr tarafından sadakaları, öşürleri tahsile memur olan kimsedir ki, bunlardan kendisine gördüğü iş mikdarınca bir şey verilir. Garım,
borçlu kimsedir ki borcuna mukabil malinden başka nisab mik-darı bir mala mâlik bulunmaz.
Yolcu = îbnüssebü, malı yurdunda kahb kendisi gurbetde parasız kal-
mış kimsedir. Buna da ihtiyacı nisbetinde zekât verilebilir. Böyle bir kimsenin mümkin ise zekât almayıb istikrazda bulunması evlâdır.
Rakabe, kitabete kesilmiş olan rakikdir ki bedeli kitabeti verebilmesi için kendisine zekât verilir.
«(Malki)ere göre bundan nıaksad, zekât parasiyle müslüman köleler, cariyeler satın ahmb hürriyetlerine kavuşturulmasıdır. Bunların velâlan müs-
lümanlara aid olur.)
Mücahid, Allah yolundan gazaya çıkıb beytül'mâlden tahsisat almayan gazidir.
Müellefetül'kulub, kendilerinin veya kendileri sebebiyle başkalarının isîâmiyete bağlanıb ahkâmı islâmiyye ile seve seve istinasda bulunmaları
ınatlûb olan kimslerdir.
193 -  :  Müellefetül'kulûb, dört sınıfa ayrılmışdır.
Birinci sınıf, henüz müslüman olub zaifül'iman bulunan kimsedir. Kendisine zekât verilir ki, islâmiyyetini takviye eLsin. ikinci sınıf, islâmiyet!
kabul edib kavmi arasında şerefli bulunan kimsedir. Kendisine zekât verilmekle başkalarının müslüman olmaları gayesi takib edilir.
Üçüncü sınıf, imam kuvvetli olan müslümandır ki, kendisine zekât verilmekle geride kalan bir takım gayri müslimierin serlerini.def etmesi
kendisinden beklenir.
Dördüncü sınıf, zekât verilmesine mani olanların serlerinden ehli islâmı korumaya kudretli olan kimsedir,
Dini cclili islâm, bilâhare kuvvet bularak tarafı ilâhîden İ'zaz edildiğinden müellefetülkulûbe cemile gösterilmesine hacet kalmadığı cihetle Ilazreti
Siddikin zamanı hilâfetinden itibaren bunlara zekât verilmez olmuştur. Bu hususda icma vardır. Bu babdaki emrin mensuf veya zamanla mııkayyed
olduğuna kail olanlar vardır. Fethül'kadîr, Elmezahibül'erbea.
194 - : Bir mükellef, zekâtını yukarıdaki yedi sınıfdan her hangi birine veya birkaçına verebilir. Fakat bir fakire nisab mikdarı veya daha ziyade
zekât verilmesi mekruhdur. Meğer ki medyun bulunsun veya aile sahibi olsun da aldığı zekâtdan her birine bir nisab mikdarı düşmesin.
(îmam Şafiîye göre zekâtı hiç olmazsa üç sınıfdan üçer kimseye tevzi etmek lâzımdır. Bir de kazanmaya kudreti olan bir fakirin zekât alması Şa-
fiîlere ve Hanbelîlere göre helâl değildir. Reddi Muhtar.)
195 - ; Zekâtı bulunub vacibüî'eda olduğu yerden başka beldeye nakl, tenezzühen mekruhdur. Meğer ki karabil sahibi için veya daha muhtaç va
daha salih kimseler için gönderilsin, bu takdirde gönderilmesi efdaldır; Dürri Muhtar.
«(Şafiîlere göre mal sahibi, zekâtını sene nihayetinde bulunduğu beldeden çıkarıb uzak veya yakın başka bir bekle fakirlerine veremez, bu caiz
değildir. Meğer ki bulunduğu beldede zekâta müstahik kimse bulunmasın.)
(Hanbelîlere göre de zekâtı mesafei kasrdan az uzak bulunan diğer bir beldeye nakl caiz ise de efdal olan, bulunduğu belde fakirlerine dağıtmakdır.
Mesafei kasr denilen bir mesafedeki beldeye nakl ise haramdır, bununla beraber zekât yine verilmiş olur. Elmezahibül'erbea.)
196 - : Zekât, Beni İlâhimden olan zevata ve onların mcvalisine = azad etmiş oldukları kölelere, cariyelere verilemez. Beni Hâgimin mevkii, zekâta
masraf olmakdan âlidir. Bir hadisi şerifde  buyurulmuşdur. Yani : sadaka, zekât almak, şübbe yok ki Hazreti Muhammedin âline lâik değilldir.
Çünkü bu sadakalar, nâsın kirleridir, kendilerini günahdan tathire vesiledir. Hâşimc ancak kemali hürmetle tetavvuan ikram yapılabilir. Bunlar
Resuli Ekreme hem kablelis-lâm, hem de badelislam yardımda bulunmuş oldukları için bu keramete müstahik olmuşlardır.
Burada Benî Hâşimden murad, Resuli Ekrem Efendimizin amcası Haz-rcti Abbasm evlâd ve ahfadile diğer amcası Ebu Talibin oğullan olan imam
Alinin, Hazretİ Cafer ile Akilin ve Harisin evlâd ve ahfadından ibaretdir. Benî Hâşimin diğer şubeleri böyle değildir.
Mevalîye gelince bunlar da kendilerini azad edenlere tabidirler, onlardan sayılırlar.  Bu hadisi şerifde  buyurulmuşdur.
Yani : Bir kavmin azadlısı, onlardandır. Bizlere ise sadaka almak halâl değildir. O halde bizim azadlılurımız da sadaka alamazlar. Keşşafül'hakaik.)
«(Malikîlere göre Benî Hâşime, beytülmâlden ihtiyaçlarına kâfi bir şey verilmediği takdirde ihtiyacdan kurtulmaları için zekât verilebilir. Benî mut-
talib ise âli nebeviden sayamadıkları cihetle kendilerine zekât verilmesi zaten caizdir. Fakat tetavvuan sadaka hepsine de verilebilir.
Elmezahibül'erbea.)
197 - : Bir kimse kendi zekâtını kendisinin usûlüne, fürûuna, memlükûne veremez. Ve bile bile zengin veya gayrimüslim bir şahsa da veremez.
Kezalik:
İmamı Azama göre zevç zevcesine, zevce de zevcine zekâtını veremez. Fakat imameyne göre zevce, zekâtını, fakir olan kocasına verebilir. Çünkü
kadın, kocasının malile zengin sayılmaz, erkek refikasından nafaka almaya müstahik bulunmaz.
«(Zahirîlere göre de kadın zekâtını fakir olan kocasına verebilir. El-muhallâ.)
198 - : Bir kimse, kendi zekâtını zengin bir şahsın fakir olan zevcesine veya bir şahsın fakir olan baliğ evlâdına veya bir şahsın fakir olan babasına
veya zengin bir kadının yetim olan fakir çocuğuna verebilir. Fakat zengin bir şahsın gayri baliğ çocuğuna veremez. Çünkü gayri baliğ bir çocuk,
babasının servetiyle zengin sayılır, validesinin servetiyle zengin- sayılmaz.
Baba da oğulun servetiyle zengin addolunmaz. Dürri Muhtar, Reddi Muhtar.
199 - :   Zı-kiil, fakir ve âkil bir ocumun kemlisine    verilebilir.  Fakat gayri mümeyyiz bir çucuğun kundısint: değil, onun için velîsine verilmek
lâzım gelir. Dür.
200 - : Zekâtın masrafını ara^l.ınnnk, zekât almaya müstahik mi, değil mi diye taharride bulunmak lâzımdır.
Binaenaleyh bir kimse, araştırarak zannı galibine göre masrafı zekât olduğuna kail olduğu bir şahsa zekâtını verdikden sonra o şahsın zengin veya
Benî Ifâşimden bulunduğunu veya gayri muslini olduğunu anlasa artık kifayet eder, o zekâtı tekrar vermesi icab etmez, imam Ebu Yusüfe göre icab
eder.



Fakat şek etdiği halde taharride bulunmayan veya taharri etmekle beraber reyi galibien nazarim masrafı zekât görmediği bir şahsa zekâtını verse

bil'itif'ak kil'ayı.'t dııu'z. Meğer ki o şahsın fakir olduğu keıuliainu bildirilmiş olsun. Keşşafül'hakaık. 
[81]

 
İKİNCİ BÖLÜM

 
İSLÂM HUKUKUNDA MÜSTAMEL BAZİ  MİKYASLARA DAİRDİR.

 
İÇİNDEKİLER : Bazı ıstılahlar. Nükuda müteallik mikyaslar. Sair mevzunaîa, mekîlâta, mayiata müteallik mikyaslar. Mesafelere mesahalara

müteallik mikyaslar.   İki mühim vesika. 
[82]

 
Bazi  Istılahlar  :
 
201 - : Mikyas, nisbet, dereec, mikdar, mizan, ölçü âleti manasınadır. Mukayesede kıyas, vezin, tahmin, takdir, ölçme demekdir.
202 - : Mi'yar, bir şeyin kıymetini, derecei saffatini anlamak için kullanılan âlet. Mizan, ayar mikyası.
203 - : Ayar ; vezin, derece, mertebe, altın ve gümüş gibi şeylerin ha-lislik derecesi, meskukâtın tam vezinli olması, terazilerin doğru olması, saatin
doğru gitmesi demekdir.
204 - :  Mizan, bir şeyin derecesini,     ağırlığını gösteren âlet, terazi. Cem'i : mevazîndir. Vezin de tartmak, mikdar, nahiye manasınadır.
205 - : İslâm hukukunda nükuda, sair mevzunat ile mekilâta ve mayiata, mesafelere, mesahalara müteallik bir takım mikyas (mizan = miyar) lar
vardır. Bunlar, terikelerin taksiminde diyet ve saire adile verilen tazmi-natda, zekât vekcffaret gifii vecibelerde, öşür ve haraç gibi vergilerde, alım

satım gibi muamelelerde, binaların, yolların ve arazînin mikdarlarmı tayin hususunda ve sairede müstameldirler. Başlıcaları aşağıda yazılıdır. 
[83]

 
Nakidlere Müteallik Mikyaslar  :
 
206 - Akçef hisab ve feraiz ıstilahınca : bir paranın üçde biridir. Akçe tabiri, lisanımızda nakid, para, meblâğ, servet mânalarına geldiği gibi
vaktiyle mütedavil küçük gümüş sikke mânasında da müstameldir. Bir kese akçe, beş yüz kuruş demekdir. Vakfiyyelerdeki akçelerin kıymetleri
zamanlarına göre muhtelifdir.
207 - : Akçe, ilk evvel Sultan Orhan tarafından (726) tarihinde Bursada darb edilmişdir. Bu akçe, vaktiyle rub'ı mıskal, ayarda    yüzde doksandan
ibaret imiş. Fatih ve Bayezid Sultanlar zamanından itibaren bu akçenin hem vezni, hem de ayarı defaatla değişmişdir.
Eski akçelere nazaran bir dirhem gümüş 2% akçeye müsavi imiş, bazı akçeler de bir dirhemi şer'înin yirmi beşde ikisine müsavi bulunmuşdur.
(1150) ve (1155) tarihlerinde kullanılmış akçelerin gümüş paraya kıya-sen kıymetleri (İllö) ve (1X43) tarihlerinde müstamel akçelerin ayni imiş. O
larihde dört muhtelif kıymetde tedavül etmiş olan akçelerdn birinin (1927) tarihlerindeki gümüş rayicine nazaran evrakı nakdiye ile muadili (8,5 - 6)
tara raddesinde bulunduğu. Darbhane Damga Müdüriyetinin bir müzekkere sinden anlasümakdadır.
(1234) tarihinden sonra akçe kesilmemişdir. Vaktiyle meskukâtı osmaniy-yede vahidi kıyasi akçe ikne İkinci Sultan Süleyman zamanına müsadif
(1099) tarihinde kuruş üzerine müesses usul. kabul .edilmişdir.
Zeylen ilâve edilen vesikalara da müracaat!.
208 - : Avarız akçesi, vaktiyle bir mahalle veya köy ahalisinin muayyen ihtiyaçlarına, meselâ fakirlerin cenazelerine, fakir kızların cihazına sarf
edilmek üzere iane ve saireden husule gelen mebaliğe bu ad verilmişdir.
Evvelce her mahalle ahalisinden fevkalâde olarak alınan vergiye de bu isim verilmişdi.
209 - : Para, hisab ve feraiz ıstıiahınca : bir kuruşun kırkda biridir ki, üç akçeye muadildir.
Para tâbiri, mutlaka nükud, servet, meskukât mânasında da kullanılır.
210 - : Pul, hisab ve feraiz istılahınca : bir akçenin üçde veya dörtte biridir. Mutlaka paraya, mangıra, fülse ve müdevver maden parçasına da pul
denir.
211  - : Danik = denk,    bir dirhemin    südüsü, yani  :  altıda biridir. Cem'i, devamkdır. Bir denk, sekiz habbe ile bir habbenin beşde ikisine müsavi
sayılmakdadır.
212 - : Kıratı şer'î, beş adet mütevassıt arpa ağırlığından ibaretdir. .
213 - : Kıratı örfî, bazı fukahanın beyanına göre beş, bazılarının beyanına göre de dört mütevassıt arpa ağırlığından ibaretdir. Bu fark, beldelerin
ihtilâfına veya örfün tebeddülüne müsteniddir. Kıratlar, hafif vezinler mikyasatından olub elmas gibi kıymetli eşya ve cevahir vezninde kullanılır.
Bir kırat ise 0,200046 gram, yani : bir kırat, bir gramın milyonda iki yüz bin kırk altısına müsavidir.
214 - : Dirhemi şer'î, on dört kıratdan ibaretdir. Zekâtda, mehrde, diyetlerde, sirkatin nisabında muteber olan da bu dirhemdir.
Zamanı nebevide (10, 12, 20) kırat sikletinde üç nevi dirhem mevcud imiş, bunlar Hazreti Ömer zamanında cem edilmiş, üçünün vasatisi olan (14)
kırat, bir dirhemi islâmî olarak kabul edilmiştir.
Diğer bir rivayete göre ahdi saadetde dürt türlü dirhem mevcud imiş.
Birincisi : dirhemi bagalî ki (8) danık = denkdir, Bu, re'sülbegal denilen bir melike nisbet edilmişdir.
ikincisi : dirhemi taberî ki (4) denkdir. Bu da Taberistâna nisbet edilmişdir.
Üçüncüsü  :  Dirhem-i mağribî ki (üç)  denktir.
Dördüncüsü   :  dirhemi yemeni ki (I)  denk veznindedir.
Hazreti Ömer (liadıyaltahü tealâ anlı) bunlankm en raiu olan dirhemi bagalî ile dirhemi tuberîyi cem etdirerek vasatisi olan (ti) denki bir dirhemi
islârnî olarak kabul etmişdir.
Bu iki rivayet, netice itibariyle müttulıiddir. Çünkü altı denk, on dört kırat demekdir.



Bu cem, ameliyesinin Benî Ümmiyye devrinde vaki olduğu da mervîdir.
Velhâsıl : bir dirhemi şer'înin on dürt kırat mikdarında olduğunda ienm vardır. Hattâ zamanı nebevide Mokkei Mükerremede dirhemlerin altı denk-
den, yani : on dört kıratdan ibaret olduğu ve şer'an buna itibar olunageldiğı de bazı kitablarda ayrıca tasrih edilmekdedir. Üç yüz elli altı buçuk
dirhemi §er'î bir «kilo» dur.
215 - : Dirhemi ârfî, on altı kıratdan ibaretdir. Bazı zevata göre zekât-da, meherde, diyetlerde ve sair hususlarda her beldenin dirhemi örfîsi
muteberdir. Şu kadar var ki bu dirhem, dirhemi şer'îden    noksan olmamalı, olursa dirhemi şer'î muteber olur.
Dirhemi Örfî, on altı kıratdan ve her kırat, beş arpa ağırlığından ibaret olduğuna nazaran dirhemi örfî, dirhemi şer'îden büyükdür. Çünkü bir
dirhemi şer'î (70) arpa sikletinde olduğu halde bir dirhemi örfî (80) arpa ağırlığında bulunmuş olur.
Fakat dirhemi örfînin her kıratı dört arpa sikletinde itibar olunduğuna göre dirhemi şer'î, dirhemi örfîden büyükdür. Zira bu takdirde bir dirhemi şer'î
(70) arpa ağırlığında bulunduğu halde bir dirhemi örfî (64) arpa ağırlığında bulunmuş olur.
«Darbhanei âmire usulünce bir kırat, dört buğday itibar edilmişdir. Bu dört buğday ise fukahamn beş arpa itibar etdikleri kıratı şer'îye ağırlıkça
müsavi btılunmakdadır.» Üç yüz on iki dirhemi Örfî, bir «kilo» dur.
216 - : Dirhemi hâlis, sırf gümüşden ibaret olub başka bir maden ile mahlut olmayan  dirhemdir.
217 -  : Dirhemi ceyyid, bozuk, mağşuş olmayan dirhemdir ki, dirhemi hâlis demekdir.
218 - : Dirhemi raic, halk arasında halis dirhemler gibi alınıb verilen dirhemdir. Gerek ceyyid ve gerek züyuf olsun.
219 - Dirhemi züyuf, kendisine bakır veya başka bir maden karıştırılarak ceyyidlik vasfını gaib etmiş olan kalıb, mağşuş dirhemdir.. Bu, raic olsa da
nisabı sirkatde muteber olmaz. Bu hususda İmam Ebu Yusuf Hazretleri muhalifdir. Müşarünileyhe göre raic olan on dirhemi mağşuşdan dolayı
haddi sirkat lâzım gelir.
220 - : Dirhemi mağşuş, sırf gümüşden ibaret olmayıb başka bir'maden ile mahlut olan dirhemdir ki, dirhemi züyufdan eamdır.
Zekât, diyet gibi hususlarda gümüşi gışşine = karşık maddesine galib olan dirhemler, halis dirhemler hükmündedir.
«Bu cihetledir ki vaktiyle (83) ayarında, yani : yüzde seksen üç nisbe-tinde hâlis bulunan bilûmum gümüş Osmanlı sikkeleri, halis dirhemler
hükmünde tutulmuşdur. Diyet bahsine müracaat!.
1937 Ağustosunda Maliye Vekâleti nükud işleri umum müdürlüğünden Diyanet işleri Riyasetine yazılan cevabî bir tezkirede şöyle denilmişdir :
«Eski gümüş mecidiyelerde 19 gram 966 santigram (ki 6 dirhem, 226 kesir) ve gümüş cumhuriyet liralarında 9 gram 960 gram (ki 3 dirhem, 105
kesir) halis gümüş bulunduğu Darbhane ve Damga Matbaası Müdürlüğünün işarından anlaşılmışdır.»
Türkiye'de mesahalara, kilelere, cedid vezinlere dair 20 Cemadelâhire 1283 ve 14 Eylül 1285 tarihli kanunnameye nazaran sakil şeylerin
mikdarlarını tayin için dört derece hararetde bulunan mai mukattarın aşîri zira' mükâ-bının vezni vahidi kıyasi ittihaz edilib buna «dirhemi âşari«
yahut «gıram» tesmiye olunmuşdur. Dirhemi aşarinin = gıramın aksamına da «öşri dirhem» yahut «desi gram, aşiri dirhem» yahut «santigram;
mi'şarî dirhem, yahut miligram» denilmişdir.
Kezalik : bin dirhemi aşariye de «vukyei aşari» yahut «kilogram» adı verilmişdir. Bu halde bir vukyei aşarînin vezni, dört derece hararetde bulunan
bir mai mukattarın öşri zirai mükâ'ab mıkdarının veznine müsavi olmuş olur.
Öşr onda bir, aşir yüzde    bir, mi'şar da    binde bir demekdir.»
221 -  : Dînar, on dirhemi şer'î halis gümüş kıymetinde İtibar olunan altındır. Bir miskal ağırlığında altın sikkeye de ıtlak olunur. Cem'i :, den.a-n
irdir.
Bir dînar, ehli Mekkeye göre 24 ve ehli traka göre 20 kırat sikletinde-dir. Diğer bir itibar ile dinar, şer'a nazaran yüz şeire, örfe nazaran seksen şeîre
= - arpa veznindedir.
(«Mâlikîlere göre bir dînar 72 mütevassıt arpa mikdarıcfır. Her dînar, zekât hususunda on dirheme mukabildir.)
(Hanbelîlere göre dînar, miskalden küçükdür. Dinarlardan zekât nisabı, yirmi beş dinar ile bir dinarın yedide ikisiyle bir dinarın dokuzda biri
kadardır.)
Örfde vakit vakit dirhemlerin tegayyüre uğraması yüzünden dinar ile dirhemler arasındaki bu nisbet, tebeddül etmiş, meselâ : bir aralık bir dinar,
on sekiz dirhem itibar edümigdir. Zamanımızda da altın fiyatlarının artması üzerine bu nisbetde daha büyük bir tahavvül vücude gelmişdir.
222 - îstar, lûgatde, mutlaka dört aded demekdir. istilanda : dört buçuk miskale ıtlak olunur. Fil'asl altı buçuk dirhem mikdarmda istimal olunmuş-
dur ki, bir rıüın yirmide, bir mennin kırkda birine müsavi bulunur. Cem'i: esatirdir.
223 - : Mıskal, yirmi kırat, yani : yüz arpa ağırhğındadır. Bir mıskal, vezince bir dirhem ile bir dirhemin yedide üçüne müsavidir.    Binaenaleyh
yedi mıskal, on dirhemi şer'î veznindedsr. Cem'i : mesakildir.
Miskalin bu mikdarda bir mizanı iktisadi olduğu, ötedenberj âmmece kabul edlmişdir.
Hanefiyyece bir dinar, yüz arpa ağırlığında bulunduğundan miskaî üe veznen müttehiddir. Şu kadar var ki dinar, meskûkdür.
Zekâtın nisabı, altından yirmi miskaî, gümüşden iki yüz dirhemdir.
(Mülga .Fetvahanei âliden vuku bulan suale Darbhane Müdüriyetinden 1315 ve 1320 tarihlerinde verilen cevabda şöyle denilmişdir  :
«20 miskai altının sikkeli altın liralardan karşılığı on üç buçuk lira üe bir lira çeyreğidir, 200 dirhem gümüşün mukabili de raic olan gümüş
paralardan yirmi altı buçuk gümüş mecidiyedir.»
(istanbul müftiliğinin suali üzerine Darbhanei Millî Müdüriyetinden yazılan 135 sayılı bir cevabda da söyle dcnilmişdir  :
«21 Kânunusani 1926 tarih ve 97 numafalı tezkire zeylidir :
Yirmi kırat aîtının bir miskaî ve on dört kırat gümüşün bir dirhem tesmiye edilmesine nazaran nisab ittihaz edilen yirmi mıskal altınm tutarı bin iki
yüz ve iki yüz dirhem gümüşün dahi beş yüz kırk yedi kuruş, olduğu ve evrakı nakdiye ile kıymeti hâzırası ise piyasa temevvücatına tabi bulundu‐
ğundan 28 Kânunusani 1926 tarihindeki piyasaya göre yirmi miskaî zeri hâlisin doksan altı lira seksen dürt kuruşdan ve iki yüz dirhem
tammüTâyar gümüşün dahi on dokuz lira altmış dokuz kuruşdan ibaret bulunduğunu beyan ve bilvesile takdimi ihtiramat eylerim efendim. 31-1-
1926 Darbhanei Millî Müdüriyeti namına Muhasebeci.)
Türkiyede evzanı mütevassıta mikyası sayılan bir mıskal, bir buçuk dirheme muadildir. Bir dirhem 4 denge, bir denk 4 kırata, bir kırat 4 buğdaya
müsavidir. Bu halde bir mıskal, veznen (%) buğdaya müsavi demekdir.



Bir miskal - - bir dirhemi şer'î ve bir dirhemin on binde dört bin iki yüz seksen beşi, 1,4285 yani : bir gram ile bir gramın on binde 4285 ine
müsavidir.
Yedi miskal = on dirhemi şer'î, 28,05 gram, yani : yirmi sekiz gram üe bir gramın yüzde beşi = beş santigramdır.

Dirhem, miskal, denk, kırat gibi mikyaslar, altın, gümüş ve mücevherat gibi kıymetli şeyleri tartmakda müstameldir.) 
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Sair  Mevzunata,  Mektlata Ve  Mayiata  Müteallik
 
224 - : Okiyye, şer'an ve lûgaten kırk dirhem mikdarıdır. Bu, ehli hicazın okiyyesidir. Bazı yerlerde yedi veya dokuz miskale de itlâk olunur. Halk
arasında okiyye = kıyye diye kullanılan vezin mikdan, beldelere göre tebeddül eder.
(Türkiyeed evzanı sakile mikyasları şu veçhiledir  :
1 - (Kıyye = okka) = 400 dirhem = 1,282,945 yani : bir kilogram, 282 gram, 945 miligram.
1 - (Batman) = 6 kıyye = 7,697,680 yani : yedi kilogram, 697 gram, 670 miligram.
I - (Kantar) = 44 kıyye = 56,449,6 yani : elli altı kilogram, 449 gram, 6 desigram.
1 - (Çeki) = 176 kıyye = 225,798 yani : iki yüz yirmi beş. küogrftm, 798 gram.
1 - (Tonilâte)  =  1000 kilogram = bin fukyei aşari.
1- (Tonilâte) =   4 çeki, 1 kantar, 37,4 okiyye.
1 - (Tonilâte) = 17 kantar, 31 okka, 183 dirhem.
1 - (Dirhem) = 3,2,7,3625 yani : üç gram, 2 desigram, 7,3625 miligram).
225 - Sa\ bin kırk dirhem buğday veya arpa alır bir ölçekdir ki, sekiz rıtlı bağdadîye müsavidir. Buna «sa'ı irakî» de denir. Hanefiyyece muteber
olan da budur. îrakda teamül bu veçhile carî olmuşdur. Bir de : «s'aı hicazı = sa'ı haremeyn» vardır ki, beş rıtlı bağdadî üe bir rıtlın sülüsü mikda-
rıdır. Bu takdirde bir sa'ı : 693'^ altı yüz doksan üç dirhem üe bir dirhemin üçde biri vezninde bulunmuş olur. Maahaza bu hususda fukahamn
muhtelif beyanatı görülmekdedir. Ezcümle demliyor ki : sa', imamı Âzam üe imam Muhammede göre sekiz ntlı irakîdir. Fakat imamı Ebu Yusüfe
göre be§ bağdadî rıtl ile bir rıtlın sülüsü mıkdarındadır.
«Eimmei selâsenin kavli de böyledir. Çünkü zamanı nebevide sa'ı medi-ne bu miktarda idi. Sekiz rıtl mikdan olan sa1 üe teamül cereyanı, Örfi şer'i
üzerine zaid bir zarfı târidir. Bu sa', îrakda haccac tarafından icad edümişdir, Sadakaı fıtır ile emsalinde muteber olan ise kadîm sa'dır. Şöyle kiâ bir
sa', dört müddir. Her müd ise bir rıtlı bağdadî - Irakî üe bu rıtlın üçde biridir. Binaenaleyh bir sa'  : 693 W dirhem mikdarından ibaretdir.)
Buna cevaben deniliyor ki : sa'ı medîne, Abdülmelim ibni Mervan zamanında bu mikdar olarak teayyün etmişdir. Halbuki daha evvel Hazreti
ömerin sa'ı, sekiz rıtlı bağdadî mikdannda idi. Hazreti Ömerin sa'ile amel ise Abdülmelikin sa'ile amelden evlâdır.
Diğer bir kavle nazaran îmam Ebu Yusufce bir sa beş hicazı rıtl il1 bir hicazı rıthn sülüsü mikdarıdir. Bu mikdar rıtlı hicazı ise - aşağıda da
görüleceği veçhile - sekiz rıtlı bağdadîye müsavidir. Bu halde İmam Ebu Yusuf, sair eimmei Hanefiyye ile müttehid bulunmuş olur.
226 - : Rıtl, yüz otuz dirhemlik bir ölçekdir ki, bir sa'm sekizde bü'İne müsavi bulunur. Buna rıtlı bağdadî, rıtlı irakî denir. Bazı zevatın buyanına
ıiiizaran bu rıtl, yüz yirmi sekiz dirhem ile bir dirhemin yedide dürdü vezninde bir miyardır.
Bir de rıtlı hicazî veya medîne vardır ki, yüz doksan beş dirhem veznin-dedir. Bu halde bev rıtlı hicazî ile bir rıtlı hicazının sülüsü, sekiz rıtlı ira-
kîye müsavi bulunmuş olur.
Rıtlı irakî, yirmi istar, yani : 130 dirhm vezninde olduğu halde rıtlı hicazî, otuz istar, yani : 195 dirhem veznindedir. Bu nisbet, şu veçhile
gösterilini
Irakîlere göre bir sa' ~ 8 rıtl x 20 istar = 6,5 dirhem = 1040 dirhem.
Hicazîlere göre bir sa' = 5ı& rıtl x 30 istar = 6,5 dirhem = 1040 dirhem.
Bir de rıtlı şami vardır ki, bu da 12 okıyyedcn, yani : 4B0 dirhem vezninde bir miyardan ibaretdir. Cem'i â ertaldir.
227 - :  Farak, otuz altı rıtl, yani  :  dört bin altı yüz seksen dirhemlik bir mikdandr. Cem'i : efrakdır.
Bazılarına göre bir farak, on altı ntldır. Medinei Münevverede üç sa', yani : 3120 ve 2080 dirhem vezninde hâsılat istiab eden bir ölçeğe de farak
denilmekdedir.
228 -  :  Vesk, altmış sa' yani  :  62400 dirhem mikdandır. Bu mikdarı istiab  eden  kileye de ıtlak olunur.  Bir deve,  bir  katır  veya  bir  merkeb
yüküne de vesk denilir. Bu hadisi nebevide «beş veskdijn noksanda zekât yokdur» diye buyurulmuşdur. Beş vesk ise bin kilo  ve eski okka  ile yedi
yüz seksen okka eder. Bu mikdar, ehli Kûfe'ye göredir. Ehli Basraya göre bir vesk, yetmiş beş sa', yani (78000) dirhem mikdandır.
Vesk kelimesi, lügat itibariyle tard etmek, cem etmek, bir şeyi birik-dirib yüklenmek mânalarını ifade eder.
229 - : Men, iki rıtl sıkletinde, yani  : 260 dirhemlik bir ölçüdür. Dört men, bir sa'dır.
Menne türkeede batman denir. Bu kelime, lügat itibariyle lûtf ve ihsan, nimet vermek, birine iyilik etmek, başa kakmak, bir şeyi kesmek, kudret
helvası mânalarını da ifade eder. Cem'i : emnandır.
230 - :  Hıml, bir deve yükü, üç yüz men, yani : yetmiş sekiz bin dirhemlik bir mikdardır. Cem'i ahmaldir.
231 - : Müd, trakîlere göre : îki rıtlı irâkî mikdarı, yani : 260 dirhemlik bir  kabdır.  Hicazîlere göre   :   bir  rıtlı hicazî  ile bir  bir  nthn  üçde  biri
mikdandır. Bu fark, rıtlara nazarandir.  Yoksa  haddi zatında bir müd,  bit sa'm dörtde birine müsavi, yani  :  260 dirhemlik bir miyardır.
«(Maliki kitablarında deniliyor ki : bir müd, iki mktevassıt avın; dolusu dur, veznen bir sa'ın dörtte bîrine müsavidir.)
232 - : Kafiz, mutlaka Ölçmek, on iki sa' mikdarı bir kile, 144 zira' mikdarı yer, bir cerîbin onda biri, yani   :   360/3600 zira murabbaı.
Demek ki küfiz, hem mekîlât, hem tie mesaim mikyası olmu.^ oluyor.
233 - : Kırbe, süt veya su tulumu, elli men, yani : 13000 dirhemlik veya 32 okiyyelik bir kab. Cem'i : kıreb ve kırebatdır.
Bazı mahsulâtın vergilerini İstifa hususunda bu mikyas, nazara alınır.
234 - : Habbe, bir dirhemin kırk sekizde birine müsavi bir mikdardır. Cem'i i habbat ve hububdur.
Habbe, lûgatde buğday, arpa gibi mahsulâtın danelerine ve herhangi bir şeyin parçasına ıtlak olunur.
(Türkiyede mayiat ve hububatı hacmen ölçmek için öşri zirai mükâ'ab yani : bir desimetre mükâ'ab «küb», vahidi kıyası ittihaz edilib buna ölçek,



yahut litre denilmişdir. Litrenin onda birine zarf, yahut desilitre ve ölçeğin yüz misli hacme de keyli â'şarî veyahut hektolitre, adı verilmişdir.

Bir İstanbul kilesi - 4 şinik, bir şinik = 2 kutudur. Bu ikiicio bir kile 37 ölçek, bir kutu = 4,625 ölçek olmuş olur. 
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Mesafelere, Mesahalara Müteallik Mikyaslar :
 
235 - : Merhale, bir konaklık mesafedir, yani: bir yolcunun mutedil bir yürüyüş ile bir günde kat edeceği bir yol ki, sekiz saat ile takdir edilmişdir.
Cem'i : merahildir.
«Elyevm tul mikyasatına nazaran bir merhale, sekiz fersah, yani G0000 = altmış bin zirai mimarîdir ki orta yürüyüş ile sekiz saatlik bir mesafe
eder.»
236 - : Fersah, üç mil, yani : 12000 = on iki bin zirai mimarîdir. Cem'i : ferasihdir.
Mesafei seferin üç merhaleden veya on sekiz, on beş fersahdan ibaret olduğu İmamı Azamdan mervîdir. Müftabih olan da on sekiz fersahdir.
Çünkü bu mikdar, seyri mutedil ile üç günlük mesafeye muadildir.
«Elyevm tul mikyaslarına nazaran bir fersah, üç mil, yani : 7500 -- yedi bin beş yüz zirai mimarîdir ki, orta yürüyüş ile bir saatlik mesafedir.»
«(Eimmei selâseye göre mesafei sefer, on altı fersahdir. Bir fersah, üç mildir. Bir mil de el ziraile altı bin ziradır. Bu mesafe ise seksen bin altı-yüz
kırk metreye müsavidir. Elmezahibül'erbea.)
237 - : Mil, dört bin zirai mimarîdir. Cem'i : emyaldir.
«Elyevm tul mikyasatına göre bir mil, 2500 - iki bin beş yüz zirai mimarîdir ki, orta yürüyüş ile yirmi dakikalık bir mesafedir,»
238 - : Berîd, on iki mil, yani ; 48000 = kırk sekiz bin zirai mimarîdir.
«Elyevm tul mikyasatına nazaran bir berîd, dört fersah, yani: 30000 = otuz bin zirai mimarîdir ki, orta yürüyüş, ile dört saatlik bir mesafe eder.»
239 - : Zira, lûgatde bilek, kol manasınadır ki, dirsek ucundan orta parmağın ucuna kadar olan kısımdır, istilanda bu mikdara müsavi olan tul
mikyası demekdir. Buna türkçe «arşın» denir. Cem'i : ezru ve ziraatdır. Muhtelif nevileri vardır.
240 - : Zirâi âmme: altı kabza, yani : yirmi dört parmak mikdan olan arşındır. Bunun murabbaı : 576 = beş yüz yetmiş altı parmakdır.
«Türkiyede bu arşına zirai mimarî denir ki mesahalarda, mimarî sanatlarda müstemaldir. Eczası şöyledir.
1 - Zirai mimarî - 24 parmak.
1 - Parmak = 12 hat = 3,15 santim.
1 _ Hat = 12 nokta = 0,263 santim.
1 - Kadem = 12 parmak.
1 -- Kulaç = 5 kadem.
1 - Kulaç = 2^ zirai mimarî. Kulaç, hafriyatta müstameldir.
1 - Zirai mimarî ~ 0,758 metre, yani : 758 bişan ziradır.
241 - : Zirai mesaha, yedi kabza ile bir dikili parmak mikdan olan argındır ki, arazide kullanılır.
«Bu zira, Türkiyedeki zirai mimarîden bir kabza ile bir parmak mikdan büyük bulunmuş oluyor.»
242 - : Zirai klrbasî : yedi kabza, yani : 28 parmak mikdan olan arşın ki bezlerde, kumaşlarda müstameldir.
«Türkiyede buna mukabil çarşı argını denir ki, zirai mimarîden bir parmak, 16 hat, 6 nokta noksandır.
İ - Çarşı arşını = 0,680 metre, yani : 680 mişan ziradır. 1 - Endaze = 8 rubu = 2 kirah. Bir kir ah ise 2,9 santimdir. 1 - Endaze = 0,650 metre, yani
650 mişarı ziradır.»
243 - : Zirai kisra: yedi kabza, yani : 28 parmak mikdan olan arşındır. Buna «zirai melik» de denir. Bu, zirai kirbasiye müsavidir.
Mukaddema ziralar aşağıdaki yedi kısma ayrılmış idi:
244 - : Zirai sevda : bir kol uzunluğunda bulunan bir arşındır. Bunu ilk icad eden, Harunürreşiddir. Maiyetinde bulunan siyah bir kölenin kolu
uzunluğunda bulunmuş, bu cihetle bu namı almişdır. Binalarda, Nil sularının derecelerini tayinde, tüccar tarafından bezlerin ölçülerinde
kuliamlmişdır.
245 - : Zirai kadiye : zirai sevdadan bir parmak ile bir parmağın üçde ikisi mikdan noksan bir arşındır. Buna «zirai dur» da denilir. Bunu ilk vaz
eden, kadı ibni Ebî Leylâdtr. Kelvaz ahalisi tarafından kullanılmışdır.   .
246 - : Zirai Yusufiye : zirai sevdadan bir parmağın üçde ikisi mikda-rı noksan bir arşındır. Bunu ilk vaz eden, İmam Ebu Yusüfdür. Bağdadda
kadılar taralından binaların rnüsahuhınnı tayin için istimal edilmiştir.
247 - : Zirai Haşimiyyei sugra : zirai sevdadan iki parmak ile bir parmağın üçde ikisi mikdan uzun bir arşındır.    Bunu ilk icad eden, Bilâl ibni Ebî
Bürdüdir. Bu cihetle buna «zirai    Bilûliyyc» do denir. Bunun Ebu Mü-sel'eşarî hazretleri    tarafından kullanılmış  olduğu da mervîdir.     Basrada,
Küfede müstamel bulunmuşdur.
248 - : Zirai Haşimiyyei kübra : zirai sevdadan beş parmakla bir parmağın ücde ikisi kadar uzun bir arşındır. Bunu Haşimiyyeye ilk nakl eden,
Marrsurdur. Buna «ziyadiyye» de denir. Çünkü Ziyad    bununla Arzı Sevadı öîçmüşdür. Ehvaz ahalisi de bunu istimal etmişlerdir.
249 - : Zirai ömriyye : bu, bir zira, bir kabza ve bir dikili baş. parmak uzunluğunda bir arşındır. Bunu ilk vazeden zat, Hazreti Ömerdir.
Müşarünileyh, arşınların en uzunu ile en kısasını ve mutavassıt olanını toplayarak bunların vasatisini - üçde birini - almış, buna bir kıbza ile bir
dikili baş parmak mikdan ilâve etmiş, sonra bunun iki tarafını kalay ile kapatmıştır.
Bu arşın, Hazreti Ömer - radıyallahü tealâ anh - in emriyle Arzı Se-vadin mesahasında kullanılmışdır.
250 - : Zirai mizaniyye : Bu, zirai sevda ile iki arşın ve bir arşının üçde ikisiyle bir parmağın sülüsanı    uzunluğunda bir arşındır. Bunu ilk
vazeden, Me'mun halifedir. Meskenlerin, sokakların, ırmakların, derelerin mesahalarını tayin hususunda istimal edilmişdir.
«20 Cümadel'ahire 1286 ve 14 Eylül 1285 tarihli kanunnamede mezkûr olduğu üzere Türkiyede mesahaların, kilelerin ve vezinlerin vahidi
kıyasîleri-ne esas olmak üzere dairei nısfınniharın rubunun on milyon cüzünden bir cüzüne müsavi bir tul ittihaz olunub buna «metre» yahut «zirai
aşari» denil-mişdir.
Bir zirai mimarî : 0,758 metre, yani : 658 mişan zira'dır. Bin zirai aşari tule «mili aşari» yahut «kilometre» ve on bin zirai aşari tule de «fersahı



aşari» yahut «miryametre» tesmiye edilmişdir. Bir saat - 5685 metre (zirai aşari) dir. Bir metre = 1 zirai mimarî, 7 parmak, 7 ve 9 hattır. Bir metre =
1 endaze, 4 rubu, 0,7 kirahdır,
251 - : îsbı' : parmak, karınları biribirine muttasıl altı arpaya müsavi mikdardır. Cem'i : esabı'dır.
252 - ; Kabza : dört parmak mikdarıdır. Cem'i : kabazatdır.
253 - : Kasaba : altı zira mikdarıdır. Cem'i kasabatdır.
254 - : Aşir : tulü ve arzı birer kasaba   mikdan olan yer ki, otuz altı zirai mimarî eder. Bu, bir kafizin onda birine müsavidir.
Aşîr, yüzde bir mânasında da kullanılır.
255 - : Feddan : bir çift öküz ile sürülüp ekilebilen yerdir. Cem'i: feda-dîndir.
Feddan, esasen ziraatde kullanılan bir çift öküz ve çift denilen ekin aleti demekdir. Mısırhlarca bir feddan, 400 = dört yüz kasaba mikdarı tarlaya
ıtlak olunur. Her olunur. Her kasaba ise altı zira ile bir zirain sülüsanı mikdarı sayılmıçdır.
256 - : Hattatı  : Samda mikdarı ekinciler arasında malûm bir dönümlük yerdir.
257 - : Rumanî  : Bu da Samda malûmülmikdar bir dönümlük yer demekdir.
258 - : Cerîb : lûgatde vadî manasınadır. Sonra dönüm yerinde olarak mütemeyyiz arazi parçalarında istimal olunmuşdur. Bunun mikdarı,
beldelerin örfüne göre tebeddül eder. Bazı beldelerde bir cerîb, on bin zira mikda-rıdır. Bazılarınca da bir cerîb, üç bin altı yüz zira' murabbaıdır.
«Türkiyede bir dönüm, 1600 zirai mimarî murabba mahal demekdir. Tür-kiyemizde arazi mesaha edilmesi için beher dıl'ı on zirai aşariden ibaret bir
murabbaın ihata eylediği mikdar mahal, vahidi kıyasî ittihaz olunub buna «murabbaı a'şarî» yahut «ar» ve on bin zirai aşarî murabba mahalle de

«cerîb» yahut «hektar» denümişdir. 
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İki Mühim Vesika :
 
259 - : Bir kısım borçların, diyetlerin ve bazı vezaifi vakfiyyenin tediyesi vesair bir kısım hukukî tazminat ve matîûbatın   tesviyesi hususunda eski
meskukâtın kıymetlerini, ayarlarını bilmeye lüzum görülmekdedir. Bu babda vaktiyle mülga fetva emaneti ile darbhane ve meskukât müdüriyeti

arasında teati edilmiş olan iki vesika, bu mikyaslar mebhasine zeylen ilâve olunmuşdur. 
[87]

 
Birinci Vesika  :
Fetva Eminliği Canibi Âlisine
 
Semahatlû efendim hazretleri.
On dört kırat bir dirhem olmak itibariyle fızzada on bin dirhemi şer'i diyeti recül idugi muktezayı §er'i âli bulunub fî zamaniriâ alelekser müteda-vil
bulunan meskukâtı osmaniyye ve ecnebiyyeden bazılariyle diyeti reciilün ne mikdar olması lâzım geleceği, meskukâtı mezkûrenin mikdarı
veznîsinin bilinmesine mütevakkıf olduğundan mevkii tedavülde bulunan yüzlük Osmanlı ve İngiliz ve Fransız ve Karmiç altınları tamam olarak
beheri kaç mıskal ve hazinei celîleden bir adedi on dokuz kuruşa ita olunmakda bulunan sîm mecidiyenin kezalik tam olarak beheri kaç dirhem
olduğunu iş'arı fî 14 Zilhicce 317 tarihile şeref varid ttîzkerei aliyyei fetvapenâhîlerinde tmr ve iş'ar buyurulmuş ve zikr olunan meskukât ayar ve
mikdiirı vezniyle sim mecidi-' nin beherinin kaç dirhem olduğunu ve tafsilâtı mülemmeimci saireyi muta-zammın idare muhasebesinden tanzim
kılman musaddak pusula leffen arz ve takdim kılınmış olmağın ulbabda emir ve forman hazreti men lehül'emrindir. Fi 28 Zilhicce 317 ve fî 15
Nisan 316. Müdiri meskukâtı şâhâne Kâmil Bir adet sîm mecidînin dirhemi osmanî ve dirhemi şer'îsile ayan nisbe-tinde havi olduğu simi hâlisin,
keza dirhemi örfî ve şer'îsinin ve on bin dirhemi şer'înin ihtiva edeceği sîmi mecidînin mikdarım mübeyyin pusuladır.

Bir aded mecidînin sıkleti
[88]

 
Mukaddime Emanetlere  Müteallik  Istılahlar  :
 
1 - :  Emanet, lûgatde emin olmak    manasınadır,    istilanda  :  «emin sayılan veya ittihaz edilen kimsenin yanında başkasına aid bulunan maldır».
Cem'i  :  emânatdır.
2  -  :   Emin,  doğru,  müstakimülhal,  kendisine emniyet ve itimad  olunan kimsedir.
3 - :  Vedia, lûgatde metruk manasınadır. Istılahda   :  «bir veya mü-teaddid kimseye hıfz etmesi için emanet bırakılmış olan maldır.
4 - : Idâ, bir malın muhafazasını başkasına sarahaten veya delâleten ihale etmekdir. îdaa «istida'» da denilir.
5 -  :   Mudi, bir  malın  muhafazasını     başkasına  ihale eden kimsedir. Buna «müstevdi'» de denilir.
6 - : Mûda', bir malın ihale edilen muhafazasını kabul eden kimsedir. Buna «vedİ'» »müstevda'» da denir.
7 - : Ariyet, tabiri yanın toşdidiyle de, tahfifiyle de okunur. Bu lâfız, «teavür» kelimesinden ismi masdar olan «âre» kelimesine mensubdur. Tea-vür
ise tenavüb, tenavül, yani  :  nöbetleşme, biribirinden alma manasınadır. Ariyet verilen şey, veren ile alan arasında nöbetle istimal edildiği cihetle
bu adı almış demekdir.
Bir de ariyetin süratle gidib gelmek mânasına olan «âre» den alındığına kail olanlar da vardır. Yahut ariyet, «arâ, ya'rî» fi'linden bir isimdir,
meccanen verilib ıvezden ârî olduğu için bu ismi almışdır.
Bazı zatlara göre de ariyet ar lâfzına mensubdur. Ar, ayıb demekdir. Ariyet mal istemekde bir nevi zillet ve ayıb bulunduğundan ariyet, âra nis-bet
edilmişdir. Fakat bu nîsbet, pek doğru görülmemişdir.
Ariyet, ıstılahda : «Menfaati birine meccanen, yani : bir bedel mukabilinde olmaksızın rücuu kabil olmak  üzere filhal temlik olunan  maldır.»
Meccanen kaydiyle icare, filhal kaydiyle vasiyyet, rücuu kabil olmak kaydiyle de hibe tarifden hariç kalmışdır.
8  - : Müstear, ariyet manasınadır ki, buna «müar» da denir.



9 - : îare, ariyet vermekdir. Yani : bir malın menfaatini bir kimseye o malı geri alabilmek üzere filhal meccanen temlik etmekdir.
10 -  :   Muîr, ariyet veren, yani   :   bir malının     menfaatini başkasına meccanen temlik eden kimsedir.
11 -  :  Müsteîr, ariyet alan, yani  :   bir malın menfaatini o malı geri vermek üzere meccanen temellük eden kimsedir.
12 - :  İstiare, ariyet almak, bir malın menfaatini meccanen istimlâk etmek, ve bir malın menfaatinin meccanen temlik edilmesini istemek
manasınadır.
(îmam $afiî ile îmam Ahmed'e, imam Kerhi'ye ve Zahiriyyeye göre ariyet, bir nevi menfaati veya intifaı ibaheden ibaretdir.)
Şafiî fukahasmca iare, intifam ibahesini mutazammın olan bir akiddir ki, ma'kudün aleyh olan malın ayni baki olmak üzere yalnız menfaati ibahe
edilmiş olur.
Ibni Hazmın tarifine göre de ariyet, bazı şeylerin menfaatlerini ibaheden ibaretdir. Fakat ariyetin bir ibahe olması racih görülmemekdedir. Çünkü
ariyet, ibaheden ibaret olsa idi muîr, bunu başkasına iare edemezdi. Halbuki ariyetin muîr tarafından başkasına iaresi bizce caizdir. Nitekim ileride

görülecekdir. Zeyleî, Nihayetül-muhtac, El'muhaüâ.) 
[89]

 
 (BİRİNCİ  BÖLÜM)

 
ALELITLAK EMANETLERE DAİRDİR

 

İÇİNDEKİLER  :  Emanetlerin nevileri. Emanetlerin umumî hükümleri. 
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Emanetlerin Nevileri  :
 
13 - : Emanet, umumî bir tabirdir. Bunun envai vardır. Meselâ vedia, ariyet,  lûkata  denilen şeyler birer emanet olduğu gibi kiracının  elindeki
me'cur, şeriklerin ellerindeki şirket malı, mütevelli elindeki vakıf mal, velînin veya vasinin elindeki mali yetim, vasinin elindeki mûsa bih olan mal,
komşunun bahçesine düşen her hangi bir mal da birer emanetdir.
Mutlak emanetle bunlardan her biri arasında umum ve husus vardır. Meselâ her vedia bir emanetdir, fakat her emanet bir vedia değildir.
Lûkata ahkâmı hususî mebhasinde zikr edilmişdir. Diğer emanetlere de ilgili mebhaslerinde malûmat verilmiştir. Kitabımızın bu bölümünde
alelıtlak emanetler ile vedialara ve ariyetlere dair malumat vereceğiz.
14 - : Emanetlerin bazıları da şunlardır  :
(1) : Semen tesmiye edilmeksizin sevmi şira yolîyle, yani : satın almak üzere müşterinin elinde bulunan mal.
(2) : Sevmi nazar yoliyle, yani görmek veya göstermek üzere kabz edi-lib müşterinin elinde bulunan mal.
(3) : Bey-i bil'vefa yoliyle kabz edilen malın borcdan ziyade olarak müşterinin elinde bulunan mikdarı.
(4) : Bey-i bâtıl ile satılıb da satanın izniyle müşterinin elinde bulunanmal.
(5) : Mürtehinin elinde rehnin borç tutarından ziyade olan mikdarı.
(6) : Vekilin veya resulün elinde vekâlet ve risalet dolayısiyle bulunanmal.
(7) : Gâsıbin  elinde mağsuba aid bulunan zevaid.
15 - : Emanetler bîr itibar üe de şu nev'eayrüır:
Birinci nevi, insanın mâbudı kerimine karşı dinen mükellef olduğu vazifelerdir ki bunlara lâyıkiyle riayet edilmesi icab eder, bunlara dair ilm-i
tevhidde, ilm-i fıkhın ibadetler kısmında tafsilât mevcuddur.
ikinci nevi,  insanın cemiyete karşı deruhde etdiği vazifeler,  memuriyetlerdir. insan bunlara hakkiyle ehil olmalı ve bunları hakkiyle yerine
getirmeğe çalışmalıdır.
Üçüncü nevi, insanın kendi nefsine kargı ifasiyle mükellef olduğu vazifelerdir. Şöyle ki : insanın hayatı kendisine bir emanetdir, insanın hassaları,
kuvvetleri kendisine birer emanetdir. Bunları yaradılmış oldukları gayelere sarf etmek, bunları fena suretde kullanmakdan sakınmak lâzımdır, insan
kendi hakkında daha salih, daha lâyık olan şeyleri daima korumalıdır, bilâkis hakkında muzir olan şeylerden de nefsini vikayeye çalışmalıdır ki
bunlar birer vecibedir.
Dördüncü nevi, insanın sair insanlara karşı hususî suretde riayet etmekle mükellef olduğu haklardır, işte bizim burada bahs edeceğimiz nevi de

bundan ibaretdir. 
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Emanetlerin  Umumî  Hükümleri  
 
16 - : Emanetlerin umumî hükümleri vardır. Bunlardan biri ve belki de birincisi bu emanetlere lâyıkiyle riayet etmekdir, bunları talep vukuunda bir
mani bulunmayınca sahiplerine hemen iade eylemekdir.
Fertlerin de, cemiyetlerin de yaşaması, yükselmesi, huzur ve rahat içinde yaşayabilmesi emanetlere riayet ile hâsıl olur. Emanetleri güzelce
muhafaza etmek, emanetleri ehline vermek, emanetlere hiyanetden kaçınmak bütün beşeriyet için en mühim bir vecibdir.
Emantlere riayeti; zayıfları kavi, mağlûpları galib, mahkûmları hâkim eder. Emanetlere hıyanet ise ferdleri hüsran içinde bırakır, cemiyetleri perişan
eder, hâkimleri mahkûm bir hale düşürür. Bunun içindir ki Kur'anı
mübinde buyurulmuşdur.     Yani
Muhakkak Allah Tealâ Hazretleri emanetleri sahiplerine vermenizi ve nâs arasında hüküm edince adalete hükmetmenizi size emr  eder. Diğer bir
âyeti kerimede de 
buyurulmuşdur. Yani : Bazınız bazınıza emniyet ederek bir mal bırakırsa böyle emin ittihaz edilen kimse o malı sahibine teslim etsin. Bir hadisi



şerifde de buyurulmuşdur. Yani : Emaneti sana emin olub teslim eden kimseye iade et, sana hiyanet edene sen hiyanet etme. Çünkü müslümanlıkda
zarar ve mukabele bizzarar yokdur. Hakkı ihkak için meşru yollar vardır.
Diğer bir hadisi şerifde de: Söyleyince yalan söyler, vaid edince hulf eder, emin ittihaz edilince hiya-netde bulunur. ömerülfarûk Hazretleri bir
hutbesinde şöyle buyurmuşdur  :
Yani : Bir, kimsenin dilindeki talâkat, sözündeki ahenk ve fesahat, sizi i'cab etmesin. Fakat her kim emaneti eda eder, nâsm haysiyet ve namusuna
tecavüzden kendisini men'e muvaffak olursa işte erkek olur.
17 - : Emanetlerin umumî hükümlerinden biri de mazmun olmamak-dır. Ya'ni : Emin olan kimseye kendisinin yanında teaddîsi, taksiri olmaksızın
telef veya zayi olan bir emanet malı tazmin etmek, bedelini vermek lâzım gelmez. Bu telef ve ziya', gerek sirkat gibi taharrüzü mümkün bir se-
bebden ve gerek hariki galib = salgın yangın gibi taharrüzü mümkün bulunmayan bir sebebden dolayı olsun müsavidir.
imam Ali Hazretleri buyurmuştur. Yani : Çoban üzerine ve emin ittihaz edilen kimse üzerine zaman lâzım gelmez. Değer ki hıyaneti zahir olsun.
Mebsutı Serahsî.
18 - : Emin olan kimse, mültezem olan hıfzı terk, bu hususda kusur eder ve mal sahibinin şer'an muteber olub muhalefeti caiz olmayan emrine 
muhalefetde  bulunur  da bunun  neticesinde emanet,  telef  veya  zayi olursa  üzerine     zaman lâzım gelir.  Nitekim alâkalı     mebhaslerde izahat
veriîmişdir.
19 - : Emin olan kimse, kendi hakkında zamanı mucib olan bir şeyi ikrar etse üzerine zaman lâzım gelir. Telef olan bir emaneti sahibinin izni
olmaksızın istimal etmiş olduğunu itiraf gibi.
Hakkında zamanı mucib olan bir şeyi ikrar ve itiraf etmiş olan kimse, bilâhare bundan beraetini iddia etse bilâ beyyine tasdik olunmaz. Mecmaüz-
zemanat.
20 - : Zamanı icab etmemek hususunda delâleten izin, sarahaten izin gibidir. Fakat sarahaten nehy var iken delâlete itibar olunmaz.
Meselâ : Bir kimse bir zatın izniyle hanesine veya dükkânına girdikde su içmek için konulan bir kadeh ile su içmeğe delâleten mezundur.
Binaenaleyh su içerken bu kadeh kazara elinden düşüb kırılsa zaman lâzım gelmez. Çünkü bu, elinde emanetdir. Fakat o zat, bu kadeh ile su
içmekden nehy etmiş iken bunu veya ziynet için konulmuş bir kâseyi eline alıb da düşerek kırılsa zamin olur. Hindiyye.
21 - : Bir kimsenin yanında   başkasının   bir malı kazara telef olunca bakılır : Eğer o malı sahibinin izniyle almış ise elinde emanet olacağından
bedelini zamin olmaz. Amma sahibinin izni olmaksızın almış ise her halde zamin olur. Velev ki ancehlin = bilmeksizin almış, olsun.
Meselâ : Bir kimse başkasının sürüsünden kendi sürüsüne kaçıp katılan bir koyunu sahibinin izniyle sürüsünde bulundursa emanet olacağından ziyaı
takdirinde zamanı lâzım gelmez. Fakat bu koyunu sahibinin izni olmaksızın sürüsünde tutarsa telefi takdirinde bedelini zamin olur. Velev ki bunu
kendi  sürüsünden  zannuılurck  alıb  KÜrüsündc  lulmuş  olsun.
Kezalik : Bir kimse şerbet, içurken şuıbeLyinin bardağı elinden düşüb de kırılsa ariyet kabilinden bir emanet olmakla zamanı lâzım gelmez. Fakat
kendisinin fena istimalinden dolayı düşüb kırılsa zamin olur.
22 - : Bîr kimsenin sırçacı dükkânından kendi kendine aldığı bir kâse, elinden kazara düşerek kırılsa tazmini lâzım gelir. Fakat sahibinin izniyle alıb
bakarken ezkaza düşüb kırılsa zamanı icab etmez. Çünkü bu halde kâse emanet olmuş olur. Şu kadar var ki bu kâse düşmekle başka kâseleri de
kırsa bunların zamanı lâzım gelir. Çünkü bunlar emanet değildir, insan ise ihtiyarına mukarin olmasa bile bu kabil fillerinden mesuldür.
23 - : Sevmi şira suretinde semen tesmiye edilmiş olursa zaman lâzım gelir.
Meselâ : Müşteri : «Bu kâse kaç kuruşdur» deyib dükkâncı da : «Şu kadar kuruldur ab dedikden sonra kâse müşterinin elinden kazaen düşerek
kırılsa tazmini lâzım gelir. Çünkü kâse bu halde sırf emanet bulunmuş sayılmaz.  Haniyye,  Zahiriyye.
24 - : Bir kimse, kendisine aid olmayan    bir malı bulub almış olunca bakılır : Eğer yolda yahud diğer bir mahalde hayvanat veya menkulât gibi bir
şeyi bulub da kendisine mal olmak üzere almış  ise gâsıb hükmünde olur. Sahibi malûm olsun olmasın.
Binaenaleyh bu mal, telef veya zayi olunca bedelini zamin olur. Velev^ ki kendisinin taaddisi ve taksiri bulunmasın. Hattâ o malı bulduğu mahalle
iade etmesiyle de zamandan berî olamaz. Belki sahibine red ve iade etmelidir ki, zamandan kurtulabilsin.
Fakal o malı sahibine vermek üzere almış ise elinde emanet olmuş olur. Bu halde sahibi malûm ise onu sahibine vermesi lâzım gelir, sahibi malûm
değilse hakkında lûkata ahkâmı cereyan eder. Lükata mebhasine müracaat!.
25 - : Yirminci meseledeki esas üzerine şu meseleler de teferru eder :
(1) : Bir zatın izniyle hanesinde bulunan kimselerden, biri meydanda duran ayineyi alıb bakdıkdan sonra diğerine verse de sonra taaddisi
olmaksızın zayi olsa hiç birine zaman lâzım gelmuz. Çünkü bunun mislinde .delâleten izin vardır. Hindiyye.
(2)  : Hamamdaki müşterilerden biri kurna tasım aîıb diğerine verse de onun elinden düşüb kırılsa ikisine de zaman lâzım gelmez. Çünkü bunu
almalarına delâleten izin vardır.
(3) : Müşterek bir hayvan hastalanıp baytarlar dağlanmasına lüzum göstermekle hazır olan şerik, diğerinin gıyabında bunu dağlatsa da hayvan
telef olsa bu hazır şerike zaman lâzım gelmez.  Çünkü bu hususa  delâleten mezundur.
(4) : Bir çoban sürüde bulunub hayatının devamından ümid kesilen koyun,  sim ir  gibi   t'ii   yiyilif   bit'  hayvanı   kosso,   mi'ıita  bih  olan   kavle 
göre üzerine  zaman  lâzım  gülmez.  Fakat hımar,  gibi eti yiyilmez  bir  hayvanı keserse kesdiği halindeki, yani o hayvanın hayatından ümit
kesildiği anındaki kıymetini zamin olur. Camiül'füsuleyn.
(5) Bir kimse kasabın kesmek üzere ayaklarını bağladığı bir hayvanı kesecek olsa zamin olmaz. Kezalik pişirilmek üzere tencere ile ocağın üzerine
konulan bir eti tencerenin altına ateş koyarak pişirse zamin olmaz.
(6) :   Bir kimse bir hayvanın  üzerine sırtından düşen yükü  sahibinin izni olmadan tekrar yükletmekle hayvan telef olsa zamin olmaz.
(7) : Yolculukda iki arkadaşdan biri, müracaat edecek hâkim bulunmayan bir mahalde vefat etse diğeri bir çok nakil masrafına meydan vermemek
üzere onun emtiasını, hayvanlarını satarak esmanını varislerine getirebilir. Bundan dolayı muaheze olunmaz. Şu kadar var ki bu satış muame lesi,
nafiz olmayacağından varisler buna icazet vermeyebilirler. Bu arkadaş, müteveffa refikinin satılmaya muhtaç olmayan nükudunu ve sair eşyasını da
hıfz için kabz edebilir. Buna delâleten mezundur. Binaenaleyh bunlar onun elinde taaddisi, taksiri olmaksızın telef olsa zamin olmaz. Ali Efendi
fetavası.
(8) : Bir kimse bir şahsa bir mal verib de «Bunu bugün filân zâta ver» demişken o şahıs, bu malı o gün vermemekle elinde telef olsa üzerine zaman



lâzım gelmez. Çünkü o mal, elinde emanetdir. «Peki veririm»    demesiyle vermeğe mecbur olmadığından taaddisi bulunmuş    sayılmaz.   

Dürerül'hük-kâm. 
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(İKİNCİ BÖLÜM)

 
VEDİALARA DAİRDİR.

 
İÇİNDEKİLER : Vedianın rüknü ve sureti inikadı. İ'daın şartları. Vediaların hükümleri. Vediaların muhafazası. Vediaların başkalarına tevdi ve
teslim edilib edilmemesi. Vedialarda muteber olub olmayan bazı şartlar. Vediaların sahihlerine red ve iadesi. Vedialarda zamanı icab edib etmeyen

bazı haller. Vediaların tazmininde muteber olan zaman. Vedialar dair dâva-. lar, beyyineler. 
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Vedianın Rüknü Ve Sureti  İnikadı   :
 
26 - : Vedianın (îdaın) rüknü, İcab ve kabuldür. Vediada icab ve kabul, boldenin örf ve âdetine göre vedia akdi hususunda âkidlerden sâdır ve zahir
olan şeydir. Bu icab ile kabudlen her biri sarahaten olabileceği gibi delâleti kavliye ve fi'liye ile de olabilir.
Binaenaleyh îda, ya sarahaten veya delâleten icab ve kabul ile mü-nakid olur.
Meselâ : Bir kimse bir şahsa hitaben ; «Şu malımı sana îda1 ettim» veya «Emanet eyledim» deyip o şahıs da «kabul ettim» dese aralarında
sarahaten icab ve kabul ile îda' münakid olur.
Kezalik : Bir kimse bir malını bir dükkâncının yanma : «Bu sana vediadır» diyerek, birakıb gitse de dükkâncı bunu görüb sükût eylese sarahaten
icab, delâleten kabul bulunarak îda' münakid olmuş olur. Fakat dükkâncı «kabul etmem» diyerek red etse îda' münakid olmaz.
Kezalik : Bir kimse bir malını bir dükkâncının yanına bırakıb hiç bir şey soylemeksizin gitmekde iken dükkâncı : «Bu malı vedia olmak üzere kabul
etdim» dese delâleten icab ve sarahaten kabul bulunmuş olur.
Kezalik : Bir kimse bir malını bir dükkâncının yanına hiç bir şey soylemeksizin bırakıb gitse dükkâncı da bunu görüb sükût eylese aralarında
delâleti fi'liye suretiyle bir icab ve kabul bulunmuş olur.
Kezalik : Bir kimse bir hana girerek hancıya hitaben : «Hayvanımı nereye bağlıyayım» dedikde hancı, yer gösterib o da hayvanını oraya bağ-lasa
aralarında delâleti kavliyye suretiyle icab ve kabul bulunarak îda' münakid olmuş olur.
Kezaük : Bir kimse hammarnda hammamciya : «Elbisemi nereye bırakayım» cloyib o da «Şuraya bırak» diye yer göstermekle elbisesini oraya
bıraksa aralarında dulâleton bir îda* münakid olmuş olur.
Kezalik : Bir kimse hammamda elbisesini çıkarib" da bir şey söylemek-sizin hammamcımn yanına bırakıb hammamcı da sükût etse aralarında
hükmen bir îda' vücude gelmiş olur. (156, 157) nci meselelere müracaat!
27 - : Vedialarda icab ve kabul,  âkidlerin    mükâtebesi ve dilsizlerin mahud  işaretleri ile 'de  olabilir.
28 - :  Sahibsiz bir halde bulunan bir malı alıb kaldırmakla delûleten bir îda, münakid olur. Meselâ : Bir kimse yolda yırtılan bir tulumdan yağ
akmağa başlamakla onu malikinin gıyabında görüb hıfz ediverse velâleten bir îda' münakid olur. Binaenaleyh bunu böyle elde etdikden sonra terk
ederek ziyama meydan verse bedelini zamin olur. Çünkü bu takdirde bunun muhafazasını delâleten iltizam eîmiş, bu muhafazayı şer'i şerif
kendisine ihale  eylemişdir.  Bu gibi mültekıtler  şer'an  emin  sayılır.
Fakat bunu görüb de almasa veya aldığı sırada sahibi hazır bulunsa da bu alması yüzünden bir zarar terettüb etmese badehu vukubulacak ziyamdan
dolayı kendisine zaman lâzım gelmez. Bahri Raik, Reddi Muhtar tek-
milesi.
29 - : I'dada icabdan sonra kabulün lüzumu, müstevda' üzerine muhafazanın vücubi içindir.  Fakat malin emanet olmak sıfatını kazanması için
yalnız  icab  kifayet  eder.
Meselâ : Mağsubün min, gâsıbına hitaben : «Elindeki mağsub malımı sana îda1 etdim» elediği halde mağsub, bu icabı kabul etmese, hattâ bunu red
etse bile mağsub mal, elinde emanet olmak vasfını iktisab etmiş olur. Artık bu mal, onun elinde tadadisi, taksiri olmaksızın zayi olsa üzerine
zaman   lâzım   gelmez.
30 - : Bir kimse bir malını vedia olmak üzere bir kaç şahsın yanına bırakıb gitse, onlar da gö'rüb sükût etseler bu mal, hepsinin yanında vedia olmuş
olur.
Binaenaleyh bunların cümlesi o mahalden birden kalkıb gitmek]e bu mal zayi olsa bunu hepsi biliştirâk müsavi suretde zamin olurlar. Fakat bu
şahıslar bunu gorüb sükût etdikten sonra o mahalden birer birer kalkıb gitseler en sonraya kalan şahıs, bu vediayı muhafaza için teayyün etmiş
olur. Bu mal onun yanında vedia olmuş bulunur. Binaenaleyh o şahıs da kalkıb gitdikten sonra bu mal zayi olsa bunu yalnız kendisinin tazmin
etmesi icab eder.
Bu mesele, Tahtavîye göre vedianın kabili kısmet olmamasına nazarandır. Amma vedia kabili kısmet olunca lâyık olan, gidenlerin hisseleri mik-
darım tazmin etmeleridir. Reddi Muhtar tekmüesi.
31 -  : Bir kimse bir malını bir veya müteaddid kimse yanına vedia olarak bırakdığı halde onlar bunu görmemiş bulunsalar bunların sükût
etmeleriyle kabul vücude gelmiş olamayacağından o mal, vedia olmuş olmaz. Bir kimsenin haberi,  emri  olmaksızın hanesine bir  malın  getirilib
bırakılması gibi ki ziyarından dolayı o kimse zamin olmaz.
32 - : Bir kimse bir malını bîr şalısın yanma vedia olarak bırakdığmı söylemekle o şahıs, bu icabı red etdiği haide o kimse bu malı yine bırakıb gitse
bakılır   :  O şahıs, bu malı zabt etmeyib olduğu gibi bırakmala zayi olsa  üzerine  zaman lâzım gelmez.     Çünkü  hıfzını  deruhde  etmiş  değildir.
Fakat bu şahıs o malı kendisine mal olmak üzere alıb götürse gâsıb hükmünde olur. Sahibine vermek üzere alıb götürse Zahirede yazıldığına göre
lâyık  olan  yine  gâsıb  hükmünde  olmasıdır.   Binaenaleyh  elinde  telef  olsa zamin olmalıdır. CamiûTfüsuleyn sahibine göre ise zahir olan zamin
olma-makdır.  Meceile şerhi, Dürerül'hükkâm.



33 - :  Bir kimse bir malını bir şahsın yanma vedia olarak bırakmak istemekle o şahıs, «Onu şuraya birak, fakat onun hıfzını iltizam etmem» dese, o
kimse de o malı oraya bıraksa aralarında îda', vücude gelmiş olur. Kitabi Zamanât.
34 - : Bir kimse başka bir şahsın elindeki bir libas için :  «Bunu bana ver = ita et» deyib o şahıs da «verdim = ita ettim» dese bu, hibeye değit,
vediaya hami olunur.    Çünkü vedia    ciheti binnisbe    daha müteyekkandır. Hindiyye.
(Şafiî fukahasının beyanına göre vedia, mudiî cihetinden bir nevi tevkil, müstevda' tarafından da bir tevekküldür. Vekil ile müvekkilde aranılan
şartlar, mudi' ile müstevda'da da aranır. Idaın rükünleri ise mudi', müstevda', vedia ve sigai îda'dan ibaret olmak üzere dörtdür.
Mudi' tarafından idaa dair sarahaten veya kitabeten bir söz söylenilmesi şartdır. 1da' niyyetiyle : «Şu malımı al» demek bir kinayedir. Kitabetle
olan ida' da kinaye kabilindendir. Fakat esah olan kavle göre müstevda' tarafından lâfzan kabul şart değildir. Bir şey söylemeksizin vediayı kabz da

kâfidir. Nihayetül'muhtac.) 
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Îdaın  Şartları   :            
 
35 - : Vedianın ida' vaktinde müstevda' tarafından vaz'ı yed edilmeğe salih bulunması şartdır. Çünkü kabz edilmeğe kabiliyetli olmayan bir şeyin
hıfz edilmesi mümkün olamaz.
Binaenaleyh havadaki kuşun, firari hayvanın ve denize düşüb çıkarılması mümkün olamayan bir malın îdaı sahih değildir. Artık bunların zayi
olmasından dolayı müstevda' üzerine zaman lâzım gelmez.
Bazı fukahaya göre bu hususda mücerred vaz'ı yede kabiliyet kâfi değildir. Bilfi'l vaz'ı yed, şartdır. Fakat Mecellece yalnız vaz'ı yede kabiliyet
ciheti kabul edilmişdir. Zeyleî, Reddi Muhtar tekmilesi.
36 - : Vedianın sıhatinde mudi ile müstevdain âkil ve mümeyyiz olmaları şartdır. Baliğ olmaları şart değildir.
Binaenaleyh mecnunun veya gayri mümeyyiz çocuğun bir inalını ida' ütmesi sahih olmadığı gibi bunların bir vediayı kabul etmeleri de sahih
olmaz. Bu halde bunların vedialarını kabul eden kimse gâsıb hükmünde bu-lunuı. Bunlar ise kabul edib istihlâk etdikleri vediaları zamin olamazlar.
Çünkü bunlara vedianın teslim edilmesi, bunların istihlâkine delâleten izin demekdir.
37 - : Mezun olan mümeyyiz bir çocuğun îdaı sahih olduğu gibi vediayı kabul etmesi de sahih ve itlafı takdirinde zamanı müstelzim olur.  Bunun
mezuniyeti, gerek izni âm suretiyle olsun ve gerek yalnız bu vediayı kabule mahsus bulunsun müsavidir.
Binaenaleyh bu çocuk almış olduğu bir vediayı hıfz etmeyib itlaf etse bedelini zamin olur. Kezalik : kabul etmiş olduğu bir vediayı mücehhilen,
yani : ne olduğunu beyan etmeksizin vefat ise terikesinden tazmini lâzım gelir.
38 - :  Mahcur olan mümeyyiz bir çocuğun vediayı kabul etmesi sahih edğildir.
Binaenaleyh kabul edeceği bir vedia, muhafaza etmemekle elinde telci' olsa kendisine bü'iUii'ak zaman lâzım gelmez. Kezalik : bu vediayı sebaveti
halinde istihlâk etse, meselâ : taam olub da yese kendisine ne filhal ve ne de baliğ uldııkdan sonra zaman lâzım gelmez. Çünkü böyle bir çocuğun
âdeti, malları tazyî etmek olduğundan buna vediayı teslim eden, bunun istihlâkine razı olmuş demekdir. Artık bundan dolayı onu muaheze edemez.
Bu, îmamı Âzam iJe îmam Muhammcde göredir. îmam Ebu Yusüfe güre sabiyyi mahcur, itlaf etdiği bir vediayı filhal zamin olur. Bu kavle göre
me'zun olmayan mümeyyiz bir sabinin ahara îdaı ve başkasının vediasını kabul etmesi sahilidir. Kitabül'vedia = Mecelle heyetinin.
Fakat istihlâk etdiği vedia, köle veya cariyeden ibaret olursa bundan dolayı bil'icma zaman lâzım gelir. Çünkü bunların zamanı, bir zamanı mal
değil, bir zamanı demdir. Elbedaî, Siracül'vehhac, Hindiyye.
(Bu babda îmam Şafunin içtihadı da imam Ebu Yusüfün içtihadı veçhiledir.)
39 - : Mahcur olan mümeyyiz bir çocuk, kendisine îda edilen bir malı kablel'bülûğ mücehhilen vefat etse terikesinden tazmin ettirilemeyeceği gibi
badel'bülûğ v^i'at etse yine tazmin ettirilemez. Meğer ki vedianın badel'bülûğ, ehnde mevcud bulunduğu isbat edilsin, o zaman zaman lâzım gelir.
40 -   :   Mahcur bir  cııcıık,  kendisine  îda  odilrniyen bir  mala taaddidc bulunsa,   meselâ   :   başkasının  bir   inalını, kendi  kemlini:  alıb   isi
ihlâli zamin olur. Çünkü bunda itlafa delâleten izin yokdur. Hacr ise ak-valde cereyan eder, ef'ale tesir etmez.
41 - : Mahcur bir çocuk, başkasının bir malını izni olmaksızın ahb diğer mahcur bir çocuğa  îda etmekle o mal telef olsa sahibi bunu bu iki ço-
cukdan dilediğine tazmin etdirebilir. Çünkü ikisi de bu mala taaddî etmiş bulunur. Reddi Muhtar tekmilesi.
42 - : idam sıhhatinde mudî ile müstev'daın hür olmaları şart değildir. Mezun olan memlûkün îdaı sahih olduğu gibi vediayı kabul etmesi de sa-

hihdir. Bunun üzerine akdi vedianın hükümleri    terettüb    eder. Çünkü bu memlûk de îda' ve istîdaa muhtaç olabilir. Elbedaî. 
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Vediaların  Hükümleri   :
 
43 - : Vediaları kabul etmek, hıfzına muktedir olan kimselere göre müs-tahabdir, müstahsendir. Çünkü içtimaî hayatta buna vakit vakit lüzum
görülebilir.    Bu    bir    içtimaî    teavün    eseridir.    Allah    Tealâ    Hazretleri  
buyurmuştur. Bir hadisi şerifde de : buyurulmuşdur. Yani . kul, kardeşine yardımda bulundukça kula da Allah Tcalâ yardım eder. Vediayı kabul ise
bir yardım demekdir.
Vediaların bu hükmü, mücerred ahlâkî, uhrevî bir hükümdür.
44 - : Vedia, müstevdain elinde hukukan hıfzı icab eden bir emanetdir.
Binaenaleyh müstevdein sun'u olmaksızın kısmen veya tamamen telef veya gaib olsa, meselâ çahnsa, veya kıymetine noksan arız olsa müstevdea
zaman lâzım gelmez. Bu zarar, mudia aiddir. Çünkü îda, mücerred nâsın ihtiyacına mebni şer'an tecviz edilmişdir. Müstevdein kusuru olmadığı
halde üzerine zaman lâzım gelse herkes vediaları kabulden kaçınır, bunun neticesinde de bir çok maslahatlar muattal kalır. Bunun içindir ki bir
hadisi şerifde :buyurulmuşdur. Yani hain olmayan müsteîr üzerine zaman yokdur, hain olmayan müstevda' üzerine de zaman lâzım gelmez.
45 - : îda', bir akdi lâzım değildir.
Binaenaleyh mudî ile müstevdadan her bin ne vakit dilerse akdi idaı fesh edebilir. Bu cihetle mudî, vediayı istediği halde müstevda, bir mani yok
iken vermekden imtina etse de badehu vedia elinde - velev ki taaddisi ve taksiri olmaksızın - telef olsa bunu tazmin etmesi lâzım gelir. Çünkü bu



takdirde yedi emaneti yedi gasba tebeddül.etmiş olur. Hattâ müstevda, teslim için işhadda bulunmak için de teslimden imtina edemez. Zira icabında
yemimle tasdik olunacağından rcd ve teslimini iabat için şühud ikamesine muhtaç değildir. Bâcurî.
46 -  :  Yukarıdaki hükümden bir mesele    müsU'snadır. Şöyle ki   ;   bir kimse   bir   maltın  bir  yalısın  yanma   bir   müddet   hıfz  iyin   bir  
ücret  mukabilinde vedia bırakmış olsa bu halde îda, bir akdi lâzım olur. Bu akd, haddi zatında bir icare, müstevda' da bir eciri müşterek
mahiyetinde olduğundan iki tarafdan yalnız biri müddet tamam olmadıkça bu akdi feshedemez. Atta-biyye, Ankaravî.
(Malikîlere göre müstevda, vediayı hıfz için mûdîden bir ücret alamaz. Meğer ki vediayı ücretle hıfz eder takımdan olsun, veya ücret alınması
hakkında bir örf ve âdet bulunsun. Fakat vedianın işgal ettiği mahal için hilâfına bir örf bulunmayınca ücret alınabilir. Meğer ki müstevda', bu gibi
şeyler için ücret almaz takımdan bulunsun. Şerhi Muhammedi Hırşî.)
(Hanbelî fukahasimn beyanına nazaran vedia, âkidlerden birinin, yani mudi ile müstevda'dan birinin savtiyle, tecennün etmesiyle münfesih olacağı
gibi mudiin azliyle de münfesih olur. Şu kadar var ki bu azle müstevdein muttali olması lâzımdır. Muttali olmadıkça münazil olmaz. Müstevda' da
kendisini azl edebilir. Bu halde vedia elinde sırf emanet bulunmuş olur. ilk imkân vukuunda sahibine reddi icab eder. Keşşafül'kına.)
47 - : Mudii tarafından istenilen bir vedianın mudiine veya onun vekiline veya resulüne red ve teslimi lâzım gelir. Çünkü bu halde akdi vedia, fesh
edilmiş olur ki mudiin buna hakkı vardır.    Binaenaleyh mudi istediği halde müstevda bir mani yok iken vermeyib de vedia telef veya zayi olsa
tazmini icab eder. Çünkü istenildikden sonra vermemek bir teaddî demek-dir. Fakat vedia istenildiği zaman uzak bir mahalde bulunmak gibi bir
özürden dolayı verilmeyib de badehu telef veya zayi olsa zaman lâzım gelmez.
48 - : Mudî, vediayı taleb etdikde müstevda, bir özür bulunmadığı halde : «Ben vediayı şimdi ihzara kadir değilim» demekle mudi, vediayı bırakıb
gidecek olsa bakılır, öğür razı olarak giderse bilâhare vedianın telefi takdirinde zaman lâzım gelmez. Bu rıza, ikinci bir îda mahiyetinde olur. Buna
ise  mudiin  salâhiyeti  vardır.   Fakat razı  olmaksızın  giderse  zaman  lâzım gelir. Mudî yerinde kendisinin vekili veya resulü bulunsa her halde
zaman lâzım gelir. Çünkü bunların ikinci bir îdaa salâhiyetleri yokdur. Hindiyye.
49 - : Müstevda, vediayı taleb eden mudiin veya vekilinin huzurunda inkâr etse telefi takdirinde zamin olur. Fakat başkasının huzurunda inkâr etse,
meselâ : «Fülân bana öyle bir şey vedia bırakmamıştır» dese imam Ebu Yusüfün muhtar olan kavline nazaran zamin olmaz. Çünkü başkalarına karşı
vediayı inkâr, bazan onun muhafazası maksadına müstenid olabilir. Hindiyye,
50 - : Mudî, vediayı taleb etmeyib de yalnız ne halde bulunduğunu sual etmekle müstevda, «Benim yanımda vedia yokdur» dese imanı Ebu Yusüfe
göre müstevdea zaman lâzım gelmez. Bazı fukahaya göre bu husus-daki ihtilâf, vedianın menkulâtdan olduğuna göredir. Vedia akar kabilinden
olunca bunu mudia veya vekiline karşı inkârdan dolayı hem imamı Azama, hem de. imam Ebu Yusüfe göre zaman lâzım gelmez. Çünkü bu iki zata
göre akar da gasb carî değildir, imam Muhammede göre ise zaman lâzım gelir. Çünkü ona göre akarda da gasb carîdir. Binaenaleyh inkâr edilirse
yedi emanet, yedi gasbe tahavvül etmiş olur.
İnkâr edien vedia gerek menkulâtdan ve gerek akaratdan bulunsun telefi takdirinde zamanı mucib olacağı hususunda icma bulunduğu da mervîdir.
Gasb bahsine müracaat!
51 - : Vedia hakkındaki teaddî, vedianın muhafazasındaki taksir, müs-tevdei üzerine zamanı müstelzimdir. Şöyle ki : vedia hakkında sahibinin
rızası lâhık ve şer'an caiz olmayan her hangi bir şeyi yapmak bir teaddîdir.
Meselâ : vediayı itlaf etmek, vediayı istimal etmek, vediayı bir zaruret bulunmaksızın yabancı bir kimseye îda etmek, vediayı sahibi istediği halde
bir mani yok iken iade etmemek vedia hakkında birer teaddîdir.
Vediayı saklanması mutad bir yerde hıfz etmemek, vediayı bir şahıs çalarken görüb de men'a kadir iken men etmemek de vedia hakkında birer
taksirdir.
52 - : Vediadan mütevellid menfaatler, vedia sahibine aiddir.
Meselâ : Emanet olan bir hayvanın yavrusu, südü, ve yünü sahibinindir.
Binaenaleyh müstevda, bunları da asıl vedia gibi hıfz eder. Bunlar bozulacak şeyler olub mudî de gasb bulunsa müstevda, satılmaları için hâkime
müracaat eder, hâkimin emriyle satarak bedellerini hıfz eder. Maamafih bunları satmasa bozulmalarından dolayı kendisine zaman lâzım gelmez.
Çünkü bunların satılmasını esasen deruhde etmiş değildir.
53 - :  Vediadan mütevellid olmayan menfaatler, mudia değil, müstevdea aiddir. Meselâ : Müstevda, vediayı sahibinin izni olmaksızın kiraya ver-,
se kira bedeli kendisine - tîyb olmamakla beraber - aid olur. Mudî, buna müdahale edemez. Çünkü bu icar neticesinde vedia telef olsa idi bunu
müstevda, tazmin edecekdi. işte müstevda', bu melhuz tazmin mukabilinde bu menfaate malik bulunmuş olur.
Vedia olan nükudun müstevda tarafından ticaretde kullanılması halinde de hüküm böyledir.
(Maamafih bu hususda fukahayı kiramın muhtelif kavileri vardır. Şöyle ki : müstevdaın vediayı kullanarak temin ettiği kazanç, îmam Mâlike, Ley-
se, Ebu Yusüfe ve bir cemaate göre, asıl vediayı sahibine verince rnüstev-daa halâl olur. Çünkü onun tasarrufiyle hâsıl olmuşdur. Ve asıl vedia da
kendisinin zamanı altında bulunmuşdur. Nitekim gâsıb hakkında da böyledir. Müstevda ise evleviyyetde kalır.
imamı Azama, imam Züfere, imam Muhammede göre ise asıl, vedia sahibine verilir. Kazanç da tesadduk olunur. Bazı fukahaya göre de bu vedia
malile yapılan ticaretlerdeki alım satım muamelesi fâsjddir. Bu cihetle bu kazancın tesadduku lâzımdır. Bir cemaate göre de hem vedia, hem de
kazanç mudia aiddir. Çünkü bu kazanç asıl mala tabidir. Diğer bir cemaate göre de vedia sahibi, vedia ile kazancdan birini almakda muhayyerdir,

hangisini daha kârlı görürse anı alabilir. Bidayetülmüctehid.) 
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Vediaların  Muhafazası   :
 
54 - Vediayı emsali veçhile muhafaza etmek, müstevda' üzerine lâzım dır.  Çünkü vedianın ihtilâfiyle mahali hıfzı da muhtelif olur.  Binaenaleyh
nükud ve mücevherat misillû vediaları bahçe ahır,  samanlık gibi yerlerde tutmak hıfzlarında taksir olacağı cihetle bunlar bu halde telef veya zayi
olsa tazminleri lâzım gelir.
Kezalik : Müstevda' vediayı bir çok kimselerin girib çıkmakda oldukları bir hanede bıraksa da orada zayi olsa bakılır : eğer o vedia, böyle bir
hanede saklanır şeylerden ise müstevdaa zaman lâzım gelmez, ve illâ lâzım gelir. Hindiyye.
55 - : Müstevda, kendisinin vediaya mümasil malını nerede hıfz ederse vediayı da orada hıfz edebilir.



Meselâ : kendisinin vediaya mümasil bir malını hanesinde veya dükkânında veya cebinde hıfz ediyorsa vediayı da orada hıfz edebilir, istiare veya
isticar etdiği münasib bir mahalde de saklayabilir. Binaenaleyh vedia burada telef veya zayi olsa müstevdea zaman lâzım gelmez. Mahfazalı bir
yerde hıfz edilmiyen bir vediayı ise telefi vukuunda tazmin icab eder.
56 - Mudî, vedianın hıfz edileceği mekânı tayin veya başka bir beldeye götürülmesini nehy etmiş olunca müstevda,     vediayı  alıb başka bir yere
götüremez.
Kezalik vedianın    hıfzı mukabilinde   bir ücret meşrut bulununca başka yere götürülmesi caiz olmaz. Çünkü ücretle hıfz etdirmek bir akdi muaveze
olduğundan vedianın o akd mekânında teslimi lâzım gelir. Kutlûbuga.
57 - : Mudî, vedianın hıfz edileceği mekânı tayin etmemiş ve başka bir yere çıkarılmasını sarahaten nehy eylememiş olunca müstevda', vediayı
kendisiyle beraber alıb uzak, yakın bir mahalel götürebilir. Elverir ki yol emin olsun. Vedia gerek hami ve meûnete muhtaç olsun ve gerek olmasın
müsavidir. Çünkü îda', mutlak suretde vuku bulmuşdur. Binaenaleyh zaman ile teyakkud etmediği gibi mekân ile de mukayyed olmaz. Bu halele
vedianın telef olması zamanı icab etmez.  Fakat yol emin değilse bakılır   :  Bu yolculuk bir mecburiyete müstenid ise müstevda' vediayı yine
götürebilir. Bir mecburiyete müstenid olmadığı halde ehliyle beraber  gidiyor ise yine götürebilir. Telefi takdirinde zamin olmaz. Fakat yalnız
başına gidiyorsa za-min olur. Bu,  imamı Azama göredir. îmani Ebu Yusüfe göre götürülecek mahal değilse müstevda' zamin olmaz. Fakat uzak ise
zamin olur. Zira uzak olunca meûnete muhtaç olacağından bu cihetle mudî, mutazarrır olur.
Buna cevaben deniliyor ki : mudî, bunu mutlak suretle îda' ettiğinden bu zarara delâleten razı olmuşdur.  Bahri Raik,  Hindiyye.
(imam Şafiîye göre yol uzak olsun olmasın müstevda' vediayı alıb başka beldeye nakl edemez. Çünkü sefer halinde vedianın zayi edilmesi
melhuzdur.  Elbedayi.)  (85)  inci meseleye müracaat!
58  - : Yukarıdaki mesele, kara seferlerine dairdir. Kudemayı fukahaya göre deniz seferleri tehlikeli olduğundan  bundan  müstesnadır.  Müstevda',
sahibinin sarahaten rızası olmadıkça  vediayı alıb  deniz yolculuğunda bulunamaz.
Fakat bilâhare denizlere aid nakil vasıtaları mükemmel bir hale gelib tehlike pek azalmış olduğundan müteehhir fukahaya göre deniz seferleri de
vlpurlar ile yapılıb galibi ahval selâmet olunca kara seferleri hükmündedir. Reddi Muhtar tekmilesi.
59 - : Müstevda', vediayı başkasının hırzında, mahfuz bir mahallinde kendisinin malı bulunmaksızın hıfz edecek olsa telefi vukuunda zamin olur.
Fakat isticar edeceği muhrez bir yer bundan müstesnadır. Orada saklarsa zamin olmaz. Velev ki orada kendisinin malı bulunmasın. Hindiyye.
60  - :  Müstevda', kendi hanesinin bir odasını bir şahsa kiraya verib vediayı da o müstecir olan şahsa teslim etse bakılır : Eğer her birine aid kısmın
kendine mahsus, müstakil kilidi var ise telefi takdirinde müstevda' evdiayı zamin olur. Böyle müstakil kilidi olmayıb her bir diğerin yanma hiç
çekinmeden girib çıkar bir halde ise zamin olmaz. Hindiyye.
61 - : Müstevda', «Vedayı hanemde önüme bırakmış idim, sonra kalk-
dım onu unutmuşum zayi olmuş» dese bakılır : Eğer bu vedia öyle bir hane yüzünde, sahasında hıfz edilir bir şey ise zamin olmaz, amma bu suretle
hıfz edilmez, hane arsası bunun için hırz sayılmaz bir şey ise zamin olur. Altın ve gümüş kesesi gibi.
Müstevda', «Vediayı bilmiyorum haneme vaz eldim mi, yoksa başka bir yere mi bırakdım dediği takdirde de zamin olur. Hindiyye.
62  - : Müstevda', odalarından birinde vedia bulunan hanesini muhafaza için başkasına teslim etse bakılır : Eğer odanın kapısı kilitli ve mazbut olub
da açılması meşekkatsiz mümkün değilse vedianın    telefinden dolayı zamin olmaz. Ve illâ zamin olur. Hindiyye.
63 - : Müstevda' vediayı defn edib de telef olsa bakılıra  : Eğer vaz ettiği bir alâmetle bileceği bir yere defn etmiş ise zamin olmaz, ve illâ olur. Fakat
bir sahrada defn etmiş ise her halde zamin  olur.  Hindiyye.
64 - : Müstevda', vediayı bir fitne zamanında harab bir haneye bırakmış olunca bakılır   :  Eğer ortalığa atmış ise telefi takdirinde zamin olur, fakat
toprak altına kuylamış ise zamin olmaz. Hindiyye.
65 - :  Bir sanatkâr, meselâ  :  bir saatçi, kendisine tamir için verilen bir  saati dükkânında bırakmakla saat geceleyin çalınsa     buradaki örf ve âdete
bakılır : eğer orada dükkânların bekçisiz bırkılaması mutad ise zaman lâzım  gelmez,  mutad  değilse  dükkân bekçisiz  bırakılmış  olduğu  takdirde

saatçiye zaman lâzım gelir. Hindiyye. 
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Vediaların Başkalarına Tevdi Ve Teslim Edilib Edilememesi :
 
66 -  :  Müstevda1, vediayı bizzat hıfz edeceği gibi emini bulunan herhangi bir kimse vasıtasiyle de hıfz edebilir. Velev ki bu emini kendisinin
ayalinde bulunmasın. Bu emin dahi vediayı kendisinin eminine hıfz ettirebilir. Bu, tmam Muhammedin kavlidir. Müfta bih olan da budur.
Binaenaleyh müstevda', vediayı emin olan zevcesine, kölesine, aylık veya senelik ecirine ve hıfza kadir bulunan küçük oğluna hıfz için teslim
edebilir. Bunların elleri kendisinin eli demekdır. Kezalik emini olan vekiline de veya ebeveynine de teslim edebilir. Arlık telefi takdirinde ne
müstevdea, ne de eminine zaman lâzım gelmez. Hindiyye.
Diğer bir kavle göre bu emin, müstevdeın iyalinde veya iyali menzilesinde bulunmalıdır. Bu, şartdır. Böyle olmazsa zamandan kurtulamaz.
Bir şahsın maiyetinde sakin olan kimseler onun ayalidir. Velev ki na- fakaları o şahsa aid olmasın. Meselâ bir hanede sakin olan zevce zevcinin,
zevç de zevcesinin  iyalidir. (îmanı Şal'üye ve Eshebi Mal ikiye göre müslevda', vediayı eminine îda'  edemez.  Ederse telefi  takdirinde zamin  olur.
İmam Şafiîye göre müstevda', gözünden ayırmamak şartiyle vedia hususumla başkasından istianede bulunabilir. Elbedayi.)
67 - :  Müstevda', vediayı izne veya bir özre müslenid olmaksızın emini oimayan bir şahsa kasden îda' edemez. Çünkü sahibi    böyle bir şahsın
hıfzında bulunmasına razı olmamışdir.    Binaenaleyh    müstevda', böyle bir şahsa îda,  ve teslim  edib de yanından aynldıkdan sonra vedia  telef
olsa müstevda'  zamin  olur.  îkinci müstcvdaın teaddîsi,   veya taksiri olmayınca îmamı Azama göre kendisine zaman lâzım gelmez.  Fakat
Imameyne göre ikinci müstevdeın taaddîsi ve taksiri olmasa bile mudi, muhayyerdir: dilerse evvelki müstevdea ve dilerse bu ikinci müstevdea
tazmin eldinr. Çünkü bu ikinci müstevda', vediayı eminin elinden değil, zaminin elinden kabz etmis,-dir. Bu ikinci müstevda', zamin olunca birinci
müstevdea' rücu eder.
Fakat vedia, ikinci müstevdaın teaddisi veya taksiri ile telef olsa mudi, hil'icma dilerse bu ikinci müstevdea tazmin etdirir, bu halde bu, birinci
müstevdea rücu edemez ve dilerse birinci müstevdea tazmin etdirir, o da ikinci müstevdea rücu eder. Hindiyye.



68  - : Müstevda', vediayı bir özre mebni, meselâ râkib olduğu sefinenin batmak tehlikesine uğramasından dolayı başka bir şahsa vermeğe mecbur
oldukdan sonra özür zail olduğu halde istirdad etmese de badehu telef olsa bundan dolayı müstevdea zaman lâzım gelmez. Haniyye.
Fakat îmam Muhammedin beyanına göre Özrün zevalinden sonra müs-tev.deın vediayı istirdad etmesi lâzımdır, istirdad etmez de verdiği şahsın
elinde telef olursa müslevdea zaman lâzım gelir. Çünkü bu suretde o çalışa bidayeten zaruret bulunmaksızın i'da etmiş, hükmümle olur. Reddi
'Muhtar lekmilesi.
69 -  :  Müstevda',   vediayı  sahibinin   izni   olmaksızın     ba^k;ı   bir   şatısn îda edib de badehu sahibi buna aynen nievcud bulunduğu halde  i/.in
verse müstüvda anıdan çıkar, o şahıs müstevda olmuş olur. Çünkü icazeti lahika, vekâleti  üûbikfi   gibidir,   icazet  ise  söze  lâhik  olabileceği 
gibi   fi'lo de  lâlıik olabilir.  Fakat vedia telef oldukd;ın sonra sahibi  bu  îdaa   icazet  verse bu icazet sahih olmaz. Mudî, bunu müstevdea tazmin
etdirebilir.
70 - : Kasden olmayıb da tebean vukubulan îda, zamanı müslelzim değildir. Enseb görülen budur. -Meselâ  : Bir kimse hamama girdiğinde robasını
çıkarıh da yanındaki vedia ile beraber hamamcının önüne vaz' else do badehu çalınsa bundan dolayı o kimseye zaman lâzım gelmemek ensebdir.
Çünkü bu, bir îdaı kasdî değil, bir îda zımnîdir. Bizzat tecviz olunmayan bir şey ise bitteba' tecviz edilebilir.
71 - : Müstevda', vedianın bulunduğu odanın anahtarını başkasına verse de badehu vedia zayi olsa bundan dolayı zamin olmaz. Çünkü bu anahtarı
başkasına vermek, o odayı ona teslim etmek değildir. Binaenaleyh bununla vedia  başkasına  îda'  edilmiş olmaz.
72 - : Bir vedia, müteaddid kimselere birden îda olunabilir. Bu halde e£ur vedia bir hayvan, bir libas gibi kabili kısmet değilse bunu ya bu miis-
tevdalardan biri diğerlerinin izniyle hıfz eder veya mühayee tarikiyle, meselâ her birinin yanında bir. ay kalmak suretiyle muhafaza bulunurlar.
Çünkü bu veçhile muhafazaya delâleten izin vardır. Bunu gece ve gündüz bir-likde muhafaza etmek tasavvur olunamaz. Binaenaleyh vedia teaddî
ve taksir bulunmaksızın telef olsa hiç birine zaman lâzım gelmez.
Fakat vedia, altın ve gümüş meskukât ve sair misliyyat gibi kabili kısmet ise müstevdalarm aralarında müsavat üzere taksim ile her biri kendi
hissesine düşeni hıfz eder, birisi kendi hissesini mudiin izni bulunmadıkça diğer müstevda'lara tamamen veya kısmen veremez. Çünkü bu takdirde
mudî bu malını müteaddid müstevdalardan bir kaçının hıfz etmesine razı bulunmamışdır. Binaenaleyh birisi kendi hissesini verib de diğerinin
elinde iken teaddisi ve taksiri bulunmaksızın telef veya zayi olsa bu alana zaman lâzım gelmez. Çünkü bu, müstevdaın müstevdeı bulunmuş olur.
Amma veren kendi hissesini zamin olur. Diğer hisse ise kendi müs-tevdamın elinde bulunmuş olacağı cihetle bunun telefi takdirinde tazmini icab
etmez.
Bu mesele, îmamı Azama göredir. Imameyne göre ise vedia, gerek kabili kısmet olsun ve gerek olmasın bunu müstevdalardan her hangi biri,
diğerlerinin  izniyle  hıfz edebilir.  Mebsutı Serahsî,   Mecmaülenhür,
73 - : Müstevda', vediayı sahibinin izniyle istimal edebileceği gibi başkasına icar, iare, rehin, hibe, beyi ve teslm, veya alacağına mahsub dahi
edebilir. Bu halde müstevda, bu tassurfalır bilvekâle yapmış olur.
Fakat sahibinin izni olmaksızın bu tasarrufları yapamaz, yaparsa üzerine aşağıdaki meseleler veçhile zaman lâzım gelir.
74 - : Müstevda' vediayı sahibinin izni olmaksızın istimal ederken telef olsa  veya kıymetine noksan gelse üzerine     zaman lâzım gelir.  Çünkü
başkasının mülkünde izni olmaksızın tasarruf etmiş olur.
75 - : Vedia, müstevda' tarafından icar ve teslim edilmekle müstecir elinde telef olsa mudî muhayyerdir : vediayı dilerse müstevdea Ödetir, bu halde
müstevda', teaddîsi ve taksiri yok ise müstecire rücu edemez ve dilerse müstecire ödetir. Çünkü müstevda, gâsıb, müstecir de gâsıbül'gâsıb
hükmünde bulunmuşdur. Müstevda', vediayı kendi mülkü olmak üzere icar etmiş ise müsteciri aldatmış olacağından müstecir de ödediği bedel ile
müstevdea rücu edebilir, ve illâ edemez.
76 - : Vedia, sahibinin izni olmaksızın müstevda' tarafından birisine iare edilmekle müsteîrin elinde telef olsa mudî muhayyerdir : bunu dilerse
müstevdea ödetir, bu halde müstevda', teaddîsi ve taksiri yok ise müsteîre rücu edemez ve dilerse müsteîre ödetir,  bu takdirde müsteîr, müstevdea
rücu edemez. Çünkü iare bir teberrüdür, teberru zımnında bir şahsı aldatmış olan kims o şahsın zararım zamin olmaz. Zira akdi teberrüde selâmet
vasfına istihkak yokdur. Hidaye, Ebüssüud.
77 - : Vedia,  sahibinin izni olmaksızın müstevda'     tarafından birine rehin ve teslim edildikde mudî muhayyerdir: vedia mevcud ise bunu mür-
tehinden aynen istirdad edebilir. Telef olmuş ise dilerse müstevdea tazmin etdîrir, bu halde müstevda, mürtehine kıymetini baliğen mâ beleğ tazmin
etdiremez. Belki mürtehinin elinde teaddîsi ve taksiri olmaksızın telef olmuş ise mukabilinde yalnız borç sakıt olur ve dilerse mürtehine tazmin
etdi-rir, o da müstevdea rücu eder.
Mürtehin, böyle elinde bil'istihkak zabt edilecek bir rehnin telefi takdirinde bu rehn ile alacağından hangisi kıymetçe az ise o az mikdarı zamin
olur. Rehn bahsine müracaat!.
78 -  :  Vedia,  sahibinin izni olmaksızın  müstevda1  tarafından birisine hibe ve tesli medilib de elinde telef olsa mudî muhayyerdir : dilerse bunu
müstevdea Ödetir, bu halde müstevda, mevhubün lehe rücu edemez ve dilerse mevhubün lehe ödetir, o da müstevdea rücu edemez.
79 - : Vedia, müstevda tarafından bilâ izin satılıb teslim edildikden sonra müşterinin elinde telef olsa mudî muhayyerdir; bunu dilerse müstevdea
ödetir, bu halde bu satış muamelesi nafiz olmuş olur. Ve dilerse müşteriye Ödetir, o da müstevdea rücu eder.
80 - : Vedia, müstevda' tarafından alacağına mahsub olmak üzere ahz ve zabt edilse bakılır : eğer bu vedia aynen mevcud ise mudî, bunu istirdad
edebilir. Fakat müstehlek olub alacak cinsinden ise borç mikdarüe te-kas hâsıl olur, - fazlası yok ise - tazmine mahal kalmaz.
81 - : Mudi', vedia olan şu kadar kuruşu müstevdea teslim ve badehu ona ikraz eylese bu para müstevdeın elinde bulunmayınca vedia olmakdan
çıkmaz. Hattâ bu vedia, müstevda tarafından karz olarak vaz'ı yed edilmeden helak olsa tazmini lâzım gelmez. Sair emanetlerde de hüküm
böyledir. Hindiyye.
82 - : Müstevda1 misliyyatdan bulunan vediayı, meselâ bir mikdar emanet akçeyi sahibinin izni olmaksızın birine  ikraz ve teslim  etse bakılır   :
Bu vedia müstehlek ise buna sahibi artık icazet veremez. Bu halde bu vediayı müstevdea ödetir. Vedia mevcut olduğu halde bu fuzulî ikraza icazet
vermese bunu müstevdea veya müstekrize ödetebilir. Artık bunu tazmin eden bu zamanı sebebiyle buna temellük etmiş olur.
Fakat vedia böyle mevcut olduğu halde ikraz muamelesini sahibi mücîz olursa müstevda' aradan çıkar, bu karzın istifası mudia aid olur.
83 - : Müstevda' vediayı bilâ izin başkasına îda' edib de daha meclis-den müfarekat etmeden vedia teaddî ve taksir vuku bulmaksızın telef olsa hiç
birine zaman lâzım gelmez. Çünkü bu halde vedia yine birinci müstev-don ntüfare'kat etmeden vedia leaddî ve taksir vuku bulumaksızın telef olsa



zaman lâzım gelir. Zira bu takdirde birinci müstevda', iltizam etdiği hıfzı terk etmiş olur. Bu halde ilk müstevda' bunu tazmin eder. İkinci müstevdaa
zaman lâzım gelmez.  Çünkü o, müstevdem eminidir, hıfzında teaddî etme-mişdir. Bu, İmamı Azama göredir. İmameyne göre mudi' muhayyerdir :
dilerse birinci müstevdea ve dilerse    ikinci müstevdea    tazmin ettirir. Zira [ikinci     müstevda'  da başkasının     malını izni     olmaksızın     kabz
etmekle müteaddî bulunmuşdur. Bu halde birinci müstevda', tazmin ederse bununla ikinci müstevdea rücu edemez. İkinci müstevda, tazmin ederse
birinci müs-,evdea rücu edebilir. Çünkü kendisi aldatılmış bulunur.
(İbni Ebi Leylâya göre mudî, bunlardan hiç birine rücu edemez. Çünkü nüstevda', vediayı başkasına ida1 edebilir. Mebsutı Serahsî.)
84 - : Vedia, mudiin değil, başkasının malı olduğu zahir olunca müs-fcevdem elinde emanet bulunmuş olmaz. Binaenaleyh teaddî ve taksir
bulunmaksızın bile telef olsa zamanı lâzım gelir.
Meselâ : bir gâsıb, mağsub malı bir şahsa îda' etdikden sonra o mal, )u şahsın elinde telef olsa mağsubün minh muhayyerdir : dilerse bunu gâ-iiba
ödetir, bu halde gâsıb, müstevdeı olan şahsa teaddîsi ve taksiri bulun-nadıkca rücu edemez. Ve dilerse müstevdea ödetir, o da teaddîsi ve taksir fok
ise gâsıbe rücu edebilir, bu müstevda' mudiin gâsıb olduğunu gerek »İsin ve gerek bilmesin. Bunda ittifak vardır. Bahri Raik. Maamafih bazı
ukahaya göre müstevda' mudiin gâsıb olduğunu bilmemiş olduğu takdirde ma rücu edebilir. Kuhustanî. Ve illâ edemez. Çünkü gâsıbın mu
müstevdeı le gâsıb hükmündedir.
85 - : Müstevda', vediayı yolculuk dolayısiyle   başkasına îda' edemez, "ünkü yolculuk bir Özür değildir.  Binaenaleyh müstevda' sefere çıkacağı çin
vediayı îda' edemiyeceği bir şahsın yanına bıraksa da zayi olsa zaman, nüstevda üzerine lâzım gelir, o şahsa lâzım gelmez. Çünkü o şahsın eli bir
edi emanet ve siyanetdir. Bu, İmamı Azama göredir. îmameyne göre ise mdı, muhayyerdir : dilerse bunu müstevdea ve dilerse o şahsa tazmin etdi-
ir. Çünkü her ikisinden de zamanı mucib bir sebeb zuhura gelmişdir. Bi-isi başkasının malını müsaadesi olmaksızın ahara teslim    etmiş, diğeri de
föyle bir malı kabz eylemişdir. Elbedaî.
(İmam Malike göre bir kimse bir sahsa bir malını hali seferde îda' etse o şahıs bu malı hali seferde başkasına vedia bırakamaz. Bırakırsa telefi
takdirinde bu malı, müstevda' olan o şahıs zamin olur. Çünkü böyle sefer halinde bu malı müstevdein bizzat hıfz etmesi matlûbdur. Hali ikametdeki
îda' ise böyle değildir. Müstevda', bunu ıyalindeki kimselere teslim edebilir. El-müdevvenetülkübra.)
(Hanbelî fukahasına göre müstevda', ziyamdan korkmadığı takdirde vediayı ahb sefere götürebilir. Korkarsa sahibine red eder. Sahibini veya
vekilini bulamadığı ve kendi malını âdeten hıfz edecek bir kimse de bulunmadığı takdirde vediayı emin olan hâkime teslim eder. Hâkime de teslimi
müteazzir olunca bir sikaya îda' öder. Nitekim Resuli Ekrem Sallallahü aleyhi vesellem efendimiz Medine! Münevvereye hicretleri esnasında nezdi
saadetlerinde bulunan, vediaları Ümmi Eymen radıyallahü tealâ anhaya îda' etmiş, bunları sahihlerine vermek için de imam Ali kerremallahü
vccheh hazretlerine emir buyurmuşlardı. Yahud vediayı zarar vermiyecek ise hane içerisinde defn eder, bunu o hanede oturan emin gördüğü bir

kimseye haber verir. Bu da vediayı o kimseye îda1 kabilinden olmuş olur. Keşşa-fül'kına'.) 
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Vedialarda Muteber Olub Olmayan Bazı Şartlar  :
 
86 - : Vedia verilirken veya verildikden sonra mudî tarafından derme-yan edilib müstevda' tarafından kabul olunan bir şart, eğer müraatı mümkün, 
mudî hakkında nafi ve haddi zatında meşru ise muteber olur.  Buna ademi riayet, telef vukuunda zamanı icab eder, değil ise lağv olur, buna ademi
riayet, zamanı icub etmez. Bu esas  üzerine aşağıdaki meseleler te-ferrü eder :
87 - : Vedia, hanenin fülân odasında hıfz edilmek meşrut iken müstevda', onu o hanenin başka bir odasında hıfz etdiği suretde bakılır  :  eğer o
odalar muhafaza hususunda müsavi iseler bu şart,  mudi'  hakkında daha nafi olmayacağı cihetle buna itibar olunmaz. Bu halde vedia telef olsa
zaman lâzım gelmez. Fakat odaların biri kârgir, diğeri ahşab olmak gibi aralarında tefavüt bulunursa şart muteber olur. Müstevda'     onu meşrut
olan kârgîr odada saklamaya mecbur olur. Muhafaza hususunda meşrut odanın madunu bulunan bir odaya koyub da telef olursa zamin olur.
88 - : Mudi', »vediayı fülâri odada veya dükkânında hıfz etme, orasından korkulur» dediği halde müstevda', orada saklasa da zayi olsa, meselâ
geceleyin çalmsa bakılır   :  Eğer başka muhafazalı yeri bulunmuş ise zaman lâzım gelir. Fakat başka muhafazalı yeri bulunmamış veya bulunmuş
ise de oraya nakle gücü yetmemiş ise zaman lâzım gelmez. Çünkü bu takdirde şart,    müstevda'    için mümkinül'icra    bulunmamıştır.   
Binaenaleyh mazurdur, Hindiyye'
89 - : Müstevdem vediayı meseaâ mütemadiyen elinde tutması veya bir odada bulunan iki sandıktan yalnız birinde saklaması hususundaki bir şart
lâğvdır, muteber değildir. Çünkü bunlardan biri âdeta mümkinülicra değildir, diğerinde fazla bir faide yokdur.
90 - : Bir beldede hıfz edilmesi meşrut bir vedia diğer bir beldede hıfz edilemez. Edilirse telefi vukuunda tazmini lâzım gelir.
Kezalik : Muayyen bir hanede hıfz edilmesi meşrut olan bir vedia, bazı fukahaya göre ayni mahallede diğer bir hanede hıfz edilemez, velev ki bu
ikinci hane daha mahfuz bulunsun. Fakat diğer bazı fukahaya göre bu ikinci hane muhafaza bakımından birinci haneye müsavi veya ondan daha
elverişli ise takyidin faidesi yokdur, burada hıfz edilebilir. Binaenaleyh teaddî ve taksir bulunmaksızın telefi takdirinde tazmini lâzım gelmez.
Hindiyye, Reddi Muhtar tekmilesi.
Müstevdeın bir köyde bulunan hanesinde hıfzı meşrut bir vedianın diğer bir köyde bulunan hanesinde hıfz edilib edilediyeceği hakkında da bu
tafsilât caridir. Elbedaî.
(tmam gafiîye göre bu gibi şartlara her halde riayet icab eder. Hattâ bir evin bir odasında saklanması meşrut olan bir vedia, o evin diğer bir
odasında' saklanamaz. Çünkü âkilin tasarrufuna, emir ve nehyine itibar bir asidir, bir zaruret bulunmadıkça bu asıl terk edilemez. Elbedaî.)
91 - : Vedia, müstevdaın hanesinde hıfz olunmak meşrut iken müstev-daın hanesini muhit olacak suretde bir yangın zuhuriyle başka bir mahalle
nakle mecburiyet görülse artık bu hususdaki şarta itibar olunmaz. Bu halde vedia başka bir mahalle nakledilib orada teaddî ve taksir bulunmaksızın
telef veya zayi olsa zaman lâzım gelmez. Müstevda böyle bir mecburiyet iddia eder de hanesinde harikin hakikaten vukuu malûm bulunursa
yeminiyle tasdik olunur.
92 - : Mudi, müstevdaa vediayı bizzat hıfz etmesini enir edib zevcesine veya oğluna veya aylık veya senelik hizmetkârına veya kendi malım hıfz
edegelen sair bir şahsa veya herhangi bir eminine vermekden onu menet-miş olsa bakılır  : Eğer vediayı bunlardan birine vermekde bir mecburiyet
var ise bu nehy, muteber olmaz. Çünkü müraatı mümkün ve müfit olmayan her hangi bir şart, hederdir. Ve ıztırarın memnu olan şeyleri mubah
kılacağı bir esasdır. Bu takdirde müstevda, vediayı o nehy edilen kimseye verib de teaddî ve taksir bulunmaksızın telef veya zayi olsa zaman lâzım



gelmez. Amma bir mecburiyet yok iken, meselâ bunlardan başka emini mevcud ifeen bunlardan birine verse telefi takdirinde zamin olur. Bahri
Raik.   .
93 - Mudî, meselâ mücevherat kabilinden olan bir vediayı  «Zevcen fülâneye  verme»  veya hayvanat  kabilinden  bulunan bir vediayı  «Fülân
hizmetkârına verme» demiş olduğu halde müstevda' verecek olsa bakılır  : Eğer müstevdaın bunları muhafaza edecek başka bir emini, meselâ başka
bir zevcesi veya hadimi bulunmuşsa bunları telef vukunda Ödemesi lâzım gelir. Fakat bulunmamıza ödemesi lâzım gelmez.
94  - :  Müstevda' üzerine meşrut olan zaman muteber değildir. Çünkü emin üzerine     amanı iştirat bâtıldır. Bu halde îda; sahih, şart lâğv
bulunmuş olur.
Meselâ : Bir kimse kendisine beygirini îda' eden şahsa : «Eğer beygirin zayi olursa ben zamin olayım» deyib de badehu teaddisi ve taksiri
olmaksızın beygir zayi olsa üzerine zaman lâzım gelmez. Bahri Raik, Ali Efendi f e ta vasi.
(Hanbelî mezhebine göre de vedia sahibi zamanı şart koşsa veya müstevda, «Ben vediayı zaminim» dese sahih olmaz. Binaenaleyh telefi
vukuunda vediayı tazmin lâzım gelmez. Çünkü bu şart, muktezayı akde muhalif-dir. Aslı emanet olan her hangi şey hakkında da böyle zaman şartı

sahih değildir. Keş şaful'kına'.) 
[99]

 
Vediaların Sahiblerine Red Ve İadesi 
 
95  - : Vedianın mudii tarafından müstevdaın yanına vedia olarak bırakılması bir teslimdir. Müstevdaı tarafından mudiin yanına    konulması da bir
red ve iadedir. Her halde eline veya kucağına bırakılması şart değildir.
Hâsılı vedianın tahliyesi bir red ve iade demekdir. Şöyle ki : müstevda', vediayı mudiinin veya vekilinin kabz edebileceği bir hale getirib kabzına
ruhsat verince onu red ve iade etmiş olur. Vediayı Önüne vaz ederek «Al» demesi gibi.
96 -  :  Vedia, taleb vukuunda mudiin emri olmaksızın hanesine veya oğluna veya kölesine veya ıyalinde bulunan diğer bir şahsa red ve teslim edilse
bu, bir red' sayılır mı?.. Bir kavle göre bu, red sayılır. Onlara red, mudia red gibidir. Binaenaleyh bundan sonra telef olsa müstevdea zaman lâzım
gelmez. Diğer bir kavle göre ise bu, red sayılmaz. Telef veya ziyaı halinde müstevdea zaman lâzım  gelir.   Müfta  bih  olan  da budur.  Çünkü
emanetleri ehline vermekle memuruz. Bir emanetin ehli ise malikidir. Hindiyye, Bedaî.
(İmam Malik ile îmam Ahmede göre müstevda, vediayı mudiin hanesinde nafakaları üzerine lâzım gelen ıyaline velev bigayri Özrin teslim etse de
badehu telef olsa müstevdaa zaman lâzım gelmez. Çünkü bunlara red, mudia red demekdir.)
 (.İmam Şafiîye göre vedia bilâ özrin bankasına îda' edilemiyeceği cihetle bunlardan birine reddedilince telefi takdirinde zaman lâzım gelir. Elmi-
zanülkübra.)
97 - :  Vediaların sahiplerine red ve iadesi külfet ve masrafı sahihlerine aid olduğu gibi al, inek gibi nafakaya muhtaç olan vediaların nafakaları da
sahihlerine aiddir, yoksa müstevdaa aid değildir.
Binaenaleyh .sahihleri nafaka bırakmadıkları cihetle bunlar telef olsalar nıüsLevdea zaman lâzım gülmez. Boylu bir vedianın sahibi gaib olunca
müstevda, hâkime müracat edib infakına izin ve ruhsat taleb edebilir. Bu halde hâkim, vedianın müstevda elinde bulunduğuna ve sahibinin gaib
olduğuna beyyine ister, müstevda, beyyine ikame edince hâkim, vedia sahibi hakkında eslah ve enfa' olan suretin icrasını müstevdea emr eder.
Şöyle ki : vedianın kiraya verilmesi mümkün ise müstevda, onu hâkimin reyile kiraya verib bedelinden nafakayı temin ve fazlasını mudi için hıfz
eder. Yahut vediayı semeni misliyle'satarak bu semeni saklar. Artık fuzulî sayılmaz.
Vedianın kiraya verilmesi mümkün değilse yine hâkimin reyile hemen veya mudün zuhur etmesi ümidiyle üç güne kadar kendi malinden infak edib
.sonra semeni inişliyle satar, ileride sahibinden bu üç günlük masrafını, hayvanın kıymetini tecavüz etmemek üzere taleb edebilir. Üç günden
ziyade infak etmiş bulunsa bu ziyadeyi taleb edemez.
(Hanbeii mezhebine göre müstevda' vedia olan hayvana alef ve su ver-nıeyib hayvan açhkdaiv veya susuzlukdan ölse müstevda' zamin olur. Çünkü
alef ve su verilmesi de iltizam edilen muhafaza cümlesindendir. Şu kadar var ki sahibi tarafından alef verilmesi men edilmiş, olursa müstevda
zamin olmaz. Maamafih hayvanın alefsiz bırakılması mutlaka haramdır. Neylülmeârib.)
98 -  : Mudî,  vedianın  hanesine naklini taleb  etdiği halde müstevda', etmeyib de badehu elinde telef olsa zaman lâzım gelmez. Çünkü red külfet ve
meûneti mudia aiddir. Müstevda için lâzım gelen tahliyeden başka değildir.
99 -  :  Vediayı sahibine red ve teslim hususunda îda' mahalline itibar olunur. Vedia gerek hami ve meüneLe muhtaç olsun ve gerek olmasın.
Meselâ : IsLanbulda vedia bırakılan bir meta Istanbulda teslim veya berayi teslim tahliye olunur. Yoksa Edirneye nakl ile orada teslim etmek
nıüstuvdaa lâzım gelmez. Çünkü aksi takdirde müstevda' mutazarrır olur, iltizam etmediği şey ile ilzam edilmesi iktiza eder.
100  - : Müteaddid kimseler müşterek mallarını bir veya müteaddid şahıslara îda' etdikden sonra bu şeriklerden birisi diğerlerinin gıyabında
vediasan hissesini müstevdadan istedikde bakılır : Vedia eğer buğday, ceviz gibi misliyyatdan ise müstevda' onun hissesini kendisine verir. Çünkü
mis-liyyatın taksiminde ifraz ciheti racih olduğundan müstevdaın mudîlerden birinin hissesini vermesi, onu sahibine iade ve teslim demekdir. Bu
Imameyne göredir. Mecelle de bunu kabul etmişdir. îmamı Azama göre ise müstevda', bu müşterek malı taksim hakkında malik olmadığından bu
veçhile şeriklerden birinin hissesini ayırıb kendisine veremez, verirse teaddî etmiş olur.
Amma vedia kıyemiyyatdan ise müstevda' şeriklerden birinin hissesini bU'icma veremez. Çünkü kıyemiyyatın taksiminde mübadele ciheti galibdir.
Mübadele ise ya terazi ile veya hâkimin hükmiyle olur.
101 - : Şeriklerden biri vediadaki hissesini almakla - îmam Ebu Yu-sufe göre - kısmet her veçhile tamam olmuş olmaz. Binaenaleyh şeriklerden
bîri kendi hissesini aldıkdan sonra elinde telef olsa zararı yalnız kendisine aid olur. Fakat müstevdaın elinde kalan diğer hisse, müstevdaın elinde
teaddisi ve taksiri bulunmaksızın telef olsa bunun sahibi hazır olunca muhayyerdir : dilerse şerikinin evvelce aldığı hisseye müşarik olub bundaki
sehmini ondan alır, ve dilerse bu sehmi müstevdea tazmin ettirir.
Maahaza bu hüküm, müstevda şerikin hissesini kendi kendine verdiği takdirdedir. Bu hisseyi hâkimin emriyle vermiş olunca bu hisse o şerike kalır,
artık ne bu şerike, ne de müstevdea zaman lâzım gelmez. Reddi Muhtar tekmilesi.
102 - : îki kimse bir şahsa meselâ : bin kuruş vedia bırakdıkdan sonra birisi o şahsa hitaben «şerikime hissesini ver» deyib o da verse de badehu
mütebakisi helak olsa bu emr eden kimse, o hissesini alan şerikine bir şey ile rücu edemez.



Kezalik : Bu iki kimseden biri o şahsa, bin kuruşun ntfstndan noksan olmak üzere «şu kadar kuruş, meselâ yüz veya iki yüz kuruş ver» deyib o da
verdikden sonra mütebakisi zayi olsa bu me'huz meblâğ, ahz eden şerike aid olur, diğeri buna bir şey ile rücu edemez. Fakat : «Bu meblâğın
yarısını ver» deyib o da verdikden sonra diğer yarısı zayi olsa bu emr eden şerik, o meblâğın yansım ahz eden şerikine bunun yarısiyle rücu edebilir.
Hindiyye, înaye.
103 - : Üç kimse, bir şahsa bir mikdar mal îda' edib : «Biz içtima etmedikçe bu malı birimize verme» diye tenbih etdikleri halde o şahıs, bu
maldan birinin hissesini verecek olsa bunu imam Muhammede göre kıyasen zamin olur. îmam Âzam da buna kaildir. Fakat istihsanen zamin
olmaz, imam Ebu Yusuf da buna kail olmuşdur. Hindiyye.
104 - : Bir kimse bir zate bir vedia verirken : «Şu alâmetleri sana verecek şahsa bu vediamı ver» diye gizlice tenbih etmiş, bir şahıs da gelib bu
alâmetleri haber vermiş olduğu halde müstevda', onu tasdik etmiyerek kendisine vediayı vermese de bilâhare vedia telef olsa müstevdea zaman
lâzım gelmez. Çünkü başkasının da bu alâmetlere muttali olmuş olması mutasavverdir. Mecmaüzzamanât.
105 - : Müstevda', vediayı sahibine bizzat red ve irsal edebileceği gibi emini vasıtasiyle de edebilir. Binaenaleyh vediayı kendisi veya emini red ve
irsal ederken vedia kablel'vüsul teaddî ve taksir bulunmaksızın telef veya zayi olsa hiç birine zaman lâzım gelmez. Çünkü cevazı şer'î, zamana mü-
nafidir.
106 - : Bir kimse vediayı sahibinden satın aldığını iddia, müstevda' da tasdik etse bu vediayı o kimseye yermesi için    müstevdea emr olunamaz.
Mecmaüzzamanât.
107 - :  Müstevda', vediayı sahibine bir ecnebi ile gönderse vusulünü sahibi ikrar etmedikçe müstevda zamin olur. Çünkü mudiin rızasına muhalif
hareket etmiş olur.
(İbni Ebi Leylâya göre zamin olmaz. Çünkü bu zata göre müstevda', vediayı hıfz için başkasına îda edebileceği gibi başkasiyle de sahibine iade
edebilir. Mebsutı Serahsî.)
108 - : Nefs veya mal korkusu vedianın reddine mani teşkil eder. Binaenaleyh mudî, vediayı bir zulüm ikaı maksadiyle istese müstevda bunu
vermekden imtina edebilir. Bu imtinadan sonra vedia telef olsa tazmini lâzım gelmez.
Meselâ : Mûdî, vedia olan kılıcım, müstevdaı veya sair birisini öldürmek için istese müstevda', bunu vermekden imtina edebilir. Bu imtina, sui-
kasdin zevali malûm oluncaya kadar devam eder.
Kezalik : vedia olan bir borç veya ikrar senedi, bunları inkâr maksadiyle istirdad edilmek istenilse müstevda vermekden imtina edebilir. Bu senet
ile mudiin vechi mubah üzere intifa edeceği malûm oluncaya kadar bu imtina devam edebilir. Reddi Muhtar tekmilesi.
109 - : Medyunun ikrarını havi olarak bir kimseye vedia bırakdığı borç senedini o kimsenin dâyine vermeğe salâhiyeti yokdur. Şu kadar var ki dain
dâvaya kıyam etdikde içinde adları yazılı şahidler, kendi isimlerini görmedikçe şahadulde bulunmakdan imtina etseler o halde bu senedi o şahidlere
göstermesi için müstevdea emr olunur. Kitabül'vedia.
110 - : Müstevdea cünun arız olub da sahv ve ifakatinden yeis hasıl oldukda cinnetinden evvel ahz etmiş olduğu vedia, aynen mevcud ise sahibi
isbat eylediği takdirde kendisine red olunur.  Mevcud değilse sahibi hâkimin huzurunda ve mecnunun velisinin veya vasisinin muvacehesinde
îdamı beyyine ile isbat eder. Ve ileride mecnunun beraeti tebeyyün etdiği takdirde bedelini zamin olmak üzere bir muteber kefil göstererek bu
vediayı mecnunun malinden tazmin etdirebilir.
Bilâhare mecnun ifakat bulur da vediayı sahibine red etmiş veya vedianın teaddî ve taksiri olmaksızın telef veya zayi olmuş olduğunu veya
vedianın ne olduğunu bilmediğini beyan ederse yeminiyle tasdik olunarak malinden alınmış olan tazmin bedelini istirdad edebilir. Hindiyye.
(gafiî fukahasma göre müstevda', korkunç bir halde hasta olunca vediayı sahibine veya sahibinin vekiline red eder. Bu mümkün olmazsa emin bir
hâkime teslim eder. Bu da mümkün olmazsa eminine tevdi eder. Veya hâkime veya eminine verilmesini tavsiyede bulunur. Bu yolda hareket etmez
de vefatından sonra vedia zayi olursa, hıfzında taksir etmiş olduğundan dolayı terikesinden tazmin edilir. Meğer ki füceten ölmek gibi bir arızaya
mebni bu veçhile hareket edememiş olsun. Nihayetül'muhtac.)
111 - : Müstevda', vefat edince terikesinde aynen mevcud bulunan vedia, varisinin vuya vasisinin elinde emanet olarak kalır, talep vukuunda
sahibine red olunur. Vedia    mevcud bulunınuzsa hakkında     (166)  ncı mesele veçhile muamele cereyan eder.
112 - : Mudî, vefat edince vedia varislerine veya vasisine ve terikesi düyuna müstağrak ise dainlerine ve bunların hiç birisi yok ise beytül'mal
eminine verilir, bunlardan başka eşhasa verilemez, velev ki mudî, bu eşhasa verilmesini hayatda iken emr etmiş olsun. Çünkü mudiin vefatiyle
onun vediayı kabz hakkındaki vekâleti bâtıl olmuş olur. Hattâ varisler mütead-did olunca müstevda', vediayı diğerlerinin    icazetleri olmadıkça
bunlardan bir kaçma da teslim edemez. Teslim eder de telef olursa hisselerini zamin olur. Velev ki mudi1, vefatı esnasında vedianın varislerinden
birine, meselâ fülân oğluna verilmesini emr etmiş olsun. Çünkü vedia, mudiin vefatından sonra varislerinin umumuna mevrus olmuşdur. Veciz,
Ali Efendi fetavası.
113 - : Mudiin terikesi düyuna müstağrak olunca    müstevda', hâkime müracaat eder, onun emriyle vediayı müstahiklerine verir.  Şayed hâkime
müracaat etmeksizin varisine verib o da istihlâk ederse müstevda', garîm-ler için zamin olur. Çünkü borç, irsden mukaddem olduğundan bu vediaya
garimlerin hakları taallûk etmişdir. Hindiyye.
Su kadar var ki varis, emin olduğu takdirde vediayı müstevda'dan alarak borcu eda edebilir.
114 - : Müstevda', vediayı mudiin garimlerinden yalnız birine veya bir kaçına veremez. Verirse diğerlerinin hisselerini zamin olur. Çünkü bu garim-
lerden bazılarını tercihe medar yokdur.
115 - : Mudiin terikesinde borç bulunduğu halde müstevda', vediayı mudiin vasisine verebilir. Vediayı vasiye verdiğini iddia edince yeminiyle
tasdik olunur. Çünkü vasi, varis gibi değildir, musînin ilk evvel borçlarını tesviye etmekle mükellefdir.
116 - : Müstevda', mudiin varisi veya vasisi bulundukça vediayı bey-tül'mal eminine veremez. Fakat mudiin zahirde maruf varisi veya vasisi
bulunmadığı cihetle terikesini beytülmal emini kabz etmek istese müstevda', vediayı hâkimin emriyle bu emine verebilir, bu caizdir. Binaenaleyh
bundan sonra mudiin varisi zahir olsa vediayı müstevda'dan istemeyib bey-tül'mal emininden isler, alır: Çünkü cevazı şer'î, zamana mümindir.
117 - :  Mudiin terikesi düyuna müstağrak olmayıb vediadan başka te-rikesi borçlarına kâfi bulunsa müstevda', vediayı varislerine veya vasisine
verebilir. Hâkime müracaat etmesi lâzım gelmez.
118 - :  Mudî, gaib olmakla oğlu hâkime    müracaat ederek babasının vefat etdiğine ve kendisinden başka vârisi    bulunmadığına beyyine ikame



ederek müstevda'dan vediayı alsa da bilâhare mudî berhayat olarak zuhur etse vediayı oğluna veya şahidlere tazmin etdirebilir. Fakat müstevdaa
tazmin etdiremez. Hindiyle.
119 - : Bir kimse vefat edib meselâ : bir oğlunu ve on bin kuruş nakdini ve bir bu kadar da borcunu terk etmekle oğlu, bu nakdin fülân zata aid bir
vedia olduğunu iddia, garimler de bunu tasdik ve ikrar etseler hâkim, o nakdi bu zata vermez. Belki bunu borç mukabilinde garimlere verir. Şu
kadar var ki hâkim böyle borcu eda edince mudî olan zat, bununla bu garimlere rücu eder, bu nakdi onlardan ikrarlarına mebni istirdad eder. Bu
nakdin ariyet, icare, rehn, müdarebe, müdaraa malı olduğu takdirde de hüküm böyledir. Hindiyye.
120 - : Bir müteveffanın yanında vedia,    müdarebe ve bizaa malları bulunduğu takdirde bakılır   :  Eğer bunlar bia'yaniha  malûm iseler yalnız
sahihlerine aid olurlar. Fakat malûm değilseler terike aralarında hisselerine göre taksim olunur.  Vedia,  müdarebe ve bizaa  sahihleri sair gurema
mesabesinde  bulunmuş  olurlar.  Hindiyye.   Çünkü  emin,     mücehhilen  vefat edince emanet, terikesinde deyne münkalib olur.
(îbni Ebî Leylâ'ya göre terikenin tamamına garimler ehakdırlar. Çünkü deynin mevcudiyeti malûmdur. Bu emanetlerin mevt zamanında
mevcudiyeti ise malûm değildir. Belki zamanı mucib olmayacak suretde zayi olmuş-dur. Emanet sahihlerinin hakları eminin hayatında zimmetine
teallûk etmiş değildi, garimlerin hakları ise medyunun hayatında zimmetine, vefatında da terikesine müteallik bulunmuşdur.)
Buna cevaben deniliyor ki : emanetlerin mevcudiyeti istishaben müte-beyyendir, hilafı tebeyyün etmedikçe mevcudiyetine kail olmak icab eder. Ve
bu bakımdan emanetler daha kuvvetlidir. Mebsutı Serahsî.
121 - : Bir köle bir şahsa bir vedia bırakdıkdan sonra gaib olsa veya vefat etse mevİâsı bu bediayı ahz ve istirdad edemez. Köle ticarete mezun olsun
olmasın, zimmetinde borç bulunsun bulunmasın müsavidir. Meğer ki vedia, bu kölenin kesbi bulunmuş olsun. Bu cihet malûm olursa mevlâsı
vediayı ahz edebilir. Çünkü kölenin kesbi mevlâsının malıdır. Hindiyye.
(Hanbelî fukahası diyorlar ki ; Mâlikleri meçhul olan vediaları müstevda', hâkimin iznini istihsal etmeksizin tesadduk edebilir, bunları hâkime
teslim etmesi de caizdir. Mâlikler mefkud varsleri de gayri mevcud olan vediaları da müstevda', hâkime teslim veya bilâhare mefkud veya varisi

zuhur etdiği takdirde zamin olmak üzere tesadduk edebilir. Keşşefül'kına.) 
[100]

 
Vedialarda Zamanı   İcab Edib Etmeyen  Bazı  Haller  :
 
122 - : Vedia, teaddî ve taksir bulunmaksızın her hangi bir sebeble telef veya zayi olsa müstevden zaman lâzım gelmez.
Meselâ : vedia, müstevdeın taksiri olmaksızın çalınsa tazmini icab etmez. Velev ki müstevdeın malı da beraber çalınmış olmasın. Fakat ücretle hıfz
için îda' olunan bir mal, mümkinütteharrüz olan bir sebeble telef veya zayi olursa zaman lâzım gelir. Meselâ : bir kimse bir malım îda' ve hıfz için
ona bir ücret ita etdikden sonra o mal sirkat gibi taharrüzü mümkün bir sebeble zayi olsa mustevdea zaman lâzım gelir. Fakat böyle bir ücret tayin
edilmemiş olunca gerek taharrüzü mümkün olsun ve gerek olmasm her hangi bir sebeble telef veya zayi olsa tazmini icab etmez. Bahri Raik,
Eddürrül'muhtar.
(imam Mâlike göre vedia ile beraber müstevdaın da bir malı çalınmış olmayınca töhmetden dolayı müstevda zamin olur. Hanefilerce hiyaneti sabit
olmayınca zamin olmaz. Nitekim rifi de buna delildir.)
123 - : Müstevdaın vedia hakkında teaddîsi zamanı müstelzimdir. Fakat mudiin emriyle yapılan bir teaddî, müstevda ve saire hakkında zamanı icab
etmez. Binaenaleyh müstevda, vediayı sahibinin iznine mebni kendi malı ile tefriki kabil olmayacak suretde karışdırsa bu malın mecmuunda her
ikisi hisseleri mikdarınca şirketi ihtiyariyye ile şerik olmuş olurlar. Bu halde bu mal, bilâhare teaddî ve taksiri bulunmaksızın telef veya zayi olsa
mustevdea zaman lâzım gelmez.
Nitekim böyle iki mal, meselâ mudiin altınlariyle müstevdeın ayni cins-den altınları kiseler yırtılarak sandık içinde biri birine karışacak olsa her
ikisi hisseleri nisbetinde ve şirketi cebriyye suretiyle şerik olurlar. Artık bunun bilâhare telef olmasından dolayı zaman icab etmez.
Bu mesele, îmam Muhammede göredir. Mecelle de bunu kabul etmiş-dir. imam Azama göre bu karışık mal, müstevdaın olub    mudiin hissesini
tazmin eder. imam Ebu Yusüfe göre ise bu halde ekal, eksere tabi olur. Meselâ mudiin malı çok ise o, bu malın mecmuuna mâlik olur, müstevdaın
malını tazmin eder. Dürerül'hükkâm.
124 - : Vediayı sahibinin izni olmaksızın diğer bir mal ile birbirinden tefriki müteazzir veya müteassir bir suretde karışdırmak bir teaddîdir. Bundan
dolayı karışdırana aşağıdaki meselede İzah edileceği veçhile zaman lâzım gelir.
Meselâ : Müstevda', kendisinde vedia olan bir mikdar yüzlük altınlarını kendisinin veya başkasının diğer yüzlük altınlariyle bilâ izin kanşdırdık-
üan sonra bunlar zayi olsa veya temyizleri kabil olmayacak hale gelmiş üulunsa müstevda' zamin olur. Çünkü bu veçhile karışdırmak istihlâk de-
mekdir. Müstevda'dan başkası karıştırdığı takdirde bunu kendisi zamin olur. Elbahrürraik.
125 - : Vediayı sahibinin izni olmaksızın başka bil mal ile karışdırma hususunda şöylece dört ihtimal vardır :
(1) :  Karıştırılan iki mal bir cinsden olmayıb tefriki kabil bulunur. Bu halde zamanı mucib olmaz. Altın ile gümüş, badem ile ceviz gibi. Bu suretde
mahlut mal, daha tefrik olunmadan telef olsa emaneten telef olmuş olur. Zamanı müstelzim olmaz.
(2) :  Karıştırılan    iki mal, bir cinsden olmamakla    beraber tefrikleri müteazzir bulunur. Bu suretde mudiin hakkı bil'ittifak munkati olur,
karıştırana zaman lâzım gelir. Zeytinyağiyle susamyağı gibi.
(3) : Karışdmlan mallar bir cinsden olmayıb tefrikleri müteassir bulunur. Bu halde bazı fukahaya göre sahibinin hakkı munkati olur, karışdırana
zaman lâzım gelir. Mecelle bu kavli ihtiyar etmişdir. Diğer bazı fukahaya göre de sahibi muhayyerdir, dilerse bu mahlut mala hissesi nisbetİnde
şerik olur, dilerse hissesini karışdırana tazmin etdirir. Buğday ile arpa gibi.
(4) : Karışdırılan iki mal, bir cinsden olub tefrikleri mümkün bulunmaz. Bu halde îmamı Azama göre bu mallar,  gerek maiyatdan olsun ve gerek
mayiatın gayrisinden bulunsun, karışdırana aid olub bundan mudiin hakkı munkati olur, karışdırana vediayı tazmin lâzım gelir, bu mahlutun ziyaı
takdirinde zamandan kurtulamaz. Ve bu karışdırılmadan sonra mudî, karışdı-ranı ibra etse hem deyinden hem de aynden hakkı    sakıt olur.
îmameyne göre ise mayiatın gayrisinde vedianın sahibi muhayyerdir : dilerse mahlut mala hissesi nisbetinde şerik olur, dilerse hissesin karışdırana
tazmn etdirir. Bir cinsden olub tefriklerini temin edecek alâmetden hali olan altın veya gümüş meskukât gibi. Bu halde mudî, karışdıram ibra etse
yalnız muhayyerliği sakıt olur,  mahluta müşareketi teayyün  eder.  Mayiata  gelince imam Muhammede göre hüküm yine böyledir.
imam Ebu Yusüfe göre ekal, eksere tabi olur. Ya'ni  ;  hangisinin hissesi çok ise bu mahlut mala o temellük ederek diğerinin hissesini tazmin eder.



îki zeytünyağınm biribirine karıştırılması gibi. Reddi Muhtar.
Böyle mahlut bir mala temellük eden kimse için bedeli zamanı sahibine teslim etmedikçe bu malda tasarruf etmek mubah olmaz. Bahri Raik.
(Malikîlere göre müstevda', vedia olan altın veya gümüş paraları kendisinin altın veya gümüş paralarına karışdirsa da sonra hepsi birden zayi olsa
üzerine zaman lâzım gelmez. Çünkü bu halde vedia, toaddî bulunmaksızın zayi olmuşdur, bu kanşdırma bir teaddî sayılmaz. Fakat vedia olan
buğdaya meselâ arpa karışdınlıb da badehu hepsi zayi olsa müstevda' zamin olur. Zira bu mahlutun tefrik ve temyizi müteassirdir. Bu dirhemlere,
dinarlara benzemez. Elmüdevvenetülkübra.)
126 - : Müstevdaın teaddisi veya taksiri halinde vedia telef olunca üzerine zaman lâzım geleceği gibi kıymetine noksan arız olduğu takdirde de bu
noksanın zamanı lâzım gelir.
Meselâ : Müstevda1, kendisinde vedia olan nükudu umuruna veya başka bir hususa sarf ile istihlâk etse bunu zamin olur. Hattâ bu halde bu nü-
kudun yerine kendi malinden koyacağı meblâğ, velev ki kendi teaddîsi ve taksiri bulunmaksızın zayi olsa zamanından kurtulamaz. Çünkü bu ikinci
meblâğ, mudiin asıl malı değil, müstevdaın ona mukabil olan malıdır. Bunun ziyamdan dolayı mudia karşı olan zamandan beri olamaz.
Kezalik : Müstevda, vedia olan nükudun, meselâ yansım istihlâk edib yerine kendi malinden ve ayni cinsden temyizi kabil olamayacak bir halde
nükud koyacak olsa da muahharan hepis birden zayi olsa vedia olan nükudun tamamını zamin olur. Çünkü bir kısmını evvelce İstihlâk etmiş
olduğu gibi bir kısmını da kendi maliyle karışdırdığı cihetle istihlâk etmiş sayılır. Fakat bilâhare ilâve etdiği kısma mütebakisinden temyiz
edilebilecek suretde bir alâmet vaz etmiş olursa o zaman yalnız sarf etmiş olduğu mikdarı zamin olur. Hindiyye. Sair mevzunat ve mekîlâtda da
hüküm böyledir.
Kezalik : Müstevda' elinde vedia olan hayvana sahibinin izni olmaksızın binib giderken hızlı sürmesinden veya herhangi bir sebebden dolayı telef
olsa veya çahnsa zamin olacağı gibi zayıflayıb kıymetine noksan arız olsa bunu da zamin olur.
Kezalik : Müstevda', yangın vukunda vediayı başka bir mahalle nakle muktedir iken nakl etmeyib de yanmasına sebebiyet verse bu taksirinden
dolayı hakkında zaman lâzım gelir.
(İmam Mâlike göre müstevda', vedia olan altın veya gümüş akçeyi kendi umuruna sarf ve itlaf edib badehu yerine mislini koysa teaddîsi nihayet
bulmuş olur. Binaenaleyh bilâhare bu misi, kendi fi'liyle olmaksızın telef olsa üzerine zaman lâzım gelmez.
Misliyyatdan olan buğday ve saire gibi şeyler hakkında da hüküm böyledir. Bunları istihlâk edib yerlerine misillerini koyunca zamandan kurtulur.
Elmüde vvenetülkübra.)
127 - : Teaddî edilen bir vediaya hiç bir zarar terettüb etmeden teaddi izale edilse, meselâ  :  istimal edilen bir vedia bir zarar arız olmadan bir daha
istimal edilmemek üzere hali aslisine irca olunsa bilâhare teaddi ve taksir bulunmaksızın telefi takdirinde müstevdea zaman lâzım gülmez. Çünkü
vedia, haddi zatında hakikaten veya hükmen sahibinin elinde sayılır. Zira bunun üzerine el koymanın faidesi yalnız sahibine aiddir. Teaddi ile bu el
zail olursa da vifaka avdetle yine bu el avdet etmiş olur.    Binaenaleyh bilâhare kendi kendine telef olunca hükmen sahibinin elinde telef olmuş
sayılır. Şu kadar var ki müstevdam bu teaddisinden sonra vifaka avdet etmiş bulunması mudi tarafından tasdik olunmak lâzımdır. Tasdik olunmak
lâzımdır. Tasdik edilmezse vifaka avdetin    beyyine ile isbatı icab eder, ve illâ müstevda' zamandan kurtulamaz.
Kezalik : müstevda', vifaka avdetle beraber vediaya tekrar teaddî niyetinde bulunsa, meselâ : istimal etdiği vediayı tekrar istimal etmek azminde
olsa telefi vukuunda zamandan kurtulamaz. Bahri Raik.
îmam Züfere göre teaddi izale edilmekle zamandan beraet hâsıl olmaz. Çünkü müstevda' muhalefetde bulunmakla vedia zamanına dahil olmuş, îda
akdi bozulmuşdur.  Artık akd techid edilmedikçe  avdet etmez.  Elbedaî.
(îmam Şafiîye göre de böyledir. Hattâ Şafiî mezhebine göre müstevda', meselâ : altın veya gümüş akçe kabilinden olan bir vediayı sarf etmek üzere
çıkardı mı, teaddî etmiş olur. Artık bunu yerine aynen ve misSİyyen koysa dahi zamandan kurtulamaz. Elmizanürkübrâ.)
(Hanbelî mezhebine nazaran da teaddî ile îda akdi nihayete ermiş ulur. Bir yeni akd bulunmadıkça müstevda1, telef olacak vediayı zamin olur.
Meselâ vedia olan nükudu açıp kesesinden çıkarsa ve yahut yalnız yalnız kesesini çözse artık emanetden çıkmış olur, hemen sahibine red etmesi
lâzım gelir, badehu telef olsa tazmini icab eder. Neylül'meârib.)
128 - : Vedia    hakkında ilk teaddi niyyeti, eimmei    hanefiyyeye göre teaddî sayılmaz.
Meselâ : Müstevda', vedia akçesinden bir mikdarmı hare etmek üzere aldığı halde hare etmeden yerine iade etse de badehu zayi olsa bunu zamin
olmaz. Çünkü bunu müerred ahz etmek, itlaf değildir. Itlâf niyyeti de itlaf değildir. Binaenaleyh zamanı  mucib olmaz.  Nitekim bir hadisi  şerifde
buyurulmuşdur. Yani: Allahü azimüşşan hazretleri ümmetinden hatırlarına gelen şeyleri söylemedikçe veya yapmadıkça afüv buyurmuşdur, bu
hatıralardan dolayı mesul olmayacaklardır. Elbedaî.
129 - : Muvakkat olan bir îda'da vaktin hululünden sonra yapılan bir teaddî, bilahâre izale edilmekle zaman sakıt olmaz.
Meselâ : bir kimse kendisine îda' vaktinden itibaren bir ay müddetle vedia bırakılan bir malı bir ay tamamından sonra istimal etse de badetterk bu
mal zayi olsa üzerine zaman lâzım gelir. Kitabül'vedia = Mecelle heyetinin.
130 - : Müstevda', vedianın bir kısmını vermek üzere tehdit ve tahvif olunub vermediği takdirde    nefsinin veya bir uzvunun itlaf veya vedianın
tamamen gasb edileceğinden hazer etse de o kısmı verse kendisine zaman lâzım gelmez.
Nitekim vedia, müstevdaın elinden nehb ve garet edildiği takdirde de kendisine zaman teveccüh etmez. Müstevda', bunu garet eden şahıs aleyhine
dâva açabilir. Fakat mücerred habisten, veya kayd ve bendden veya kendi malinin kaderi kifayeden zaid mikdarının ahz edilmesinden korkarak
vedianın bir mikdarını verse bu mikdarı zamin olur.
131 - : Vedianın sahibi mefkud bulunsa müstevda', onu sahibinin hakikaten veya hükmen vefatı tebeyyün edinceye veya zuhur edib gelinceye
kadar hıfz eder, vârislerine veya beytülmale ve başkalarına veremez.
Fakat vedia durmakla bozulacak şeylerden ise müracaat edeceği hâkimin izniyle satıp semenini yanında emanet olarak saklıyabilir. Maamafih
hâkime müracat etmeğe mecbur değildir, onun vazifesi vediayı hıfz etmek-dir.
Binaenaleyh müstevda', vediayı hâkimin izniyle satmayıb da durmakla bozulsa zamin olmaz. Şayed hâkime müracaat etmeksizin kendi kendine
satsa fuzulî olur, sahibi zuhur edince muhayyerdir: Dilerse şartlan mevcud .ise icazet verir, dilerse icazet vermeybi vediayı tazmin etdirir. Meğer ki
hâkim bulunmayan bir yerde bluunmuş olsun, o zaman müstevda, böyle bozulacak bir vediayı bizzat satabilir.
Bir de mefkudun vârisleri vedianın bozulacağını görünce hâkime müracaat edib bunun satılması için hâkim tarafından müstevdea emr olunmasını



istiyebilirler. Bu halde hâkim, keyfiyeti tahkik ederek ona göre emr verebilir. Mefkud mebhasine müracaat!
132 - : Müstevda' vediayı farelerin ifsad etdiğine ve bunların deliklerine muttali bulunduğu takdirde keyfiyeti mudia haber vermiş ise üzerine
zaman lâzım gelmez. Fakat böyle muttali olduğu halde haber vermemiş ve delikleri kapamamış ise zamin olur. Hindiyye.
133 - : Vedia, yazın güvelenmeğe müstaid olduğu halde müstevda' onu bir yere serib de havalandırmamakla güvelenerek bozulsa müstevdaa zaman
lâzım gelmez. Kitabülvedia.
134 - :  Simar olan kimse sattığı malların semenlerini birbirine karış-dirmıs olunca bakılır. Beldenin âdeti o veçhile cari ise kendisine zaman lâzım
gelmez. Amma beldenin örfüne    muhalif olub biri birinden temyizi de müteassİr bulunmuş olunca zaman lâzım gelir. Kitabülvedia.
135 - : Bir dellâl, satmak için aldığı bir libas hakkında : «Elimden dü-şüb zayi oldu, bilmiyorum ki nasıl zayi oldu» dese üzerine zaman lâzım
gelmez. Fakat «unuttum, hangi dükkâna bırakdığımı bilmiyorum»  dese zamin olur. Hindiyye.
136 - : Bir kimse satmak için aldığı bir malı,    meselâ bir mücevheri «Ben kıymetini anlamak için bunu bir tacire göstereyim» deyib de daha
göstermeden mücevher zayi olsa bakılır, eğer kendisinin hareketi sebebiyle zayi olmuş veya düşmüş ise zamin olur, amma başkasının kendisine
müzahe-mesinden dolayı çalınmış veya düşmüş ise zamin olmaz. Hindiyye.
137 - : Bir kimse kendisine muhafaza için teslim edilen bir altın parçasını tüccarın âdeti veçhile ağzına atıb da boğazına kaçacak olsa zamin olmaz.
Hindiyye.
138 - : Müstevda1, vedia olan yüzüğü küçük parmağına veya anın yanındaki parmağına takıb da badehu telef olsa zamin olur. Fakat orta, şahadet
veya başparmağına takmış olsa zamin olmaz.    Müstevda, kadın olunca herhangi parmağına takmış olursa zamin olur. Hindiyye. Çünkü kadınlar
yüzükleri her hangi parmaklarına ziynet için takarlar. Binaenaleyh bu suretle vediayı istimal etmiş sayılırlar. Erkeklerin yüzükleri orta veya şahadet
veya baş parmağa takmaları ise ziynet için değildir, bu hıfzdan madyddur.
139 - : Müstevda', vedayı başının altına veya yanının altına koyub uyumuş bulunsa ziyamdan dolayı zamin olmaz. İkamet halinde ön tarafına
koyub ayakda uyuya kalmış olunca da zamin olmaz. Sefer halinde ise oturarak veya yan gelerek uyumuş olsa dahi üzerine zaman lâzım gelmez.
Muhiti Bürhanî.
140 - : Müstevda', vedia olan paraları cebine koyub da bir fisk meclisinde hazır bulundukdan sonra vedia, düşmek veya çalınmak gibi bir suretle
zayi olsa bazı fukahaya göre zamin olmaz. Çünkü vediayı kendi malını sakladığı bir yerde, yani cebinde, saklamışdır. Diğer bazı fukahaya göre de
bu, aklı zail olmadığı takdirdedir. Amma malını hıfz edemiyecek suretde aklı zail olmuş ise zamin olur. Zira bu takdirde bizzat hıfzdan âciz bir hale
gelmiş olarak vediayı tazyi'    etmiş veya başkasına îda'    eylemiş bulunur. Haniyye,
141 - : Müstevda', vediayı kapısı açık bir hanede, veya hamamda veya yolda veya mescidde bir muhafız bulunmaksızın bıraksa da vedia kendisinin
gıyabında zayi olsa tazmini icab eder. Çünkü hıfzında taksir etmiş olur. Hindiyye.
142 - : Vedia bağlı bir keseden veya kilitli bir sandıkdan ibaret olduğu halde müstevda', bunu açsa bu bir teaddî sayılmaz. Binaenaley içerisinden bir
şey almadığı halde zayi olsa üzerine zaman lâzım gelmez.
143 - : Müstevda', vediayı üzerine basib geçmekle parçalasa veya elinden bir şey düşürüb bozsa üzerine zaman lâzım gelir. Çünkü hıfzında taksir
etmiş olur.
144 - : Müstevda', vedia olan kâğıtları bir sandık içine koyub sonra içmek için sandığın üzerine koyduğu su damkyarak bu yüzden kâğıtlar bozul-sa
zamin olmaz.
145 - : Müstevda', vedia olan hayvanı hanesinin kapısına bağlı bırakarak hanesine girmekle hayvan zayi olsa bakılır. Eğer hayvanı görür bir va-
ziyetde bjrakmış ise zaman lâzım gelmez. Göremiyeceği bir vaziyetde bırakmış ise şehirde zamin olur, köyde ise zamin olmaz. Mecmaüzzamanat.
146 - : Bir kadın, onun bunun çamaşırlarım yıkayıb kurumaları için hanesinin damına asdığı cihetle bunlar zayi olsa bakılır. Eğer hanenin damı
tahtadan veya karmş gibi şeylerden yüksekçe çevrilmiş ise zaman lâzım gelmez, ve illâ gelir. Hindiyye.
147 - : Bir müstevda', vediayı elbisesiyle beraber bir ırmağın kenarına bırakıb yıkandıkdan sonra elbisesini giyinib vediayı unutsa zamin olur. Suya
daldığı esnada çalındığı takdirde de hüküm böyledir. Mecmaüzzamanat.
148 - : Dükkânında vedialar bulunan bir kimse, namaz İçin camia gi-dib de vedialar zayi olsa bunları zamin olmaz. Çünkü onun dükkânı muhraz
sayılır, kendi malını da orada hıfz etmekdedir. Komşuları da bunun hıfziyle alâkadardırlar.
149 - : Müstevda' vediayı zevcesine teslim, badehu anı tatlik edib iddeti nihayet bulduğu halde istirdad etmemekle vedia elinde helak olsa
müstevda, Kadîhane göre zamin olmaz, olmaz. Fakat bazı müteahhirine göre zamin olur. Çünkü bu halde vediayı istirdad etmesi icab ederdi.
Hindiyye.
150 - : Vedia sahibi mesafei sefer gaib olub da üzerine nafakası vacib olan şahsın müracaatı üzerine hâkim, o gaibin vedia olan akçesinden veya
nafaka cinsinden bulunan taam ve kisve gibi bir malinden o şahsa nafaka takdir etmekle müstevda',   bunlardan o şahsın nafakasına-   sarf etse bunu
zamin olmaz. Çünkü bunu velayeti âmmesi olan hâkimin emriyle sarf etmiş olur.
Fakat müstevda', bunu hâkimin veya mudiin emri olmaksızın sarf ederse zamin olur. Meğer ki hâkime ilâm ve ihbar mümkün olmayan bir mahalde
bulunmuş olsunlar, öyle bir yerde bu nafaka için kadri maruf sarf edilirse istihsanen zaman lâzım gelmez. Bahri Raik.
151 - : Müstevda', mudiin nafakaya müstahik ebeveyninden veya evlâdından biri veya zevcesi olunca onun gıyabında nafaka cinsinden olub elinde
bulunan vediadan hâkimin iznine muhtaç    olmaksızın kendi nafakasına sarf edebilir. Çünkü bunun nafakası mudi üzerine kazadan evvel de
lâzımdır. Bundan dolayı bu müstevdea zaman lâzım gelmez, kendi hakkını istifa etmiş olur.
152 - : Müstevda', olduğu iddia edilen şahıs, vediayı inkâr ederse veya vedia nafaka cinsinden bulunmazsa kendisine husumet    teveccüh eder.
Nafaka mebhasine de müracaat!..
153 - : Müstevda', vedia ile sahibinin başkasına olan borcunu bilâ izin kendi arzusiyle eda etdikde sahibi razı olmazsa zamln olur. Sahibi borcunu
ikrar etsin etmesin müsavidir. Bu halde müstevda', mudiin borcunu teber-rüan Ödemiş olur, bunu ne dainden ne de mudi'den isteyemez.
Velvaliciyye.
Fakat dain, müstevdaın elinde bulunub kendi alacağı cinsinden olan bir vedianın alacağına kâfi mikdarını müstevda'dan cebren asla müstevda',
bunu zamin olmaz. Kifaye,
154 - : Müstevda', mudiin vefatından sonra kendisinde vedia olan akçesini onun maruf bulunan borcu için daine verebilir. Çünkü bu halde



müstevda', mudiin vasisinin yapabileceği bir işi yapmış olur. Velvalciyye. Zaten müteveffanın borcu ödenmedikçe vârislerinin bir hakkı olamaz ki
buna müdahale edebilsinler,
155 - : Müstevdaın tedavi için   baytara teslim etdiği    vedia hayvanı, tedavi neticesinde olsa sahibi muhayyer olur:  Bunu dilerse müstevdea
tazmin etdirir, o da baytara rücu edemez. Ve dilerse baytara tazmin etdirir, o da hayvanın müstevdaa aid olduğunu   bilmiş veya sanmış ise
müstevdea rücu eder, amma müstevdea aid olmadığını bilmiş ise rücu edemez. Hindiyye.
156 - : Bir kimse elbisesini sarahaten veya delâleten icab ve kabul ile hammamcıya vedia bırakdıkdan sonra bu elbise hammamcmın uyuması veya
gaib olması gibi teaddîsisi veya taksiri yüzünden çahnsa hammamcıya zaman lâzım gelir. Muhtaratünnevazil. (26) ncı meseleye de müracaat!
Şu kadar var ki bu halde hammamcı ile beraber camedar veya natur denilen bir şahıs da bulunub libasların muhafazası ona aid olsa zaman
kendisine lâzım gelir, hammamcıya lâzım gelmez. Hindiyye.
157 - : Bir kimse elbisesini hammamcmın yanına bırakmış olduğu halde başka birisi bu elbiseyi giyinib gitmiş olsa da hammamcı, o kimseye karşı
: «Bir şahıs hamamdan çıkdı, elbiseyi giyindi gitti, ben onu kendisinin elbisesi sandım» dese zamin olur. Çünkü hıfzını terk etmiş olur. Mecmaüz-
zamanat.
158 - : Bir kimse    hammamcıya veya natura    elbisesini îda' etdikdun sonra bu elbise onların teaddisi veya taksiri olmaksızın çalınsa üzerine
zaman lâzım gelmez. Velev ki çalındığı takdirde bedelini zamin olması meşrut bulunmuş olsun. Müfta bih olan budur. Elbahrürraik.
159 - Bir kadın vefatı tekarrüb etmekle yanındaki vediayı komşusuna def ve tealim etse bakılır. Eğer yanında vediayı teslim edecek emini yok ise
kendisine lâzım gelmez. Haniyye.
160 - : Müstevda', telef olan vedia hakkında : «Vedia düşdü veya «vedia benden düşmüş» dese zamin olmaz. «Vediayı düşürdüm» dediği suretde
de müfta bih olan kavle göre zamin olmaz. Çünkü müstevda', vediayı düşürdüğü yerde bırakıb gitmiş olmadıkça ona teaddî etmiş sayılmaz.
Hindiyye.
161 - : Bir kimse bir şahsa meselâ on lira verib de «bunun be$ lirası vedia, beş lirası da sana boredur» dedikden sonra bu on lira zayi olsa o şahıs
bunun yalnız borç olan mikdarını zamin olur, vedia kısmım zamin olmaz. Hindiyye.
162 - : Bir kimse bir şahsa meselâ : «Şu on lirayı al, bundan üçü sana hibedir, yedisini de götür fülân zata teslim et» deyib o kimse de bunları
götürürken yolda zayi etse yalnız üç lirasını zamin olur. Çünkü bu bir hibei muşa' olduğundan   fâsiddir. Yedi lira ise emanet olduğundan   zamanı
icab etmez. Bu üç lira vasiyet edilmiş olsa idi ziyamdan dolayı    tazmini lâzım gelmezdi. Çünkü müşam vasiyeti caizdir. Haniyye.
163 - : Bir kimse kendisine bir gâsıbın îda' etdiği magsub malı aynen gâsiba iade etse bunun    zamanından beri olur. Artık mağsubün    minhe ve
onun vârislerine karşı mesul olmaz. Dürri Muhtar ve Tekmile.
164 - : Bir kimsenin elinde vedia olan bir malı başka bir şahıs istihlâk etse zamanı şahsa lâzım gelir. Binaenaleyh müstev'daın lyalinde bulunan bir
şahsın, meselâ : aylık hizmetkârının veya haricden birisinin elinden bir şey düşüb vediayı telef etse zaman bunun    üzerine lâzım gelir. Büyük
olsun, küçük olsun müsavidir. Çocuğun malı yok ise büyüklük haline intizar olunur. Camiül'füsuleyn.
165 - :  Müstevda', vedia İçerisine    konulan bir metaını unudub vedia ile beraber sahibine bitteslim onun elinde zayi oldukda bakılır. Eğer vedia
sahibi bu metaı muttali olduğu halde    müstevdea    reddetmeyib de badehu elinde zayi olmuş ise zamin olur. Amma daha muttali olmadan zayi
olmuş ise zamin olmaz. Kitabül'vedia.
166 - : Vedialarda mücehhilen vefat, zamanı icab eder.
Şöyle ki : müstevda' vefat edib de terikesi arasında vedia aynen bulunmadığı takdirde bakılır : Eğer müstevdaın hali hayatında, yani hali sıhhatinde
veya vefatı vaktinde «vediayı sahibine reddetdim» veya «vedia taaddîm, taksirim olmaksızın zayi oldu» demek gibi bir suretle vedianın halini beyan
ve takrir eylediğini varisi beyyine ile isbat ederse terikesine zaman lâzım gelmez. Amma beyyin il isbat edemezse, vedianın.red olunduğuna veya
müstevdaın hali hayatında zayi olduğuna dair iddiası mücerred yeminiyle tasdik olunmaz.
Kezalik : Varis, «Biz vediayı biliriz, şöyle idi böyle idi» diye tavsif ve tefsir ederek müstevdaın vefatından sonra teaddîleri, taksirleri olmaksızın
zayi olduğunu beyan etse yeminiyle tasdik olunarak yine zaman lâzım gelmez.
Amma müstevda', vedianın halini beyan etmemiş, vedianın haline varislerinin muttali olduğunu da bilmemiş olursa mücehhilen vefat etmiş olaca‐
ğından terikesinden zaman lâzım gelir, vedia sair borçlan gibi terikesinden istifa olunur. Mudiin sair garimlerden bir güne imtiyazı olamaz. Techil
ile vedia müstehlek olmuş, müstevdaın meçhul eli, mevt ânında bir temellük eline münkalib bulunmuş olur. Hindiyye, Reddi Muhtar ve tekmilesi.
(Malikîlere göre müstevda', vediayı bilâ beyyine almış, sonra vediaya dair bir vasiyetde bulunmaksızın vefat etmiş olunca bakılır: Vedia mevcut ise
aynen alınır, değilse terikesinden istifa olunur. Fakat bu hususda bir vasiyetde bulunmuş ise terikesinden zaman lâzım gelmez. Bu halde mücehhi-
* len ölmüş sayılmaz. Belki vedianın zayi olduğuna ihtimal verilir. Bir de vasiyet bulunmamakla beraber îda' zamanından itibaren on sene kadar
bir zaman geçmiş olursa zaman lâzım gelmez. Vediayı sahibine red etmiş olduğuna hami'olunur. Şerhi Muhammedi Hirşî.)
167 - : Müstevda\ hali hayatında vedianın halini beyan etmemiş olduğu gibi varisi de vediayı tavsif ve tef,sir etmiyerek mücerred : «Biz vediayı
biliriz, zayi oldu» dese bu, muteber olub zamanı dafi bulunmuş olmaz. Belki teaddî ve taksir bulunmaksızın zayi olduğunu beyyine ile isbat etmesi
lâzım gelir. Mücerred yemin ile tasdik olunmaz. Çünkü eminin sözü kabul olunur ise de zaminin sözü kabul olunmaz. Beyyine ikamesine ihtiyaç
görülür, isbat edemediği takdirde müstevdaın terikesinden zaman lâzım gelir. Varis bunu kendi malinden ödemeğe mecbur değildir.
168 - : Vedia hakkında kısmen tehcîl vuku bulduğu takdirde yalnız bu kısmın tazmini icab eder. Meselâ iki libasdan ibaret olub da biri aynen mev-
cud olduğu halde diğeri meçhul bırakılmış olsa yalnız bu meçhul libas için zaman lâzım gelir.
169 - : Sair emanetlerde de techil, zamanı mucibdir.
Binaenaleyh kendisindeki emanetin halini bildirmeyib mücehhilen vefat eden her eminin terikesine zaman teveccüh eder. Bundan şu meseleler
müstesnadır :
(1) : Bir vakfın mütevellisi, bir mescide meşrut olan gaileyi kabz etdik-den sonra mücehhilen vefat etse terikesine zaman lâzım gelmez.
(2) : Bir hâkim, yetimlerin    mallarını kendi hanesine değil, başka bir kimsenin hanesine vedia olarak bırakıb da o kimseyi beyan etmiyerek
mücehhilen vefat etse kendisine zaman lâzım gelmez.
(3) : Emirülceyş, ganimet mallarını    taksimden evvel bir    gaziye îda' edib de kime îda' etdiğini beyan etmeyib mücehhilen vefat etse terikesine
zaman teveccüh etmez.



(4) : Bir kims hanesine rüzgârın    düşürdüğü bir malı beyan    etmeyib mücehhilen vefat etse terikesinden tazmini lâzım gelmez.
(5) : Bir kimse kendisinin malûmatı olmaksızın hanesine bir şahıs tarafından kullanılan bir malı beyan etmeksizin mücehhilen vefat etse zaman
icab etmez.
(6) : Mahcur bir çocuk, kendisinden bir şahsın ida' etdiği bir malı beyan etmeyib mücehhilen vefat etse terikesine zaman teveccüh etmez. Nitekim
bu çocuk baliğ olub da badehu vefat etdiği suretde de hüküm böyledir. Meğer ki baliğ oldukdan sonra vedianın elinde bulunduğu sabit olsun. O
halde mücehhilen vefat edince zaman lâzım gelir.
(7) : Bir kimse kendi oğlunun veya hafidinin elinde bulunan bir malını beyan etmeyib mücehhilen vefat etse terikesine zaman lâzım gelmez.
(8) : Baba veya ceddi sahih veya hâkim tarafından vasî tayin edilmiş olan kimse, sagîrin malini beyan etmeyib mücehhilen vefat etse terikesine

zaman teveccüh etmez. Dürri Muhtar, Reddi Muhtar. 
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Vediaların Tazmininde Muteber Olan Zaman  :
 
170 - : Bir vedianın tazmini lâzım gelince   misliyyatdan ise mislini ve kıyemiyyatdan ise zamanı mucib olan şeyin, meselâ teaddînin vukuu
zamanındaki kıymetini vermek lâzım gelir.
Meselâ : müstevda', vediayı bir müddet sakladıkdan sonra muhafazasında taksir etmekle telef olsa bakılır : Eğer vedia buğday, arpa gibi
misliyyatdan ise bunun mislini vermek icab eder. Velev ki zaman itibariyle bunların kıymetleri mütefavit bulunmuş olsun. Fakat akçe, elbise gibi
kıyemiyyatdan ise bunun telefi vaktindeki kıymetini vermek lâzım gelir. Nitekim aşağıdaki meseleler de bu esasa dayanır.
171 - : Müstevda', kıyemiyyatdan olan bir vediayı sahibinin izni olmaksızın başka bir şahsa iare veya icar etse de vedia o şahsın elinde telef olsa bu
iare veya icar zamanındaki kıymetini tazmin lâzım gelir. Çünkü emanet, bu .zamandan itibaren gasba münkalib olmuş olur.
172 - : Müstevda', vediayı sahibinin izni   olmaksızın defeat ile istimal edib de badehu telef olsa ilk istimal zamanındaki kıymetini zamin olur.
Velev ki diğer istimaller zamanında kıymeti azalmış olsun.
173 - :  Mustevda1, kıyemiyyatdan olan bir vediayı inkâr    etdiği halde mudî, idaı ve bu inkâr zamanındaki kıymetini isbat etse bu kıymeti tazmin
ıcab eder. Bu zamandaki kıymeti malûm olmayınca ida' günündeki kıymeti lâzım gelir.
Şayed şahidler, vedianın kıymetini asla bilmedikleri halde müstevda', «vedianın inkâr günündeki kıymeti şu kadardır» diye ikrar eylese bu mik-dar
ile mahkûm edilir. Daha ziyade olmadığına dair müstevdea bittaleb yemin verdirilebilir. Minhatül'halik.
174 - ; Vedia olub istihlâk edilen bir alacak senedinin veya hisab defterinin kıymeti onun böyle yazılı olduğu haldeki kıymeti  ne ise ondan iba-
retdir. Yoksa havi olduğu meblâğ, bunun kıymeti sayılmaz. Binaenaleyh yalnız bunun zamanı lâzım gelir. Böyle bir senedin zayi olmasiyle borcun
sukutu lâzım ^ellili!/.. îjnycd iilncnklı uhıcnfiını  i.sbat edemediği gibi borçlu da yemin etmekle alacak telef olsa bu telef, senedin ziyama değil,
borçlunun inkâr ve yeminine muzaf olur. Hindiyye.
175 - Bir sefine reisi,  başka beldede bulunan bir şahıs götürmek üzere kendisine teslim olunan eşyanın bir kısmını fırtınadan kurtulmak için
denize atsa bunun bu atdığı zamanındaki kıymetini zamin olur.  Abdurrahim fetavası.
176 - : Müstevdaın elinde vedia olan akçe kâsid    olub aynen mevcud bulunsa mudİa bu veçhile red ve iade olunur, îda' günündeki kıymetini
tazmin lâzım gelmez. Fakat bu akçe müstevda' tarafından .istihlâk edildikden sonra kâsid olsa istihlâk günündeki kıymetini tazmin lâzım gelir.
Kitabül': vedia.

177 - : Müstevda', vedianın    halini bildirmeyib    mücehhilen vefat etse vefatı günündeki kıymetini tazmin lâzım gelir. 
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Vedialara Mütelük  Dâvalar Ve Beyyineler  :
 
178 - : Müstevda1, kendisine bir mal îda' edilmiş olduğunu mudiin iddiasına karşı inkâr etse söz maalyemîn müstevdaın olur. Bu halde müstevda',
yeminden nükûl eder veya vedia beyyine ile sabit olursa müstevdea zaman lâzım gelir.
(îmam Şafiî ve İmam Ahmede göre de müstevda', vediayı beyyine ile, yani : şühud muvacehesinde kabz etmiş olsa bile reddi hakkında sözü bilâ
beyyine kabul olunur. îmam Mâlike göre ise beyyine ile alınca reddi hakkındaki sözü beyyinesiz kabul olunmaz. Mudî, böyle beyyine ile verince
gûya müstevdea muhafaza hususunda emniyet göstermiş olduğu halde reddi hususunda göstermemiş olur. Binaenaleyh vedianın telefi hakkında
müstevdaın sözü olunursa da reddi hususunda tasdik olunmaz.
Maliki fukahasmdan îbni Kasımdan rivayet olunduğuna göre böyle beyyine bulunsa da yine söz müstevdamdır. Elmizanül'kübra, Bidayetülmücte-
hid.)
179 - : Vedianın kıymetinde,  mikdarında  veya vasfında ihtilâf olunsa söz müstevdamdır.
Meselâ : Bir kimse bir şahsa kese içinde olarak   veya saymaksızın bir mikdar para îda edib muahharan : «Para şu kadar ziyade idi» diye iddia etse
o şahsa yemin tevcih edemez. Meğer ki : «Şu kadar ziyade idi, onu bu şahıs tazyi etti» veya «ona hiyanetde bulundu» diye dâva etsin. O halde bu
iddi asını isbat etmesi lâzım gelir.
Kezalik : bir kimse bir şahsın yanma zenbil içinde olarak bir takım dülger âletleri îda 'edib de sonra geri alındığında «Bunun içinde şöyle bir âlet de
var idi» diye iddiada bulunsa, müstevda' da: «ben senden zenbili kabz etdim, içinde neler olduğunu bilmem» dese üzerine zaman ve yemin lâzım
gelmez. Hindiyye.
180 - : Bir kimse bir şahsa kilitli bir sandık îda' edib de badehu kabz etdiğinde «Bu sandıkda şöyle bir malım noksandır» diye iddia edib o şahıs da :
«Ben sandıkda öyle bir malın bulunduğunu   bilmem» dese bu şahsa zaman ve yemin lâzım gelmez. Meğer ki bu malı o şahsa îda' etdiğini veya bu
malı o şahsınistihlâk eylediğini iddia etsin, o takdirde bu iddiasını inkâr vukuunda isbata muhtaç olur.
181 - Müstevda'  vedianın  teaddîsi ve taksiri    bulunmaksızın     kısmen veya tamamen telef olduğunu iddia etse söz   maalyemin    kendisinindir.
Yeminden nükûl ederse vedianın mevcudiyetini İkrar etmiş olur. Müstevda', vedianın telef olduğuna, mudi' de itlaf    edildiğine veya   
müstevdaın    yanında mevcud bulunduğuna beyyine ikame edecek olsa müstevdaın beyyinesi racih olur,



182  - : Mudi', vediaya teaddi edildiğini, meselâ hayvan olub da binildi-ğini, libas olub da giyinildiğini veya köle olub da istihdam edildiğini iddia,
müstevda da bu teaddînin bilâhare izale edilmiş olduğunu ifade etse söz mudiin olur.
Maamafih bu halde bu teaddînin izale edildiğini ikrar ederse müstevdaın ifadesini kabul etmiş olur. înkâr ederse müstevda' üzerine beyyine ika mesi
lâzım gelir. Çünkü müstevda' esasen teaddîyi itiraf etmişdir. Artık izalesi hakkındaki kavli mücerredi muteber olmaz, Hindiyye.
183 - : Müstevda,  vediayı sahibinin izni olmaksızın bir şahsa îda edib de badehu telef olmakla : «Ben vediayı o şahısdan geri almışdım, sonra
benim elimde telef oldu» diye iddia, mudi' ise o şahsın elinde telef olduğunu dâva etse söz malyemîn mudiin olur. Müstevda' bilâ beyyine tasdik
olunmaz Çünkü zamanı icab eden sebebi muterif bulunmuşdur, bundan sonra beraeti hususundaki iddiası beyyinesiz tasdik edilemez. Fakat beyyine
ikame ederse zamanı icab eden sebebin irtifaını isbat etmiş olur da artık kendisine zaman teveccüh etmez. Bahri Eaik, Hindiyye.
184 - : Müstevda', vedianın gasb olundukdan sonra kendisine iade edildiğini ve badehu kendi elinde telef olduğunu iddia, müdî ise gâsıbın elinde
telef olduğunu dâva eLse söz müstevdaın olur. Çünkü müstevda' zamanı ica-beden bir fiilde bulunmadığı cihetle kemakân emindir.
185 - : Mudi, vediayı kendisinin İzni olmaksızın müstevdan istihlâk ettiğini dâva, müstevda da onu mudiin veya anın emriyle kendisinin veya
başka bir şahsın itlaf    eylediğini iddia etse bakılır.    Mudi bu iddiasını ikrar ederse febiha, inkâr ederse müstevda'dan beyyine istiyebilir. Beyyine1
ikame edebilirse febiha, edemediği   takdirde mudia yemin   verdirir. Mudi' yemin edince müstevda' zamin olur. Reddi Muhtar tekmilesi.
186 - : Müstevda', kendisinin taaddîsi ve taksiri    olmaksızın   vedianın zayi olduğunu, amma nasıl zayi    olduğunu bilmediğini iddia etse yeminiyle
tasdik olunur. Çünkü emindir. Fakat : «Vediayı yanıma koymuşdum, sonra tiğini dâva, müstevda da onu mudiin veya anın emriyle kendisinin veya
başka  şahsın itlaf     eylediğini     iddia etse bakılır.Mudî     bu iddiayı ikrar eylemiş olacağından kendisine zaman lâzım gelir. Reddi Muhtar
tekmilesi.
187 - : Müstevda', kendisine vedia edilen mekîlâtın veya mevzunatın, meselâ şu kadar nükudun bir mikdarını sarf etdiğini ikrar etse bu mikdarı
tayin hususunda söz kendisinindir. Daha ziyade   olmadığına yemin eder, bu halde vedianın mütebaki kısmı bilâhare taaddî ve taksir bulunmaksızın
telef olsa müstevda', yalnız sarf etdiğini itiraf eylediği mikdan zamın olur, diğer kısmı zamin olmaz. Çünkü taaddîsi yalnız sarf etdiği mikdara
münhasırdır. Zaman ise teaddı mikdarına göredir.
188 - : Müstevda', vediayı mudiin   izniyle   başkasına ida' etdiğini veya evlâd ve iyalinin nafakalarına sarf eylediğini veya fukaraya tasaddükda
bulunduğunu veya başka bir şeye karışdırdığını    iddia etdikde bakılır : Eğer mudi', iznini ikrar ederse febiha. înkâr ederse söz onun olur,
müstevdaın bu izni isbat etmesi lâzım gelir. îsbat etmediği veya edemediği takdirde mudia yemin teklif eder. Mudî yemin ederse müstevdea zaman
teveccüh eder. Yeminden nükûl ederse izni sabit olur, müstevda' zamandan    kurtulur. Muhiti Burhanı, Cevahirülfıkh.
(îbni Ebi Leylâya göre müstevda', vediayı başkasına def edib bunu vedia sahibinin kendisine emr etmiş olduğunu iddia etse yeminiyle tasdik
olunur. Çünkü müstebda', vediayı başkasına ida' edebilir, ve hakkında zamanın
vücubünü münkir bulunmuş olur. Bu cihetle söz kendisinindir. Mebsutı Se-rahsî.)
189 - : Müstevda', vediayı bir şahsa   verdikden sonra mudi' ile ihtilâf edib müstevda', mudia : «Sen vediayı bu şahsa vermemi emr etmişdin» diye
iddia, mudî de: «Ben başka birisine vermeni emr etmişdim» veya: «vedaiyı o şahsın almasını emr etmişdim,   fakat bilâhare nehy etdim»   diye dâva
etse mücerred nefsinin beraeti hususunda söz ,maalyemîn müstevdaın olur. Çünkü esasen izin hakkında müttefik bulunmuşlardır, müstevda ise
emindir. Fakat müstevdaın mücerred bu iddiasiyle o şahsın vediayı almiş olduğu sabit olmaz, bunu inkâr vukuunda isbat etmesi lâzımdır.
190 - : Müstevda',   vediayı iyalinde   olmayan bir kimseye   verib onun elinde- telef oldukdan sonra : «Bunu bir özne mebni o kimseye vermiş oldu‐
ğunu» iddia etse îmam Ebu Yusüfe göre beyyinesi bulunmadıkça tasdik olunmaz. İmam Âzamin kavli de kıyas bakımından böyledir. Çünkü bu
İddiasiyle kendisinden zamanı def etmek İstemiş oluyor. Bu defi ise   beyyinesiz kabil olamaz, Elbedaî.
191 - : Müstevda', «Benim yanımda vedia yokdur« veya «Benim yanımda senin hiç bir şeyin yokdur» diye inkâr etdikden sonra ziyamı bil'iddia
beyyine ikame edecek olsa bakılır : Eğer bu    inkârından sonra zayi   olduğuna beyyine ikame ederse zamandan kurtulamaz. Ve eğer bu   
inkârından evvel zayi olmuş bulunduğuna beyyine ikame ederse zamandan kurtulur. Fakat inkârdan evvel mi,   sonra mı olduğuna tariz etmeksizin
mutlaka ziyama beyyine ikame etdiği takdirde de müstevdea zaman lâzım gelir.
Maamafih müstevda', vedianın inkârdan evvel telef olmadığına dair mudia yemin verdirilmesini hâkimden istiyebilir. Bu halde hâkim; ademi ilme,
yani : vedianın ne vakit zayi olduğunu bilmediğine dair mudia yemin tevcih eder. Hindiyye.
192 - : Müstevda', mudi   tarafından vedia   istenildiğinde : yarın, vereyim» veya «yarın al» deyib de bilâhare vedianın teaddîsi ve taksiri
bulunmaksızın telef veya zayi olduğunu iddia etse bunun ne vakit telef olduğu ken dişinden sorulur, «eğer vereyim» tarzındaki ikrarından sonra
telef olduğunu söylerse kendisine zaman lâzım gelmez. Çünkü bu sözleri   arasında tenakuz yokdur. Fakat bu ikrarından evvel telef olmuş olduğunu
söylerse zaman lâzım gelir. Çünkü : «Yarın vereyim» demesi vedianın mevcudiyetini ikrardır.
. Sonra bunun daha evvel telef olduğunu iddia etse buna münakızdır. Müstevdaın tenakuzu ise hakkında zamanı müstelzimdir.
193 - : Mudi', vediayı istediğinde   müstevda' : «Sen bana asla bir şey îda etmedin» dedikden sonra : «Evet bana ida' etdi idin, fakat ben onu sana red
etdim» veya «o elimde teaddîm ve taksirim olmaksızın   telef oldu dese bu iddiası tenakuza mebni kabul olunmaz. Nitekim mudi', inkâra karşı idaın
vukuuna beyyine ikame etdikden sonra müstevdam ziya iddiası hakkında da hüküm böyledir. Bu ziyaı isbat etse bile zamandan kurtulamaz. Bu
babdaki beyyinesi merduddur. Velev ki şahidler, vedianın kablel'inkâr zayi olduğuna şahadet etmiş olsunlar.
Fakat müstevda', asıl idaı değil de, vadiayı inkâr etse, meselâ : «Benim yanımda senin hiç bir şeyin yokdur» veya «Senin vedian benim üzerime
lâzım değildir» dedikden sonra vediayı mudia red etdiğini veya vedianın bilâ teaddî telef olduğunu iddia etse kabul olunur. Çünkü vedianın
reddinden veya telefinden sonra müstevdam elinde kalmış bir şey olmıyacağı cihetle bu sö-. zünde tenakuz yoktur. Binaenaleyh bu hususda
beyyine ikame edecek olsa kabul olunur. Şöyle ki : şahidler bu inkârdan evvel vedianın red edildiğine veya zayi olmuş olduğuna şahadetde
bulunsalar şahadetleri muteber olur. Fakat evvelmi sonra mı red edildiğini veya zayi olduğunu tasrih etmedikleri takdirde müstevdea zaman lâzım
gelir. Nitekim bu inkârdan sonra zayi olduğuna şahadet etdikleri takdirde de hüküm böyledir, Şayed müstevda', vedianın kablel'inkâr zayi
olmadığına dair mudia yemin verdirilmesini İsterse hâkim, mudia bu veçhile ilme yemin verdirir. Hindiyye
194 - : Müstevda',  vediayı inkâr edib de badehu vediayı bu inkârından evvel mudia red etdiğini bil'iddia    inkârında hata eylediğini veya her
nasılsa vediayı alıb badehu sahibine red etmiş olduğu   halde bunu unutmuş bulunduğunu te'vil makamında dermeyan eylese bu red hakkındaki
beyyİne-si kabul olunur. Hindiyye.



195 - : Müstevda', vedianın zayi olduğunu iddia, badehu mudia red etmiş olduğunu ifade etse bu ifadesi tenakuza mebni kabul edilmeyib vediayı
zamin olur. Zamanat.
196 - : Müstevda', vediayı mudiin gıyabında başkasına karşı inkâr etse bundan dolayı kendisine zaman lâzım gelmez. Bu îmam Ebu Yusüfe göredir.
Çünkü mudiin gıyabında  inkâr  ile  îda1  akdi bertaraf olmaz.  Ve bu inkâr vediayı hıfz ve siyanet maksadına müstenid de olabilir, imam Züfere
göre ise zaman lâzım gelir. Zira zamanın vücubüne sebeb olan şey, mudiin huzur ve gaybubetiyle ihtilâf etmez. Elbedaî.
197 - : Müstevda', vediayı bizzat veya oğlu vasıtasiyle    reddetdiğini, mudi de henüz müstevdam elinde bulunduğunu iddia etse    söz maalyemîn
müstevdam olur. ikisi de iddiasına beyyine ikame edecek olsa müstevdam beyyinesi racih olur.  Zahire.
198 - : Vediayı müstevda'dan kabza vekil olduğunu iddia eden şahsın, bu iddiasını indel'inkâr isbat etmesi lâzımdır. Ve ilââ müstevda', vediayı ona
vermeğe mecbur olmaz. Binaenaleyh müstevda', vediayı bu şahsın talebi halinde vermese de badehu vedia elind taaddîsi ve taksiri olmaksızın
telef olsa zamin olmaz. Hattâ müstevda', bu vekâleti tasdik.etse de vediayı vekile vermesine emr olunamaz. Çünkü bu tasdik ve ikrarı başkasının
malı hakkındadır. Belki bu vekâlet, beyyine ile sabit olmalıdır. Reddi Muhtar.
199 - : Müstevda', vediayı mudiin vekiline, veya resulüne verdiğini iddia etdikde bakılır  : Mudi', vekâleti veya risaleü tasdik ederse febiha, inkâr
ederse müstevdea isbat etmek düşer, isbat ederse febiha.    Edemezse mudia yemin verdirir. Mudi', yeminden nükûl ederse vekâlet veya risalet sabit
olur, yemin ederse müstevda', vediayı zamin olur. Bu halde müstevda', vekilin vekâleıini veya resulün risaletini tasdik etmiş ise zamin olduğu şey
ile vekile veya resule rücu edemez. Fakat vediayı vermekle beraber onun vekâletini veya risaîetini inkâr etmiş ise veya tasdik ve tekzib etmiyerek
sükût eylemiş veya mudi', vekâlet veya risaleti inkâr ederse verdiği vediayı kendisine tazmin etdireceğini şart koşmuş ise vekile veya resule rücu
edebilir. Bidaye, Reddi Muhtar tekmilesi.
200 - : Bir kimse mudi' tarafından vediayı kabza vekil olduğunu iddia, müstevda'da mudiin o kimseyi bu vekâletden azl eylediğini dermeyan etse
müstevdam beyyinesi racih olur.
201 - : Müstevda', vediayı fülân beldede, meselâ : Istanbulda fülân gün mudia red etmiş olduğunu iddia, mudi' de müstevdam o gün başka bir
beldede, meselâ : Sivasda bulunduğunu dermeyan etse mudiin beyyinesi racih olur.
202 - : Bir kimse bir şahsa hitaben : «Ben senden şu kadar kuruş vedia almışdim, elimde taaddim ve taksirim olmaksızın    telef oldu» deybi o şahıs
da : «Sen onu benden vedia olarak değil, gasben aldın» diyerek dâva etse o kimse zamin olur. Amma o kimse : «Sen bana şu kadar kuruş vedia
vermişdin, taaddîm ve taksirim olmaksızın telef oldu» deyib o şahıs da  ; «Sen onu benden vedia olarak değil,  gasben  aldın»  veya  «Ben onu sana
ödünç vermişdim» diye ihtilâfda bulunsalar o kimseye - mücerrer bu ifadesinden dolayı - zaman lâzım gelmez.
203 - : Bir kimse bir şahsa meselâ bin kuruş ödünç, diğer bin kuruş da vedia olarak verib bilâhare o şahıs da o kimseye bin kuruş teslim etdikden
sonra «Ben sana verdiğim bin kuruşu alacağına mukabil vermişdim, vedia olan bin kuruş ise zayi oldu» dese söz maalyemin o kimsenin olur.
204 - : Bir kimse bir şahsın elinde bulunan bir mal hakkında : «Bu benimdir» diye dâva, o şahıs da «Bunun yarısı benimdir, yarısı da benim
yanımda hülânın vediasıdır» diye müdafaa etmekle o kimse iddiasına beyyine ikame etdikden sonra o şahıs da bu malın yarısının fülân tarafından
kendisinde vedia olduğuna beyyine ikame edecek olsa bu nısıf hakkında müddeî olan o kimsenin dâvası bâtıl olur. Diğer nısıf hakkında bâtıl olub
olmayacağı hususunda ise iki kavi vardır. Mamafih bâtıl olacağı cayi nazardır. Ganimi Bağdadi.
205 - : Bir kimse bir şahsın elinde bulunan bir hanenin kendisine aidiy-
yetini, meselâ : o şahısdan şu kadar kuruşa satın aldığını dâva, o şahıs da bu hanenin kendi yanında fülân tarafından vedia olduğuna beyyine ikame
etse o kimsenin dâvası kendisinden bertaraf olur. Haniyye.
206 - : Bir kimsenin elinde bulunan bir mal hakkında iki şahısdan bîri gasb, diğeri de vedia iddiasında bulunsa, yani birisi «Bu mal benimdir, sen
bunu benden gasb edin» dese, diğeri de «Bu mal benimdir, ben bunu sana vedia bırakdım» dese de her biri iddiasını inkâra mukarin isbat eylese o
mal bu iki müddeî arasında yarı yarıya müşterek olur. Çünkü müstevda', vediayı inkâr edince gâsıb olacağından iki beyyine müsavi olmuş olur.
Ganimi Bağdadî.
207 - Bir şahsın elinde bulunan bir mal hakkında iki şahısdan biri îda', diğeri de mülkü mutlak iddiasında bulunub ikisi de beyyine ikame etse ida'
iddiasında bulunanın lehine hükmolunur. Ganimi Bağdadî.
208 - : îki kimseden her biri bir şahsın elinde bulunan bir mikdar paranın kendisine aid vedia olduğunu iddia etmekle o şahıs  :  «Bu malı bana
ikinizden biri ida' etdi, fakat hanginizin olduğunu bilmiyorum» dese bakılır, eğer bu iki kimse ittifak ederlerse bu malı aralarında   müşterek olmak
üzere alırlar. Artık bu ittifakdan sonra aralarında istihlâfa ve o şahsa yemin verdirmeğe hakları kalmaz, o şahsa da zaman lâzım gelmez. Fakat
ittifak edemezlerse o şahsa yemin tevcih edebilirler. Şöyel ki : Her biri «Bu mal kendisinin olmadığına» dair o şahsa yemin tek lif eder. Bu halde o
şahıs bu veçhile yemin ederse her ikisinin dâvasından berî olur. Bu takdirde imam Ebu Yusüfe göre artık bunların aralarında müsalehada bulunarak
o parayı almaya salâhiyetleri kalmaz. Fakat îmam Muhammede göre    bu istihlâfdan sonra aralarında ittifak ederek o parayı alabilirler. O şahıs, her
ikisinin tevcih etdiği yemini yapmakdan nükûl ederse bu mal yine o iki kimse arasında müşterek olmuş olur. Ve o şahıs bu kadar bir parada onlaar
zamin olur. olur. Birinin teklif ettiği yeminden nüLûl edib diğerinin teklif etdiği yemini ifa ederse bu mal, yemininden nükûl edilen kimseye aid
olur, diğeri için bir şey ile hükm olunamaz. Bahri Raik, Hindiyye.
209 - : Bir kimse bir şahsa hitaben : «Benim sende şu kadar meblâğ vedia var idi, sen onu bana verdin» deyib bu şahıs da : «Hayır senin bende
vedian yok idi, verdiğim o meblâğ benimdir, geri ver» dese söz bu şahsın olur ki kendisi mukarrün leh demekdir.
210 - : Bir kimseye verilen akçe bilâ teaddin zayi    oldukdan sonra o kimse bu akçenin kendisine vedia olarak verilmiş olduğunu iddia, sahibi de
karz olarak verdiğini dâva edib beyyinleri mevcud bulunmasa söz o kmsenin olur. Abdurahim fetvası.
211 - : Müstevda, vedia olan akçeyi istilâk etdikden sonra bunun züyuf akçe olduğunu iddia, mudi' de ceyyid akçe olduğunu dâva etse söz mudiin
olur. Abdurrahim fetvası.
212 - : Bir kimsenin elinde bulunan şu kadar meblâğ için iki şahısdan her biri müstakiîlen kendisinin olub o kimseye ida' etmiş bulunduğunu iddia
eylese bakılır : Eğer o kimse bu iddiaları inkâr ederse her ikisi için tahlif olunur. Her ikisi için yemin edince kendisine bir şey lâzım gelmez. Her
ikisinin teklif etdiği yeminden nükûl ederse bu müddeabih meblâğ, o iki şahıs arasında müşterek olur. O kimsenin bunlara bir o kadar meblâğ daha
vermesi lâzım gelir. Şayed birisi için yemin edib diğeri için nükûl ederse nükûl etdiği şahsın lehine hükm olunur, diğeri için bir şey ile hükm
olunamaz.



Hâkim bu halde iki davacıdan her hangisi için müddealeyhe ilk evvel yemin tevcih edebilir. Fakat bunlar ilk evvel hangisi için yemin verdirile-
ceğinde niza' ederlerse bunu kura ile tayin eder ve hâkim, ilk teklif olunan yeminden nükûl üzerine hemen hükm edemez, belki her iki yeminin
teklif edilmesi lâzımdır. Ve illâ hükmü nafiz olmaz. Hindiyye.
213 - : Mudiin vefatından sonra varisi vediayı müstevda'dan istedikde müstevda', bunu hayatında mudia veya vefatından sonra vasisine red etdiğini
İddia etse yeminiyle tasdik olunur.
Kezalik : Mudi' daha hayatda iken müstevda, «Ben vediayı sahibine red etdim, ancak bir mikdarını kendi nafakama sarf eyledim» veya «istihlâk et-
dim» demiş bulunsa bu mikdar hakkında söz maalyemin müstevdaın olur. Hindiyye.
214 - : Müstevda', vediayı zevcesine teslim etdikden sonra vefat etse vedia zevcesinden istenir. Zevcesi  :  «Vedia zayi oldu» veya «çalındı» diye
iddia etse yeminiyle tasdik olunur, ne kendisine ve ne de müstevdaın terikesine bir şey lâzım gelmez. Şayed  :  «Ben vediayı vefatından evvel
kocama red etmişdim» derse söz yine yeminiyle kendisinin olur ve üzerine zaman lâzım gelmez. Şu kadar var ki bu halde vedai, kendisine
kocasından mevrus bir mal var ise o mala terettüb eden bir borç olur. Çünkü bu kadın, vediayı kocasına red etmiş olduğunu iddia edince kocasının
mücehhilen vefatından dolayı vedianın kocası üzerine mazmun olduğunu zu'm etmiş olur. Kadının bu zu'mu ise yalnız kendi hakkında bir hüccetdir.
Muhiti Burhanı, Hindiyye.
215 - : Müstevdaın vediayı zevcesine teslib etmiş olduğu bilinmeyib yalnız «vediayı ne yapdın» suali üzerine zevcesine teslim etmiş   
bulunduğunu söyledikden sonra vefat etse zevcesine sual olunur. Kadın bu teslim keyfiyetini inkâr ederse kendisine yalnız yemin teveccüh eder,
başka bir şey lâzım gelmez. Ancak müstevda', mal terk etmiş olunca vedia bu maldan zevcesine mevrus olacak kısma terettüb eden bir borç olmuş
olur. Çünkü kadın «Bana vediayı îda' ve teslim etmedi» deyince vedianın kocası yanında alâ hâlihâ kalmış ve üzerine mazmun bulunmuş olduğunu
zu'm etmiş olur. Borç mirasdan mukaddemdir.  Kadının zu'mu ise kendi hakkında    muteberdir.  Muhiti Bürhanî.
Bu son iki mesele, varislerden borcu mukır olanın hissesine borcun tamamı teveccüh edeceği kavline müstenid bulunmuş olacakdır. ikrar mebhasi-
ne müracaat!
216 - : Bir kimse, bir müteveffanın terikesi arasında bulunan bir malın kendisine aid bir vedia olduğunu iddia etse bakılır  :  Bunu beyyine ile isbat
ederse veya terike düyuna müstağrak olmadığı halde mükellef bulunan vârisler ikrarda bulunurlarsa alır, vo illâ mücerred iddiasiyle bir şey alamaz.
Bu hususda vasinin ve sagîr varislerin ikrarları muteber değildir.
217 - : Müstevda', vediayı istihlâk etdikden sonra vefat edib de vedianın kıymetinde ihtilâf olunsa bunu isbat mudia lâzım gelir. İsbat edemezse
kıymetinin mikdarı hakkında söz maalyemîn varislerindir. Mücehhilen ve-fatdan sonra vedianın kıymetindeki ihtilâf    hakkında da hüküm   
böyledir. Reddi Muhtar Tekmilesi.
218 - : Müstevdam hayatında kendisiyle veya vefatından sonra varis-leriyle mudi' arasında ihtilâf tahaddüs edib mudi', vedianın şu kadar mİk-darmı
istirdad etmiş olduğunu, müstevda' veya varisleri ise bundan ziyade mikdanm istirdad eylemiş bulunduğunu iddia etseler, söz maalyemîn mudiin
olur. Çünkü ziyadeyi münkirdir. Bu halde ziyadeyi isbat lâzım gelir, isbat edemedikleri takdirde o ziyade mikdarı kubz elmudiğine dair timdin
yemin tevcih edebelirler. Hindiyye.
219 - : Bir kimsenin elinde bulunan vediayı veya ariyeti veya bizaayı bir şahıs gasb etse o kimse, bu şahıs hakkında dâva ikamesine salâhiyetdar
bulunur. Çünkü kendisiinn bu mallardaki muteber eli izale edilmişdir. Bunu iade için husumete müstahikdir ve bunları hıfz ile mükellefdir. Bu hıfz
ise bunları aynen veya kıymeten istirdad ile kabil olabilir.
(Hanbelî mezhebine göre de böyledir. Çünkü müstevda1, vediayı hıfza memurdur. Bu husumet de hıfz cümlesindendir. Müdarib, mürlehin, müs-
tecir ve müstaîr hakkında da hüküm böyledir.  Keşşafül'kına.)
(tmam Şafi'ye göre bu malların sahibi hazır bulunmadıkça aralarında husumet cari olamaz. Zira bunlar sahihlerine aiddir. Bunları istirdad için ya

kendisi veya vekili dâva ikame edebilir. Müstevda' ise husumet hususunda onun vekili değildir. Mebsutı Serahsî.) 
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(ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM)

 
ARİYETLERE DAİRDİR.

 
İÇİNDEKİLER : iarenin rükünleri. Ariyetlerin şartları. Ariyetlerin hükümleri. Ariyetlerin sahihlerine red ve iadesi. Ariyetlerde zamanı icab edib

etmeyen haller. Ariyetlere müteallik dâvafar ve beyyineler. 
[104]

 
İarenin  Rükünleri   :
 
220 - : iarenin rükünleri icab ile kabul veya teatidir. Binaenaleyh iare ya icab ve kabul ile veya teatî ile münakid olur. Şöyle ki  :  Bir iare ya
sarahaten icab ve sarahaten kabul ile yapılır,
veya sarahaten icab, delâleten kabul ile yapılır veya iareye delâlet edecek bir karine bulunmak üzere teati ile yapılır.
Meselâ : bir kimse bir şahsa : «Şu malımı sana iare etdim» veya «ariyet verdim» deyib o şahıs da «kabul etdim» dese sarahaten iare yapılmış olur. O
şahıs bir şey söylemeksizin o malı kabz etse sarahaten icab, delâleten kabul bulunmuş olur.
Veya bir şahıs bir kimseye : «Su malını bana ariyet ver» demekle o kimse bir şey söylemeksizin o malı verse bu şahıs da bir şey söylemeksizin
kabz etse aralarında teatî yoliyle iare münakid olmuş olur.
221 -  :   iare bazan temlik,  ita,  ikraz,  bazan  da  karz,  hizmete tayin gibi tabirler ile münakid olur.
Meselâ : Bir kimse bir şahsa ; «Şu hanemi içinde bir sene oturmak üzere sana temlik veya ita etdim» veya «borç verdim» deyib o şahıs da kabul
etse aralarında iare vücude gelmiş olur.
«Şu hayvanımı şuraya kadar gidib gelmek üzere sana ikraz etdim» denilmesi de bu kabildendir. «Şu kölemi senin hizmetine tayin etdim»
denilmesi de hibe olmayıb âriyetdir. Hindiyye, Neticetül'fetâva.



222 - : îare hususunda mal sahibinin    sükûtu kabul   sayılmaz. Çünkü ma'razı hâcetde olmayan bir sükût, rıza değildir.
Binaenaleyh bir kimse bir şahısdan bir malım ariyet olmak üzere istediği halde c şahıs sükût etmiş iken o kimse bu malı alacak olsa gâsıb olmuş
olur.
223 - : Va'd ile de iare münakid olmaz.
Meselâ : Bir kimse bir şahsa : «Şu malını yarın sabah bana ariyet ver» deyib o da «veririm» diye vaidde bulunsa bununla ariyet münakid olmuş
olmaz.
Binaenaleyh o kimse bu malı ertesi sabah o şahsın izni olmaksızın ahb İstimal etse de elinde telef olsa zamin olur. Fakat diğer bir kavle göre za-min
olmaz. Hindiyye.
224 - : Taamlar, meyvalar gibi şeylerin iaresi, ikraz sayılır. Meğer ki muîr ile müsteîr arasında mübasat = teklifsizlik mevcud olsun, o halde bu iare
ibaheye hami olunabilir.
225 - : Kıyemiyyatm istihlâki üzerine yapılan iare bir karzı fâsiddir.
Meselâ : Bir binada kullanılmak üzere bir mikdar tuğla veya libas yapmak üzere bir mikdar kumaş ariyet alınsa bu bir fâsid karz muamelesi olur.
Bu halde müsteîr bunları istihlâk edince kıymetlerini zamin olur.
226 - : Bir kimse, kendisinden bir malını, meselâ binek hayvanını yarınki sabahdan akşama kadar ariyet vermesini isteyen bir şahsa «evet» dediği
gibi bilâhare ayni talebde bulunan diğer bir şahsa da «evet» diye ceyab vermiş olsa buna ilk müracaat eden şahıs müst ahik olur. Haniyye. Çünkü
hakkı tekaddümü vardır.
(Eimmei selâseye göre ariyetin rükünleri; muîr, müsteîr, müar, sıgai iareden ibaret olmak üzere dörtdür. Maamafih iare ariyete delâlet eden her

hangi bir söz ile münakid olacağı gibi fi'l üe de münakid olur. Teatî ile ve işaret ile olduğu gibi.) 
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Ariyetlerin  Şartları   :
 
227 - :  Bir ariyetin sahih olması için muîre, müsteîre,  istiare edilen şeye dair bazı şartlar vardır. Bunlar mevcud olmadıkça iare sahih olmaz.
Nitekim bu şartlar aşağıdaki meselelerde - göster ilmişdir.
228 - : Muîr ile müsteîrin âkil ve mümeyyiz olmaları şartdır. Baliğ olmaları şart değildir. Binaenaleyh âkil ve mümeyyiz olan bir çocuğun ariyet
vermesi de alması da caizdir. Fakat mecnunların, gayri mümeyyiz çocukların iareleri, istiareleri caiz olmaz.
Meselâ : Bir kimse bir malım bir mecnune veya gayri mümeyyiz bir çocuğa ariyet verse de bu mal mecnunun veya gayri mümeyyiz çocuğun elinde
taksirinden dolayı telef olsa üzerine zaman lâzım gelmez.
Bilâkis bir kimse bir mecnunun veya gayri mümeyyiz bir çocuğun elinden bir malını alarak alsa gâsıb olacağı cihetle o mal kendisinin elinde
teaddîsi ve taksiri olmaksızın bile telef olsa tazmini lâzım gelir.
229 - : Ariyetin tamam olması için muîrin sarahaten veya delâleten izniyle müsteirin ariyet malı kabz etmesi şartdır. Kabz bulunmadıkça ariyetin
hükmü yokdur.. Muîr,  müsteîri kabz etmekden nehy edebilir.
230 - : Muîrin iare etdiği malın menfaatine malik olması şartdır. Binaenaleyh bir kimse malik olmadığı bir menfaati bir şahsa iare etse fuzulî
bulunmuş olur, telefi takdirinde zamin olur.
Kezalik : bir kadının zevcine aid olub bilâ izin bir şahsa ariyet verdiği bir mal zayi olsa bakılır : eğer bu mal hane içerisinde ve âdetin cereyanına
göre zevcenin elüıde bulunan eşyadan ise bu kadına da, müsteîre de zaman lâzım gelmez. Çünkü bu eşya o kadının elinde ariyet deemkdir, müsteîr
ise ariyetin menfaatine malik olduğundan onu başkasına temlik edebilir. Buna delâleten mezundur. Fakat bu mal, bu kabilden değilse, meselâ at gibi
veya silâh gibi kadınların elinde bulunmayan bir şey ise kocası muhayyerdir : bunu dilerse zevcesine Ödetir, çünkü zevcesi mezuniyeti hilâfına
hareket etmekle gâsıb mesabesinde bulunmuşdur. Bu halde bu kadın, müs-tirin teaddisi ve taksiri yok ise ona rücu edemez. Ve dilerse müsteire
ödedir, zira müsteîr başkasının malını izni olmaksızın almışdır. Hindiyye, Mec-maürenhür.
231 - : İarenin sıhhatinde muîrin mükreh bulunmaması şartdır. Binaenaleyh ikrah ile vuku bulan iare neticesinde müstear telef olsa
tazmini lâzım gelir.
232 - : Müsteann ayni istihlâk edilmeksizin intifaa elverişli olması şartdır. Binaenaleyh firarî hayvanın, havada uçan kuşun iare ve istiaresi sahih
değildir. Böyle bir hayvanı bilâhare müsteîr tutub istimal etse gâsıb sayılır. Yoksa sabık iareye mebni müsteîr sayılmaz.
Kezalik : altın, gümüş, buğday, ekmek gibi şeyleri iare hakikaten iare değil, ikrazdır. Çünkü bunların aynları istihlâk edilmedikçe kendilerinden
intifa kabil olamaz. Meğer ki altın ve gümüş, tezyinat gibi bir maksada mebni iare edilmiş olsun.
233 - : Müstaarm tayini ve müteaddid ise bunlardan    birini almakda müstaîrin muhayyer bırakılması şartdır. Binaenaleyh iki libasdan biri ariyet
olarak istenüdikde sahibinin bu iki libasdan birini tayin etmesi veya «bunladan hangisini diler isen ab diye müsteîri muhayyer bırakması   lâzım
gelir. Böyle yapılmayınca iare sahih olmaz. Müstair bunlardan iâlalettayin birini alsa de teaddîsi ve taksiri olmaksızın bile elinde telef olsa zamin
olur.
Meselâ : Bir kimse bir şahisdan bir hayvan ariyet almak istemekle o şahıs : «Benim ahırda iki hayvanım var, ikisinden hangi birini diler isen ab
deyib o kimse de bunlardan birini alsa da badehu elinde helak olsa zamin olmaz. Fakat yalnız : «Onlardan birini al» demiş olsa helaki halinde zamin
olur. Hindiyye, Hızanetül'muftîn.
234 - : iarede ıvez şart edilmemesi lâzımdır, Çünkü ıvez şart edilirse icare olur. Icarenin böyle iare lâfziyle akd edilmesi caizdir. Bahri Raik.
235 - : İarenin istikbale izafesi sahih ve kabza delâleten izin, meclisi akd ile gayri mukayyeddir. Binaenaleyh bir kimse bir şahsın bir malını,
meselâ : yarınki günden itibaren ariyet alacağını beyan o şahıs da «ariyet verdim» diye kabul etse kabza delâleten izin vermiş olur. Artık o kimse o
malı ertesi gün gidib kabz etse iare sahih olmuş olur. O malı kabz için kendisine tekrar izin vermeğe hacet kalmaz. Reddi Muhtar. Çünkü iare bir 1
akdi lâzım olmadığından muîr, buna razı olmayınca iareyi fesli edebilir. Fesh etmemesi buna razı olduğuna bir delil teşkil eder.
236 - : Muşa olan bir malın iaresi sahihdir.
Binaenaleyh bir kimse bir şahsa bir malının meselâ yarısını iare edince bakılır : Eğer bu mal kabili kısmet ise yarısını ayınb teslim eder, kabiii



kısmet değilse hepsini teslim etmekle iare tamam olmuş olur. Amma hepsini teslim etmezse iarenin hükmü olmayacağından o malı müsteîre
teslime mecbur  olmaz.
237 - :  Muşa' olan bir malın mütaddid kimselere de her ne suretle olursa olsun iaresi caizdir. Şöyle ki   :   bu iare sahihdir,  gerek o mal kısmeti
kabil olsun ve gerek olmasın. Ve iare gerek icmalen ve gerek tafsilen yapılsın, ve gerek münasafaten veya eslâsen olsun, ve gerek şerike veya
şerikin gayrisine olsun müsavidir. Kabili    kısmet olmayan bir malı iki şahsa nısfiyet üzere veya lâalettayin iare gibi. Kinye,, Reddi Muktar
tekmilesi.
238 - : İarede, müstarm = temlik edilen menfaatin cehaleti iareyi ifsad etmez. Çünkü bu cehalet, nizaa baia olmaz. Muîr, müsluîrin istifade edeceği
menfaate razı olmazsa iareyi derhal fesh edebilir. Böyle feshe müsaid olan bir akidde ise cehalet, fesadı müsteizim değildir. Zeyleî.
(Maliki fukahasına göre ariyetin sıhhatinde şöyle şartlar vardır :
(1) : Mal sahibi, mahcur olmamalıdır. Sabî, sefih, memlûk gibi. Bir de marazı mevt ile mariz    bulunmamalıdır, bulunursa sülüsi malinden ziyade
olan bir malını iare etse sahih olmaz. Haşiyei Düsukî.
(2) : Muîr, iare edeceği malın menfaatine malik, müsteir de teberrüe ehil olmalıdır. Binaenaleyh bir kimse yalnız intifama malik olduğu bir şeyi,
meselâ sakin olduğu bir vakıf odayı başkasına iare edemiyeceği gibi hayvanata, cemadata da iare sahih olmaz.
(3) : Müstear, müsteîr bakımından istimali mubah bir menfaate mahal olan bir şey olmalıdır. Çünkü iareden asıl gaye bu menfaatdir. Binaenaleyh
bir cariyeyi kendisinden istimta için bir şahsa iare etmek caiz değildir. Her hangi bir şeyi bir menahî hususunda istimaJ için iare de bu kabildendir.
Cariyeyi mahreminin    gayrisine hizmet için iare de caiz    görülmemekdedir. Çünkü bu iare bir hürmete müeddî olabilir.
Kczalik : bir müslim köleyi hizmet için bir gayri müsiime iarede sahih değildir. Mushafı şerifin bir zimmîye iaresi de bu kabildendir. Muhtasarı
Ebizziya ve Şerhi Kebîri.)
(Şafiî fukahasına göre de bu babda şu gibi şartlar vardır :
(1) : Muîrin LuIjuıtüu ehil olması gartdır. Binaenaleyh mahcurun iaresi sahih değildir.
(2) : Muîrin muhtaru olması şartdır. Binaenaleyh    mükrehin iaresi sahih değildir.
(3) : Muîrin iare etdiği şeyin menfaatine malik olması şartdır, velev ki rakabesine malik olmasın. Binaenaleyh müsteîrin müstearı iaresi sahih kavle
nazaran caiz değildir. Çünkü müsteîr, ariyetin menfaatine malik değildir, onun için bundan yalnız intifa hakkı vardır, kendisine ibahe edilen bu
intifadan ibaretdir. Hakkı intifa İse menfaate temellükden ahasdır. Şu kadar var ki zaid bir zarar bulunmadığı takdirde müstaîr, kendisi için olan
menfaati istifa için yerine başkasını naib tayin edebilir. Meselâ  : binmek için ariyet aldığı bir hayvana kendi haceti için kendisinin misli veya
madunu bulunan bir şahsı bindirebilir.
(4) : Müstearın ayni baki olduğu halde kendisinden mubah veçhile inti-faa mahal olması şartdır. Binaenaleyh taamın, yakılacak şemanın, ve
kendisinden intifa olunamayacak bir halde bulunan hasta bir hayvanın iaresi sahih değildir. Altın ile gümüşün sarf edilmek üzere iaresi sahih
değilse de tezyin için sahihdir. Nihayetül'muhtac.)
(Hanbelî fukahası da iarenin sıhhati için şu şartları dermeyan ediyorlar:
(1) : Muîr, şer'an teberrüa ehil olmalıdır. Binaenaleyh çocukların iareleri sahih değildir. Mükâtebin, vakfın malından nazırının, yetimin malından
velîsinin iareleri de sahih olmaz.
(2) : Müstaîr, kendisine iare edilecek aynin teberru edilmesine ehil bulunmalı, yani öyle bir aynin kendisine yapılacak hibesi sahih olacak bir halde
olmalıdır.
Binaenaleyh Mushafı Şerifin bir gayri müsiime ariyet verilmesi sahih değildir.
(3) : Ariyet verilecek şeyin ayni baki kalmak üzere kendisinden intifa kabil olmalıdır. Hanelerin, hayvanların, libasların ariyet verilmesi gibi.
(4) : İare edilen şeyin menafii müsteîre şer'an mubah olmalıdır. Binaenaleyh altın veya gümüşden yapılan bir bardaklardan su içilmesi için veya

erkek için haram olan huliyyatın erkeğe giyinmesi için iare edilmesi sahih değildir. Keşşafül'kına, Neylülmeârib.)
[106]

 
Ariyetlerin Hükümleri :
 
239 - : iare güzel niyyete mukarin ve bir ihtiyaca mukabil olunca hasenatdan sayılır, muirin sevaba nailiyyetine vesile olur. Çünkü bir malı muhtaç
olana ariyet vermek bir teavün ve tenasur eseridir, bir hayrıhahhk nişanesidir. nazmı celîlindeki maundan murad, komşular arasında ariyet verilmesi
mutad olan bazı eşyaı beytiyye vesairedir. Bunları komşularından men edenler, lisanı kur'an ile takbih ve tehdid edilmiş-dir. Bu, iarenin ahlâkî ve
uhrevî hükmüdür.
(Maliki ve Hanbelî fukahasına göre de râiyet, şunları dahilinde men-dubdur. Çünkü bir ve tekvadan maduddur. Fukahayı Şafiiyye de diyorlar ki:
ariyet, sünnetdir, Resuli Ekrem Sallâllahü aleyhi vesellem efendimizin Ebu Talhadan bir at ariyet alarak râkib olduğu müttefakün aleyhdir. Ariyet,
bidayeti islâmda vacib idi, Maamafih ariyet, bazı hallerde yine vacib olabilir. Meselâ muhtaç olan bir müslümana mushafı şerif iaresi, soğukdan
veya sıcakdan mutazarrır olacak bir insana libas iaresi, öleceğinden korkulan bir hayvanı kesmek için bıçak iaresi bu kabildendir, iare bazan da
mekruh olur, bir müslim köleyi hizmeti için bir gayri müslime ariyet vermek gibi ki, bunda müslim için bir zillet vardır, iare bazan da haram olur,
pek çocuk olmayan bir cariyeyi bir ecnebi kimseye, ve at, silâh gibi harb malzemesini bir harbîye iare gibi. Muhtasarı Ebizziya, Keşşaf üTkma',
NihayetüV muhtaç.)
(Zahirîlere göre de ariyet, caizdir, ve güzel bir fi'ldir, bazı hallerde de farzdır, şöyle ki : bir kimse üzerine kendisinden bir muhtacın istediği şeyi iare
etmek farzdır. Şu kadar var ki ariyeti iade edeceğine vüsuku bulunmalıdır. Zayi etmesinden veya inkâr etmesinden emin olmadığı takdirde bir §ey
ariyet vermez. Elmuhallâ.)
240 - : Müsteîr, ariyet malın menfaatine meccanen mâlik olur. Binaenaleyh muîr, bilâhare müsteîrden bir ücret isteyemez. Şu kadar var ki müs-tear
nafakaya muhtaç ise bu nafaka, ariyetin devamı müddetince, müstaîr üzerine lâzım gelir. Çünkü onun menfaatinden meccanen müstefid olan
kendisidir. Binaenaleyh müstaîr tarafından alef verilmemekle ariyet hayvan telef olsa kıymetini müstair zamin olur.
(imam Şafiiye göre müstearm nafakası muîre aiddir. Çünkü nafaka, mülk haklarındandır, şayed bir kimse bir şahsa : «Şu hayvanımı alefi tarafından
verilmek üzere sana iare etdim» deyib o da kabul etse bu bir ariyet değil, bir icarei faside olmuş olur. Zira müddet ile bedel, meçhuldür. Bâcurî.)



(Hanbelî fukahasına göre de ariyet, müstairin yanında bulundukça meu-netî, nafakası muîre aid olur. KeşgafüTkına'.)
241 - : iareler; bazan mutlak, bazan da mukayyed olur. Bu ıtlak ve tak-yid, zaman, mekân itibariyle    olabileceği gibi intifam nev'i,    intifa edecek
zatın tayini ve ademi tayini itibariyle de olabilir. Bunlara riayet lâzımdır.
Binaenaleyh bir kimse bir zata, bir malını zaman, mekân ve bir nevi intifa ile takyid etmeyib iarei mutlaka ile iare edecek olsa o zat, bu malı dilediği
zamanda ve dilediği mekânda dilediği vechle istimal edeblir, ve dilediği şahsa ariyet de verebilir. Çünkü mutlak, ıtîakı üzere caridir. Maamafih bu
iarei mutlaka, örf ve âdet ile tekayyüd eder, müsteîr örf ve âdetin hilâfına hareket edemez.
Meselâ : Bir kimse mutlak suretde ariyet aldığı bir beygire dilediği vakit biner, ve bununla dilediği mahalle gidebilir, buna başkasını da bindire-
bilir. Fakat bununla iki saatde gidilecek bir mahalle bir saatde gidemez.
Kezalik : Bir kimse iarei mutlaka ile ariyet aldığı bri odada dilerse bizzat kendisi oturur, dilerse buraya eşyasını bırakır. Fakat burada odamn
binasına vehn getirecek bir şey yapamaz. Meselâ burada demircilik edemez. Hindiyye, Mecelle.
242 - : Bir kimse mutlak suretde ariyet aldığı bir şeyi ya bizzat kendisi istimal eder, yahut yalnız başkasına iare ile istimal etdirir. Ariyet, gerek
oda gibi müstamilinin ihtilâfiyle muhtelif olmayan şeylerden olsun ve gerek binek atı gibi müstamilinin ihtilâfiyle muhtelif olan şeylerden olsun
müsavidir.
Meselâ : Muîr : «Şu odamı sana iare etdim» dese müsteir, bu odada yalnız kendisi oturabileceği gibi buraya yalnız başkasını da otutdurabilir.
Fakat bunu müddet kendisi, bir müddet de başkası istimal edemez, çünkü bir kişi için iare edilmişdir, bir kişinin istimaliyle bu âriyetden müntefi'
olacak şahıs taayyün etmiş olur. Ve illâ telef takdirinde zaman lâzım gelir. Esah ve müfta bih olan budur, Mecellede de bu kabul edilmişdir. Fakat
Şemsül'eimmetisserahsîye göre böyle bir şeyi her ikisi de istimal edebilir. Meselâ : mutlak suretde ariyet verilen bir hayvana bir müddet müsteîr, bir
müddet de onun vereceği kimse râkib olabilir. Zira iare, mutlakdır. Madem ki müsteîr bu menfaate mâlik bulunmuşdur, bunu bir müddet de
başkasına temlik edebilir. Mecmaül'enhür, Haniyye.
243 - iarede itlak ve takyid tasrih edilmese, meselâ muîr; «Şu hayvanımı sana iare etdim» deyib müsteîr   de kabul eylese müsteîr bu hayvanı
başkasına ariyet verebilir mi?. Zeyleînin beyanına göre ariyet veremez, Hida-ye sahibine göre ise ariyet verebilir. Çünkü müsteîr, mâlik olduğu bir
menfaati başkasına temlik etmiş olur. Bir kimsenin ise mâlik olduğu bir şeyi âhara temlike salâhiyeti vardır. Mecellede bu kabul edilmişdir.
(Hanbelîlere göre müsteîr, Malikinin izni olmadıkça ariyeti başkasına iare veya icar edemez. Çünkü müsteîr, âriyetden bilâ bedel intifa hakkına
mâlikdir, onun menafiine malik değildir ki, onu başkasına ibahe veya bey etmesi caiz olsun. KeşşefüTkına.)
244 - : Ariyet mal ile intifa edecek zatın tayin edilmesi rükûb, telebbüs gibi mÜBtamilinin ihtilâfiyle muhtelif olan şeylerde muteberdir, ikamet gibi
muhtelif olmayan şeylerde muteber değildir. Meğer ki muir, onu başkasına vermekten nehy etmiş olsun, o haldu müsteir onu başkasına her halde
istimal etdiremez. Çünkü sarahaten nehy mukabilinde deîâleten izne itibar olunamaz.
Meselâ : Muîr : «Bu atımı senin binmen için sana iare etdim» dediği su-retde müsteîr o ata kendi uşağım bindiremez. Çünkü at, müstamelinin ihti-
lâfiyle değişen şeylerdendir, bazı kimselerin binmesi hayvan için pek muzir olabilir. Amma muîr : «Şu odamı senin oturman için sana iare etdim»
dese müsteîr burada yalnız kendisi oturabileceği gibi buraya yalnız başkasını da otutturabilir. Fakat muîr : «Burada başkasını otutturma» demiş
olunca artık müsteîr başkasını otutturamaz, otutturursa gâsıb sayılır. Hindiyye, Mir'-atı Mecelle.
245 - : İare, bir akdi lâzım değildir.
Binaenaleyh muîr istediği vakit iareden rücu ile ariyeti istirdad edebilir. Müsteîr de dilediği zaman ariyeti sahibine reddedebilir, iare ister mutlak
ve ister muvakkat olsun müsavidir. Su kadar var ki muvakkat bir firi-yetde henüz vakit nihayet bulmadan muîrin rücu etmesi, vaide muhalefet
kabilinden bulunmakla mekruhdur.
Ariyetin gayri lâzım olmasından şu mesele müstesnadır ; Bir kimse bir malının bir zata ariyet verilmesini vasiyyet edib vefatında o zat bunu kabul
etse terikesinin sülüsü de buna müsaid bulunsa artık bundan o kimsenin vârisleri rücu edemezler. Bu ariyet gerek mutlak ve gerek mukayyed olsun
müsavidir.                                                                                              
(Malikîlcre göre iare, bir zaman ile veya bir nevi amelin inkızasıyle mukayyed bulunursa bir akdi lâzım olur, o zaman geçmedikçe veya o amel
yapılmadıkça muîr ariyeti istirdad edemez. Meselâ ; bir ay müddetle iare edilen bir hayvan daha ay dolmadan geri alınamaz. Te'cil ve takyid
edilmeyen bir ariyet de örf ve âdet ile tekayyüd eder. Mutad olan müddet geçmeden geri alınamaz. Çünkü örf ve âdet, §art gibidir. Meselâ : iare
edilen bir arazi üzerine mutad veçhile ekilen ekinler kemale gelib kaldırılmadıkça is-, tirdad olunamaz, aksi takdird müsteîr iğfal ve izrar edilmiş
olur. Muhtasarı Ebizziya ve Şerhi Kebîr.)
(Şafiîlerce iarede asi olan ademi lüzumdur. Binaenaleyh muîr de, müsteîr de diledikleri vakit ariyeti red ve istirdad edebilirler. Çünkü ariyet mûîr
tarafından bir miyere, yani : ibahe edilmiş bir taam mesabesindedir. Müsteîr bakımından da bir irtifakdır. Artık bunların lüzumiyle kendilerini ilzam
etmek lâik olamaz.
Ancak bir kimse bir arsasını bir meyyitin defn edilmesi için iare etmiş, meyyit de defn edilmiş olursa meyyitin eseri münderis oluncaya kadar muîr
bundan rücu edemez. Çünkü aksi takdirde meyyit hakkındaki hürmet, hetk
 (Hanbelî fukahasına göre de ariyeti sahibi isteyince hemen reddi vacib edilmiş olur. Ve bunun için bir ücret de alınamaz, zira ücret alınmaması örf
muktezasıdır, meyyitin ise malı yokdur, muîrin varisleri de bu rücua salâ-hiyetdar değildirler. Nihayetülmuhtac.)
Mur, Velev ki muayyen maksad veya vakit henüz munkazi olmuş olmasın. Çünkü müstakbet menafi, henüz müsteîrin elinde hâsıl olmamış
olduğundan buna iare ile mâlik olmuş değildir. Artık bundan rücu caizdir. Şayed red ve iade bir müddet teehhüre uğrarsa bu müdet için müsteîr
üzerine ecri misi lâzım gelir. Zira bu halde müstear, mağsub gibi olmuş olur, buna ,muîrin izni bulunmamış dır.
Hâsılı ariyet, bir akdi lâzım değildir. Şu kadar var ki bundan rücu, müsteîre muzir olursa bir müddet teehhüre uğrar. Meselâ : bir kimse bir şahsa yük
nakli için gemi, veya meyt defni için arsa veya ekin ekmek için tarla iare etmiş olsa gemi seferden limanına gelinceye, meyyit münderis olub remîm
bir hale gelinceye, ekinler de yetigib biçilinceye kadar bu iare-. sinden rücu edemez. Bu teehhürden dolayı ücret de lâzım gelmez. Bundan yalnız
ekin müstesnadır. Bunda rücu zamanından itibaren ekinlerin hasad vaktine kadar ecri misi lâzım gelir. KeşşafüTkına'.)
(Zahiriyye mezhebine göre de muîr dilediği zaman ariyeti istirdad edebilir. Etmuhallâ. Demek ki müsteîr ariyetin gayri lâzım bir- akd olduğunu
bile bile bunu kabul etmiş, olunca böyle bir âkibete razı bulunmuş olur. Artık hakkında iğfal ve izrar bahis mevzuu olamaz, kendisi kendisinin
zararını göze almış bulunur.)



246 - : Muîr ile müsteîrden her hangisi vefat etse akdi iare münfesih olur. Çünkü müstearm vakit vakit tahaddüs edecek menfaati müsteîre temlik
edilmişdir. Muîr vefat edince müstear, başkasına intikal etmiş olacağından artık onun müstakbel menfaatine muîr mâlik değildir ki, müsteîre
temliki devam etsin. Müsteîr vefat edince de yalnız şahsına temlik edilmiş olan menfaat, nihayet bulmuş olur, müstearın müstakbel menfaatlerine
vârisleri temellük edemez. Bu halde müsteîr vefat edince müstear, varislerinin ellerinde emanet olarak kalır, bunu istimal edemezler, niuîre
reddetmek için gelib alıncaya kadar saklarlar.
Maliki mezhebine muîrin veya müsteîrin vefatiyle ariyeti muvakkate münfesih olmaz. Meselâ : bir kimse hanesini on sene müddetle bir şahsa
ariyet verdiği halde aradan altı yedi sene geçmeden o şahıs vefat etse mütebaki müddetin menfaatine varisleri mâlik olurlar. Hattâ müsteîr bu
ariyeti henüz kabz etmeden vefat etse yerine yine vârisleri kaim olurlar. Bilâkis daha müddet bitmeden muîr vefat eylese varisleri makbuz olan
ariyeti istirdad edemezler. Fakat müsteir ariyeti daha kabz etmeden muîr vefat etse artık müsteîr, bu ariyeti almaya müstahik olmaz.
Elmüdevvenetül'-kübra.)
(Hanbelî mezhebine göre âriyetden garaz hâsıl olduğu veya muayyen vakit nihayet bulduğu veya muîr ile müsteîrden birisi vefat eylediği takdirde
ariyetin sahibine hemen iadesi icab eder. îade bir müddet te'hire uğrarsa bu müddet için müsteîr üzerine ecri misi lâzım gelir. Keşşafül'kına.)
247 - : Ariyet, müsteîrin elinde emanetdir, mazmun değildir.
Binaenaleyh müsteîrin elinde teaddîsi ve taksiri olmaksızın telef veya zayi olsa veya kıymetine noksan gelse üzerine zaman lâzım gelmez. Velev ki
zaman şart edilmiş olsun. Meselâ : Müsteîrin elindeki ariyet ayine kazara düşüb kırılsa veya müsteîr ayağı kayıb da ariyet kâseye çarparak
kırılmasına sebebiyet verse ariyet libas üzerine kazara bir şey dökülmekle kıymetine noksan arız olsa bundan dolayı müsteîre zaman lâzım
gelmez.
(Ariyetler Zahiriyye mezhebine göre de müsteîrin teaddîsi bulunmadıkça mazmun değildir. Gözden ihfası mümkün olan şeylerden olsun olmasın
müsavidir. Elmuhallâ.)
(Malikîlere göre ariyetlerin bir kısmı mazmundur. Şöyle ki : elbise ve huliyat gibi gözden gaib olub ihfası mümkün bulunan bir ariyet, müsteîrin
te&ddîsi ve taksiri olmaksızın bile elinde telef veya zayi olsa, meselâ : üı-tirak etse bunu tazmin etmesi lâzım gelir. Telef veya zayi olduğuna dair
sözü tasdik edilmez. Meğer ki buna dair beyyine ikame etsin, ye illâ ariyetin müdeti hitamındaki kıymetini zamin olur. Fakat hayvan, akar,
mersasmda bulunan sefine gibi ihfası mümkün olmayan şeylerde müsteîrin sözü bilâ beyyine kabul olunur, kizbi zahir olmadıkça üzerine zaman
lâzım gelmez. Velev ki zamanı şart etmiş olsun. Elmüdevvenetül'kübra, Muhtasarı Ebizzi-ya, Şerhi Kebîr.)
(Şafiî fuhakasına göre de ariyet alman mal, me'zuniyet dahilinde istimal edilirken kendi kendine telef olsa veya kıymetine noksan gelse müsteîire
zaman lâzım gelmez. Fakat badel'kabz istimal halinde olmaksızın telef olsa müsteîre zaman lâzım gelir. Velev ki teaddîsi ve taksiri bulunmasın.
Nihayet ül'muhtaç.)
(Hanbelîlere göre de ariyet bir mal, müsteîr tarafından kabz edilince mazmun olur. Telefi takdirinde misliyyatdan ise misli ile, kıyemiyatdan ise
telef olduğu zamandaki kıymetiyle tazmin edilir, velev ki müsteîrin teaddîsi, taksiri bulunmasın, ademi zaman, şart kılınmış olsa da muteber olmaz.
Çünkü zamanı iktiza eden herhangi akdi böyle bir şart tağyir edemez. Bundan yalnız şu ariyetler müstesnadır :
(1) : Ariyet verilen vakıf kitablar, vekıf silâhlar. Bunlar âmme mesali-hine mahsus olub bir müsteîre mahsus değildir.
(2) : Müste'cirlerin iare etdikleri me'cur mallar. - Demek ki müstecir-ler bu malların menfaatlerine malik oldukları cihetle kendi yerlerine
başkalarım ikame edebiliyorlar. Me'curun kendi kendine telef olmasından müste' cirine zaman lâzım gelmediği cihetle yerine kaim olan kimseye de
lâzım gelmiyor. -
(3) : Sahibinin izniyle müsteîr tarafından icareye verilib de müste'cirin elinde teaddîsi olmaksızın zayi olan mallar. Bu halde icare bedeli müsteîre
değil, mal sahibine aid olur. Çünkü müsteir o malın menafiine mâlik değildir, yalnız bizzat intihama mâlikdir.
(4) : Müsleirin elinde maruf veçhile istimal    neticesinde eskimiş, çürü-yüb bitmiş, veya telef olmuş olan ariyet mallar. Ariyet libaslar gibi.
(5) : Yolda kalmış insanların, sahihleri tarafından irkâb edilib elerinde iken telef olan hayvanlar. Çünkü bundan matlûb olan rızayı hakdır. Bu da bu
muavenetle hâsıl olmuşdur.
işte bunların hiç biri mazmun değildir. Meğer ki müsteîr tarafından tefrit = teaddî ve taksir vuku bulsun. Keşşafül'kına', Neylülmeâreb.)
Ariyetlerin mazmun olduğuna kail olan müctehidler diyorlar ki : ariyet malin menfaatlerine münferiden müteîr mâlik oluyor, başkasına aid olan bu
malda kendisinin sabıkan bir istihkakı bulunmamışdır, bunu mücerred kendisinin intifaı için almışdır. Bu vediaya benzemez. Binaenaleyh telefi
vukuun da tazminine mecburiyet görülür. Nitekim bir hadisi şerifde buyurulmuşdur. Bu hadsi şerifde zaman, ariyetin sıfatıdır, o halde zaman,
ariyetin bir sıfatı lâzimesi olmak iktiza eder. Diğer bir hadisi nebevide de varid olmuşdur. Demek ki ariyet alınan bir mal, sihibine red ve iade
edilinceye kadar alan kimse üzerine tazmini lâzım bir emanet bulunuyormuş.
Bir de Resuli Ekrem Hazretleri Beni   Necrâne verdiği bir ahdnamede : diye yazdırmışdı ki,
elçilerimin ariyet    olarak alıp elleri üzerinde helak olan    şeylerin zamanı elçilerimin üzerinderir, mealindedir.
Kezalik : Nebiyyi Efham Efendimiz, Beni Hevazin muharebesi için Saf-
van ibni Ümiyyeden ariyet aldığı zırhlar hakkında buyurmuşdu. Bütün bunlar ariyetlerin mazmun olduğuna delildir.
Bunlara cevaben deniliyor ki : Resuli Ekrem Sallallahü Aleyhi Vesellem Efendimiz  buyurmuşdur. Binaenaleyh ariyete hiyanetde bulunmayan,
ariyet hakkında teadîsi, taksiri olmayan bir müsteîre zaman lâzım gelmez.
Mûir; bir iyilik, bir ihsan olmak üzere ariyet verdiği bir şeyi kendi kendine, bir âfeti semaviye'neticesinde telef olmasından dolayı tazmin
etdirme-ğe salâhiyetdar olsa bu iyilik, bu ihsan zayi olmuş teberrüan yapılan bir muamele, bir muaveze akdine inkılâb etmiş olur ki bu mürüvvete,
teavün esasına uygun değildir.
hadisi şerifindeki zamandan maksad ise zamanı reddir, mûir isteyince müsteîrin ariyeti hemen red etmesi lâzımdır, red etmediği takdirde ariyet,
gasba münkalib olacağından o zaman mezmuniyet sıfatını iktisab eder.
hadisi şerifi de emanet alınan şeyin sahibine reddinin vücubünü müş'irdir, bunda ise söz yokdur. Müsteîr, istenilen veya muayyen müddeti nihayet
bulan bir ariyeti sahibine red etmekle mü-kellefdir, bir ma'zirete müstenid olmaksızın red etmez de telef olursa o zaman tazmini lâzım gelir.
Ahdnamedeki hadisi şerifde beyan olunan helâkdan maksad ise istih-lâkdır. Çünkü bir mal bir kimsenin elinde sun' ve taksiri olmaksızın telef olursa
«heleke fi yedîhi» denir. Bilâkis onun tarafından istihlâk edilirse «heleke aîâ yedîhi» denilir. Hadisi şerifde  buyurulmuşdur.



Binaenaleyh bundan maksad, telef değil, itlaf ve istihlâkdır.
Safvan ibni Umiyye meselesine gelince bundaki zamandan murad da zamanı reddir. Maamafih bir rivayete nazaran safvamn zırhları harp ihtiyacı
sayıkasıyle kendisinin rızasına bakılmaksızın alındığı için mazmuniyeti kablu olunmuşdu. Yahud bu zırflar Safvan tarafından Mekkelilerin yanına
emanet bırakilmışdı, Hesuli Ekrem Efendimiz bunları Mekkelilerden almış, bu cihetle bunlar sahibinden değil, müsteîrinden alınmış olmakla
mazmun bulunmuştu.
Bir de bu zırhların mazmuniyet şartiyle alınmış olması melhuzdur. Safvan, o tarihde henüz şerefi İslama nail olmamış olduğundan harbî
bulunuyordu, müslümanların arasında caiz olmayan bazı şartlar ise müslüman-lar ile harbîler arasında caiz olabilir.
Mahaza bu ariyetlerin mazmuniyeti, mücerred Safvamn kalbini tatyib için beyan buyurulmuş olması da muhtemeldir. Hattâ rivayet olunuyor ki : bu
zırhların bir kısmı harbde telef olmuşdu, Resuli Ekrem Hazretleri : «Dilersen bunların kıymetini tazmin edelim» buyurmuş, Safvan da : «Hayır, ben
bugün müslümanlığa o günkünden ziyade ragibim» diyerek tazmini kabul etmemiş.di. Eğer bunların tazmini vacib olsa idi Nebiyyi Zîşan
Hazretleri, ya bedellerinin Ödenmesini veya bu hususda bir ibra yapılmasını emr ederdi.
Hattâ diğer bir rivayete göre de Safvan, «Benim zırhlarımı ariyet mi, yoksa gasb olarak mı almak istiyorsunuz?» diye sormakla Resuli Ekrem
Hazretleri zaman sözünü söyletneksizin yalnız : «Âriyeten» buyurmuş, Safvan da iare etmişdir. Hâdise ise birdir. Binaenaleyh bu babda iki rivayet,
mütearızdır. Bunlar böyle mütearız olunca da bunlar ile ihticac sakıt ol-muşdur. Ve bir şey hakkında ihtimal sabit olunca onunla istidlal sakıt olur.
Artık ariyetin mazmuniyeti hakkında irad edilen delillere istinaden ariyetin mazmuniyetine hükm edilemez. Mebsutı Serahsî, Bedayî,

Nİhayetürmuhtac, Keşşaf üTkma', Bidayetül'raüctehid.) 
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Ariyetlerin   Sahiblerine   Red  Ve  İadesi   :
 
248 -  :  Müsteîr, ariyeti sahibine ya bizzat veya kendi emini ile red eder. Emini olmayan kimse ile red eder de sahibine kavuşmadan telef ve-,yâ
zayi olursa müsteir zamin olur.  Çünkü bunu emini olmayan bir şahsa teslim etmesi de bir teaddîdir.
249 - : Muire red edilecek ariyetin    meûneti, yani   :  kâlfeti ve nakil masrafı müsteîr üzerinedir. Çünkü bundan kendisi müstefid olmuşdur. Ga-
ramet ise ganimete göredir. Binaenaleyh muîr, ariyeti istediği halde müsteîr,  mücerred meünetinden kaçarak «gel sen al»  deyib ariyeti  muktedir
olduğu halde red etmese badehu telefi takdirinde zamin olur. Bundan rehn için ariyet verilen mal müstesnadır. Bu rehnin merhuniyyetden fekki
halinde meüneti reddi muîre aiddir. Çünkü böyle rehn için olan ariyetlerin men-.faati muîre mahsus  demekdir.-Zira bu rehn,  mürtehinin elinde
telef olsa mukabilinde müsteîrin borcu sakıt olacağından muîr de bu sakıt olan borç mikdariyle müsteîre rücu edebilir. Bahri Raik.
(Hanbelî fukahasına göre de ariyetin meuneti reddi müsteîre lâzım gelir. Çünkü onun ariyeti red etmesi uhdesine teveccüh eden bir vecibedir.
Binaenaleyh bu meunet de kendisine vacib olur. Nafakası böyle dğildir. Keş-şafül'kina.)
250 - : Mücevherat gibi ariyet olan nefis eşyayı muîrin kendisine teslim etmek lâzımdır. Çünkü bu, örf muktezasıdır. Meğer ki bu gibi nefis eşyasını
muhafazaya teslim ve tesellüme memur bir kimsesi bulunsun.
Amma sair ariyetleri örf ve âdetde teslim sayılan mahalle götürmek ve ya muîrin ıyaline, veya aylık hizmetkârına vermek red ve teslim sayılır.
Meselâ : Ariyet mücevherat, muîrin hanesine bırakılsa veya hizmetkârına teslim edilse de muîrin eline geçmeden telef veya zayi olsa müsteîre
zaman lâzım gelir.
251 - : Müsteîr, nefis olmayan bir ariyeti kendisinin veya muîrin kö-lesîyle veya senelik veya aylık hizmetkâriyle gönderebilir. Bu halde ariyet,
muîre vâsıl olmadan telef olsa zaman lâzım gelmez.
Kezalik : ariyet hayvan, muîrin ahırına gotürülüb bırakılsa veya seisine verilse de muîrin eline geçmeden telef veya zayi olsa zaman lâzım gelmez.
Seis, bilhassa hayvana bakan hizmetkârdır. Hayvanat kabilinden olan ariyetleri alel'itlâk hizmetkârlara teslim dahi bazı fukahaya göre red sayılır,
velev ki hayvanlara bakmakla mükellef olmasınlar. Sahih olan da budur. Fakat müsteîr, muvakkat olan bir ariyeti müddetin hitamından sonra
vekiliyle, veya resulü ile gönderse de daha muîre vâsıl olmadan telef olsa üzerine zaman lâzım gelir. Çünkü müsteîr, ariyeti müddetden sonra imsak
etmekle teaddîde bulunmuş olur.
Bir de müsteîr, ariyet elbiseyi red etmek istedikde muîri veya ıyalinde bulunan bir kimseyi bulamamakla geceleyin yanında tutub da telef olsa
üzerine zaman lâzım gelmez. Amma ıyalinde bulunan bir kimseyi bulduğu halde ona red ve teslim etmezse zamin olur. Kinye, Reddül'muhtar,
Zeyleî, Mecmaüzz amanat.
252 - : Ariyet hayvanı muîrin arazisine red ve teslim, red sayılmaz. Bazı fukahaya göre bu hayvanı muîrin hanesi haricindeki ahırına teslim de red
sayılmaz.  Çünkü hayvanın orada muhafızsiz  kalması zahirdir.  Zeyleî, Dürri Muhtar tekmilesi.
253 - : Muîrin hizmetkârı, meselâ seyisi, muîr tarafından gönderilmiş olduğunu beyan ile ariyet hayvanı müsteîrden istirdad etdikden sonra muîr, o
hizmetkârın ariyeti kabza memur olduğunu inkâr etse müsteîre zaman lâzım gelmez. Çünkü bu gibi ariyetleri esasen bu hizmetkârlara teslim etmek
mutaddır. Mebsutı Serahsî.
254 - : Sarahaten veya delâleten muvakkat olan ariyetin    müddeti bitince muîre reddî lâzım gelir. Yalnız mutad olan meks, yani : ariyeti âdet
olduğu kadar alıkoymak ma'fudur. Çünkü maruf, meşrut gibidir. Meksi mutadın mikdarı örf ve âdet ile bilinir. Zira lûgatde ve şeriatde mikdarı
tayin edilmeyen bu gibi hallerde âdete müracaat lâzımdır.
Meselâ : Önümüzdeki perşembe günü akşama kadar kullanılmak üzere ariyet alınan huliyyatı o vaktin hululünde muîre red ve iade etmek icab eder,
bu sarahaten muvakkatdir. Artık bu huliyyat o vaktin hululünden sonra - mümkün olan vakit içinde - red edilmez de telef olursa zaman lâzım gelir.
Kezalik : Fülânın düğününde kullanılmak üzere ariyet alınan huliyyatı o düğünün hitamında iade lâzımdır. Bu da delâleten muvakatdir. Artık
müsteîr, bu huliyyatı bundan sonra red etmez de elinde tutarsa telefi takdirinde zamin olur. Velev ki artık istimal edilmiş olmasın. Mecellede kabul
edilen de budur, imam Şemsüleimmetisserahsînin iltizam etdiği de budur. Çünkü böyle muvakkat bir iarede ariyeti vaktin hitamından sonra imsak
etmek, başkasının malını izni olmaksızın zabt etmek demekdir ki bu bir teaddîdir. Haniyye.
Fakat bazı fukahaya göre böyle bir muvakkat ariyet, müddetin hitamından sonra istimal edilmeksizin imsak edilse telefi takdirinde zaman lâzım
gelmez. Elde vedia olarak kalmış olur. Amma istimal edilirse telefi takdirinde zaman lâzım gelir. Bu kavi de muhtar görülmüşdür. Hindiyye Reddi
Muhtar tekmilesi.



Delâleten muvakkat ariyet, muayyen bir iş ile tevkiti mutazammın olan âriyetdir. Meselâ : bir ağacı kesmek için ariyet verilen bir balta, delâleten
muvakkat suretde iare edilmiş olur.
255 - : Müsteîr, ariyet aldığı hanede muîrin emri olmaksızın dıvar gibi bazı inşaatda bulunsa, iareden rücu takdirinde    müsteîr bunun masrafını
muîrden alamaz.
256 - : Bir kimse iare etdiği hanesinde müsteîrin kendisi için bazı binalar yapmasına izin verse de badehu bu haneyi bütün hukukiyle bir şahsa satsa
müsteîrin bu binaları yıkıb kaldırması lâzım gelir.
257 - : Ariyeti sahibine red için kefil olmak şahindir. Şu kadar var ki kefil ariyeti sahibinin hanesine götürmeğe mecbur olmaz, belki sahibini
nerede bulursa orada red edebilir. Kâfî.
258 - : Muîr, ariyeti bizzat veya    vekili veya resulü    vasıtasiyle istedikde müsteîrin derhal red ve teslimi lâzım gelir. Bilâ özr   tevkif ve tehir edib
de ariyet telef veya zayi olsa zamin olur. Fakat bir Özrden dolayı, meselâ ariyetin    istenildiği zaman uzak bir yerde    bulunmasından nâşi tehir
vukua gelmiş olunca zaman lâzım gelmez. Çünkü bu bir Özrdür, bu te'hir, bir teaddî sayılmaz.
Ariyet, taleb edildiği haİde bilâ mazeret bir müddet red edilmeyib de istimal edilirse bakılır, bu ariyet, muaddünlil'istiğlâl ise zaman menfaat lâzım
gelir, değil ise bir şey lazım gelmez.
259 - : Ariyet,  muvakkat olsun olmasın,  yukarıdaki meseleler veçhile taleb vukuunda bir    mâziret mevcud    olmayınca hemen sahibine iade
edilmek lâzım gelir.
Meselâ : üzerinde ebniye yapmak veya ağaç dikmek veya çadır kurmak veya hayvan otarmak üzere arazinin iaresi sahihdir. Bu iare mutlak olunca
mûir dilediği vakit bundan rücu ile ebniyeyi, ağaçları vesaireyi müsteîre kah' ve ref etdirerek arazisini istirdad edebilir. Çünkü bu melhuz olan
zarara müsteîr razı bulunmuşdur. iare muvakkat olub vakti bitince de hüküm böyledir. Bu halde muîre bir zaman lâzım gelmez. Hattâ bunların
böyle kal' edilmesi araziye muzu- olursa muîr bunların maklûan kıymetlerini müsteîre verib bunlara temellük edebilir.
iare muvakkat olub müddeti henüz nihayet bulmamış olduğu takdirde, de rücu esasen sahihdir. Şu kadar var ki bu takdirde binaların veya ağaçların
sökülüb atılacağı zamandaki maklûan kıymeti ile müddetin inkızasina kadar durduğu haldeki kıymeti arasındaki tefavüt ne ise muîr onu müsteîre
zamin olur. Çünkü muîr bu tevkite ademi riayetle müsteîri aldatmış sayılır.
Meselâ : binalar veya ağaçlar derhal sökülüb atıldığı takdirde bunların böyle koparılmış kıymetleri yüz lira, ve müddetin nihayetine kaçlar
kaldıkları takdirde kıymetleri yüz elli lira olsa muîr, bunları kal' etdirince aradaki elli lirayı müsteîre zamin olur.
îmam Züfere göre böyle bir zaman lâzım gelmez. Çünkü ariyetlerde te'-cil, bâtıldır.  Bunlarda ıtlak ile tevkit müsavidir.  Mebsut,  Mecmaül'enhür.
260 - : Bir kimse bir şahsa hitaben  : «Şu arsamın üzerinde kendi nefsin için İçinde daima - veya şu vakte kadar  oturmak üzere bina yap, şayed ben
seni içinde bırakmazsam bina bana aid olmak üzere sarf et-diğin şeyi tazmin ederim» demiş o şahıs da bunu kabul ederek binayı yapmış  olsa  da
badehu  onu  buradan çıkaracak  olsa  binanın kıymetini  ödeyerek ona mâlik olabilir. Haniyye.
261 - :  Bir kimse komşusunun izniyle hanesinin divan üzerine kendi hanesinin  hatılını  uzatsa  veya  altında  bir  serdab su mahzeni  vücude getirse
de sonra o komşu bu hanesini satsa müşteri bu hatılın veya ser-dabm  kaldırılmasını  isteyebilir.   Fakat  hane  sahibi  bunu  satarken  hatılın veya
serdabın kemakân kalmasını şart etmiş olursa müşteri bunların kal-dınlamsım isteyemez.
Hane sahibinin varisleri ise bunların kaldırılmasını her halde isteyebilirler.  Hindiyye,  Fuzuli Imadî.
262 - :  Bir kimse bir zatın arazisi üzerine bina yapıb oturmak vo bilâhare bu binadan çıkınca bu bina arazi sahibine kalmak üzere o araziyi ariyet
alsa bu icarei faside mahiyetinde bulunmuş olur.  Bu  halde  o bina müsteîre aid olub arazi için sükna müddetİnce sahibine ecri misi vermesi lâzım 
gelir.
Bu muamele, iveze mukarin olduğu için icare müddetinin cehaletinden dolayı da fâsiddir. Eddürrül'muhtar.
263 -  : Üzerine ekin ekilmek üzere iare edilen araziyi muîr,  hasad vaktinden  evvel iareden  rücu  etmekle     müstîrdn  istirdad     edemez,  iare
muvakkat olsun  olmasın  müsavidir.  Belki o arazi  ekinler yetişinceye  kadar müsteîrin elinde bırakılır. Çünkü bu; binaya, ağaca benzemez,
mahdud bir zaman  meselesidir.  Bunun  malûm  bir  nihayeti vardır,  başkasını  izrar ise haramdır.
Filhakika bunun filhal kaldırılmasından müsteîr fazla mutazarrır olur. Bunun böyle tehire kalmasından ise muîr için büyük bir zarar melhuz
değildir. Binaenaleyh bu suretle iki zararın ehaffı iltizam olunmuş, ağır bir zarar, hafif bir zarar ile izale edilmiş olur.
Şu kadar var ki bu rücu tarihinden itibaren iare icareye münkalib olub müsteîr üzerine ecri misi lâzım gelir, yeniden bir icare akdine mecbruiyet
yokdur, bu suretle her iki tarafın hakkına müraat edilmiş, muiiiıi zaruri bu suretle de bertaraf olunmuş olur.
Fakat bazı fukahaya göre bu halde nıuîrin ücret alabilmesi için icare akdine lüzum vardır, iki taraf bunda ittifak edemezlerse hâkim bunu erbabı
vukufun - bilir erlerin - marifetiyle takdir eder. Böyle bir akdi icar bulunmayınca muîr ücret alamaz. Mebsuti Serahsî.
(Bu hususda Maliki mezhebi şu veçhiledir  :
(1) : Bir kimse bir şahsa üzerine bina yapmak veya ağaç dikmek için arazisini bilâ müddet ariyet verdikden sonra bu arazisini istirdad etmek istese
bakılır ; eğer henüz bina yapılmamış veya ağaç dikilmemiş ise istirdad edebilir. Fakat yapılmış veya dikilmiş ise örf ve âdete nazar olunur, eğer
müsteîr bu arazide mutad veçhile tasarrufda bulunmuş, meselâ böyle bir binada  ne kadar müddet    oturulacağına, nâsm kail olacakları veçhile
oturmuş ise muîr arazisini istirdad edebilir. Bu halde muîr muhayyerdir : dileres binanın veya ağaçların maklûan kıymetini vererek onlara temellük
eder, ve dilerse müsteîre «bunları sök al» der.
Amma müstaîr, yapdığı binada mutad veçhile oturmamış veya dikdiği ağacdan o veçhile İstifade etmemiş ise muîr arazisini istirdad edemez. Meğer
ki binanın veya ağaçların kaim olan ayinlerine ve amelesine hare edilen mebaliği müsteîre tediye etsin.
(2) : Bir kimse bir şahsa bina yapmak veya ağaç dikmek üzere arazisini bir müddet tayinle iare etse o müddet hitam bulmadıkça bu arazisini
istirdad edemez. Velev ki üzerine bina yapılmış veya ağaç dikilmiş olmasın.
Fakat müddet nihayet bulunca istirdad edib dilerse müsteîre o binanın veya ağaçların maklûan kıymetini verir, bunlara temellük eder, ve düerese
bunları müsteîre kal etdirir, müsteîr, muîrden bir şey alamaz. Şayed müsteîr bunları kal' etdiği takdirde bunlarm kendisine asla menfaati
olmayacak ise artık bunları söküp almaya da müstahik olmaz.
(3) : Müsteir, ariyet araziyi üzerine yapmış olduğu binayı veya dikmiş olduğu ağaçları daha muayyen müddet bitmeden kal' ederek sahibine red
etmeğe salâhiyetdardır. Şu kadar var ki arazi sahibi dilerse o binanm veya ağaçların kıymetlerini vererek onların kal'ma mani olabilir.



(4) : Bir kimse üzerine ekin ekilmek üzere iare etdiği arazisini henüz ekinler kemale ermeden istirdad edemez. Ve istirdad etmek istediği günden
itibaren hasad vaktine kadar müsteîrden bir kira da alamaz. Çünkü bu iare bir sevab için yapılmışdır. Bu sevab ise kira menzilesindedir.
(5) :  Bir kimse, bir şahsın arsasını üzerinde yapacağı binada meselâ on sene oturmak, badehu bina arsa sahibine kalmak üzere ariyet alsa bakıhr :
Eğer böyle müddet tayin edilmekle beraber binanın da neden ibaret olacağı beyan edilmiş ise bu iare de, şart da caiz olur. Çünkü bu, bir nevi icare
sayılır. Fakat müddet ile binanın ne olacağı beyan edilmiş olmazsa caiz olmaz. Zira bu bir aldanışdır, icareye mani olacak bir cehaletdir. Velev ki
müsteîr «Ben dilediğim kadar otururum, çıktığım zaman bina senin olsun» desin. Çünkü bununla cihalet kalkmış olmaz.
(6) : Bir kimse, üzerine ağaç dikmek ve meselâ on sene sonra yer sahibine aid olmak üzere bir arsayı ariyet alsa bu doğru olmaz. Çünkü
ağaçlardan hangilerinin tutub büyüyeceği, hangilerinin kuruyub gideceği bilinmez. Bu binaya benzemez, Elmüdevvenetülkübra, Şerhi Kebîr.)
(Bu babda Şafiî mezhebi de şöyledir  :
(1) : Bir arazi, üzerine bina yapılmak veya ağaç dikilmek için ariyet verildikden sonra muîr, rücu etmek istese bakılır : Eğer bunları müsteîrin
meccanen kal etmesi şart kılınmış ise bu şarta riayet lâzım gelir. Bu halde müsteîr, imtina ederse muîr bunları kal ve yerlerini müsteîre tesviye etdi-
rebilir. Böyle bir şart bulunmadığı takdirde de müsteîr dilerse kal eder, dilerse kal' etmez. Meccanen kal'e mecbur olmaz. Esah olan kavle göre
yerini tesviye etmek de müsteîre lâzım gelmez. Bu halde muîr şu üç şıkdan birini kabulde muhtardır. Şöyle ki : dilerse bunları arazi üzerinde ecri
mislüe ibka eder, dilerse bunları hedm ve kal' ederek noksanlarının    kıymetini zamin olur, bu kıymet bunların kaimen kıymetleriyle maklûan
kıymetleri arasındadır, ve dilerse bunların müstahikulkal' olarak kıymetlerini vererek bunlara temellük eder. Bu suretle iki tarafın da hukukuna
riayet edilmiş olur, Şayed muir, bunlardan hiç birini ihtiyar etmezse bir kavle göre hâkim, o arazi ile üzerindeki binaları veya ağaçları satarak
semenini aralarında taksim  eder.  Fakat esah  olan  diğer  bir kavle  göre yukarıdaki  vecihlerden birini ihtiyar edinceye kadar hâkim kendilerine
ihtarda bulunur.
Bu münazaa esnasında muîr, arazisine girerek ondan intifa edebilir, Müsteîr ise muîrin izni olmadıkça teferrüc gibi bir maksadla oraya giremez.
Belki mülkünü ıslah ve İska ile ziyadan siyanet için girebilir.
(2) : Arazi, bina veya gars için muvakkaten iare edilmiş olduğu takdirde de hüküm evvelki mesele veçhiledir. Çünkü tevkit bir va'ddir, buna riayet
mecburî değildir. Fakat bir kavle göre de böyle    muvakkat iarede muîr, müddet nihayet bulunca binayı veya ağaçlan meccanen kal' etdire-bilir.
(3) : Bir kimse, ziraat için iare etdiği arazisini, - sahih olan kavle nazaran - ekinler henüz yetişmeden istirdad edemez. Belki ekinlerin bu istirdada
kıyam zamanından hasad vaktine kadar ecri misliyle ibkası lâzım gelir.
Bu iare muvakkat olub ekinlerin muayyen zamanda idrak etmemesi, müsteîrin ziraati tehiri sebebiyle olan taksirinden münbuis olursa muîr, bunları
meccanen kal' etdirebilir. Fakat kar, yağmur gibi semavî arızalardan dolayı olub müstaîrin taksirinden ileri gelmiş olmazsa muîr, bunları - iarei
mutlakada olduğu gibi - meccanen kal' etdiremez. Nihayetül'muhtac.)
(Hanbelî fukahasına göre bir kimse, üzerine bina yapmak veya ağaç dikmek veya ekin ekmek için ariyet aldığı yere sahibinin İzni olmadıkça bir
defadan ziyade bunları yapamaz. Çünkü ariyet hakkındaki izn, bir defadan ziyadeye tenavül etmez. Binaenaleyh, müsteîr, bunları tekrar yaparsa,

gâsıb hükmünde olur.  Keşşafül'kına.) 
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Ariyetlerde Zamani İcab Edib Etmeyen Haller :
 
264 -  :  Sabiyyi mahcur, bir şahsın malını ariyet olarak ahb istihlâk etse üzerine zaman lâzım gelmez. Çünkü o şahıs bu malı istihlâke maruz
bırakmışdır. Fakat böyle bir çocuk başkasının malını rızası olmaksızın alıb itlaf etse zamin olur,
îmam Ebu Yusüfe göre mahcur bir çocuk kendisine ariyet veya borç verilen veya satılıb teslim edilen bir malı itlaf etse üzerine zaman lâzım gelir.
265 - ; Sabiyyi me'zun, kendi malını bir şahsa iare edebilir, çünkü bu iare ticaretin tevabiindedir,  buna lüzum  görülebilir.  Fakat her  hangi bir
sabinin malını babası veya vasisi iare edemez.     Çünkü bu    bir teberrüı mahzdır.     Bunların ise çocuğun malında teberrüa haklan yokdur. 
Binaenaleyh iare edib de telef olsa zamin olur. Ve bunları istimal eden müsteîr üzerine ecri misi lâzım gelir. Bunların mallarını hâkim de iare
edemez. Bahri Raik, Dürri Muhtar.
Ammei meşayihin kavli böyledir. Bazı müteahhirine göre baba evlâdının malını iare edebilir, hâkim de yetimin malını ariyet verebilir. Hindiyye,
Mültekit.
266 - : Bir kimsenin ariyet olarak alıb bir çocuğun boynuna yanında gözedici olmaksızın takmış bulunduğu gerdanlık çahnsa bakılır  Eğer o çocuk
üzerindeki eşyayı hıfza kadir ise zaman lâzım gelmez, amma kadir değilse muhafazasındaki taksirinden dolayı o kimseye zaman lâzım gelir.
267 - : Müsteîr, kendi teaddîsi veya taksiri sebebiyle telef veya zayi veya kıymetine noksan arız olan bir ânyetden dolayı zamin olacağı gibi böyle
bir teaddîden veya taksirden sonra her hangi bir sebeple olursa olsun ariyet telef veya zayi olsa veya kıymetine noksan gelse bu halde de zamin olur.

Çünkü âriyetde vifaka avdetle teaddî, taksir nihayet bulmuş sayılmaz. Bu teaddî veya taksirden dolayı müstaîrin yedi emaneti bir yedi
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Ariyetlerde Zamani İcab Edib Etmeyen Haller :
 
264 -  :  Sabiyyi mahcur, bir şahsın malını ariyet olarak ahb istihlâk etse üzerine zaman lâzım gelmez. Çünkü o şahıs bu malı istihlâke maruz
bırakmışdır. Fakat böyle bir çocuk başkasının malını rızası olmaksızın alıb itlaf etse zamin olur, îmam Ebu Yusüfe göre mahcur bir çocuk kendisine
ariyet veya borç verilen veya satılıb teslim edilen bir malı itlaf etse üzerine zaman lâzım gelir.
265 - : Sabiyyi me'zun, kendi malını bir şahsa iare edebilir, çünkü bu iare ticaretin tevabiindedir,  buna lüzum  görülebilir.  Fakat her  hangi bir



sabinin malını babası veya vasisi iare edemez.     Çünkü bu    bir teberrüı mahzdır. Bunların ise çocuğun malında teberrüa haklan yokdur. 
Binaenaleyh iare edib de telef olsa zamin olur. Ve bunları istimal eden müsteîr üzerine ecri misi lâzım gelir. Bunların mallarını hâkim de iare
edemez. Bahri Raik, Dürri Muhtar.
Ammei meşayihin kavli böyledir. Bazı müteahhirine göre baba evlâdının malını iare edebilir, hâkim de yetimin malını ariyet verebilir. Hindiyye,
Mültekit.
266 - : Bir kimsenin ariyet olarak alıb bir çocuğun boynuna yanında gözedici olmaksızın takmış bulunduğu gerdanlık çahnsa bakılır  Eğer o çocuk
üzerindeki eşyayı hıfza kadir ise zaman lâzım gelmez, amma kadir değilse muhafazasındaki taksirinden dolayı o kimseye zaman lâzım gelir.
267 - : Müsteîr, kendi teaddîsi veya taksiri sebebiyle telef veya zayi veya kıymetine noksan arız olan bir ânyetden dolayı zamin olacağı gibi böyle
bir teaddîden veya taksirden sonra her hangi bir sebeple olursa olsun ariyet telef veya zayi olsa veya kıymetine noksan gelse bu halde de zamin olur.
Çünkü âriyetde vifaka avdetle teaddî, taksir nihayet bulmuş sayılmaz. Bu teaddî veya taksirden dolayı müstaîrin yedi emaneti bir yedi gasbe
tahavvül etmiş olacağından ariyeti sahibine olduğu gibi teslim edinceye kadar yedi zaman, yedi emanete münkalib olmaz.
Meselâ : müstaîr, iki günde varılacak bir mahalle ariyet hayvan ile bir günde varıb da hayvan telef olsa veya zayıflayıb kıybetine noksan gelse bu
teaddîden dolayı kendisine zaman  lâzım  gelir.
Kezalik : muayyen bir mahalle kadar yalnız gidilmek üzere ariyet alınan hayvan ile o mahalle gidîlib de daha ilerisine tecavüz edildikden sonra
hayvan kendi kendine telef olsa müsteîre zaman lâzım gelir, velev ki bilâhare muayyen mahalle avdet edilmiş olsun, çünkü muayyen mahalli
tecavüz etmekle gâsıb olmuşdur. Böyle bir ariyet sahibine salimen red edilinceey kadar zamandan kurturulmaz. Bunda ittifak vardır. Hİndiyye.
268 - : Muayyen bir mahalle gidilib gelinmek üzere ariyet alman hayvan ile o mahal tecavüz edildikden sonra salimen o mahalle avdei eylese esah
ve muhtar olan kavle göre müsteir, vediada olduğu gibi -zamandan berî olur. Binaenaleyh bu hayvan daha sonra teaddî ve taksir bulunmaksızın
telef olsa müsteîre zaman lâzım gelmez. Hindiyye.
269 - : Bir yere gitmek üzere mutlak suretde ariyet alman bir hayvan ile oraya gidilib gelinebilir. Meselâ ; Bir kimse Istanbuldan Çekmeceye kadar
bir hayvan istiare etse bununla oraya gidib gelebilir. Çünkü bu ariyetin sahibine reddi müsteîr üzerine lâzımdır. Müsteîr ise ancak bu gelmekle
bunu red edebilir. Bir de iare bir teberru olduğundan bunda tesamüh carîdir. Binaenaleyh takyid bulunmadıkça bu hareket, bir teaddî sayılarak telef
vukuunda zamanı icab etmez.
270 -: Muayyen bir mahalle gitmek üzere ariyet alman hayvan ile yollar müteaddid olunca müsteîr, âdet üzere, nâsın gidib geldiği yolların her
hangisinden dilerse gidebilir. Amma mutad olmayan yoldan gidemez, gider de hayvan telef olursa zamin olur. Çünkü örf ile tayin, nas ile 'tayin
gibidir.
Kezalik : Muîr, gidilecek yolu tayin etdiği halde müsteîr, başk abir yoldan gidib de hayvan telef olsa bakılır : Eğer bu yol tayin edilen yoldan daha
uzak veya gayri me'mun veya hilafı mutad ise müsteîre zaman lâzım gelir. Amma bu yol böyle değilse zaman lâzım gelmez. Çünkü bir §eye izin,
onun misline ve madununa da izindir.
271  - :  îarenin zaman veya mekân ile takyidi  muteber olduğundan buna muhalefet zamanı mucib olur.
Meselâ : Üç saat binmek üzere ariyet alınan bir hayvana dört saat bini-lemez. Binilir de badehu telef olursa zaman lâzım gelir.
Kezalik : Bir mahalle gidilmek üzere ariyet alınan hayvan ile başka mahalle gidilemez. Velev ki bu mahal daha yakın olsun.. Hilâfına hareket
edilib hayvan ölür veya kıymeti azalırsa müsteîre tazmini icab eder.
Müsteîr, hayvana fazla saat binmekle veya onunla başka mahalle gitmekle beraber hayvanı hiç zarar isabet etmeksizin sahibine red ve teslim etse
kendisine bu muhalefetinden dolayı bir ücret lâzım gelmez. Çünkü bu teaddî esnasında hayvan, müsteîrin zamanı altında bulunmuşdur. Zaman ile
ücret ise içtima etmez. Sürretül'fetavâ, Miratı Mecelle, Gasb mebhasine müracaat!.
272 - : Muîrin tayin etdiği mahalle sehven muhalefet dahi zamanı mucibdir.
Meselâ : Bir kimse, Edirneye gitmek üzere hayvanını ariyet almak üzere bir şahsa gönderdiği resulü bu şahısdan hata ederek hayvanı Çekmeceye
gitmek üzere ariyet almış iken o kimse bunu bilmiyerek bu hayvan ile Edirneye gitse de hayvan telef olsa veya kıymetine noksan gelse bunu zamin
olur. Çünkü muîrin buraya gidilmesine müsaadesi bulunmamışdır. O kimse zamin olduğu şey ile resulüne rücu edemez. Fakat o kimse bu hayvan ile
Çekmeceye gitse de hayvan telef olsa üzerine zaman lâzım gelmez. Çünkü muîrin buraya gidilmesine rızası bulunmuşdur.
273 - : Müsteîr, bir nevi intifa ile mukayyed olan âriyetde bu intifam fevkine tecavüz edemez, amma bu intifaa müsavi veya ondan hafif surette
tasarruf edebilir.
Meselâ : Şu kadar ağırlıkda buğday yüklemek için ariyet alman hayvana o kadar ağırlıkda demir veya taş yükletilemez. Yükletilir de badehu
hayvan telef olursa zaman lâzım gelir.
Kezalik : On kile buğday yerine on kile buğday ağırlığında saman yükletilemez. Çünkü saman hayvanın arkasında daha çok yer kaplıyarak ona
zarar verir.
Kezalik : Binmek için ariyet alınan hayvana yük yükletilemez. Fakat buğday için istiare olunan hayvana ana müsavi veya andan hafif bir yük,
meselâ : arpa yükletilebilir. Ve yük için ariyet alınan hayvana binilebilir. Bu halde telef vuku bulsa zaman lâzım gelmez. Hindiyye. Bahri Raik,
Reddi Muhtar Tekmilesi.
274 - :  Bir kimse muayyen araziyi nadas etmek  =  sürüp hazırlamak için ariyet aldığı hayvan ile başka araziyi nadas etse de hayvan istimal
esnasında telef olsa zamin olur. Çünkü arazi nadas hususunda mütefavitdir. Binaenaleyh bunda tayin muteberdir. Haniyye.
275 - : Müsteîr, muîrin tayin etdiği mikdara muhalefet edib hayvana ziyade yük yüklemiş, meselâ : yüz kıyye yağ yerine yüz elli kiyye yağ tahmil
etmiş, hayvan da ölmüş olunca bakılır  : Eğer hayvan bu yükün mec-muuna mütehammil bulunmuş ise müsteîr, yalnız ziyade mikdarı zamin olur.
Ve eğer mecmuuna mütehammil bulunamamış ise tam kıymetini ödemesi icab eder.
Meselâ : On kile buğday yükletilmesine izin verilen bir hayvana on beş kile buğday yükletilmiş, hayvan da esasen bu on beş kileye mütehammil
bulunmuş ise telefi halinde müsteîr, beş kile nisbetini, yani hayvanın kıymetinin üçde birini zamin olur. Çünkü on kile yüklemeğe mezun
bulunmuşdur.
Amma hayvan on beş kile götürmeğe mütehammil bulunmamış İse tamam kıymetini tazmin lâzım gelir.  Hindiyye, Mir'atı Mecelle.
276 - : Ariyet hayvana müsteîr iie  beraber başkası  da  redif olarak binse de hayvan telef olsa bakılır : Eğer hayvanın böyle iki şahsı taşımaya



tahammülü bulunmuş ise müsteîr bunun yalnız yarı kıymetini zamin olur. Çünkü telef hâdisesi me'zun fi'l ile gayri me'zun fil neticesinde vuku
bulduğundan kıymet bu iki fi'le taksim edilir, me'zun fi'le isabet eden kıymet, heder olur. Amma hayvanın böyle iki şahsı .taşımaya tahammülü
bulunmamış ise müsteîr, bunun tam kıymetini tazmin eder.
Redif olan bir çocukdan ibaret olduğu atkdirde hayvan her ikisinin ağırlığına mütehammil bulunmuş ise telefi takdirinde yalnız çocuğun ağırlığı
nisbetinde zaman lâzım gelir. Meselâ : Müsteîr altmış, çocuk da yirmi kilo ağırlığında bulunsa hayvanın kıymetinin seksende yirmisini tazmin icab
eder. Fakat mütehammil bulunmamış ise kıymetinin tamamını ödemek lâzım gelir. Hindiyye.
277 - : Bir mahalle gidilmek üzere ariyet alınan hayvan ile o mahalle gidilmeyib de ahırda tutulmakla hayvan telef olsa bazıfukahanın beyanına
nazaran müsteîre zaman lâzım gelir. Çünkü hayvanın ahırda mahbus tutulması hayvana muzirdir. Bu hayvan ise zehab için iare edilmişdir. imsak
için değil. Haniyye, Reddi Muhtar tekmilesi.
278 - : Bir hayvan veya elbise mekân itibariyle mutlak suretde ariyet almsa, meselâ :  bir ay kullanılmak üzere ariyet ahmb da nerede kullanılacağı
söylenilmese bu ariyet, alındığı belde içinde kullanılmaya hami olunur. Müsteîr, bunu o belde haricinde istimal edemez, eder de telef olursa zamin
oiur. Vâkıât.
279 - :  îarde müfid olan şarta riayet edilmemesi zamanı mucibdir.
Meselâ : Muîr, müsteîre hitaben «Sana ariyet verdiğim hayvanın yularını elinde tut, salıverme, hayvan ancak böyle zabt edilebilir» deyib o da
«peki» dediği halde bir müddet sonra yularını salıvermekle hayvan hızlı yürüyerek düşüb telef olsa tazmini lâzım gelir. Reddi Muhtar tekmilesi.
280 - :  Müsteîr, ariyet hayvanı    sokakda terk ederek hanesine veya mescide girse de hayvan gözünden gaib oldukdan sonra zayi olsa hıfzındaki
iksirinden dolayı üzerine zaman lâzım gelir. Gerek kapıya bağlamış olsun 'e gerek olmasın.
Amma hayvanı gözünden gaib olmayacak bir tarzda haricde bırakmış ise ziyamdan dolayı zaman lâzım gelmez. Çünkü bu takdirde taksir edilmiş
olmaz. Hızanetül'müftîn.
Nitekim müsteîr, sahrada ariyet hayvandan inib yularım imsak etdiği halde namaz kılmakla hayvan boşanarak gaib olsa müsteîre zaman lâzım
gelmez. Çünkü bu hususda muteber olan, ariyeti göze görünmiyecek bir halde bırakmanıakdır. Hindiyye, Zahiriyye.
281 - : Müsteîrin mer'aya, yani otlağa salıverdiği ariyet hayvan telef olsa bakılır  :  Bulunduğu yerde ariyet    hayvanların mer'aya salıverilmesi âdet
ise zaman lâzım gelmez, âdet değilse veya âdet, müşterek ise, yani : mer'aya salıverilmesi de verilmemesi de mutad ise zaman lâzım gelir. Bahri
Raik.
282 - :  Müsteîr,  ariyet malı Önüne koyub oturarak uyuşa da o mal çahnsa üzerine zaman lâzım gelmez. Bu hal gerek seferde ve gerek ha-zerde
vuku bulsun müsavidir. Amma muztacian = yan üstü uyumuş olursa bakılır : Bu hal, hazerde vuku bulmuş ise zaman lâzım gelir, seferde vuku
bulmuş, ise zaman lâzım glemez. Ariyet başı altında bulunmuş olduğu takdirde de muhafazasında taksir etmiş sayılmayacağından üzerine zaman
teveccüh etmez. Hindiyye. Kınye.
283 - : Bir kimse, bir yere gitmek üzere ariyet aldığı hayvanın, yularını elinde tuttuğu halde kır bir yerde uykuya dalsa da bir şahıs tarafından yuları
kesilerek hayvan çahnsa o kimseye zaman lâzım gelmez. Çünkü mutad hıfzı terk etmiş sayılmaz. Fakat yuları uzatılarak kesilecek bir tarzda
tutmuş, hırsız da bunu uzatıp kesmiş bulunursa zaman lâzım gelir. Çünkü yuları bu tarzda tutmak haycanı tazyf demekdir.
Maamafih denilmişdir ki : bu, yan üstü yatıp uyuduğu takdirdedir. Oturarak uyumuş olunca her halde zaman lâzım gelmez. Nitekim hayvanı
önünde bulundurub yularını tutmaksızın oturarak uyuduğu takdirde de zaman lâzım gelmez. Haniyye.
284 - : Bir kimse, âriyeten içinde oturduğu hanenin ocağında mutad-dan ziyade ateş yakmakla hane muhterik olsa üzerine zaman lâzım gelir.
Fetavâyi Abdirrahim.
285 - : Bir kimse ariyet aldığı libası veya sargıyı veya kılıcı sahibinin izni olmaksızın ahb sefere çıksa telefi takdirinde zamin olur. Fakat ârıye aldığı
çadırı, mahfeyi ahb sefere çıksa zamin olmaz. Hindiyye, Fusuli diyye.
286 - : Bir kimse, ariyet aldığı destereyi ağaç keserken   iki parça olsa zamin olmaz. Fakat sahibinin izni olmaksızın demirciye verib birleştirse
sahibinin hakkı münkati olur, onun kırık olduğu haledeki kıymetini zamin olur. Veciz.
287 - : Bir kimsenin içinde yemek pişirmek için ariyet aldığı kab, ateşin üstünden kaldırırken veya odadan çıkarırken elinden düşerek kırılsa -sahih
olan kavle göre -tazmini lâzım gelmez. Hindiyye, Kınye.
288 - : Müsteîr, elinde bulunan ariyeti bir yerde unutarak bırakıb gitmekle zayi olsa zamin olur. Sıraciyye.
289 - :  Müsteîr,  ariyet kitab  elinde  zayi olduğu  halde  muîrin talebi üzerine kitabı kendisine red edeceğini va'd etse de bilâhare zayi olduğunu -
haber verse sözlerindeki    tenakuza mebni bu kitabı    tazmin etmesi lâzım gelir.
Fakat bazı fukahaya göre müsteîr, eğer o kitabın bulunmasından ümidini kesmemiş ise zamin olmaz. Mecmaüzzamanat.
290 - : Bir kimse, ariyet aldığı kitabda hata görürse sahibinin razı olacağını bildiği takdirde ıslah    edebilir. Terk ederse asim olmaz. Bundan
Kur'anıkerîm müstesnadır. Onun yazısında bir noksan bulunursa münasib bir yazı ile ıslahı vacib olur. Eddürerül'muhtar.
291 - : Bir kimse, kendisiyle başaksı   arasında müşterek, olan bir malı şerikinin izni olmaksızın bir şahsa ariyet verib de onun elinde telef olsa
şerikinin hissesini zamin olur. Abdurrahim Fetavâsı.
292 - :  Bir çocuk diğer bir çocukdan kendisine aid olmayan bir malı, meselâ : bir sanat âletini ariyet ahb da elinde telef olsa bakılır ; bunu veren
çocuk -ticarete -mezun ise kendisine zaman lâzım gelir. Müsteîr olan çocuğa lâzım gelmez.  Amma mahcur ise  mal sahibi  muhayyerdir;   malını
dilerse müsteîr olan çocuğa ve dilerse muîr olan çocuğa    tazmin etdirir. Haniyye.
293 - : Ariyet hakkındaki teaddî,. müsteîr tarafından değil de başkası tarafından, meselâ : Müsteîrin oğlu cihetinden vuku bulsa zaman, bu teaddî
eden şahsa teveccüh eder.
294 - : Bir kimsenin mahcur kölesi, bir şahısdan ariyet aldığı bir şeyi istihlâk etse tazmini o kölenin azad edilmesine tevkif edilir, yoksa o kimseye
zaman gelmez. Ali Efendi Fetavâsı.
295 - :  Mütegallibeden bir kimse, ariyeti müsteîrin veya hizmetkârının elinden tegallüben ahb müsteîr bunu defa kadir olmasa üzerine zaman lâzım
gelmez. Netice.
Kezalik : Müsteîrin hanesi yanıb içindeki ariyeti tahlis mümkün olmasa üzerine zaman lâzım olmaz. Abdurrahim Fetavâsı.
Kezalik : Ariyet sefine, fırtınadan batsa veya ariyet hayvan yolda kuttaı tarik tarafından alınsa müsteîre -teaddîsi bulunmadıkça -zaman lâzım



gelmez. Feyziyye.
296 - : Bir malın bir şahsa ariyet verilmesini tavsiye eden, meselâ o şahsın müstakim bir kimse olduğunu söyliyen zata o malın iare edilib bilâhare
itlaf edilmesinden dolayı bir zaman teveccüh etmez, Abdurrahim Fetavâsı.
297 - : Müsteîr, ariyeti bir emine îda edebilir. Badehu ariyet müstev da'ın elinde teaddîsi ve taksiri bulunmaksızın telef olsa tazmini lâzım gelmez.
Çünkü cevazı şer'î zamana münafidir.
Meselâ : Bir mahalle gidib gelmek üzere ariyet alınan bir beygir, oraya varıldıkda birisine vedia bırakıldıkdan sonra kendi kendine telef olsa
müsteîre zaman lâzım gelmez. Meğer ki muîr, kendisini îda'dan nehy etmiş olsun. Müfta bih olan budur.
Fakat bazı fukahanın tashihine göre müsteîr, me'zun olmadıkça ariyeti başkasına îda' edemez. Bu kavle nazaran müsteîr, ariyeti bir ecnebi ile muîre
gönderdiği halde ariyet, kablelvusul telef olsa müsteîre zaman lâzım gelir. Çünkü o ecnebiye îdaa salâhiyeti yokdur, Mecmaül'enhür, Dürri Muhtar,
Ali Efendi.
298 - : Müsteîr, muîrin izni olmaksızın ariyeti başkasına icar veya ter hin edemez. Çünkü icar ile terhin, iarenin fevkinde olduğundan bir şey kendi
mafevkini müstelzim olmaz.
Ve bir kimse bir beldedeki borcuna rehn bırakmak üzere ariyet aldığı inalı başka beldedeki borcuna terhin edemez. Eder de ariyet telef veya zayi
olursa müsteîre zaman lâzım gelir. Çünkü şarta muhalefet etmiş olur,
299 - : Müsteîr, ariyeti muîrin izni olmaksızın başkasına icareye vermekle telef olsa muîr muhayyerdir : Dilerse ariyeti müsteîre tazmin etdirir.
Müsteîr artık müstecire rücu edemez. Çünkü zaman ile ariyet malik olmuş olacağından âdeta kendi malını icareye vermiş gibi olur. Ve teaddîsi,
taksiri olmayan bir müstecire rücu edilemez. Şu kadar var ki bu, bir gasb şeklinde vuku bulmuş olacağından müsteîr bunun kira bedelini tesadduk
etmelidir, imamı Âzam ile imam Muhammedin reyleri bu veçhiledir. Muîr dilerse bunu müste'cire tazmin etdirir, o da bunun ariyet olduğunu
bilmemiş ise müsteîre rücu eder. Çünkü aldanrmş olur. Amma bilmiş ise rücu edemez. Mecmaül'enhür, Mir'atı Mecelle.
300 - :  Müsteîr, ariyeti bilâ izin icareye verince bu bir icarı fuzulî olub muîr, muhayyer bulunur. İcazet şartları mevcud olduğu takdirde icazet
verirse icar, nafiz ve muteber olur. icazet vermediği takdirde ariyeti mevcud ise aynen  istirdad eder.
301 - : Müsteir, ariyeti sahibinin izni olmaksızın rehn verdikde bu, bir rehni fuzulî olub muîr muhayyer bulunur. Rehne icazet verirse tamam ve
nafiz olur. icazet vermezse ariyeti mevcut ise aynen istirdad edebilir. Telef veya zayi olmuş ise bunu dilerse müsteîre ve dilerse mürtehine tazmin
etdirir. Müsteîre tazmin etdirince rehnin böyle başkasına fuzulî olarak rehn verildiği zamandaki kıymeti muteber olur. Bu halde müsteîr, bu ariyet
mala zaman sebebiyle malik olmuş olacağından kendi malını terhin etmiş sayılır. Binaenaleyh mürtehin hakkında rehn hükmi cereyan eder,
mukabilinde borç sakıt ulur. Muîr, bunu mürtehine tazmin etdirdiği takdirde mürtehin bununla râhin olan müste're rücu edemez, mürtehin,
rahinin    müsteîr olduğuna vâkıf olsun olmasın müsavidir. Çünkü bu takdirde mürtehin bu zaman ile rehne mâlik bulunmuş ve bu rehn, kendi malı
olmak üzere telef olmuş olur. Bu halde kendi alacağım rahinden ister. Zira bu alacağa mukabil rehn olmadığı tebeyyün etmiş bulunur. Reddi
Muhter tekmilesi.
302 - : Terhin için ariyet alınan mal, mürtehinin elinde borcun tediye sinden sonra helak olsa mürtehin, rahinden borç namına kabz etdiğini ra-hine
red eder, râhin. de bu mikdarı muîre verir. Mecmaüzzamanât.
303 - : Rehn verilmek üzere ariyet alınan mal, mürtehine teslim olun-dukdan sonra henüz borç tediye edilmeden veya tediye edildiği halde
mürtehinin elinde telef olsa müsteîr olan rahin üzerine    zaman lâzım gelmez. Çünkü mutlak suretde iare edümişdir. Fakat borç tediye edilir
edilmez ariyetin muîre iadesi meşrut bulunmuş olursa buna muhalefet    zamanı icab eder. Şöyle ki  :  Borç ödendiği halde ariyet sahibine red
edilmez de telef olursa tazmini lâzım gelir. Çünkü bu halde iare muvakkat olmuş olmakla kayd, muteber bulunmuşdur. Bahri Raik, Reddi Muhtar
tekmilesi.
304 - : Bir kimse bir zata rehn vermiş olduğu yüzüğünü o zatın tezey-yün için parmağına takmasına müsaade    vermiş olsa da bu yüzük o zatın
parmağında iken gaib olsa mukabilinde borç sakıt olmayıb alâ hâlihi kalır. Çünkü  bu halde  yü2ük  ariyet bulunmuş  olur.   Fakat yüzük 
parmağından çıkarıldıktan sonra zayi olsa mukabilinde borç sakıt olur. Zira bu halde reh-niyyete avdet eder. Bir de yüzüğü şahadet parmağına
takması emr olunmuş olsa telefi takdirinde borç sakıt olur. Çünkü bu veçhile emr, yüzüğü hıfz içindir, yoksa onunla intifa için değildir.

Haniyye.
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Ariyetlere Aid Dâvalar Ve Beyyineler 
 
305 - : Müsteîr, ariyeti muîre reddettiğini iddia, muîr de inkâr etse söz maalyemîn müsteîrindir. Çünkü emindir, zamanın lüzumunu münkirdir, bu
iddiasını isbata mecbur değildir.  Fakat müsteîr,  ariyeti red etdiğini  iddia ve isbat etdiği halde muîr de ariyetin müsteîr elinde teaddîsile telef
olduğunu dâva ve isbat eylese muîrin beyyinesi tercih olunur. Vecîz. Çünkü hilafı zahiri müsbit olan beyyine müreccahdır.
306 - : Müsteîr,  ariyetin elinde  telef  olduğunu hali sıhhatinde veya hali marazında iddia,  muîr de teaddî  veya taksir vukuunu dâva etse söz
maalyemîn müsteîrindir.  Çünkü o emindir.
307 - : Bîr kimsebir  şahsın  bir  malını  istimal   etdikten  sonra  bunun kendisine ariyet verildiğini iddia,  o şahıs da bunun ana İcareye verilmiş
bulunduğunu dâva etse söz o kimsenin olur. Çünkü ücreti münkirdir. Hin-diyye.
308 - : Müsteîr, kendisine verilen hayvanın ariyet olub teaddîsi ve taksiri olmaksızın telef olduğunu iddia, sahibi de bunun    kendisinden gasben
alındığını dâva etse müsteîr o hayvana binmemiş ise zamin olmaz. Hindiyye.
309 - : Müsteîr, ariyet hayvana teaddîde bulundukdan sonra bunu muîre salimen reddetdiğini iddia, muîr de bunun teaddî vuku bulduğu esnada
telef olduğunu dâva etse muîrin beyyinesi tercih olunur.
310 - : Müsteîr, âriyetde zamanı icab eden bir fi'li, muîrin izniyle yap dığım iddia etdikde bakılır: Muîr, bunuikrar ederse zaman lâzım gelmez. İn
kâr ederse müsteîrden iddiasına beyyine istenir, ikame ederse zamandan kurtulur, ikame edemesse muîr tahlif olunur. Muir, yemin ederse müsteîre
zaman lâzım gelir. Yeminden nükul ederse zaman lâzım gelmez. Reddi Muhtar tekmilesi.
311 - : Müsteîr, ariyeti istirdad için kendisine muîrin emr etdiğini söy-liyen bir şahsa verdikden sonra muîr, o şahsa bu veçhile emr etmiş olduğunu
inkâr etse bakılır : Müsteîr, bu emri isbat ederse zamandan kurtulur. İsbat edemezse söz malyemîn muîrin olur. Bu halde o veçhile emr etmediğine



yemîn edince müsteîr ariyeti zamin olur. Ve müsteîr zamin olduğu §eyin misliyle o şahsa rücu edemez.    Çünkü onu tasdik etmişdir.    Muîrin
inkârı, müsteîr hakkında bir zulm demekdir, mazlum ise başkasına zulm edemez.
Fakat müsteîr, o şahsı tasdik ve tekzib etmemiş ve yahut tasdik etmekle beraber zamanı şart koşmuş ise ona verdiği ariyeti tazmin etdirebilir.
312 - : Muîr ile müsteîr, ariyet malın kıymetinde ihtilâf etseler beyyi ne muîrin, söz ise maalyemîn müsteîrindir.
313 - : Muîr ile müsteîr, iareye aid zamanda, mekânda, mesafede veya nev'i intifa ile takyid ve ıtlakda    ihtilâf etseler söz maalyemîn muîrin olur.
Cevahirülfıkh. Çünkü muîr, mal sahibi olduğundan malının menfaatini, başkasına ne veçhile temlik etdiğini daha iyi bilir. Bir de asıl iarede söz
muîrin olduğu gibi sıfatında da onundur.
314 - : İstiare, temellük iddiasına manidir.
Binaenaleyh bir kimse, bir şahısdan ariyet isteyib aldığı araziyi bir kaç sene zabt etdikden sonra o şahıs, bu araziyi istirdad etmek isteyince : «Bu
arazi istiareden evvel benimdir» diye dâva etse mesmu olmaz. Abdurrahim Fe ta vâsi. Çünkü tenakuzda bulunmuş olur,
315 - : Müsteîr, yalnız araziyi, üzerine bina yapmak veya ağaç dikmek üzere istiare etmiş    olduğunu ve binaenaleyh üzerindeki binaların veya
ağaçların kendisine aid bulunduğunu iddia,  muîr de bu  araziyi üzerindeki ebniye ve eşçar ile birlikde iare etmiş olduğunu dâva etse söz muîr in
olur. ikisi de beyyine ikame edecek olsa mu îr in beyyiııesi tercih olunur. Ilindiyye.
316 - : Rehn verilmek üzere istiare olunan bir mal, daha rehn verilmeden veya rehnden fek edildikden sonra müsteîrin yanında telef olsa zaman
lâzım gelmez. Bu cihetle aralarında ihtilâf zuhur edib muîr, ariyetin mür-tehin yanında helak olduğunu veya kıymetine noksan geldiğini dâva,
müsteîr  de  daha  rehn  verilmeden  veya rehn  verilib  badehu  fek  edildiğinden sonra kendi yanında helak olduğunu veya kıymetine noksan
geldiğini iddia etse söz maalyemîn müsteîrin olur. Mecmauzzamanât.
317 - :  Âriyetden ne mikdarının rehn verilmesine muîrin müsaade et-diği hususunda ihtilâf    olunsa söz muîrin olur. Çünkü aslını    inkâr da sÖx
muîrin olduğundan vasfını inkârda da söz onundur. Mecmauzzamanât.
318 - : Ariyet verilib telef olmuş olan bir mala bir müstahik çıkıb bu malın kendisine aidiyetini isbat edince «Bunu başkasına satmadığına veya
bağışlamadığına» dair kendisinden beyyine talcb edilemez. Fakat muîr, bu malın müstahik tarafından kendisine satıldığım veya bağışlandığını, 
veya başkasına iare edilmesine izin verildiğini bilâ beyyine iddia ederse müsta-hikka yemin  tevcih olunur.  Yumindun  nükûl ederse nıuîre
kıymetini üiznıin etdiremez. Reddi Muhtar tekmüesi.
319 - : Bir kimse kızına emsali veçhile cihaz verdikden sonra bunların ariyet olduğunu inkâra mukarin iddia etse    bakılır  :  Eğer bir babanın bu
kabil şeyleri temlik suretiyle vermesi muttarid suretde örf ve âdet ise ariyet hakkındaki sözü kabul olunmaz. Çünkü zahiri hal kendisi mükezzib
olmuş olur. Fakat Örf ve âdet böyle değilse veya bu hususda örf, muttarid olmayıb müşterek olursa, yani : bazan öyle bazan böyle olursa söz o
kimsenindir. Nitekim öyle bir kıza verilecek cihazdan fazla eşya verilmiş olunca da söz babasımndır.
Ana ile sair velîler de bu hususda baba gibidirler.
320 - :  Bir müteveffanın zevcesi elinde bulunan eşya hakkında ihtilâf vuku bulub zevce, bu eşyanın kendisine müteveffa tarafından hali hayatında
hibe edilmiş olduğunu iddia, vârisler de ariyet verilmiş olduğunu dâva etseler söz varislerin olur. Abdurrahim fetavâsı.
321 - : Müsteîr, mücehhilen, yani : ariyetin halini beyan etmeksizin vefat etse varisleri de bunu bilmeseler ariyet mal, vediada olduğu gibi te-
rikesinden tazmin edilir.
(Bu babda Hanbelî fukahasının bazı akvali  :
(1) : Muîr ile müsteîr, ariyetin reddedilib edilmediğinde ihtilâf etseler söz maalyemîn reddi inkâr eden muîrindir. Çünkü asi olan ademi reddir.
Nitekim borçlu borcunu eda etdiğini iddia etse söz bunu inkâr eden alacaklınındır.
(2) : Bir malın sahibi iare dâvasında, kabızı da vedia iddiasında bulunsa söz maalyemîn sahibinindir. Bu halde mal telef olmuş ise bunun
kıymetine müstahik olur, ücret lâzım gelmez.
Bilâkis sahibi vedia, kabızı da iare iddiasında bulunsa söz yine sahibinindir. Bu suretde kabız, intifamın ücretini zamin olur ve malı mevcut ise red
eder, değilse kıymetini de zamin olur.
(3) : Bir malın maliki ile kabızı = zilyedi   arasında ihtilâf zuhur edib maliki icare, kabızı da iare iddiasında bulunsa bakılır : eğer henüz akd
edilmiş, o mal da mevcud bulunmuş ise söz maalyemîn    kabızmdır. Çünkü asi olan, akdi icarenin ademidir. Bu takdirde o mal mâlikine red
olunur. Ve eğer bir ücret alınabilecek kadar bir müddet geçmiş ise bu müddet hususunda söz yeminiyle malikindir. Bu halde ecri misle müstahik
olur. Mütebaki müddet hakkında söz mâlikin değildir. Çünkü asi olan, akdin ademidir. O mal telef olmuş bulunduğu takdirde ise kıymetini
mütalebeye mâliki müstahik olmaz. Zira zamanı iskat eden akdi  icareyj ikrar etmişdir. iare iddiasında bulunan şahsın sözü ise mâlikin bu ikrariyle
merdud bulunmuşdur.
(4) : Bir araziyi bir kimse ariyet olarak zer etdiğini, sahibi de kira ile ekmiş bulunduğunu iddia etse söz sahibinin ulur.
(5) : Bir malın mâliki ile kabızı ihtilâf edib maliki iare, kabızı da icare iddiasında bulunsa bakılır  : Eğer o mal telef olmuş ise söz mâlikindir.
Çünkü başkasının malını zabtda asi olan zamandır. Hanbelüere göre me'-curun telef olması zamanı mucib olmadığı halde ariyetin telefi zamanı mu-
cibdir. Nitekim evvelce de yazılmışdır.
(6) : Bir malın sahibi gasb iddiasında, kabızı da iare veya icare iddiasında bulunsa bakılır  :  Bu ihtilâf hemen akdin akabinde vuku bulmuş,  o mal
da mevoud bulunmuş ise bunu sahibi istirdad edebilir, başka bir şey alamaz. Fakat bu ihtilâf, ücret alınabilecek kadar bir müddet geçdikden sonra
vaki olmuş ise söz yine maalyemîn mâlikindir. Bu halde kabız üzerine ecri misi lâzım gelir.
Bu mal, telef olmuş olduğu takdirde de söz yine maalyemın mâlikin olub hem ecri misle hem de o malm kıymetini tazmin etdirmeğe müstahik olur.

Keşşaf ül'kına'.)
[2]

 
ONBİRİNCİ KİTAP           

 

Hibelere dair olub bir mukaddime ile iki bölümden ibaretdir. 
[3]

 



MUKADDİME
 
Hibelere Müteallik Bazı  Istılahlar 
 
1 - : Hibe, îûgatde bir kimseye istifade edeceği bir şeyi lütuf ve ihsan olarak vermekdir. O şey gerek mal olsun ve gerek olmasın. Bu mânaca bir
şahsa bir mâlin meccanen verilmesi bir hibe olacağı gibi Allah Tealâ Hazretlerinin bir kuluna evlâd ihsan buyurması da bir hibedir, bir atiyyedir.
istilanda hibe, «Bir malı bir kimseye ıvezsiz olarak derhal temlik et-mekdir. Yâni sıhhat ve inikadı için ivez verilmesi şart olmayan bir temliktir.
Gerek ıvez şart edilsin ve gerek edilmesin.
Hibe bu «ıvezsiz» kaydiyle beyiden, «derhal» kaydiyle de vasiyyetden ayrılmış olur.
Hibe tabiri mevhub mânasında da müstameldir.
2  - : Vâhib, «bir şahsa bir malı bağışlamak suretiyle temlik eden kimsedir.»
3  - : Mevhubün leh, «kendisine bir mal hibe edilmiş olan kimsedir
4  - : Mevhub, «bir kimseye bağışlanan, hibe edilen maldır.»
5  - : îttihab, «hibeyi kabul etmekdir.» Hibe talebinde bulunmaya da : «istîhab» denir.
6  - : Hediyye, «bir kimseye ikram için hibe olarak verilen veya gönderilen maldır.» Cem'i : hedayâdır.
7 - : Sadaka, «sevab için,     Hak Tealânın rızasına nailiyet için fakire hibe olarak verilen maldır.» Sadaka verene   «mütesaddık», sadakayı kabul
edene de «mütesaddakün aleyh» denilir.
8 - : Atiyye, «vergi,  ihsan» demekdir ki hibeden, hediyeden ve sadakadan eamdir. Cetn'i : atayadır, Vakıfda vezaif mebhasine müracaat!
9 - : îbahe, lûgatde bir şeyi ahb almamak hususunda bir kimseyi muhayyer kılmak demekdir.  Istılahda  :   «bir kimseye yiyilecek veya içilecek bir

şeyi ıvezsiz olarak yiyib içmek için izin ve ruhsat vermekdir.» [4]

 
(BİRİNCİ BÖLÜM)

HİBE AKDİNE DAİR UMUMİ  MALÛMATI   MUHTEVİDİR.
 
İÇİNDEKİLER : Hibenin rüknü, inikadı ve tamamiyyeli. Hibenin ve sadakanın hükümleri. Hibenin ve sadakanın vasfı ve hikmeli şer'îyyesi.
Hibenin sıhhatinin şartları. Ivez şartiyle yapılan hibeler. Müşaan vukubuian hibeler. Borçların hibe ve ibrası.  Kasırlara yapılan hibeler.  Marizlerin

hibeleri. 
[5]

 
Hibenin  Rüknü,  İnikadı  Ve Tamamiyyeti  
 
10 - : Hibenin rüknü icab ve kabuldür. Hibe ancak İcab ve kabul ile münakid olur. Meselâ : bir şahsa hitaben «şu malımı sana hibe etdim» demek
icabdır. O şahsın bunu temellük etdiğine dair olan sözü de kabuldür.
Hibe bir akiddir. Her akdin esası ise kendisine mahsus olan icab ve kabuldür. Bir kere bir insanın mülkü kendisinin icabı, temliki bulunmadıkça
başkasına bağışlanmış olamaz. Ve bîr şahsın kabulü bulunmadıkça da kendisine bir mülk ilzam edilemez.
Binaenaleyh bir kimse, bir şahsa hitaben : «Şu malımı sana hibe etdim» dediği halde o şahıs : «kabul etdim» demese bu hibenin hükmü olamaz,
olduğu gibi vâhibin mülkünde kalmış olur.
Maamafih bazı fukahaya göre hibenin rüknü vâhib hakkında yalnız' icabdır, kabul ise mevhubün lehin mevhube malikiyeti için şartdır. Bunun
içindir ki bir kimse hibe etmiyeceğine yemin etdiği halde bir malını bir şahsa hibe edince hânis olur. Velev ki o şahıs bu hibeyi kabul etmesin.
Çünkü vâhibin kudreti tahtında olan yalnız böyle icabda bulunmaktır, yâni: «hibe ettim» demektir. Artık böyle deyince yeminine muhalif hareketde
bulunmuş olur. Fakat îmam Züfere göre kabul bulunmadıkça ve diğer bir kavle göre de kabul ile kabz bulunmadıkça mücerred böyle bir icab ile
hânis olmaz. Fet-hülkadir, Elbedaî.
11 - : Hibede icab;    «bağışladım, hibe etdim, ihda  veya ita eyledim» gibi bir malin meccanen temlikini ifade eden her hangi bir sözdür.
Zevcin zevcesine : «Şu elbiseyi al giyin» veya huliyyatdan bir şey, meselâ bir çift küpe verib : «al bunları takın» demesi gibi sözlerde meccanen
temlike delâlet eden tabirlerden olmakla hibeyi icab eder. Ali Efendi, Netice.
Kozalik : «bunu sana kisve kıldım» üzü hibeye hami olunur. «Seni şu hayvana râkib kıldım = bindirdim» sözü ariyet mânasında hakikaldir.
Bununla hibeye niyet edilebilir. Çünkü buna ihtimali vardır. Hidaye.
12 - : Bu taamı sana ifam etdim» sözü    taamın temlikini ifade eder. Çünkü mat'um olacak bir şeye izafe ediien ifam tabiri temliki müfiddir. "Fakat
«şu yeri sana  it'am eldim» denilse Lu  ariyet ciur.  Zira yerin ayni  ma-t.um olamaz. Hidaye.
Kezalik : «şu hanem sana hediyedir, içindj sakin olursun» sözü hibedir. İtinde sakin ulursun sözü bir tefsir değildir, belki bir meşveretden, maksuda
işaretden ibaıetdir. Şerhi Inaye.
Fakat : «hanem sana hibe olarak süknadır» veya «hanem süknadır, hibe olarak» sözleri yalnız ariyeti müfiddir. Çünkü sükna tabiri, menfaatleri
temlikde muhkemdir.
13 - : Dilsizin mahud işaretiyle de hibe yapılabilir.
Kezalik : meceanen temlike delâlet eden bir karineye mukarin teati ile de hibe hem münakid, hem de tamam olur.
Meselâ : bir kimse, bir falcire hiç bir şey söylemeksizin bir mikdar para verib fakir d_' bir şey söylemeksizin bunu alsa sad:ık:ı kabilinden bir hibe
vücude gelmiş olur.
14 - : Bir kimse bilmediği, hibeyi ifade eder olduğuna muttali  bulun madiği bir lisan ile bir malî hakkında hibeyi ifade eder bir söz söylese bununla
hibe sahih olmaz. Çünkü bu hibeye rızası munzam bulunmamış olur. Ankaravî. Fakat bu söz ile hibe vaki olacağını bilir ve bunu bu maksadla



ijirtıza söylerse hibe, sahih olur.
15 - : Hibe, kabz ile tamam olur. Çünkü hibe bir tuberrüdür. Teberrü-lerin tamamiyyeti ise kabza mütevakkıf dır.  Nitekim  bir hadisi nebevide  hibe
ancak kabz ile tamam olur» buyıırulmuşdur.
Binaenaleyh bir kimseye hibe veya    sadaka olarak    verilen bir mal, o
kimse tarafından kabz edilmedikçe ondan rücu edilebilir ve o mal başkasına
hibe ve tesadduk olunabilir. Çünkü bu mal, henüz vâhibin veya mütesaddı-
kın mülkünden çıkmış olmaz.
16 - : Hibe, bir tarafdan gönderilmek, diğer tarafdan da kabz edilmekle h^m münakid, hem de tamam olur. Çünkü bu gönderme ve kabz lâfzan İcab
ve kabul ile kabz makamına kaim bulunur.
Meselâ : bir kimse, bir şey söylemeksizin ehibbasından birinin hanesine bir mikdar meyva gönderib o da bir şey söylemeksizin bunu kabul etse
aralarında hibe tamam olmuş olur. Sadaka da böyledir.
17 - : İcabdan sonra kabul ettim denilmeksizin mücerred vuku bulan kabz ile de hibe ve sadaka münakid ve tamam olur.
Meselâ : bir kimse, bir şahsa hitaben : «şu malımı sana hibe etdim» demekle o şahıs «kabul etdim» gibi bir şey söylemeksizin bu malı o meclisde
kabz etse hibe tamam olmuş olur. Çünkü bu kabz, hibeyi kabule delildir. Kabul ise sarahaten olacağı gibi böyle delâleten de olabilir. Dürer, Reddi
Muhtar.
18 - : Kabz iki nevidir. Biri kabzı hakikîdir ki, bir malı el ile ahb tutmak demekdir. Diğeri kabzı    hükmîdir ki, bu tahliye ile, yani  : mevhubu
mevhubün lehin kabz    edebileceği bir halde manialardan hâli    bulundurub «onu kabz et» demekle    hâsıl olur. Böyle tahliye ile kabzın    husulüne
kail olan imam Muhammeddir. Müşarünileyhe göre hibede kabza temekkün, kabz hükmündedir. İmam Ebu Yusüfe göre tahliye, kabz değildir.
Maamafih bu ihtilâf, hibei sahihaya göredir. Hİbei fâsidede tahliyenin kabz sayılmayacağında ittifak vardır. Minhetül'halik, Haniyye. (99) uncu
meseleye müracaat!.
19 - : Hibeyi kabz hususuna vâhibin sarahaten veya delâleten izin ve müsaadesi lâzımdır. Çünkü bir kimsenin mülkünde izni olmaksızın başkasının
tasarruf da bulunması caiz olmaz. Şöyle ki: vâhibin mevhubün lehe hitaben  «Şu malımı sana bağışladım, onu al» veya «fülân yerde bulunan fülân
malımı sana hibe etdim, git onu al» demesi, sarahaten izindir,
Vâhibin böyle bir emirde bulunmaksızın mücerred icabda bulunması, meselâ : «şu malımı sana hibe etdim» demesi de kabza delâleten izindir.
Çünkü vâhibin maksadı ancak kabz ile husule gelecekdir. Binaenaleyh bu veçhile delâleten izne mebni mevhubün leh, mevhubü o meclisde kabz
edince ona mâlik olur. Hidaye. Vâhibin bu halde sükût etmesi de kabza izin demekdir ki, bununla hibe istihsanen tamam olmuş olur. Haniyye.
Fakat vâhib, sarahaten veya delâleten kabza izin verdiği halde henüz kabz vuku bulmadan kabzdan men edecek olsa bu, hibeden rücu olacağı cihetle
artık kabza salâhiyet kalmaz.
20 - : Hibeyi kabza sarahaten izin meclise iktisar etmez, delâleten izin ise iktisar eder. Binaenaleyh vâhib, sarahaten kabza izin verince mevhubün
leh, mevhubü gerek hibe meclisinde ve gerek o moclisdcn sonra kabz edebilir,  bununla  hibe tamam olur.  Çünkü vâhibin kabz hakkındaki bu 
emri, mutlak olduğundan meclise de meclisin haricine de şâmildir.
Fakat delâleten izin verince bu izin, meclis ile tekayyüd eder. Mevhubün, leh, mevhubu o meclisde kabz ederse hibe tamam olur, etmezse meclis
dağıldıkdan sonra artık kabzı muteber olmaz.
Meselâ : vâhib yalnız : «şu malımı sana bağışladım» deyib mevhubün leh de hemen kabz etse hibe tamam olur. Amma bu hibe meclisinde kabz
etmeyib bilâhare kabz etse hibe, sahih ve tamam olmaz. Kabz edecek olsa gâsıb sayılır.
Kezalik : vâhib, «fülân yerdeki fülân malımı sana hibe eldim» deyib de «git ab dîye sarahaten izin vermiş olmasa mevhubün leh, o malı gidib kabz
edemez, ederse gâsıb sayılır.
21 - : Ilibcduki kabzı kâmil, mevhuba göre değişir. Bu kabz, menkulde kendisine münasib bir veçhile uîacağı gibi akarda da ona münasib bir tarzda
olur. Meselâ : hibe   edilen bir haneni:ı anahtarım   kabz, o haneyi kabz sayılır.
Fakat bir libas kilitli bir sandık İçinde olarak hibe edilse bu sandığı tesellüm kabz sayılmaz. Çünkü -bu sandık böyle kilidli bulundukça içindeki
mevhubdan intifa kabil değildir. Dürer.
22 - : Vâhib ile mevhubün lehin huzurlarından gaib bulunan bir mev-hub hakkında kabz, vâhibin kabza emr etmesinden ibaretdir. Bu, îmam Mu-
hammede göredir. îmam Ebu Yusüfe göre mevhub menkulatdan ise mekânından izale edilmedikçe kabz edilmiş sayılmaz. Haniyye.
23 - : Bir kimse satın aldığı bir malı, gerek monkul ve gerek akar olsun daha kabz etmeden başkasına hibe ederek kabzı için mevhubün lehe izin
verebilir. Bu takdirde mevhubün leh o kimse namına niyabeten ve kendisi için de asaleten kabz eder. Fakat o kimse bu malı böyle kabz etmeden
satana hibe, o da kabul etse bunda ikals hükmü cereyan eder.
24 - : Bir kimse bir şahsın elinde emanet,    vedia, icare lukata veya gasb tarikiyle veya bey'i fâsid suretiyle bulunan bir malını o şahsa hibe o da
meclisde sarahaten kabul etse, meselâ : «kabul etdim» veya «ittihab eyledim» dese hibe tamam olur, yeniden teslim ve kabza muhtaç olmaz.
Bu meselede mevhubün lehin sarahaten kabulü lâzımdır. Çünkü mevhub zaten kendisinin elinde bulunmuş olduğundan bu veçhile olan kabzi yedi,
hibeyi kabulüne delâlet etmez. Reddi Muhtar.
Yeniden kabz, hibe edilen malın bulunduğu mevzia kadar mevhubün lehin giderek orada kabz mümkün olacak bir vaktin geçmesinden ibaretdir ki,
bu meselede böyle bir kabza lüzum yokdıır. Inaye, Tahtavî.
25 - : Hibe edilen malı mevhubün leh henüz kabz etmeden vâhib veya mevhubün leh veya her ikisi vefat etse hibe, tamam olmamış olacağından
batıl olur. Bu halde, o mal. vâhib vefat etmiş ise vârislerine intikal eder. Mevhubün leh vefat etmiş ise, kendisine hibe edilmiş, varislerine hibe
edilmemiş olduğundan vâhibine veya vâhibin varislerine avdet eder.
26 - : Daha kabz bulunmadan vâhib vefat etmekle vârisi hibenin lüzumunu ve tamamiyyetini zannederek mevhubü mevhubün lehe teslim o da kabz
etse bununla hibe tamam olmuş olmaz. Çünkü kabzdan evvel vefat ile hibe bâtıl olmuştur. Binaenaleyh vâhibin vârisleri mevhubu istirdad
edebilirler. Bezzaziyye. (Maliki mezhebine göre hibe, mücerred icab ve kabul ile tamam olur. Mevhubün leh, izne muhtaç olmaksızın mevhubu
kabz edebilir. Vâhib, mevhubu tahliyeye mecburdur.
Şu kadar var ki, mevhubün lehin kabzı yedi teehhür eder de vâhibin zimmetine emvalini muhit olacak suretde borç lâhik veya kendisi Ölüm



hastalığına mübtelâ olursa hibe bâtıl olur.
îmam Mâlike göre vâhib, mevhubu saldığı halde mevhubün leh bunu bilerek teenni gösterse bunun yalnız semenini alabilir. Fakat teenni göster-
meyib hemen mevhubu almaya kalkışırsa mevhuba müstahik olur. Bidaye-tül'müetehid.
Bilâkis mevhubün leh, mütemadiyen mevhubu kabz etmek istediği halde vâhib, kabzı tehire bıraksa bununla hibe bâtıl olmaz. Bu halde vâhib vefat
etse mevhubün leh mevhubu varislerinden isteyib alabilir. ElmizanüTkubra.
Malikîlere göre hibenin rükünlerinden biri, hibeyi ifade eden sığadır veya bunu ifade eden fi'ldir. Meselâ : bir kimse erkek veya kız evlâdını büyük
olsunlar olmasınlar huliyyatdan bir şey ile tezyin etse veya kızını büyük bir cihaz ile teçhiz eylese bunları hibe etmiş olur. Mutemed olan kavle
nazaran velev ki bunları kendilerine temlik etdiğine dair işhadda bulunmuş olmasın. Fakat zevceyi tahliye ve tezyin, mücerred intifaa, ariyete -hami
olunur. sarahaten temlik edildiği beyan olunmadıkça hibe ve temlik sayılmaz. Haşiyei Adevî.)
(Şafiî mezhebine göre de hibe icab ve kabul ile münakid olur. Fakat esah olan kavle nazaran icab ve kabul her halde şart değildir. Bir tarafdan ita
veya irsal, diğer tarafdan da kabz kifayet eder. Bunlar icab ve kabul mesabesindedir. Selefin, ve hattâ Resuli Ekrem Hazretleriyle sahabei kiramın
bu veçhile* atiyeler teatisinde bulunmaları mutad idi.
Mevhubün lehin mevhube mâlik olması, vâhibin veya vekilinin izniyle kabzına mütevakkıf dır. Vâhib ile mevhubün lehden biri veya her ikisi
kablel-kabz vefat edince veya vâhib izninden rücu edince veya mahcur bir hale gelince izin bâtıl, hibe münfesih olur. Mevhubu tahliye, yani yalnız
mevhubün lehin önüne vazetmek kâfi değildir.
Fakat diğer bir kavle göre kabzdan evvel vefat eden vâhibin veya mev-hubün lehin vârisi kabz veya kabza izin hususunda kendi yerine kaim olur.
Çünkü varit», murisinin halefidir, mücerred mevt ile akdi hibe münfesih olmaz. Tuhfetül'muhtac.)
(Hanbelî mezhebine göre de hibe, hibeye delâlet eden her hangi bir kavi ile veya fi'l ile yapılabilir, kabz ile de lâzım olub rücua mahal kalmaz.
Binanaleyh hibe, kavlen icab ve kabul ile münakid olacağı gibi kavlen İcab ve kabul bulunmaksızın fi'len teatî ile de sahih olur. Meselâ : bir kimse
kızını gelin edib kocasının hanesine göndermesi için teçhizde bulunsa fi'len teatî suretiyle hibede, temlikde bulunmuş olur.
Mevhubün leh, hibede kablel'kabz tasarrufda bulunabilir. Vâhib de kabz bulunmadıkça hibesinden rücu edebilir.  Kabz için vâhibin izni şartdır.
Fakat Hanbelî fukahasından bazı zatlara göre kabz bulunmadıkça mevhubün leh mevhuba mâlik olmuş olmaz. Buna nazaran kabz da hibenin bir
rüknü bulunmuş olur. Keşşafül'kına'.
Hanbelî mezhebine göre mevhudün leh , mevhubu kabz etmeden vâhip vefat etse rücu etmek veya kabza izin vermek salâmiyeti varislerine intikal
eder. Fakat mevhubün lehin kablel'kabz vefatıyle hibe bâtıl olur. Çünkü onun kalbzı kabul makamına kaimdir. Kabulden evvel vefat edince hibe
münakid olmamış sayılır.
Kezalik : vâhip kendi resuliyle mevhubu gönderdiği halde daha vâsıl olmadan mevhubün leh vefat etse hibe bâtıl olur. Fakat mevhubün lehin re-
suluyle gönderdiği halde vâhib ile mevhubün lehden her hangisi vefat etse hibe bâtıl olmaz . Zira mevhubün lehin resulünün kabzı kendisinin kabzı
demektir. Artık bu kabzdan sonraki vefat, hibenin tamamiyyinetine tesir etmez. Münteiheriradat.)
(Zahiriyyye mezhebine göre hibe ve sadağa yalnız lâfz ile, yani mücer-red icab ile tamam olur. İhraz ve kabz edilmesinin mânası yokdur. Ve bir
kimse lıibei sahihada bulundu mu artık ondan asla rücuu caiz olmaz. Bundan ancak ana ile baba müstesnadır. Bunlar evlâdalarına yaptıkları hibeden
rücu edebilirler. Meğer ki ayni telef olmuş olsun. Kısmen telef olsa mütebakisinden rücu edilebilir. Ebu Süleymanın kavli de böyledir. Mevhubün
adı değişecek halde tegayyür etmesi veya evlâdın mülkünden çıkması veya temellükü caiz olmayacak bir hale gelmesi veya evlâdın ölmesi de
rücua manidir.

Kendi nefsi ve lyali için gına = varlık bırakmamak suretiyle hibede veya tesaddükda bulunan kimsenin hibesi, sadakası nafiz olmaz. Elmuhallâ.) 
[6]

 
Hibenin Ve Sadakanın Hükümleri  :
 
27 - : Hibe ile mevhubün  lehe gayri  lâzım olarak  mülk sabit olur. Binaenaleyh mevhubün leh, mevhubda mülkiyet üzere tasarruf eder. Mereğ ki
usulü dairesinde rücu vaki olsun.
28  - : Hibede bir mani bulunmayınca rücu ve fesh cari olur. Çünkü hibe gayri lâzım bir akiddir.
Fakat sadaka olarak verilen bir atiyyeden rücu caiz olmadığı gibi fakire yapılan hediye de sadaka kabilinden olacağı cihetle bundan da rücu cau
değildir. Nitekim ileride tafsilâtı gelecekdir.
29  - : Hibe, bir akdi lâzım olmadığı cihetle onda hıyarı şart sahih değildir.
Binaenaleyh bir kimseye şu kadar gün muhayyer olmak üzere bir şey hibe edilib o kimse de o meclisde ihtiyar etse hibe derhal sahih olub hıyarı
şart, muteber olmaz. Nitekim ibrada da hüküm böyledir. Hindiyye, Hâniyye.
30 - : Hibe, fâsid şartlar ile bâtıl olmaz.
Binaenaleyh bir kimse bir malını başkasına satmamak veya bir kölesini azad etmek üzere bir şahsa hib? etse sahih olur. Bu şart ise bâtıl
olduğundan buna riayet icab ütmez. Hindiyye.
31 - : Zimmîler,  hibe hükmünde müslümanlar mesabesindedirler. Çünkü muamelâta aid hususlarda islâm ahkâmını iltizam etmişlerdir. Şu kadar
yfir ki kendi aralarında hamr vr hınzır mali müU'kavvim olduğundan bunla rın hibe edilmesi veya hibeye ivaz verilmesi sahilidir. Fakat bir   
nıüslimın zimmiye hanın veya hınzırı hibe etmesi veya    hibeye ivaz vermesi de caiz olmadığı gibi bir zimmînin bir müslime bunları hibe etmesi
veya ivez vermesi de saiz olmaz. Hindiyye.
32  - : Bir müslİmin bir müste'ime ve bilâkis bir müste'minin bir müsli-mine hibesi caizdir. Hattâ    müste'min dari harbe dönüb badehu  müste'min
olarak tekrar dari İslama avdet eylese mevcud ise hibeden rüculan caiz olur. Hindiyye.
33 - : Bir müste'min, kendisine hibe edilen bir malı henüz kabz etmeden dari harbe dönse hibe bâtıl olur. Çünkü dari harbde bulunan gayri müs-lim
bir şahsı, dari islâmdaki bir müslim hakkında ölü mesabesindedir. Mevhubün lehin kabzdan evvel vefatı ise hibeyi ibtal eder.
34 - : Bir müste'min, bir malını birine hibe edib de henüz kabz bulunmadan dari harbe avdet etse hibe bâtıl olub mevhub mal, müste'minin
mülkünde kalmış olur. Şu kadar var ki bu mal.kendisi için dari harbe gönderil-mez. Fakat kendisi veya naibi dari İslama gelib bu malı alabilir.
Çünkü onun malı hakkındaki eman hükmü, bakidir.



35 - : Bir müste'min, kendisine hibe edilen bir malı kabz için bir müslime izin verib de kendisinin dari harbe   avdetinden sonra o müslim bu malı
kabz etse hibe kıyasen caiz olmaz. Çünkü kabzdan evvel, dari harbe dönmekle ölü mesabesinde bulunmuş olur. Fakat istihsanen caiz olur. Zira
onun izni, dari harbe İlhakından soma da bakidir. Nasıl ki kendisi dari harbde bulunduğu halde dari islâmda   bulunan bir malım almak için bir
kimseyi gönderse o malın bu kimseye temsili icab eder. O halde bunu kabza aid olan izninin baki kalması da evleviyetde bulunmuş olur.
36 - : Bir müste'min, müslüman bulunan bir zî rahm mahremine, meselâ kardeşine veya bir müslüman, kardeşi bulunan bir müste'mine bir malini
hibe ve teslim etse artık rücuu caiz olmaz. Çünkü bunlardan birinin müslim, diğerinin gayri müslim olmasiyle hibedeki maksad, ihtilâf etmez.   
Mebsutı Serahsi.
37 - : Bir müslimin bir mürtedde hediyesi sahihdir. Mürteddin bu hediyeye ivez vermesi ise imam Azama göre sahih değildir. Binaenaleyh kati
veya dari harbe iltihakına hükm edilirse hibe münfehis olmaz. Fakat verdiği ivez, vâhibden istirdad olunur.
38 - :  Bir mürted, bir kimseye    bir malini    hibe etdikden,    o kimse de buna mukavil ıvez verdikten sonra mürteci öldürülse veya dâri harbe
iltihakına hükm edilse hibesi varislerine red olunur. Ivez de mevcud ise sahibine iade edilir. Mürted tarafından istihlâk edilmiş ise bedeli borç
olarak ma* lından alınır. Mevhubün leh olan kimse onun mürted olduğunu gerek bilmiş olsun ve gerek olmasın müsavidir. Hindiyye.
(Eimmei selâseye göre hibeden rücu edilemez. Bundan babalar müsnes-nadır. Nitekim ileride izah olunacakchr.
Şafiî mezhebine göre şartı müfside mukarin olan her hangi bir hib,a rahih olmaz. Bir malı mülkünden çıkarmamak şartiyle bir şahsa hibe etmek
gibi. Bundan «umra ve rukba» müstesnadır. Bunlardaki şartı fâsid, lâğv olub ken dileri şahindir. Nihayetü muhtaç.) (Hanbelî fukahasınca hibeye
münafi bir şart, sahihi değildir. Bu halde şart, fâsid olmakla beraber hibe sahih olur. Mevhubu satamamak, başkasına bağışlamamak veya

giyinmemek şartları bu kabildendir. Elmuğnî, Mün-tehel'iradat.) 
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Hibenin, Sadakanın Vasfı Ve Hikmeti Şer'iyyesi  :
 
39 - : Güzel niyete mukarin, mahalline masruf olan hibeler, sadakalar, mendubdur, müstehabdır, mesnundur. İnsanların arasında yardımlaşmanın,
dayanışmanın, biri biriyle sevişmenin tecellisine vesile olacak her muamele gübhe yok ki peh memduhdur, içtimaî varlığın ahengini, intizamını,
yükselmesini temin için pek ziyade mellûbdur.
İşte insanların arasında teatî edilen hibeler, hediyeler, bahusus ihtiyaç içinde kalmış zavallı kimselere verilen sadakalar bütün bu kabil memduh
muamelelerden ibaret olduğu için islâm şeriati nazarında pek makbuldür, pek müstahsendir. Hattâ bir kısım sadakalar vecibdir, farzdır.
40 - : Hibe, hediye gibi şeyler sehavet   nişanesidir,   mürüvvet ve me-veddete vesiledir. Bir çok kimselerin kinlerini, hasedlerini defa,
teveccühlerini celbe sebebdir.
Hak Tealî Hazretleri vehhabı kerimdir, hibe ve atiye hususunda âlicenab-lık gösteren bir mümin, vehhab ismi celîlinin tecellîsine mazhar olmuş de-
mekdir.
Her mümin için evlâdına Hakkın birliğini, Hakka imanın lüzum ve mahiyetini talim etmek bir vecibe olduğu gibi iyilik ve cömertlik talim ve
tavsiye etmek de bir vecibedir. Çünkü hisset, buhl, dünyaya düşkünlük hatialann başıdır. Lâik olan zatlara hibede, atiyede, sadakada bulunan bir
insan ise cinırilikden kurtulmuş, sahavetle, semahatle muttasıf bulunmuş olur.
41 - : Hibenin, sadakanın meşruiyeti,    memduhiyeti    Kuranıkerim ile, ahadisi şerife ile, icmaı ümmet ile sabitdir. buyurulmuşdur. Yani : eğer
iyilik ederseniz kendi nefsinize iyilik etmiş olursunuz, ve eğer kötülük ederseniz yine kendi nefsinize etmi^ olursunuz.
Bir hadisi şerifde de buyurulmuşdur. Yani biri birinizi' hediye veriniz, kı'Viîjimiz, ;ıv;mı/.dii ıııuhiibct ve mcvedık't ü'eyyüd etmİ.ş olsun.
Diğer bir hadisi nebevide de buyurulmuşdur. Yani biribirinize hediye veriniz, çünkü hediyeler göğüslerin kinini, gayzini giderir.
Verilen bir hediyeyi hüsnüniyete mukarin ise kabul etmek sünnetdir, insanî bir vazifedir. Hibeyi red etmek ise mekruhdur, velev ki pek az bir şey
olsun.
42 - : Verilen bir hediye mukabilinde münasib bir hediye verilmesi veya vâhibe karşı teşekkürde, duada bulunulması da sünnetdir.
Bir hadisi şerifde :buyurulmuşdur. Yani, kendisine atiye verilen kimse, bulabilire bilmukabele atiye versin, bulamazsa bununla senada bulunsun,
böyle senada bulunan teşekkür etmiş olur. Bu ati-yeyi kale almayıb ört bas eden kimse ise küfram niınetde bulunmuş olur.
Ancak rüşvet gibi gayri meşru bir maksadla veya her hangi bir mahcubiyet saikasiyle verilen bir hediyeyi kabul etmek caiz değildir. Bunun reddi
lâzım gelir.
43 - : Sadakalar fukaranın hakkıdır, akribadan olan fakirlere sadakaların   verilmesi ise iki kat   sevaba   vesiledir.   Nitekim bir hadisi   şerifde :
buyurulmuşdur. Yani : fakirlere verilen sadaka, bir sadakadır, zî rahm denilen akribaya verilen sadaka ise ikidir: hem sadakadır, hem de sıladır.
44 - : Sadakaların mehasini hakkında bir çok ahadisi şerife vardır. Bir hadisi şerifde  buyurulmuşdur. Yani : sadaka Hak Tealâmn gazabım söndürür
ve kötü ölümü def eder, insanın rahat, mesud, zikri cemile nail bir halde terki hayat etmesine vesile olur.
Velhâsıl : hibenin, sadakanın meşruiyetinde böyle bir çok hikmetler, mas lahatlar vardır. Elverir ki güzel niyete mukarin bulunsun. Mücerred müba-

hat için, riya için yapılan hibeler ise mekruhdur. Elbedaî, Elmuğnî, Kıta-bül'üm Neylül' meârib, Şehri Muhtasarı Ebiziyya. 
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Hibenin Sıhhatinin Şartları  :
 
Hibenin rüknüne, vâhibe, mevhube, mevhubün lehe raci olmak üzere bir akım şartlar vardır. Bunlar sırasiyle izah edilecekdir. Şöyle ki :
45  - : Hibe, vücud ve ademi  müteredded (muhataralı)  olan bir şeye nuaUâk olmamak şartdır. Binaenaleyh bir kimse : «Şu işim yoluna girerse» eya
«fülân zat gurbetden gelirse bu malım sana hibe olsun» dese sahih olmaz.
Kezalik : bir kimsenin iki şahsa hitaben ; «şu malım sizin hayatça en ızununuz içindir» veya «hayatça etvelinize habisdir» demesi bâtıldır, sahih
leğildir. Çünkü bu tabir ile mutlaka tuli hayat kasd edilmez. Belki müstak-ıef itibariyle tuli hayat kasd edilir, âdeta «ikinizden hanginiz diğerinin
ölü-hünden sonra hayatda kalırsa bu malım ona hibedir» denilmiş gibi olur. Bu »e temliki hatara talik demekdir ki, rukba mânasını mutazammındır.
Meb-lutı Serahsî.



Fakat muhakak, kâin bir şarta muallâk olan hibe sahihdir. Meselâ : bir kimse kendi kardeşine ; «Eğer sen benim kardeşim isen şu lalım senin olsun»
deyib o da kabul etse hibe sahih olmuş olur.
46 - : Hibe, müstakbel bir zamana muzaf olmamak şartdır. Binaenaleyh «şu gelecek ayın başından itibaren şu malım fülâne hibedir»
lenilse sahih olmaz. Çünkü hibe filhal temlikden ibaretdir. Temliklerin şar taliki, istikbale izafesi ise caiz değildir.
Rukba meselesi de hibeİ muzafe kabilinden olduğu cihetle imamı Azam (e imam Muhammede göre sahih değildir. Şöyle ki : bir kimse bir şahsa hi
pben «bu malım ben senden evvel ölürsem senin olsun, sen benden evvel türsen benim olsun» dese bir rükbada bulunmuş olur, Müfta bih olan kavle
üre bu suretle hibe sahih olmaz. Bu halde imam Âzam ile İmam Muhamme-e göre mevhub, mevhubün lehin elinde ariyet olmuş olur, Mevhubün leh
undan intifaa mezun bulunur, bunu vâhib veya vefatından sonra varisi is-rdad edebilir, İmam Ebu Yusüfe göre ise rukba, sahihdir. Bazı fukahanın
iadelerine nazaran bu hususda zahir olan şudur ki : bu veçhile hibe, sahih lub şart bâtıldır. Binaenaleyh mevhubün leh, mevhuba mâlik olur. Bilâha-
f vefat etmesiyle mevhub, vâhibe avdet etmez. Hindiyye, Abdurrahim Fe-vâsı.
Rukba, murakabe, intizar manâsını mutazammındır. Güya iki tarafdan  biri diğerinin vefatına muntazır bulunmuş oluyor. Böyle bir intizara se--
'biyet vermemek için bu hibenin sahihi olmaması daha muvafık olsa gerek
47 - : Hibenin  muvakkat  bulunmaması  şartdır.   Binaenaleyh  bir  kimse r malını bir şahsa bir müddet için hibe etse sahihi    olmaz. Bundan umra
meselesi müstesnadır. Şöyle ki : Bir kimse tarafından bir şahsa hitaben : «Şu akarımı veya şu menkul malımı hayatda oldukça sana verdim,
vefatımdan sonra bana red edilmek üzere» yahut «şu hanemi ben hayatta oldukça sana verdim, vefatımdan sonra vârislerime red edilmek üzere»
denilse umra suretiyle bir hibe vücude gelmiş olur. Bu veçhile olan hibe ve temlik caiz, şart ise bâtıldır. Binaenaleyh mcvhubün leh veya vâhib vefat
edince mevhub vâhibe veya varisine red edilmez. Belki mevhubün lehin vefatında varı-sine intikal eder. Çünkü hibe, bu gibi fâsid şartlar ile bâtıl
olmayan akidler-dendir. Zeyleî, Hindiyye, Dürer.
48  - : Vâhibin teberrüa ehil, yani  : hür, âkil ve baliğ olması şartdır.
Binaenaleyh çocukların, delilerin, matuhların, memlûkîerin hibeleri sahih değildir. Çünkü bunların teberrüe ehliyetleri yokdur. Fakat bunlara hibe
sahihdir. Nitekim ileride izah olunacakdır.
Haram suretde müskirat istimalinden sarhoş olan baliğ, hür kimsenin hibesi sahihdir. Çünkü bu, hükmen âkil ve mükellefdir. Badeyi, Tahtavî.
49  - : Hibede vâhibin rızası şartdır.
Binaenaleyh cebir ve ikrahı muteber ile yapılan bir nafiz olmaz. Vâhib, ikrah zail oldukdan sonra dilerse hibeye icazet verir, bu halde hibe nafiz
olur. Ve dilerse hibeyi fesh eder, bu takdirde hibe bâtıl olur.
Meselâ : Bir kimse : zevcesini döğmekle veya sevmekle veya ebeveyninin ziyaretine gitmekden men etmekle mehrini hibe etdirse bu hibe sahih
olmaz. Ankaravi.
Kezalik : bir kimse vaki olan ikrahamebni bir malım bir şahsa hibe edib de badehu mücbirin huzurunda o malı tâyian teslim etse yine hibe sahih
olmaz. Zira hibeye ikrah, teslime ikrahı müstelzimdir. Fakat teslim zamanın da mücbir hazır bulunmazsa hibe, sahih olur. Reddi Muhtar.
Böyle ikrahen vuku bulan bir hibeye veya sadakaya kavlen icazet verilebileceği gibi fi'len de verilebilir.
Meselâ : Bir kimse bir malını ikraha mehrıi bir şahsa bağışladıkdan sonra kendisine verilen bir ıvezi rızasiyle kabul ve kabz etse fi'len icazet vermiş
olur. İbra hususunda da hüküm böyledir.
Şunu da ilâve edelim kî, hibeye icbar edilen kimse sadakada bulunsa ve bilâkis sadaka itasına cebr olunan kimse hibede bulunsa nafiz olur. Çünkü
ikrah olunan akdin gayrisini yapmış bulunur. Zamanat.
50 - : Mevhubün hibe zamanında mevcud olması şartdır.
Binaenaleyh bir kimse meselâ : koyunlarının doğuracakları yavrularını veya ağaçlarının o sene vereceği meyvlarıni bir şahsa hibe etse sahih olmaz.
Çünkü hibe filhal temlikdir. Madumu filhal temlik ise muhaldir. Bedayî Hattâ bunlar bilâhare vücude gelince kabz edilmelerine izin verilse bile bu
hibe sıhhate münkalib olmaz.
Kezalik : bir südün ve susamın çıkarılacak-yağını veya bir mikdar buğdayın yapılacak ununu hibe hakkında da hüküm böyledir. Çünkü bunlar hibe
zamanında m adımı hükmündedirler, İnayu. Bir akarın henüz işlememiş bir seneye aid kirasından bir mikdarını müs-tecirinc hibe de sahih değildir.
Abdurrahim Fetavâsı.
Kezalik : bir kimse gaib etmiş olduğu bir malını, meselâ bir saatini bir şahsa hibe ve kabzına müsaade etse o şahs da arayıb bu malı elde etse bu
nunla bu hibe sahih olmuşolmaz. Zira hibe zamanında mevcud bulunmuş değildir. Ehussuud.
51- : Mevhubun haddi zatında memlûk olması şartdır. Binaenaleyh kimsenin mülkü altında bulunmayan    mübahatın, meselâ :
havada uçan kuşların, araziyi mevat denilen yerlerdeki meyvaların hibeleri muteber değildir.
52  - Mevhubun mahuz (ayrılmış, müstakil) olması şartdır.
Binaenaleyh, kabili kısmet olan bir malın muşa' bir suretde, yani: andaki §ayi hisselerden bazısının hibesi caiz değildir. Fakat kabili kısmet
olmayan bir malın müşaan hibesi caizdir.
Meselâ : küçük bir hanenin veya bir hamamın veya bir kölenin müşaan hibesi sahih değildir. Çünkü bu hibeden maksud, intifadır, taksimi halinde
ise mütelâşi olur, maksud olan intifa husule gelemez. Bu cihetle bunda kısmet, tetümmei kabzdan değildir. Mebsutı Serahsî, Bedayî.
Nitekim ileride izah edilecekdir.
53  - : Mevhub, vâhibin malı olmak şartdır.
Binaenaleyh mevhub başkasının malı olunca hibe, fuzulî bir suretde vuku bulmuş olacağından nafiz .olmaz.
Meselâ : bir kimse zevcesinin veya oğlunun veya başkasının bir malını izni olmaksızın bir şahsa hibe o şahıs da kabul ve kabz etse bu hibe nafiz
olmaz. Çünkü diğerinin malında izni olmaksızın tasarruf caiz değildir. Kınye.
Şu kadar var ki,böyle bir hibe sahibinin icazetine mevkuf bulunacağından sahibi icazet verirse o zaman sahih ve nafiz olur. Zira intihaen icazet,
ibtidaen izin  mesabesindedir.
Bu hibede hukuki akd, fuzulîye değil, asıl mal sahibine aiddir. Binaenaleyh mal sahibi, bir ıvez almamış veya mevhubun leh ile aralarında ne-sebun
karabeti mahremiyye bulunmamış olunca bu hibeden badel'icaze rücu edebilir. Velev ki mevhubun lehğ bu füzuliye bir ıvez vermemiş olsun veya
aralarında rücua mani bir karabet bulunsun. Fakat fuzulî bu hibeden rücu salâhiyetini haiz olamaz.  Mebsuti Serahsî.



54 - : Mevhubun mütekavvim bir mal olması şartdır. Binaenaleyh hür olan  insanların,  haremi  şerif  saydının,  ve İaşe  gibi
asla mal olmayan şeylerin hibesi caiz değildir. Bir müslüman hakkında hamrın, hınzırın hibesi de bâtıldır. Mükâtebin, ümmi veledin ve müdebberi
mut-lakın bir kimseye hibe edilmesi bâtıldır. Çünkü bunlar min vechin hürdürler.
55 - : Mevhubun mevhub olmayan bir şeye ittisali ecza suretiyle muttasıl olmaması,  diğer bir tabir  ile vâhibin mülkünden ve  hukukundan
mevhubun  müfrez bulunması  şartdır.  Çünkü böyle  olmayınca  yalnız  mevhubu kabıı-mutasavver bulunmaz, bu müsa mesabesinde olmuş olur.
Binaenaleyh bir kimse üzerinde ekinleri bulunan bir mülk yerini hibe edib ekinleri hibe etmese veyahut üzerinde meyva bulunan ağacını hibe edib
mey-vasim hibede bulunmasa veya bilâkis ekinleri hibe edib yerini hibe etmese veya meyvaları hibe edib ağacını hibe etmese hibe caiz, yani nafiz
olmaz.
Fakat ekinleri biçdikden veya meyvaları topladıkdan sonra yerini, ağacını hâli bir halde teslim etse hibe caiz olur. Çünkü hibenin nefazma mani
olan hal, zaü olmuş olur.
Kezalik : evvelâ yeri sonra da ekinleri veya evvelâ ağacı sonra da üzerindeki meyvaları veya bilâkis evvelâ ekinleri veya meyvaları, sonra da
yerini, ağacını hibe edib fakat bunların arasını teslimde cem etse hibe hepsinde caiz olmuş olur. Amma teslimde cem etmezse hiç birinde caiz
olmaz. Bedayî, Velvaliciyye, Behce.
Kezalik : bir kimse arsasmdaki binayı arsasız veya ağacındaki meyvayı ağaçsız veya arazisindeki ekinleri arazisiz olarak hibe edib de binayı söküp
almak, meyvaları toplamak, ekinleri biçib düşürmek için mevhubun lehe sarahaten izin vermekle o da bu veçhile hareket ederek bunları kabz etse
hibe sahih olmuş olur. Çünkü mevhubun lehin bu hareketi vâhibin emrine müstenid olduğundan vâhibin fi'li mesabesinde bulunur. Velvaliciyye.
56  - : Ayniyyat kabilinden olan mevhubun vâhibce malûm ve muayyen bulunması şartdır.
Binaenaleyh bir kimse tayin etmeksizin : «Malımdan bir şey» veya «malik olduğum şeylerin bir mikdarını» veya «şu iki kitabımdan birini hibe et-
dim» dese sahih olmaz.
Fakat «bu iki kitabdan hangisini diler İsen senin olsun» deyib mevhubun leh de bu hibe meclisinde bu iki kitabdan birini tayin ve kabz eylese sahih
olur. Çünkü bu halde cehalet derhal zail olmuş, fesadın tekarrür etmesine meydan kalmamışdır.
Amma mevhubün leh, hibe meclisinden sonra bu iki kitapdan birin tayin edecek olsa sahih olmaz. Zira bu takdirde cehalet ve fesad tekarrür etmiş
olur da muahharan vuku bulan tayin ile hibe sıhhate münkalib olmaz. Hin-diyye.
Deyn kabilinden olan mevhub için ileride izahat verilecekdir.
57 - : Hibede mevhubün lehin temellüke ehil olması şartdır.
Binaenaleyh bir kimse bir cenine, meselâ : zevcesinin hamline bir malini hibe etse sahih olmaz.
Kezalik : Bir kimse bir malını kendi memlöküne hibe etse sahih olmaz. Velev ki memlûkü müdebber veya ümmi veled bulunsun. Çünkü bunların
kabz edecekleri bu mevhub, yine mevlâlarına aid olacağından bu hibede bir faide yokdur.
Kezalik : bir kimse bir malını muayyen, ber hayat bir insan ile bir müteveffaya birlikde hibe etse mevhubün tamamı o insana aid ölub müteveffa
hakkında hibe sahih olmaz. Hindiyye.
58  - :  Mevhubün lehin mevhubü kabz etmesi, mâlikinin izniyle olmak şartdir.  Çünkü kabzın sıhhati için  kabza  izin lâzımdır.   Bu izin  ise  ancak
malikinin salâhiyeti dahilindedir.
Mevhubün lehin kabzı ya bü'asale veya binniyabe olur. Nitekim ileride izah olunacakdır.
59  - : Mevhubün lehin kabza ehil olması şartdır.
Binaenaleyh gayri mümeyyiz çocukların, mecnunların kabzîarı muteber değildir. Fakat kabz hususunda bulûğ ve hürriyet şart olmadığından
mümey yiz olan çocukların ve köle, cariye gibi memlûklerin kabzı yedleri caizdir, muteberdir. Hattâ mümeyyiz bir memlûke yapılan hibeyi kabz
etmek salâhiyeti yalnız o memlûke aiddir. Mevlâsının kabzı kifayet etmez, her ne kadar mevhube mevlâsı temellük ederse de. Çünkü kabz, hukuki
akiddendir. Akd ise memlûk hakkında vaki olmuşdur. Bir de âdem oğullarında asi olan hürriyet-dir( rık ise arızîdir. Binaenaleyh memlûklerin
haklarında da asi olan ıtlakı tasarrufdur, bazı tasarruflardan memnu bulunmaları ise mevlâlannı zarardan vikaye içindir. Gu gabzda ise bir zarar
yokdur. Bu halde mevhub memlûkün makbuzu ve bu cihetle kazancı olur. Memlûkün kazancı ise mevlâsına aiddir.
Maamafih bu mesele tam memlûk hakkındadır. Mükâtebde ise hüküm beraksdir. Yani : mükâtebe bir şey hibe edilse buna bizzat nıükâteb mâlik
olur. Çünkü mükâtebin kazancı = kesbi kendine aiddir. Bedayî.
60 - : Âkil ve baliğ olan kimselere yapılan hibelerde onların kabızları şartdır.  Babaları, kocaları gibi kimselerin fuzulen kabzîarı kifayet etmez.
Binaenaleyh bir kimse âkil ve baliğ olan oğluna veya kızına veya zevcesine bir şey hibe ve teslim edince bunların kabz etmeleri lâzım gelir, velev
ki bunlar kendisinin iyalinde bulunmuş olsunlar. Bu hususda bunlar ile yabancıların kabzîarı arasında fark yokdur.
Meselâ : Bir kimse büyük kızı veya zevcesi için elbise yapdırsa mücer-red bununla hibe tamam olmuş olmaz. Belki bunların tesellüm ve kabzîarı
icab eder.
Baliğ ve âkil olan bir şahıs, henüz rüşdünü isbat etmeyib vasiyyet altında bulunsa bile kendisine yapılan hibeyi yine kendisinin kabz etmesi lâzım
dır. Çünkü bir çocuk akıllı olarak baliğ olunca artık onun üzerinde başkalarının velayeti kalmaz.  Dürri Münteka.
Gayri mümeyyiz çocuklar için ileride malûmat verilecekdir.
61- :  Mevhubün lehin mevhubu kabz etmesi, hibenin tamamiyeli için şartdır.
Binaenaleyh kabz vuku bulmadıkça mevhub, vâhibin mülkünde kalmış, vâhibin bunda tasarurfu caiz bulunmuş olur.
Kezalik : sadakaların cevaz ve nefazında da kabz şartdır. Cumhur i ulemaya göre kabz bulunmadıkça temellük hâsıl olmaz. Bedayî.
62 - : Hibenin sıhhati için mevhubün lehin muayyen olması şart değildir. Binaenaleyk bir kimse iki şahsa veya bir cemaate hitaben : «Şu malım
sizden birine hibedir, dileyen alsın» deyib onlardan biri de kabz etse hakkında hibe tamam olur.
Nitekim bir cemaate hitaben : «Şu malım sizlere hibedir» denildiği takdirde de hibe caiz olmuş olur.
Kezalik : Bir kimse bir hayvanını meraya salıverib «her kim dilerse dese bu hayvana alıb benimseyen her hangi bir şahıs malik olur.
Kezalik : Bir kimse bir cemaate karşı para veya şeker gibi şeyleri serpip «bunları alınız» dese bunlara alanlar malik olurlar. Haniyye.
(Maliki fukahasına göre vâhib, teberrüa ehil, mevhubün leh de temellüke ehil olmalıdır. Mevhubda başkasına devir ve nakli şer'an caiz, vâhibin
rrr.ilkünc! dahil bir şey bulunmalıdır. Binaenaleyh sagîrin, sefihin, sekranın ve fuzulinin hibeleri batıldır.



Mevhubün vâhibce veya mevhubün lehçe veya her ikisiuce aynen veya ınikdaron meçhul bulunması hibenin sıhhatine mani değildir. Meselâ : bir
kimse kendisine mevrus olub cins ve mikdarını bilmediği bir malı birisine hibe etse sahih olur. Velev ki o mal tahmininin pek ziyade fevkinde
bulunsun.
Malikîlerce de hibede umra caiz, bundaki şart muteberdir. Mevhubüı leh vefat edince mevhub vâhibs veya varisine avdet. eder. Umra, âriytden,
menfati temlikden ibaret bulunmuş olur. Rukba ise caiz değildir, bâtıldır. Çünkü rukbada hatar vardır, vechi marufdan hurucda vardır, vâhib ile
mevhubün leh biribirinin ölümüne muntazır olacakdır. BidayetüFmüctehid, Şerhi Hırşî, Haşiyei Aliyyil'adevî.)
(tmam Şafiî ile imam Ahmede göre rukba da umra hükmündedir. Elmı-
Zimül'kübra.)
(Hanbelî fukahasına göre hibenin inikadı için sekiz şart vardır. Şöyle ki:
(1) - : Vâhib, caizüttasaruf olmalıdır. Binaenaleyh hür, mükellef, reşid
olmayan bir kimsenin hibesi sahih değildir.
(2) - : Vâhib; muhtar, gayri hâzil olmalıdır. Binaenaleyh mukrehin ve şaka yoliyle hibe yapanın hibesi sahih değildir.
(3) - : Mevhub, malûm veya meçhul olub bilinmesi    müteazzir olduğu halde mevcud ve makdurütteslim bir  mal olmalıdır.  Muayyen para veya
başkasının m alile-, mahlut bir zahire gibi. Fakat bilinmesi müteabzir olmayan bir meçhulü hibe sahih değildir. Batındaki hamli, memedeki sudu,
hayvanın sırtındaki yükü hibe gibi.
(4) - : Mevhub, satılması sahih olacak şeylerden olmalıdır. Binaenaleyh meyte, kan gibi gayri mütekavvim bir şeyin hibesi sahih olmaz.
(5) - : Hibe müncez olmalıdır. Binaenaleyh gelecek bir vakitten itibaren yapılan bir hibe, sahih olmaz. Çünkü hibenin istikbale izafesi caiz değildir.
(6) - : Hibe, gayri muvakkat olmalıdır* Binaenaleyh bir müddet için yapılan hibe sahih değildir. Bundan ümra meselesi müstesnadır. Şöyle ki hibe,
vâhib ile mevhubün lehden birisinin ömriyle tevkit edilse,  meselâ   : «bu malı sen hayatta oldukça sana hibe etdim» denilse hibe, lâzım olub tevkit
lâğv olur. Binaenaleyh mevhub,  mevhubün lehin vefatında varisine intikal eder.
Bir de hibe denilen bir maldan onun bir müddetiik menfaatini istisna etmek sahihdir. Meselâ : Bir kimse kendisi bir sene içinde oturmak üzere
hanesini bir sahsa hibe edebilir. Artık vefatından sonra varisleri buna müdahale edemezler.
Umra gibi rukba da caizdir. Mevhubün leh vefat edince mevhub varislerine mevrus olur. Varisleri bulunmazsa beytülmâie intikal eder. Fakat
mevhubün lehden başkasının müddeti hayatınca yapılan bir hibe, umra kabilinden olmayıb bir muvakkat hibe demek olacağından sahih değildir.
Bir şahsa hitaben   :   «fülân zat yaşadıkça bu hanem  senin  olsun»  demek gibi.
(7) - : Hibe, ıvezsiz olmalıdır. Binaenaleyh bir hibe, malûm bir ıveze mukarin olursa bey olmuş olur. Meçhul bir ıveze mukarin bulunursa batıl olur.
(8) - : Mevhubü leh, hibeyi -beyide olduğu gibi -meclisi hibe de kavlen veya fi'len kabul etmelidir. Neylül'meârib, Müntehel'iradad.)
(Şafii fukahasına göre sadakalarda kabz şart değildir. Bunlar yalnız icab ve işhad ile tamam olur, mütesaddıkın mülkünden çıkar, kabzın vücudi ve
ademi vücudi sadakaların tamamiyetini artırıb eksiltmez. Kitabül'üm.)
(îbni Ebi Leylâ ile Küfe ulemasından bazılarına göre de sakalarda kabz şart değildir. Kabz bulunmasa da mücerred ilâm edilince sadaka caiz =
nafiz olur. Elbedaî.)
(Zahiriyye mezhebine göre de mevhubün filhal mevcud, malûm, kedri, sıfatı, kıymeti maruf olmak lâzımdır. Ve illâ hibe batıldır, merduddur.
Binaenaleyh henüz yaradılmamış olan, hibe edilemez. Koyunun doğuracağı yavrusu, ağacın vereceği meyvası gibi. Çünkü madrum, bir şey değildir.
El-muhallâ.)
(imam Davud ile Ebu Sevre göre umrada «akib» zikr edilir. Meselâ : «bu hane seninle senin akibine umradır» denilirse mevhub, mevhubün lehe ve
varislerine aid olur. Fakat böyle akib zikr edilmezse mevhubün lehin vota-tında mevhub, vahibe veya varislerine avdet eder. Fukahayı kiramın bu

bab'a istinad etdikleri ahadisi şerife bidayetüUmüctehidde mezkurdur.) 
[9]

 
İvez Şartiyle Yapılan Hibeler
 
63 - Hibenin şarta taliki caiz değilse de şart ile takyidi caizdir. Yani : hibenin mahiyetinde ıveze mukarin olmak bir şart değildir, bu cihetle hibe,
beyiden ayrılır. Fakatbazı hibelerin birer ıvez şartiyle yapılması muteberdir.
Binaenaleyh ıvez şartiyle mukayyed olan hibeler, sadakalar sahih ve şart muteberdir. Bu ıvezğ gerek hakikaten bir bedel olsun ve gerek birlikte
ikamet etmek, zulümde bulunmamak, tatlik etmemek gibi hükmen bir bedel, bir ıvez olsun müsavidir.
Meselâ : bir kimse, bir şahsa hitaben: «Bana §u kadar para» veya «zahire vermek» veya : «benim şu kadar borcumu ödemek şartiyle şu hanemi sana
hibe etdim» deyib o şahıs da bu şartı ile kabul ve ifa eylese hibe lâzım olmuş olur.
Fakat mevhubün leh, dermeyan edilen şarta riayet etmezse vahib, hibesinde rücu ile mevhubu istirdad edebilir. Yoksa şartı ifaya icbar edilemez.
Çünkü bu, teberru demekdir. Teberrue ise icbar edilemez.
Kezalik : bir kadın, kendisiyle beraber ikamet etmek şartiyle hanesini kocasına hibe etse sahihi olub bu şarta riayet edilince bu hibeden rücu caiz
olmaz.
64 - : Bir kimse, kendisini ölünceye kadar veya şu müddete değin beslemek şartiyle bir akarını bir şahsa hibe ve teslim etdikde bakılır: eğer
mevhubün leh, bu şarta riayet ederek beslemeğe razı bulunursa hibe sahih olur. Artık vahib bundan nadim olarak rücu edemez. Fakat bu şarta riayet
etmezse vahib, rücu edebilir.
Böyle ıvez şartiyle olan hibeler, ibtidaen hibe ise de intihaen bey' demekdir, böyle iki ciheti müştemildir. Binaenaleyh şibheyn ile amel için
mümkün olduğu kadar araları cem olunur.
Beslemek şartiyle olan hibe de mevhubün leh, bir müddet besledikden feonra vahibden evvel vefat edib varislerini terk ile vahib, mevhubu
mevhubün lehin varislerinden almaya kadir olur. Ceridei îlmiyye nüsha  
Bu hususa dair Mecelle Şerhi (Dürerürlhükkâm) da bir mütalea vardır.
Araziyi milliyye ve müsakkafatı vakfiyyenin beslemek şartiyle ferağı meselesi için vakıflar ahkâmına müracaat! Bu mesele, kanuni olduğundan
buradaki mülke aid şer'i mesele ile mukayesesi caiz değildir.



65  - : Fİlhal kabzı kabil olan bir ıvez şartiyle yapılan hibe de iki ıvezin tekabuzu şarttır.
Binaenaleyh tekabuz bulunmadıkça âkideynden, yani : vâhib ile mevhu-bun lehden her biri hibeden rücu edebilir. Şöyle ki : vâhib, mevhub olan
malı mevhubün lehe teslim eder, mevhubün leh de bunu kabz etdikdn sonra meşrut olan ıvezi vâhibe teslim eyler, vahib bunu kabz edince hibe
lâzım olur. Artık ne vahib, ne de mevhubün leh verdiğini istirdad edemez. Fakat böyle tekabüz bulunmazsa hibe lâzım olmaz. Şöyle ki : vâhib,
meşrut olan ıvezi henüz kabz etmemiş olursa hibesinden rücu edebilir. Velev ki mevhubün leh, ıvezi teslime müheyya bulunsun. Bilâkis vâhib,
mevhubu teslime razı olduğu halde mevhubün leh, ıvezi teslimden imtina ile bundan rücu edebilir.
Şayed bu halde mevhubün leh, mevhubu alıb istihlâk etmiş bulunsa meşrut olan ıvezi vermesine emr olunur. Vermezse bu müstahlek mevhubün
bedelini tazmin etmesi lâzım gelir. Bununla vâhibin hakkı rücuu sakıt olmuş olmaz. Hindiyye, Fetavâyı Ali Efendi.
66 - : Ivez şartiyle hibede ıvezin malûmiyeti şartdır. Ivez meçhul olursa şart fâsid olur. Hibe fâsid olmaz. Çünkü hibe, şartı fâsid ile fâsid olmayan
akidlerdendir. Fethülkadir.
67 - : Ivez şartiyle yapılan hibede ıvezin kabili kısmet olan muşa' bir şey olmaması şartdır.
Binaenaleyh taksimi kabil olan bir müşaın bir kısmını bişartilıvez hibe ve müşaan teslim bâtıldır. Böyle bir müşaın bir kısmı, meselâ : nısfı bir
hibeye ıvez verildiği suretde ise hibe tamam olmaz. Reddi Muhtar, Abdülhalim.
68 - : Ivez şartiyle hibe, intihaen bey mesabesinde olduğundan bunda hıyarı rüyet, hıyarı ayb ve şüf'a caridir.
Binaenaleyh gerek mevhub ve gerek ıvez, hıyarı ayb ile veya hıyarı rüyet ile red olunabilir. Fakat böyle bir hibe, hıyarı gabından, ta'zirden veya
ıvezin azlığından dolayı fesh edilemez. Reddi Muhtar.
69 - : Bir kadın, kendisini döğmemek veya kendisine zulüm etmemek veya kendisini hacce götürmek üzere mehrini kocasına hibe, o da bu şarta
riayet etse mehri sakıt olur. Fakat riayet etmezse, meselâ : kendisini haksız yere döğerse veya hacce götürmezse hibe, sahih ve lâzım
olmayacağından mehri hali üzere kalır. Fakat müstahik olduğu bir te'dibden dolayı döğül-mekle mehri avdet etmez. Çünkü hak olan bir şey, zulüm
olmaz. Hindiyye, Haniyye.
70 - : Bir kadın, kendisini tutmak, boşamamak üzere mehrini kocasına hibe etdiği halde kocası bunu kabul edib badehu boşasa bakılır : eğer kadın
kendisini tutması için bir vakit tayin etmemiş ise mehri kocasının zimmetine avdet etmez. Çünkü bu halde sözün ıtlakına nazaran ebediyen
boşamaması meşrut bulunmuş değildir. Fakat bir vakit tayin etmiş ve bu vakitden evvel boşanmış ise mehri kocasının zimmetinde hali üzere kalmış
olur. Haniyye.
71 - : I3jr kadın, kendisini boşamamak şartiyle bir malını kocasına hibe, kocası kabul etse hibe sahih olur. Gerek boşasın ve gerek boşamasın.
Çünkü boşamayı terk etmek hibeye ıvez olamaz. Bu, âdeta fâsid şarta mukarin hibe gibi olur. Haniyye.
72 - : Bir kimse, mülk arazisini hibe ve teslim ve bu arazinin mahsulâtından kendisini mevhubün lehin infak etmesini şart etse hibe, fâsid olmuş
olur. ,
Fakat bahçesinin gürûmunu hibe ve semeresinden kendisine vâhibin infak etmesini şart etse hibe, sahih olub şart batıl bulunur. Haniyye.
73 - : Bir kimse yeri ve ağaçları mülk bahçesini ölünceye değin mahsulünü kendisi almak üzere bir şahsa hibe ve   teslim etse hibe sahih, şart bâtıl
olur. Çünkü mahsul de bahçeye tebean mevhub bulunmuşdur. Artık bunun kendisine reddini şart etmesi bir fâsid şart olmuş olur. Vecizi Serahsî.
74  - : Hibenin şarta taliki caiz olmadığı cihetle bir kimse bir şahsa hitaben : «Bana şu kadar para   verirsen» veya «Beni ölünceye   kadar besler
isen» veya «Sen benimle güzel maaşeretde bulunur isen §u malım senin olsun» deyib bu malı o şahsa teslim, o da kabz etse bununla hibe sahih
olmuş olmaz. Binaenaleyh vâhib bunu istirdad edebilir. Velev ki meşrut olan ıvez vâhibe verilmiş olsun. Bununla hibe sıhhate münkalib olmaz.
Kezalik : bir kadın kocasına hitaben : «Eğer ben bu hastalığımdan Ölürsem zimmetinde olan şu kadar mehrim senin olsun» diye hibede bulunsa
sahih olmaz. Çünkü bu gibi temlikâtın şarta taliki batıldır. Ankaravî, Netice, Feyziyye.
(Malikîlere göre de hibede ve emsalinde şartı ta'likî, sahih değildir. Meselâ bir kimse : «Şöyle yaparsam şu malım hibedir» veya «sadakadır» veya
«vakıfdır» dese öyle yapınca o malın hibe veya sadaka veya vakıf olduğuna hükmedilemez. Şu kadar avr ki o malı hibe veya sadaka veya vakıf
etmesi diyaneten vacib, bir kavle göre de müstahab olur. Şerhi Hırşî.)
(Ivez şartiyle olan hibe, imam Şafiî ile imam Züfere göre ibtidaen ve İntihaen beyidir. Çünkü ibret lâfza değil, meânîyedir. Dürer.)
(Şafiîlere göre malûm bir ıvez mukabilinde yapılan hibe, ezher olan kavle göre beyi olarak sahihdir. JVIechuI bir ivez mukabilindeki hibe ise
bâtıldır. Çünkü bu akdi tashih etmek müteazzirdir. Ivez zikredildiği cihetle manen hibe değildir. Ivez meçhul olduğu cihetle de beyi değildir. Esah
olan kavil böyledir. Tuhfetülmuhtaç.)
Hanbeiî mezhebine göre de hibenin şarta taliki sahih değildir. Çünkü bu. hayatta muayyen bir kimseye temlik olduğundan taliki caiz olmaz. Hibe,
muk-tezasma münafi bir şart ile takyid edildiği takdirde ise yurt sahih olmaz. Hibenin sıhhatinde ise iki vecih vardır, Mesela : bir kimse, bir malım
bir şahsa başkasına hibe etmemek, veya satmamak veya başkasına hibe etmek satmak veya fülân zata bir şey bağışlamak şartiyle hibe etse bu şartlar
muteber olmaz. Hibe ise bir kavle göre sahih olub bu gibi fâsid şartlar ile fâsid olmaz. Diğer bir veçhe göre ise sahih olmaz. Elmuğnî. Hanbeli
fukahasmm beyanına göre bişartilıvez hibe esasen sahilidir. Meğer ki ıvez meçhul olsun. O halde hibe sahih olmaz, hakkında bey'i fâsid hükmü
cereyan eder. Hattâ bu halde mevhub, kendisinde ziyadei muttasıla veya ziyadei munfasıla hâsıl olmuş bulunsa bile yine bunlar ile beraber vahibe
red olunur. Çünkü bunlar vâhibin mülkünün neması bulunmuş olur. Müntehel'iradat.)
(Zahiriyye mezhebine göre şart ile olan hibeler asla caiz değildir. Meselâ : mevhubu satmamak üzere yapılan bir hibe caiz olmadığı gibi ıvez

şartına mukarin olan bir hibe de caiz olmaz. Bunlar fâsiddir, merduddur. Çünkü bu şart kitabı ilâhîde yokdur. Elmuhallâ.) 
[10]

 
Muşa An Vuku Bulan Hibeler
 
75 - : Kabili kısmet olmayan bir malın, meselâ bir hanenin veya bir memlûkün hissei şayiasını  =  muayyen bir kısmını birisine hibe ve tahliye
suretiyle teslim etmek şahindir. Çünkü bazan böyle bir kısmeti kabil olmayan bir malı teberrüa hacet görülür. Eğer bu caiz olmasa bu nevi
tasarrufların iptaliyle nâs üzerine darlık gösterilmiş olur. Ve bu gibi şeyler taksim edilecek olsa her parçasiylc kendisinden kableltaksim olduğu
veçhile intifa mümkün olamaz. Binaenaleyh bunlar da müşaan hibe tecviz edilmişdir.
Böyle kabili kısmet olmayan bîr malın muayyen bir hissesi kendisine hibe edilen kimse vâhib ile kısmet mutalebesinde bulunamaz. Belki mühayee



talebinde bulunabilir.
76 - : Bir kimse, kabili kısmet olmayan bir malını iki şahsa hibe ettiği halde bunlardan yalnız birisi kabul etse sahih olub bu malın yarısına malik
olur. Çünkü bu hibe ile her birisi için o malın yarısı temlik edilmişdir. Binaenaleyh her biri için o malın yarısında mülk sabit olur. Kabul etmeyen
ise bu mülkden mahrum kalır. Hidaye, Hindiyye.
77 - : Bir kimse, kabili kısmet olmayan bir mâlının bir hissesini' bir şahsa hibe etmeğe isbar edildiği halde o malın bir hissesini o şahsa, diğer
hissesini birrıza başka bir zata hibe ve teslim etse o şahıs hakkındaki hibe sahih olmazsa da diğer zat hakkındaki hibe sahih olur. Demek ki hibe,
ikrah vuku bulan kısımda nafiz olmadığı halde ikrah vuku bulmayan kısımda nafiz oluyor.
78 - :  Kabili kısmet olan bir malın hibesinde bu malın kabz vaktinde gayri muşa bulunması  lâzımdır.  Çünkü  hibede kabzı  kâmil,  asıldır.  Böyle
bir mal, muşa bulundukça hakkında kabzı kâmil, hâsıl olamaz. Bunda tasarruf, kısmet zamanına teehhür eder, asla bâtıl olmaz. Binaenaleyh bunun
müşaan hibesinin cevazı için bir zaruret tahakkuk etmez. Mebsutı Serahsî.
Binaenaleyh bir kimse kısmeti kabil olan bir malının, meselâ : büyük bir hanesinin yarısını bir şahsa hibe etse caiz olursa da bunun mevhubün lehe
mülkiyet ifade etmesi ifrazına mevkuf bulunur, ifraz edilerek teslim edilmedikçe -esah görülen bir kavle göre -hibe tamam olarak mevhubün lehe
mülkü müfid olmaz.
Böyle bir mal müşaan hibe edildikden sonra ifraz ve taksim edilerek badehu teslim edilmelidir ki, hibe tamam olsun. Bu taksim ve teslimden evvel
bunda vâhib tasarrufda bulunabilir, fakat mevhubün leh bulunamaz. Meselâ   bunu başkasına satsa nafiz olmaz. Abdulhalim vesaire.
Böyle bir hibe, fukahadan bazı zatlara göre ise bir hibei fasidedir. Mülki fâsid ile mülkiyeti müfid olur. Bu veçhile fetva da verilmişdir.
Binaenaleyh bir kimse kendisine böyle hibei faside ile hibe edilen bir akarı vakf etse sahih ve kıymetini vâhibe zamin olur. Ebussuudilmısrî.
79 - : Yukarıdaki mesele hükmünden şu iki husus müstesnadır. Şöyle ki  : bir kimse, kabili kısmet olan bir malının meselâ yansını henüz baliğ
bulunmayan oğluna veya kızına hibe etse sahih ve tamam olur. Çünkü bu, yeni bir kabza muhtaç değildir.
Kezalik : bir kimse şerikine müştereken mâlik oldukları kabili kısmet bir maldaki, meselâ : bir hanedeki hissei şayiasını hibe ve teslim etse hibe
sahih ve tamam olur. Bu, bir kısım fukahaya göredir, diğer bazı fukahaya göre bu hususda şerik ile ecnebi müsavidir.
80 - :  Bir kimse elinde bulunan kabili kısmet bir malım baliğ ve âkil bulunan oğlu ile gayri baliğ bulunan diğer oğluna hibe ve teslim etse hibe
tamam olmaz. Çünkü evlâda yapılan bir hibe, onun kabzile tamam olur. Bu hâdisede ise şüyu, kabza manidir.
Fakat bu malı evvelâ -büyük oğluna teslim edib badehu bunu şu iki oğluna hibe edecek olsa sahih olur. Tenkihi Hâmidiî.
81 - :  Kabili kısmet olan bir malın hissei şayiasını bir şahsa hibe etmek isteyen kimse, bu hisseyi o şahsa satıb semeninden zimmetini ibra
etmelîdir. Bu suretle maksad, hâsıl olmuş olur. Bu, bir çarei serîdir. Haramdan vikaye veya helâle isal eden bir çare, bir mahlası şer'î ise güzeldir.
82 - : Bir kimse kabili kısmet olan bir malını iki şahsa veya bir cemaate birden hibe ve teslim etse hisselerini zikr etsin etmesin, imamı Azama
göre hibe, fâsid olur. Bu halde hibe, bâtıl olmadığından kabz ile fasidin mülk sabit bulunur. Müfta bih olan budur. Hindiyye, Hidayc. Çünkü
mevhubün lehlerin teadüdüne mebni taraflarından şüyu bulurmuşdur.
îmameyne gelince bu hibede icmal bulunursa, yani : hisseler zikredilmemiş olursa hibe caiz ve o kimseler bu mala münasafaten mâlik olurlar.
Çünkü temlik birden yapılmışdır. Bunda şüyu tahakkuk etmez,
Kezalik : bu malı yarısı bir şahsa, diğer yarısı da başka bir şahsa aid olmak üzere hibe etse imameyne göre hibe caiz olur. Çünkü bu tafsiİ, icmal
haline değildir. Bu cihetle tafsil lâğv olmuş ve her ikisi bu mala münasa faten malik bulunmuş olur. Amma bu malı sülüsam birine, sülüsü de
diğerine aid olmak üzere hibe edib onlar da kabz etseler bu hibeler yalnız imam Muhammede göre caiz olur. Çünkü vâhib tarafından akd ve teslim
birden vuku bulduğundan bunda tafsil ve ademi tafsil müsavidir, imam Âzam ile imam Ebu Yusüfe göre ise caiz olmaz. Zira bu hibe, ıtlak halinde
caiz olmayacağından tafsil halinde de bitarikü'evlâ caiz olmaz. Maamafih bu tafsil, icmal haline muhalif olduğundan bu tafsile itibar lâzım gelir.
Bu mute ber olunca da her birine o malın bir cüz'i şayiinde m'be akdi icab edilmiş gibi bulunur ki bu, caiz değildir. Mebsutı Serahsî.
83 - : Bir kimse, bir malını iki kimseye muhtelif akidler ve kabızlar ile hibe etse veya müttefik bir akıd ile hibe etdiği halde kabızlar muhtelif
bulunsa bu hibe bilittifak caiz olmaz. Fakat akidlerde, kabzlarda birlikde bulunsa veya akidler muhtelif    olduğu halde kabzlar müttefik    bulunsa
hibe, İmamı Azama göre yine caiz olmaz. îmam Ebu Yusuf ile imam Muhammede göre ise caiz olur. Bu hususda imamı Azamın delili racih
görülmekdedir. Nütef, Tashihi Kudurî.
84 - : Mevhubün leh tarafından olan şüyu, imamı Azama göre hibenin cevazına ve tamamiyetine mani ise de mutasaddakun aleyh tarafından olan
şüyu, sadakanın tamamiyetine münafi değildir. Çünkü sadaka livechillâh olduğundan onda teaddüd yokdur.
Binaenaleyh bir kimse, kabili kısmet olan bir malını iki fakire tasadduk ve birlikde teslim etse sahih olur. Amma bir kimse, kabili kısmet olan bir
malının meselâ : yarısını bir fakire sadaka olarak verse nafiz olmaz. Belki hibede olduğu gibi badel'ifraz teslim etmelidir ki sadaka tamam olsun.
Bahri Raik, Ankaravî. îmameyne göre mevhubün leh tarafından olan şüyu, hibenin cevazına mani değildir. Hindiyye.
85 - : Yalnız vâhibe nazaran mevcud olan şüyu, hibenin tamamiyyeti-ne mani olmaz. Şöyle ki : iki kimse müştereken malik oldukları kabili kısmet
bir hanelerini bir şahsa hibe ve tamamen teslim o şahıs da kabz etse hibe tamam olur. Çünkü bunda mevhubün leh bakımından şüyu bulunmadığı
gibi teslim de, kabz da cümleten vuku bulduğundun bu cihetli: şüyu bulun-mamışdır. Hidaye, Kuhuştanî.
86 - :  Hibenin tamamiyyetine mani olan §üyudan maksad, şüyu muka-rindir, şüyuı tarî değildir. Çünkü şüyuu turî, mevlıubün lehin mülkünde vaki
olmuş olacağından evvelce sahih ve tamam olarak münakid olan hibeyi ihlâl etmez.
Binaenaleyh bir kimse, kabili kısmet olan bir malının tamamını bir şahsa hibe ve teslim etdikden sonra bunun yarısından rücu etse bu, bir şüyuu tan
olur da hibenin tamamiyyetine mani olmaz, yarısı mevhubün lehin malı olarak kalır.
Nitekim bir kimse marazı mevtinde hanesinin tamamını bir şahsa hibe ve teslim edib bundan başka terikesi bulunmadığı gibi vârisleri de bu hibeye
icazet vermeseler bu hanenin sülüsamnda hibe bâtıl olursa da bir sülüsünde baki kalır.
imam Ebu Yusüfden bir rivayete göre şüyuı tarî de hibeyi ibtal eder. Haniyye, Reddi Muhtar.
87 - : Mevhubün kısmen  bil'istihkak ve bilbeyyine zabt edilmesinden dolayı arız olan şüyu,  racih görülen kavle nazaran şüyuu tarî  kabilinden olub
hibenin tamamiyyetine mani olmaz. Fakat diğer bir kavle göre §üyuı mukarin kabilinden olub hibeye münafi bulunur.
Meselâ : bir şahsa hibe ve teslim edilen kabili kısmet bir hanenin yarısına bir müstahik zuhur edib bunu beyyine ile isbat etse hibe birinci kavle
göre diğer yarısında hali üzere kalır. İkinci kavle göre ise tamamen bâtıl olur.



Bu istihkak, vâhibin ikrariyle sabit olduğu takdirde zahir olan bunun lağv olmasıdır. Çünkü bu ikrar, mevhubün lehin aleyhinde olmakla bâtıldır.
Buna binaen mevhub, mevhubün lehin elinden alınamaz.
88 - : Hibede bir malın kabili kısmet olub olmaması, mevhubün lehin hissesi bakımından aranır. Şöyle ki : bir kimse meselâ bir hanesini üç oğluna
hibe edib de o hanenin üç kısma ayrılması kabil bulunsa hibe sahih olmaz, fakat üç kısma değil, iki kısma taksimi mümkün olsa hibe sahih olmuş
olur.
Kezalik : bir kimse iki kısma taksimi kabil olan bir hanenin dörtde birini bir şahsa hibe etse caiz olur. Çünkü mevhub, kabili kısmet bulunmamış
demekdir. Tenkih.
89 - : Mücerred hibe zamanındaki    şüyu, hibenin tamamiyyetini ihlâl etmez.
Binaenaleyh bir kimse kabili kısmet olan bir hanesinin bir kısmını birine hibe ve badehu taksim ederek o kısmı teslim etse hibe sahih olur.
Kezalik : böyle bir malın meselâ : yarısı bir şahsa hibe ve henüz teslim edilmeden diğer yarısı da yine o şahsa hibe edilerek tamamı birden teslim
edilse hibe .sahih olur.
Nitekim böyle bir malın tamamı birden hibe edilib müteferrikan teslim edilmesi halinde de hibe sahih olur. Hindiyye, Bahri Raik.
90 - : iki şerikden biri diğerine hitaben : «Rıhından = kârdan hissemi sana hibe etdim» dese bakılır ; Eğer bu kâr, kabili kısmet bir mal olub hibe
"zamanında mevcud ise bu, hibei muşa kabilinden olacağı cihetle sahih olmaz. Amma bu malı şerik istihlâk etmiş ise hibe sahih olur. Çünkü bu
halde bu hibe, bir iskat demekdir. Hindiyye.
91 - : Hibe hususunda meşgul, muşa hükmündedir. Binaenaleyh şagili hibe caiz ise de meşgulü hibe caiz değildir.
Şöyle ki : vâhibin kendi mülkünü işgal eden bir malını birine hibe etmesi sahilidir. Fakat vâhibin mülkiyle meşgul bulunan bir malını birine hibe
etmesi sahih değildir.
Meselâ : bir kimse hanesi içindeki bir muayyen mikdar eşyasını birine hibe ve o eşyayı yalnızca veya hane ile beraber teslim etse o eşya hakkında
hibe tamam olur.
Kezalik : bir hayvanın üzerindeki yük, hibe ve yalnızca veya o hayvan ile beraber teslim edilse yük hakkında hibe tamam olur.
Fakat bir kimse hanesini içinde eşya bulunduğu halde birine hibe ve teslim etse hibe sahih olmaz. Belki bu haneyi o eşyadan tahliye etdikden sonra
teslim etmeli veya o eşyayı da hibe ederek hane ile birlikde teslim eylemelidir ki hibe sahih ve nafiz olsun. Tahtavî.
92 - : Meşgul bir şeyin hibesinde tahliye ve teslimden sonra kabza izin verilmesi lâzımdır.    Bundan evvel verilen izin, muteber    değildir. Nitekim
tahliyeden evvel vuku bulan teslime de itibar yokdur.
93 - :  Bir kimse,  hanesini içinde  kendisi  veya  ehli  sakin  bulunduğu halde bir şahsa hibe ve teslim etse sahih olmaz. Fakat bu hanede yabancı,
hür bir kimsenin mukim bulunması teslimine mani değildir. Çünkü bu takdirde hane meşgul sayılmaz. Kaidiyye, Hindiyye.
94 - : Meşgulün hibesinin   sahih olmaması    meselesinden şu üç husus müstesnadır : Şöyle ki :
(1) : Bir kimse, gayri baliğ evlâdına kendi eşyasiyle meşgul bir malını hibe etse sahih olur.
(2)  : Bir kadın, içinde eşyası bulunub kocasiyle beraber ikamet etdiği hanesini kocasına hibe etse sahih olur.
(3) : Bir kimse, kendi hanesini bir şahsın eşyasiyle meşgul olduğu hakle o şahsa veya başka birine hibe ve eşya ile beraber teslim etse hane
hakkında hibe sahih olur. Çünkü bu suretlerdeki işgal, mevhubun teslim ve tesellümüne mani olacak tarzda değildir. Behce, Ali Efendi,
95 - : Bir kimse, hanesini bir şahsa hibe etdiği meclisde : «Bu hanemi buna ve teslim etdim, bu hanenin içinde asla bir şey kalmadı» diye ikrar ve
işhad etse de badehu vefat eylese bu ikrarı sahih bulunmuş olur. Artık vârislerin ; «Bu hane hibe ve teslim esnasında vâhibin eşyasiyle meşgul idb
diye iddiaları mesmu olmaz. Ali Efendi, Behce Hamişi.
96 - : Meşgul ile şâgil, ayrı ayrı hibe ve müteferrikan teslim edildikde bakılır  :  eğer evvelâ meşgul, meselâ  :  hane hibe ve meşgulün teslim
olunursa hibe sahih olmaz. Fakat evvelâ şâgil, meselâ  :  hanedeki eşya    hibe ve teslim olunur da badehu meşgul hibe ve teslim edilirse her iki
hibe de sahih olmuş olur. Hindiyye.
97 - : Meşgul olan bir malı hibenin tamamiyyeti için evvelâ onu şâgil olan mal, mevhubun lehe emanet olarak teslim edilmeli, ondan sonra da o hibe
edilen mal, teslim olunmalıdır. Bu halde hibe ve teslim sahih olur. Bu, bir çarei şer'îdir. Hamevî.
98  - : Mukataah vakıf bir yer veya arzı mirî üzerindeki mülk hanenin bir şahsa hibesi caizdir. Çünkü bu hanenin o yerlere ittisali, zaif olduğundan
muşa hükmünde değildir. Vâhibin o yerlerde hakkı tasarrufu yine baki kalır,  lîu haneyi mevhubüıı  lehe ref etdirebiliı-.
Fakat bir kimse, arsası mukataah vakıf, eşean ise mülk olan bahçesinin arsasını mütevellinin izniyle ferağ etmeden eşcarım, yahud arsası arazü
milliyyeden, kurumu ise mülk bulunan bağının yerini sahibi arzın izniyle ferağ eylemeden bu üzüm çubuklarını bir yabancıya veya kendisinin âkil
ve baliğ olan evlâdına hibe etse sahih olmaz. Çünkü bu ağaçların, çubukların kökleri yere girmiş, tedahül eylemiş olmakla muşa hükmünde
bulunmuşdur. Anıma bunları gayri baliğ evlâdına hibe etmesi sahihdir.
Kezalik arsası vakıf veya araziyi nıilliyeden olub binası veya ağaçlan mülk bulunan bir bahçenin arsası usulen bir şahsa ferağ edildikden sonra o
şahsa binası da, ağaçları da hibe ve teslim edilse hibe tamam olmuş olur. Ebussuudı Imadî, Fetavası Ali Efendi.
99 - :  Hibe ve teslim edilen mülk bir arsaya veya araziye üzerindeki binalar, ağaçlar da zikr edilmeksizin dahil olur. Fakat hibe veya tesadduk
edilen araziye zikr edilmedikçe ekinler dahil olmayacağı gibi hibe edilen ağaçlara da zikr edilmedikçe üzerindeki meyvalar ve mütekavvim bir
halde bulunan yapraklar dahil olmaz. Bu halde hibe bir kavle göre mevkuf, diğer bir kavle göre fâsid olur. Çünkü bunlar teslime manidir.
100  - : Münferiden hibesi caiz olan şeyin mevhubdan istisnası da caizdir.
Meselâ : Bir kimse bir ağacın üzerindeki meyvalardan şu kadar kıyye si kendisine kalmak üzere bakisini bir şahsa hibe ederek ağaçdan toplamasına
izin verse hibesi sahih olur.
Fakat münferiden hibesi caiz olmayan bir şeyin mevhubdan istisnası caiz olmaz. Meselâ : bir kimse, yüklü bulunduğu yavrusu kendisine kalmak
üzere bir kısrağını bir şahsa hibe ve teslim etse hem kısrak, hem de yavrusu o şahsın olmuş olur. Çünkü bu yavru, henüz bir mütekavvim mal
olmayıb vasf kabilinden bulunuduğu cihetle hakkında müstakülen hibe akdi cari olamaz. Binaenaleyh bunun hibeden istisnası, muktezayı akde
muhalif bir şartı fâsid kabilinden bulunmuş olur. Şartı fâsid ise hibeye münafi değildir. Inaye.
101 - : Hibei faside dahi kabz bulununca    müfta bih olan kavle göre mülkiyet ifade ederse de şu üç hususda hibei sahihadan ayrılır :
(a) : Sahih hibeden rücua mani olan şeyler, fâsid hibeden rücua mani olmaz. Meselâ : vâhib ile mevhubün leh arasında zevciyet veya neseben



karabeti mahremiyye bulunsa bile yine vâhib bu fâsid hibeden rücu edebilir. Vâhibin vefatından sonra da vârisleri rücu edebilirler.
(b) - : Sahih hibede, mevhub,  mevhubün lehin elinde helak  olsa veya mevhubün leh tarafından itlaf edilse mevhubün leh üzerine zaman lâzım
gelmez. Fâsid hibede ise mevhub, mevhubün lehin, elinde helak olsa veya istihlâk edilse mevhubün lehe zaman lâzım gelir. Meselâ : bir kimse, bir
şahsa on lira teslim edib bunun beş lirası senindir, beş lirasını da fülâne tesli met» yahut «bunun beşi sana hibedir, beşi de elinde vediadır»
dedikden sonra bu on lira o şahsın elinde telef olsa beş lirası    hibenin muşa olmasına mebni fesadından dolayı mazmun olur, Diğer beş lirası ise
emanet olduğundan mazmun bulunmaz.
Şayed o şahıs, bu on liradan beşini istihlâk etdiği halde diğer beşi de elinde telef olsa üzerine yedi buçuk Uranın zamanı lâzım gelir. Çünkü beş
lirası müşaa mebni fâsid bir hibeye müstenid olduğundan mazmundur, istihlâk edilen beş liranın yarısı emanet olmakla mazmun olmayıb diğer
yansı da mazmundur ki, mecmuu yedi buçuk lira eder. Haniyye.
Bazı şartlara göre fâsid hibede helâkdan dolayı zamanın lüzumu, mevhubün leh, mevhubu kendi sun'iyle itlaf etdiği veya vâhibin sarahaten izni
olmaksızın kabz etmiş bulunduğu takdirdedir, Şürünbülâlî.
(c) - : Sahih hibede vâhibin mevhubu teslim için tahliye etmesi, yani : mevhub malı mevhubün lehin alabileceği bir vaziyetde bulundurması kabza
ruhsat sayılır. Fâsid hibede ise böyle bir tahliye bü'ittifak kabza ruhsat sayılmaz. (18) inci meseleye müracaat!
(Malikîlere göre kabili kısmet olmasa damüşaın kısmen hibesi sahihdir. Bu halde müşaın tamamı mevhubün lehe teslim edilirse kabz hâsıl olur.
Mevhubün leh bunun bir kısmına hibe yoliyle temellük eder, bir kısmı da elinde vedia bulunmuş olur. Elmizanül'kübra.)
(imam Şafüye göre de kabili kısmet olsun olmasın müşaın hibesi her halde caizdir.)
(Hanbeli mezhebine göre de muşa olan bir mal, menkul olsun, gayri menkul olsun, kabili kısmet bulunsun veya bulunmasın, şerike de, başkasına
da hibe edilebilir. Ve bu hibe, lâzım olur. Şu kadar var ki menkul olan bir müşaın başkasına hibesi lâzım olursa da kabzı için şerikin izni
muteberdir. Çünkü bunun kabzı şerikin hissesini kabz ile kabil olabilir. Bu halde mevhubün leh, o malın bir kısmını hibeye mebni temellük

suretiyle, bir kısmını da emanet olarak kabz etmiş olur. Keşşafül'kına.) 
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Borçların Hibe Ve İbrası 
 
102 - : Bir kimse, bir şahsın zimmetindeki alacağım o şahsa hibe edebilir. Bu hibe intihaen bir ibra mahiyetinde olduğundan bununla borç kabule
muhtaç olmaksızın zimmetden sakıt olur. Çünkü ibra bir iskatdır, iskatat ise kabule mütevakkıf değildir. Nitekim bir kimse borçlusunu ibra edib
borçlusu da o ibra meclisinde sükût etse alacağı sakıt olur. îşte hibede de böyledir. Esah görülen kavi de budur.
Binaenaleyh bir kimse, bir alacağını bir şarta talik etmeksizin medyununa derhal hibe etse bu alacak sakıt olur. Artık bundan rücu edilemez.
îmam Ebu Yusüfe göre ise bu hibe kabul bulunmadıkça sahih, deyn sakıt olmaz.
103 - : Borcun borçluya hibesi, red ile merdud olur. ibrada da hüküm böyledir. Bu halde borç sakıt olmaz. Çünkü bu hibe, min vechin temlik
olduğundan redde mahaldir. Medyunun borcu kabule mecburiyeti yokdur. Bunu kabul, izzeti nefsine dokunabilir. Ve bu hususda başka
mülâhazası da bulunabilir.
Şu kadar var ki alacaklı borcu medyuna hibe etdiği halde medyun, kabul ve red etmeksizin meclisden ayrılıb bir kaç gün sonra gelerek red etse
sahih olan kavle göre bununla borç red edilmişolmaz. Hindiyye. Çünkü red, meclisi ibrada olmalıdır. Ercah olan kavi budur.
104 - :  Medyuna bağışlanacak borcun mikdaren malûmiyeti şart değildir.
Binaenaleyh bir kimse medyununun zimmetinde ne kadar matlûbu olduğunu bilmediği halde anı kendisine hibe etse veya halâl etse bu alacak sakıt
olur. Velev ki bu hibe, medyunun talebi, istihlâkle bulunması üzerine olsun.
Şu kadar var ki, İmam Muhammede göre alacaklı, alacağının mikdarı-nı bilmediği halde mücerred medyununun talebine mebni bunu kendisine
bağışlasa medyun borcdan hükmen berî olursa da diyaneten berî olmaz. Fakat imam Ebu Yusüfe göre hem hükmen hem de diyaneten berî olur.
Müfta bih olan da budur. Velvaliciyye. Çünkü sakıtın cehaleti iskatın sıhhatine mani değildir. Bir de alacaklı kendi arzusiyle bu hakkından vaz
geçmiş bu-lunmakdadır.
105 - : Bir kimse, medyununa hitaben  :  «Şu kadar alacağımın meselâ yarısını bana vermek şartiyle mütebakisini sana hibe etdim» veya
mütebakisinden seni ibra eyledim» deyib o da bu şartı kabul ve ıvezi ita etse borç sakıt olur, artık rücua mahal kalmaz.
106 - : Bir kimse, bir şahsın zimmetindeki alacağının bir kısmını ona hibe edebileceği gibi müşterek alacaklılardan her biri veya bir ikisi de
hissesini  borçluya  hibe edebilir.  Çünkü deyn borç, kabili kısmet olmayan mallar kabilindendir. Bu cihetle kısmen hibe ve ibrası sahilidir.
107 - : Bir kimse, bir şahsın zimmetinde bir mikdarı muaccel, bir mikdarı da müeccel olan alacağının bir kısmım o şahsa hibe etse bu hibesi bu iki
borca münasafaten münsarif olur. Çünkü bu iki borcdan birini ibra hususunda tercihe medar yokdur.
Binaenaleyh medyunun bilfarz bin kuruş muaccel, bin kuruş da müeccel borcu olub alacaklı tayin etmeksizin beş yüz kuruş alacağım hibe etse iki
yüz elli kuruş muaccelden, iki yüz elli kuruş da müeccelden sakıt olmuş olur. Hindiyye.
108 - : Deynin medyuna hibe edilmesi için zimmetinde baki olup henüz
istifa edilmemiş olması şart değildir.
Binaenaleyh bir kimse borçlusundan alacağım aldıkdan sonra : «Ben sendeki alacağımı sana bağışladım» dese bu hibe, sahih olur. Bu halde borçlu
vermiş olduğu meblâğı istirdad edebilir. Hindiyye.
109 - : Bir kimse, bir şahsın borcunu dayinine teberrüan tediye etdik-den sonra dain, bu borcu o şahsa tyağışlasa, meselâ : «Ben alacağımı
medyunum olan fülân şahsa hibe etdim« veya «onu bu borcundan ibra eyledim» dese o müteberri olan kimse, vermiş olduğu meblâğı geri alabilir.
Hindiyye. Çünkü bu halde o kimsenin teberru zaid, maksadına münafi olmuş olur.
110 - : İki kimse, müştereken malik oldukları sağılır bir hayvanın sü-dünü almak üzere her birinin yanında meselâ on beş gün kalmasına bırrıza
karar verseler bu, bâtıl mühayee olur, hiç birine fazla alacağı süd helâl olmaz, velev ki şeriki helâl kılsın. Çünkü bu, kabili kısmet olan bir müşaın
hibesi dı.Tiıekdir.  Meğer  Ui  fazla südü  istihlâk etmiş olsun.  Bu  takdirde helal edilebilir. Zira bu, deyni  hibe kabilindemlir. Doy m i hibu ise
nıüşuun da caizdir. Hindiyye (88) inci meseleye müracaat!.
111 - : Bir kimse, birisinin zimmetindeki alacağına kefil olan şahsa bu alacağını hibe veya sadaka olarak bağışlayabilir. Ve bu kefili de bundan ibra



da edebilir. Şu kadar var ki, kefilin bunu kabul etmesi lâzımdır. Kabul etme-yib red etdiği takdirde hibe veya sadaka tamam olmuş olmaz. Bahri
Raik, Hindiyye.
112 - : Bir dayinin vefatında   varislerinden biri hissesine düşen deyni, medyuna bağışlasa hibesi sahih olur. Fetavâyı Ali Efendi.
113 - : Bir kimse, alacağım vefatını haber aldığı borçlusuna helâl etse veya anı borcundan ibra eylese de bilâhare borçlusunun berhayat olduğu
sabit olsa artık bu alacağını ondan isteyib alamaz. Ankaravî
114  - : Bir dain, alacağını medyununun vefatından varisine hibe edebilir. Bu sahihdir. Velev ki terikesi düyuna müstağrak bulunsun. Vâris bu
hibeyi red ederse merdud olur. Fakat îmam    Muhammedden bir kavle göre merudu olmaz.
Dain, alacağım varislere veya bazılarına hibe etse hepsine hibe etmiş olur. Çünkü bunu asıl meyyit olan medyuna hibe etmiş gibidir. Ankaravî,
Mebsutı Serahsî.
115 - : Dain, medyunu vefatından sonra da ibra edebilir. Varisi bunu red etse îmam Ebu Yusüfe göre merdud olur. imam   Muhammede göre ise
merdud olmaz. Ankaravî. Dain, varislerinden birini    alacağından ibra etse yalnız bu varisin nasibinde sahih olur. Hindiyye.
116 - : Borcu borçludan başkasına temlik bâtıl ise de kabzına sarahaten izin verilib kabz edilince sahih olur. Şöyle ki : mevhubün leh bu suretle
kabza vekil olmuş olur. Artık borcu gidibmedyundan kabz edince evvelâ alacaklı namına bilvekâle kabz, badehu kendi nefsi için de bü'asale kabz
etmiş sayılır. Hattâ alacak şey meselâ : gümüş para olduğu halde mevhubün leh bunun yerine altın para alsa hibe yine tamam olmuş olur.   Çünkü
mevhubu kabz etmek hakkı mevhubün lehe aid olduğundan onu istibdale de seîâhiyet-dar bulunmuş olur. Vakıâtı Hisamiyye, Imadiyye.
(Şafiî fukahasına göre hibei zımniyye izne ihtiyacdan müstesnadır. Şöyle ki : borçluya borcdan ibra, bir hibei zımniyyedir. Bu, kabule ve kabz için
izne muhtaç değildir. Borcu medyune hibe veya tesadduk da manen ibra olduğundan kabule muhtaç değildir. Fakat borcu medyunun gayrisine hibe
veya tesadduk, esah olan kavle göre batıldır. Çünkü bu, makdurütteslim değildir. Zira medyundan kabz edilecek şey, aynidir, deyn değildir.
Mevhub olan ise deyndîr. Tuhtetül'muhtac.)
(Malikîlere göre bir kimse, alacağım medyununa hibe edebileceği gibi medyunun varislerinden bazılarına da hibe edebilir.
Doyni medyuna hibenin sıhhati için medyunun    kabulü lâzımdır. Kabul etmeden vâhib vefat etse hibe bâtıl olur.  Medyunun gayrisine hibenin sın
hati için de işhad lâzımdır. Şerhi Muhammedi Hırşî, Elmüdevvenetül'kübra.)
(Hanbelî fukahasına göre bir kimse, alacağını medyununa hibe etse veya medyununu alacağından ibra eylese veya alacağını medyununa helâl kıl-
sa sahih olub kabule muhtaç olmaksızın alacağı sakıt olur. Velev ki medyun bunu red etsin. Çünkü bu, bir iskat olduğundan kabule muhtaç
bulunmaz. Nitekim hakkı kısas, hakkı şuf'a, hakkı kazaf da kabule muhtaç olmaksızın iskat edilebilir. «Alacağımı sana tesadduk etdim» veya

«alacağım^ dan seni afüy eyledim» denilmesi de böylece şahindir, Elmuğnî.) 
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Kasırlara Yapılan Hibeler  :
 
117 - : Çocuklar, mecnunlar, matuhlar gibi kasırına hibe yapılabilir, sadaka verilebilir. Bunların kabulleri ve kabzları velîlerine, vasîllerine veya
mürebbilerine aiddir.
Şöyle ki : bu hususda evvelâ baba, sonra babanın babası, daha sonra bunların vasileri, bunlardan hiç biri bulunmadığı takdirde de bunların mü-
rebbileri, yani : kendilerinin hacr ve terbiyelerinde bulundukları sair kimseler bu kabul ve kabza selâhiyetdar bulunmuş olurlar.
Şu kadar var ki, bir çocuk mümeyyiz bulunursa onun da kabul ve kabzı muteber olur.
118 - : Bir kimse, babası veya dedesi veya vasisi veya -bunların bulunması yahut gaybeti münkatıa ile gaib bulunmaları halinde -mürebbîsi olduğu
gayri baliğ bir çocuğa veya bir mecnunı mutbaka malûm ve bunlara nafi bir malını hibe etse mücerred icab ile, yani : yalnız kendisine hibe
etmesiyle hibe tamam olur, ayrıca kabza ihtiyaç kalmaz. Velev ki o mal, bu vâhibin yanında bulunmayıb başkasının nezdinde vedia veya ariyet
bulunmuş olsun. Bu hibenin tamamiyyeti o malı, müstevdaın veya müsteîrin elinden almaya tevakkuf etmez.
Mürebbî; ana, kardeş, dayı gibi akribadan olabileceği gibi mültekıt gibi yabancılardan da olabilir.
119 - : Bir kimse, gasıbın veya mürtehinin veya müddeti içinde müste-cirin veya mevhubün lehin elinde bulunan bir malını velayeti veya vesayeti
veya hacir ve terbiyesi altında bulunan bir çocuğa veya bir mecnuna bağış-lasa bununla hibe münakid olmaz. Çünkü o mal, kendisinin elinde
değildir. Belki o malı başkası kendi namına kabz etmiş bulunmakdadır.
Meselâ : bir kimse, başkasına bilâ ıvez hibe ve teslim etmiş olduğu bir malını kendi sagir oğluna hibe etse bunun hükmü olamaz. Velev ki evvelki
hibesinden rücu ederek o malı bilâhare istirdad etsin. Mecmaül'enhür, Ali Efendi.
Fakat bir kimse, müstevdaınm elindeki bir malını böyle kendi çocuğuna hibe etse akd tamam olur. Çünkü müstevdaınm eli kendi eli
mesabesin dedir. Bahri Raik.
120 - : Bir kimse, kendisinin velayeti veya vesayeti veya hacr ve terbiyesi altında bulunan bir çocuğa bir malını    hibe edince ilâm ve işhadda
bulunmalıdır, ilâm, kabz menzilesindedir. Işhad da ileride kendisinin veya varislerinin hibeyi inkâra mahal kalmamak içindir. Bezzaziyye, Reddi
Muhtar.
121 - : Bir çocuğun babası ve ceddi sahihi veya vasisi var iken hacr ve terbiyesinde bulunduğu mürebbisinin o çocuğa hibesi tamamiyet ifade
etmez. Belki bu velîsinin veya vasisinin kabzı lâzım gelir.
Hattâ bir kimse, hacr ve terbiyesinde bulunan sagîr hafidine babası mev-cud olduğu halde bir malını hibe etse tamam olmaz. Belki o malı o sagîrin
babasına teslim etmesi lâzım gelir. Ve illâ hibenin hükmü olamaz. Inaye, Netice, Mülteka.
122 - : Mümeyyiz olsun   olmasın bir çocuğa velîsinden,    vasisinden ve mürebbisinden başka bir kimsenin yapacağı hibeyi veya sadakayı velîsinin
veya vasisinin ve bunlar bulunmamakla mürebbîsinin kabz etmesi kâfidir. Bununla hibe tamam olur. Şu kadar var ki bu hibe çocuk hakkında nafi
olmalıdır. Hattâ bu takdirde çocuğun velîsi veya vasisi var iken hacr ve terbiyesinde bulunduğu mürebbisi bu hibeyi veya    sadakayı kabz edecek
olsa racih görülen kavle göre bu kabz da kifayet eder. Kadıhan'a göre sahih ve müfta bih olan da budur. Reddi Muhtar Tekmilesi.
Mebsutı Serahsîde deniliyor ki : bunda çocuk için fazla menfaat vardır. O mürebbî, velîsinin halefi sayılır. Bu cihetledir ki bu çocuğu hıfz ve
terbiye hususunda başkalarına müfeccahdır, başka bir yabancı bu çocuğu elinden alamaz.
Mecnun ile mecnune, matuh ile matuhe de bu hükümdedir.



123 - :  Mümeyyiz bir çocuğa yapılan nafi bir hibe, bizzat kendisinin kabul ve kabzı ile de tamam olur. Velev ki velîsi veya vasisi bulunmuş olüun.
Çünkü bu, kendisi hakkında bir nef'i mahzdır. Maamafih bunun hibeyi reddi de muteberdir. Hatla hakkında muzir olan bir hibeyi kabul etse de sahih
olmayacağından vahibine reddi lâzım gelir.
Mümeyyiz bulunmayan bir çocuğun namına yapılan bir hibeyi kendisinin kabul ve kabz etmesi ise muteber değildir. Her halde velisinin veya
vasisinin veya mürebbesinin. kabul ve kabzına ihtiyaç vardır. Hediye, sadaka da bu hükümdedir. Ebussuud, Şürünbüiâlî.
124 - : Mümeyyiz bir çocuğa yapılan hibeyi velîsi red etdiği halde kendisi hibe meclisinde kabul etse sahih olur. Reddi Muhtar.
125 - : Bir sagire için zifafından sonra hibe edilen şey'i velisi, meselâ : babası ve mümeyyize ise kendisi kabz edebileceği gibi kocası da kabz
edebilir. Çünkü bu takdirde işleri kocasına tefviz edilmiş olur. Mücameate mütehammil olsun olmasın müsavidir. Fakat zifaf vuku bulmamış ise
kocası kabz edemez.
Kezalik : sagîrenin başkaları zimmetinde olan alacağını da kocası kabz edemez. Bahri Raik.
126 - :  Bir kimse, hali sıhhatinde gayri baliğ oğullarından her birine meselâ : şu kadar re's koyun, ve şu kadar sığır, ve şu kadar akçe hibe ey-lese
vefatından sonra bu çocuklar baliğ olunca bu hibe edilen şeyleri teri-kesinden almaya kadir olurlar. Abdurrahim.
127 - : Bir kimse, çobanının elinde bulunan koyunlarının şu kadar adedini gayri baliğ evlâdına, meselâ  : sagîre kızına hibe etdiği halde bunları
ifraz etmiş bulunmasa hibe sahih olmuş olmaz. Fakat eciri hassmın elinde bulunan şu kadar koyunlarını bu sagîreye hibe ve işhad etse sahih olur1.
Vefatında varisleri bu hibeyi tutmayız diyemezler. Abdurrahim.
128 - : Bir kimse, dikdiği bir ağaç   hakkında : «Ben bunu fülân sagir oğlumun ismine gars ediyorum» dese bu hibe olmaz. Fakat : «ben bunu fülân
sagir oğlum için kıldım» veya «bunu oğlumun ismine kıldım» dese hibe olur: Çünkü nâs bununla temlik kasd ederler. Haniyye.
129 - : Bir çocuğun malından, gerek mümeyyiz olsun ve gerek olmasın, hibe veya sadaka verilmesi veya kendisine verilen hibaye ıvez verilmesi
caiz değildir. Hattâ buna bulûğundan sonra icazet verse de muteber olmaz. Çünkü bâtıl bir akde icazet lâhik olamaz. Fakat bulûğundan sonra
dilerse yeniden hibede bulunabilir. Bu halde verilen ıvez dahi sahih olmayacağından mevhubün leh, mevhubu red ile vermiş olduğu ıvezi istirdad
edebilir. Haniyye, Dürri Münteka.
130 - : Bir çocuğun malını ıvez şartiyle başkasına hibe etmek, îmamı Âzam ile İmam Ebu Yusüfe göre caiz değildir. Velev ki ıvez, mevhub maldan
ziyade olsun. Çünkü bu hibe biyadeyen teberru mahiyetindedir   Bir kimse ise sagir evlâdının malından teberruda bulunamaz. Zeyleî, Tahtavi.
(Malikilere göre bir kimse, sagir veya sefih olan evlâdının bir malını ıvez mukabilinde başkasına hibe edebilir. Kezalik : sagir evlâdına ıvez
mukabilinde verilen bir hibeyi kabul edebilir. Çünkü bu hibe, beyi hükmündedir. Hir üiitfirİn IjhIhımı ihc onun h;ıkkın<!<ı müb;ıy.'iml;ı
bulunabilir. Klnuuk'V-venetül'kübra, Şerhi Muhtasarı Ebizziya.)
131 - : Bir çocuğun velisi veya vasisi; onun bir hakkını, meselâ:  müteveffa validesinden kendisine movrııa, bir şahsın zimmetinde sabit bir
alacağını o şahsa hibe ve zimmetini dâvadan ibra edemez, etse sahih olmaz. Çocuk baliğ olunca bu alacağını o şahısdan isteyib alabilir. Fakat
velisinin veya vasisinin veya vasisinin çocuğa aid, hibe edeceği bir alacak, kendisinin akdiyle sabit olmuş bir şey bulunursa    imamı Âzam ile
îmam muham-mede göre hibe ve ibra sahih olub bumevhubu çocuğa zamîn olur. imam Ebu Yusüfe göre ise bu hibe ve ibra da sahiholmaz. Ali
Efendi.
132 - : Çocuğa ihda edilen şeylerden anası babası, muhtaç bulunmadıkça istifada edemezler.  Bu mubah değildir.  Meğer ki  mevhub,  meyva gibi
bir şey olub istisgar edilmekle çocuk namına ihda edilib bundan valideyninin de yemeleri vahibce maksud bulunsun.
133 - : Bir baba,  evlâdının  malından fakir ise ihtiyacı  mikdarı  yiyebilir. Fakir olmayıb da meselâ  : kırda bulunduğu cihetle başka yiyecek bir şey
bulamadığı takdirde de o maldan kıymetini ödemek üzere yiyebilir. Tatar Haniyye.
134 - : Bir kimse, sagir evlâdına bir libas yaptırsa bilâhare bunu başkasına veremez.  Meğer ki yaptırdığı zaman bunun ariyet olduğunu  beyan
etmiş olsun.
Talebesinden biri için yapdırıb teslim etdiği libas hakkında da hüküm böyledir. Dürri Muhtar.
135 - : Bir kimse kendisine başkası tarafından bir çocuk eliyle gönderilen bir hediyeyi ahb kabul ve tenavül edebilir. Meğer ki bu çocuğun yalan

söylediğine kalben kail olsun. Hindiyye. 
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Marizlerin Hibesi
 
136 - : Varisi ve borcu olmayan bir kimse, marazı mevtinde bütün emvalini birine hibe ve teslim etse tamamında sahih olur. Vefatından sonra te-
rikesine beytülmal emini müdahale edemez. Çünkü bu hibe .kısmen vasiyet mesabesindedir, beytülmal ise mumaileyhden    muahhardır.  Maamafih
hibe edib de henüa teslim etmeden vefat etse hibenin hükmü kalmaz. Çünkü bu muamele, her ne kadar vasiyet mesabesinde ise de lâfzı itibariyle
ibtidaen hibedir. Kabz bulunmadıkça tamam olmaz. Reddi Muhtar.
137 - : Bir kimse, marazı mevtinde  kendisine vefatında varis olacak şahıslardan birine bir malını hibe ve teslim etdikden sonra vefat etse bu hibe,
diğer varislerin icazetlerine mevkuf olur. Binaenaleyh bu varisler, ve-futdan sonra icazet verirlerse nafiz olur, icazet vermezlerse asla sahih ol-
mayıb bâtıl olur. Çünkü marazı mevtde yapılan hibe, vasiyet demek olduğundan varis hakkında sahih olmaz. Bu hibeye mükellef varislerden
bazıları icazet verdikleri takdirde yalnız kendi hisselerinde nafiz olur.
138 - : Marazı mevt halinde yapılan bir hibeye vâhibin vefatından evvel varislerinin icazet vermeleri muteber değildir. Meselâ : bir kadın, marazı
mevtinde mehrini kocasına hibe edib varisleri de buna icazet vrdikden sonra vefatı vuku bulsa bu hibe nafiz olmuş olmaz. Vefatından sonra icazet
vermelidir, ki hibe olsun. Çünkü vâhib, vefat etmedikçe onun malında varislerinin tasarrufa salâhiyetleri yokdur, Ankaravî.
139 - : Zevcesinden başka varisi ve borcu olmayan bir kimse, marazı mevtinde bütün emvalini zevcesine, yahut kocasından başka varisi ve borcu
bulunmayan bir kadın, marazı mevtinde bütün mallarını kocasına hibe ve teslim etse sahih olur. Bu malların beytülmal namına müdahale edilemez.
Çünkü bu hibe, bir vasiyyet demekdir. Başka varis ve dain bulunmadığı cihetle terikenin tamamından muteberdir.
140 - : Bîr kimse, marazı mevtinde bir malını varislerinden birine hibe ve teslim etdikden sonra : «Benim başka varisim de vardır, binaenaleyh bu
hibem nafiz değildir» diye verdiği malı veya iskat etdiği bir alacağını is-tirdad iddiasında bulunsa dâvası mesmu olmaz.    Çünkü bu hibeyi varisine
marazı mevtinde yapmış olduğu vefat etmedikçe taayyün edemez. Şu kadar ki bilâhare bu marazdan vefat edince sair varisleri bu hibeyi kabul etme-



yib bundan hisselerini isteyib alabilirler.
141 - : Varisleri bulunan bir kimse, marazı mevtinde bir malını vefatında varisi olmayacak bir şahsa ıvez şartı olmaksızın hibe ve teslim etse
vefatında teçhiz ve tekfini ve düyunu çıkdıkdan sonra baki terikesinin sülüsünden nafiz olur.
Binaenaleyh terikesinin sülüsü müsaid ise veya müsaid olmadığı halde varisleri müciz bulunurlarsa mevhub mal, tamamen mevhubün lehe aid olur.
Fakat terikesinin sülüsü müsaid olmadığı gibi varisleri de ziyadeyi müciz bulunmazlarsa terikesinin sülüsü müsaid olduğu mikdarda hibe sahih olub
mütebakisini varislere iade etmeğe mecbur olur.
Meselâ : varislere aid terikenin mecmuu dokuz yüz lira olduğu halde mevhubün mikdan dört yüz lira bulunsa varislerin ademi icazetleri takdirinde
yüz lirasının kendilerine red edilmesi icab eder.
142 - : Bir kimse, marazı mevtinde bir malını varisi olmayan bir şahsa o malın üçde ikisinin kıymetine muadil veya daha ziyade bîr ıvez vermek
şartiyle hibe ve teslim etse başka malı bulunmasa bile hibe sahih olur. Fakat bu ıvez üçde İki nisbetinden noksan bulunursa vahibin de başka malı
bulunmazsa mevhubün leh muhayyer olur :Dilerse bu ıvezi üçde iki kıymetine iblâğ eder, ve dilerse hibenin tamamını red ederek ıvezi geri alır.
Mevhubün leh tarafından şart edilmeksizin verilen ıvez hakkında da hüküm böyledir. Hindiyye.
143 - : Bir kimse, marazı mevtinde meselâ  :  üç bin lira değerindeki bîr hanesini başka malı olmadığı halde haricden bir şahsa bin lira kryme-
tindeki bir dükkânını ıvez vermek şartiyle hibe ve teslim etse bu, intihaen bir beyi muamelesi olduğundan bunda şüf'a cereyan eder.    Binaenaleyh
şüf'adar, bu dükkânın kıymetini mevhubün lehe vererek o haneyi bâ şüf'a zubt etdikden sonra vahib vefat edib varisleri hibedeki ziyadeyi mücîz
olma-salar adar muhayyer olur   Dilerse hanenin sülüsi  kıymetini varislere red eder. Bu halde hanenin tamamı kendisine kalır, ve dilerse hanenin
tamamını red ederek vermiş olduğu dükkân bedelini istirdad eder.
Fakat ıvez, hibe esnasında meşrut değil iken bilâhare verilmiş olsa -bu, bir beyi muamelesi sayılmayacağından -şüf'a cereyan etmez. Hindiyye.
144 - : Terikesi borcundan noksan veya borcuna müsavi olan bir kimse, marazı mevtinde emvalini varisine     veya başka bir şahsa hibe ve teslim
ctdikden sonra o marazdan vefat etse bakılır : Eğer alacaklılar, bu hibeye icazet verirlerse hibe nafiz olur. Fakat icazet vermezlerse nafiz olmaz, o
malı kısmeti guremaya koyar, bundan hisselerini alırlar. Çünkü bu marizin emvaline garimlerinin hakları taallûk etmiş olacağından bu mallarda
tasarrufu nafiz olmaz. Bu mallar, mevhubün lehin elinde kıymetleriyle mazmundur. Binaenaleyh mevhubün leh, bu mallan vahibin vefatından
sonra satmış bulunsa garimîer, bu satış muamelesini bozamazlar, belki mevhıibun kıymetini mevhubün lehe tazmin etdirirler. Camiül't'usuleyn.
145 - : Bir şahıs, kendisine hibe ve teslim edilmiş olan bir malı marazı mevtinde birriza vahibinc red ve teslim otdikten sonra vefat etse bakılır  :
eğer varisleri bulunduğu halde terikesinin sülüsü bu mevhude müsaid ise bu, yeni bir hibe olarak nafiz olur.  Müsaid değilse terikesinin yalnız
sülüsü nisbetinde  nafiz  olur,   mütebakisi   vârisleri   istirdad  edebilirler.   Maamafih bu hususda iki rivayet vardır. îbni Semaa diyor ki : bu hibe,
bir fesh mahiyetinde olduğundan,  kıyasa  nazaran  cemii  malından  muteber  olur.  Ha-niyye.
Şayed bu şahıs, düyuna müstağrak bulunur, garimleri de icazetden imtina ederse bu red ve teslim muamelesi, bir hibei cedide olduğundan bâtıl
olur, red edilen mevhubun terikeye istirdadı lâzım  gelir.
Fakat bu hâdisede o şahıs, bu mevhubu kendi rızasiyle vahibine red-detmeyib vaki olan rücuuna mebni hâkimin hükmiyle red ve teslim etmiş
bulunsa bu mevhuba rie varislerinin ne de alacaklılarının müdahaleye haklan olamaz. Çünkü bu takdirde bu yeni bir hibe değil, bir fesih demek
olub birinci vâhibe sabık hakkının iadesinden ibaret bulunmuş olur. Hindiyye.
145 - : Bir kimse, marazı mevtinde bir malını bir sahsa hibe edib henüz teslim etmeden vefat etse hibe batıl olur. Çünkü bu hibe, her ne kadar
vasiyet mesabesinde ise de ibtidaen hibe olduğundan tamamiyyeti kabza muhtaç bulunmuşdur. Imadiyye.
147 - :  Mevte müncer olmayan bir maraz, sıhhat hükmündedir.
Binaenaleyh bir mariz, bir malını varislerinden birine hibe ve teslim edib de ifakat buldukdan sonra vefat etse hibesi lâzım olmuş olur. Artık sair
varisleri buna müdahale edemezler.
Meselâ : bir kadın hastalığında mehrini kocasına bağışlayıb da badehu ifakat buldukdan bir müddet sonra vefat etse varisleri buna müdahale
edemezler.
(Maliki mezhebine nazaran da marazı mevtdeki hibe, terikenin sülüsünden muteber olur. Bir de bir kadının velev hali sıhhatinde olsun sülüsi
malından ziyadesini bir kimseye hibe etmesi kocasının icazetine mevkuf bulunur.
Kezalik : borcu malını muhit olan bir şahsın hibesi de garimlerinin icazetlerine mevkufdur. Şerhi Hirşf.)
(îmam Şafiîye göre sülüsden tenfiz edilecek bir hibe, vesaya üzerine mukaddemdir. Terikenin sülüsünden evvelâ hibe çıkarılır, geriye bir şey
kalırsa o da vasiyyetlere sarf edilir. Çünkü hibe, kat'î ve sahibinden münkati bir aüyycdir.
Şafiîlere göre marazı mevtde varise yapılan hibe, merduddur, Mevhu-bün leh ölse bile mevhubdan hâsıl olan ziyadede vâhibin terikesine rücu eder.
Çünkü bu ziyadelik, mevhubun lehin değil, vâhibin mülkünde husule gelmiş olduğu anlaşılmış olur. Kitabül'üm.)
(Hanbelî fukahasma göre marazı mevtde vuku bulan hibeler, atiyeler min vechin vasiyyet ve min vechin hibe hükmündedirler. Şöyle ki : böyle bir
atiyye, şu hususlar bakımından vasiyyet hükmündedir:
(1) - : Bunun nafiz olması, ya terikenin sülüsünden çıkmaya veya varislerin icazetlerine mütevakkıf dır.
(2) - : Varislerin icazetleri bulunmadıkça içlerinden her hangi birine yapılması sahih değildir.
(3) - : Bunun fazileti, sıhhat halinde yapılan bir hibeden, bir atiyyedon noksandır.
(4) - : Marazı mevtde yapılan hibeler, atiyyeler, müteaddid olub hepsi birden, bir defada yapılmış olunca terikenin sülüsünde -vasiyetlerin te-
zahümü gibi -mütezahim olurlar. yani  terikenin sülüsü bunların hepsine tevzi olunur.
(5) : Bunların sülüsden çıkmaları hususunda  mevt  haline  itibar  olunur. Ondan evvelki veya sonraki hallere bakılmaz. Yani  :  tam mevt
halindeki terikenin sülüsü nazara alınır.
Böyle marazı mevtde yapılan hibeler, atiyyeler, aşağıdaki hususlar bakımından  da vasiyeyetden  ayrılırlar,   şöyle  ki:
(1) :  Bu hibeler, atiyyeler, birden yapılmamış olunca bunların tertibine riayet edilir, hangisi evvel vaki olmuş İse terikenin sülüsünden evvelâ
çıkarılır. Vasiyyetlerde ise evvel ve âhır yapılanlar, terikenin sülüsüne bir-likde dahil olurlar. Çünkü bunlar mevtden sonra teberru olduğundan bir
defada birden yapılmış sayılırlar.
(2) :  Bu hibelerden, atiyelerden badelkabz rücu caiz olmaz. Vasiyyetlerde ise kablelmevt rücu caizdir. Çünkü vasiyyetlerdeki teberru, mevt ile



meşrutdur.
(3) : Bu hibelerde,  atiyyelerde derhal kabul şartdır.  Çünkü bunlar filhal temlikdir. Vasiyyetlerde ise badelmevt kabul lâzımdır. Zira vasiyyetler
badelmevt temlikdir.
(4) : Bu hibelerde, atiyyelerde vukuundan itibaren mevhubun leh için mülkiyet sabit olur. Terikenin sülüsü müsaid olunca mevhubun leh, mevhu.
bün tamamına temellük etmiş bulunur. Vasiyyetlerde ise musinin vefatından sonra muşa lehe temellük hakkı husule gelir.  Keşşafülkına.)
(Zahiriyye mezhebine göre marazı mevtde yapılan hibeler, sadakalar İle sıhhat halinde yapılan hibeler, sadakalar arasında fark yokdur. Elmuhalleâ.)
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148 - : Hibe, icab ve kabul ile münakid olursa tamam olmaz, bu halde vâhib, hibesinden bizzat rücu edebilir. Velev ki bu hibe zî rahmi mahrem
hakkında yapılmış olsun. Çünkü mevhubün leh, mevhubu bizzat veya naibi vasıtasiyle kabz etmedikçe ona mâlik olmuş olmaz. Binaenaleyh vâhib,
kabz bulunmadıkça mevhub da tasarruf edebilir. Mevhubün zevaidi de kendisine aid bulunur. Hattâ böyle kabz bulunmadan vâhib veya mevhubün
leh vefat edince hibe bâtıl olur.
149 - : Hibede kabz ile hâsıl olan mülk, bir mülki gayri lâzımdır. Bir mani bulunmadıkça bundan birrıza rücu olunabileceği gibi bil'kaza da rücu
olunabilir. Nitekim mevhube bir müstahik zuhur etdiği takdirde de mevhubün lehin bundaki malikiyyet hakkı zail olur.
150 - : Muvazaa tarikiyle yapılan bir hibe, mülkiyet ifade etmediğinden bundan vâhib, bizzat -yani : rızaya, kazaya muhtaç    olmaksızın -rücu
edebilir.
Şöyle ki : bir kimse, bir malını bir şahsa muvazaa yoliyle hibe ve teslim u da bu veçhile kabul etse bu mala malik olmuş olmaz. Şu kadar var ki,
ihtilâf vukuunda muvazaanın sabit olması lâzımdır.
Bu muvazza, hibeye mübaşeretden evvel mevhub yine vâhibin mülkünde kalmak üzere vâhib ile mevhubün leh arasında tekarrür eden bir ittifak ile
husule gelmiş olur.
(Bu rauvazzaaya Telcie'de denir ki, varisleri veya garimleri haklarından mahrum etmeğe vesile olacağı için Hanbelî mezhebince de caiz olmayıb
batıldır. Keşşafül'kına.)
151 - : Hibeden rücu, kavlen olacağı gibi fi'len de olabilir.
Şöyle ki : «Hibeyi ibtal etdim» veya «nakz etdim» veya «hibemden döndüm» veya »mevhubu mülküme iade etdim» gibi sözler kavlen- rücudur.
Mevhubu başkasına hibe ve teslim etmek veya satıb teslim etmek gibi şeyler de fi'len rücudur.
152 - : Vâhibin icabından, yani «bu malı sana hibe etdim» demesinden sonra mevhubün lehi kabz etmekden nehy etmesi hibeden rücu demekdir.
Velev ki kabul bulunmuş olsun. Vâhibin icabı, her ne kadar kabza delâleten izin demekse de sarahaten nehy mukabilinde bu delâlete    itibar
olunamaz. Hattâ kabza sarahaten izin vermiş olsa bile bu nehy yine muteber olur. Çünkü daha kabz bulunmadığından mevhubün lehe mülkiyyet  
sabit olmamışdır. Artık bu halde mevhubün leh, mevhubu kabz edemez, ederse gâsıb olur.
153 - : Vâhib, rücu hakkını iskat etmiş olsa bile yine    rücu edebilir. Çünkü rücu hakkını iskat, bu hakdan ibra muteber değildir.
Binaenaleyh vâhib, kabzdan evvel olduğu gibi kabzdan sonra da hibesinden ve medhunundan başkasına hibe etdiği bir alacağından tamamen veya
kısmen rücu edebilir. Şu kadar var ki kabzdan sonra rücu edebilmesi için ya rıza veya kaza bulunmalıdır.
154 - : Hibeden rücuun istikbale izafesi muteber değildir. Binaenaleyh vâhib, istikbalde, meselâ : gelecek ayın ihtidasından itibaren
rücu etdiğini söylese sahih olmaz. Hindiyye.
155 - : Vâhib, mevhubün lehin rızası veya hâkimin kazası olmaksızın makbuz bulunan hibesinden rücu ederek mevhubu istirdad etse gâsıb olarak
kendisine zaman lâzım gelir. Şöyle ki : bu takdirde vâhib, mevhubu istihlâk eylese kıyemiyyatdan ise kıymetini ve misliyatdan ise mislini zamin
olacağı gibi elinde kendi taksiri olmaksızın telef olduğu takdirde de zamin olur, artık bu hibeden rütjua mahal kalmaz,
156 - : Mevhubün leh, badelkabz vâhibin rücuuna    ve hibenin feshine razı olmaz ise vâhib,, hakime müracaat edebilir. Hâkim de hibenin vukuu
ikrar ile veya beyyinç ile veya yeminden nükûl ile sabit olup rücua mani şeylerden hiç biri bulunmayınca hibe akdini fesh ve mevhubu alarak
vahibe iade eder. Hâkim feshe karar vermedikçe mevhub, mevhubün lehin mülkünde bulunmuş, anda başkasına hibe ve bey' gibi tasarrufatı nafiz
olmuş olur.
Mevanii rücudan biri bulunduğu takdirde ise bu fesh cihetine gidilemez. Belki hâkim, vâhibin rücua hakkı olmadığına hükmeder. Meğer ki hibe, bir
hibei faside olsun. (101) inci meseleye müracaat!.
157 - : Hibeden bilkaza rücu, bir feshdir. Fakat iki tarafın birrıza rü-cuu, bazı rivayetlere göre bir yeni hibe akdidir. Diğer bazı rivayetlere göre de
feshden ibaretdir. Bunun bir fesih olduğuna nazaran kabili kısmet bir mal, tamamen hibe ve teslim olundukdan sonra bunun bir kısmından, meşelâ :
yarısından rücu sahihdir. Eğer bu rücu, bir akdi cedid mesabesinde olsa idi müşaiyete mebni caiz olmamak lâzım gelirdi.
Kezalik : mevhubün leh, mevhubu birisine hibe, badehu andan rücu edib daha sonra ilk vahib de bundan birrıza rücu etse caiz olur. Eğer hibeden
rücu, bir yeni akd olsaydı ilk vahibin artık rücua hakkı kalmamış olurdu.
Kezalik bu feshin tamamıyyeti için vâhibin mevhubu kabz etmesi lâzım değildir. Eğer bu, bir yeni hibe mesabesinde olsa idi kabz bulunmadıkça
tamam olmazdı.



Hibeden birrıza rücuun bir hibei cedide olduğu rivayetine nazaran da (145) inci mesele müteferri bulunmuşdur. Hindiye.
158 - : Hâkim, vahibin talebine mebni hibenin feshine    hükm edince mevhub, mevhubün lehin mülkünden çıkıb elinde emanet olarak kalır.
Binaenaleyh mevhub, hükümden sonra mevhubün lehin elinde teaddîsi bulunmaksızın telef olsa kendisine zaman lâzım gelmez, Fakat bu
hükümden'sonra vâhib, mevhubu kendisinden istediği halde mevhubün leh, iadeden imtina etse de badehu telef olsa zamin olur. Çünkü bu takdirde
yedi emaneti, yedi gasba münkalib olur.
159 - : Hibeden rücuun sıhhati ya rıza veya kaza iledir. Bunun hikmeti de şudur : Hibeden rücuun cevazında müetehidler arasında ihtilâf vardır. Bu
rücuun mebna aleyhi zaifdir. Çünkü vâhib, kendi hakkı sebebiyle rücuu taleb edebilirse de mevhubün leh de temellükü sebebiyle bu talebe
müma naat edebilir.
Bir de vâhibin bu hibeden maksadı, mücerred sevaba nailiyet midir, yoksa bir ıvcz almak mıdır, bu zahir değildir. Eğer maksadı sevab ise bu hâsıl
olmuşdur, yok ıvez ise bu hâsıl olmamışdır. işte bunlar teayyün etmediği cihetle bu rücuun sıhhati için rızaya veya kazaya ihtiyaç görülmüşdür.
Çünkü bunlar ile ihtilâf ber taraf olur.Eimmei selâseye göre, tamam olan bir hibeden rücu caiz değildir. Bir hadisi şerif de  buyurulmuşdur.
Binaenaleyh bir baba, evlâdına yapmış olduğu hibeden mevcud ise cebren rücu edebilir. Evlâd gerek erkek ve gerek kız olsun, büyük ve gerek
küçük olsun. Ve gerek zengin ve gerek fakir bulunsun müsavidir. Fakat başkalarına yapılan hibeden rücu edilemez, Şu kadar var ki henüz kabz
edilmemiş olunca rücu edilebilir.
Malikîlere göre validede bu rücu hususunda baba gibidir. Fakat ceddin rücua salâhiyeti yokdur.
Maliki fukahasına göre bir ana, evlâdına yaptığı hibeden kabz bulunsun bulunmasın rücu edebilirse de yetim olan çocuğuna yapdığı hibeden rücu
edemez. Hibeden sonra yetim kalmak rücua mani değildir. Bir de baba veya ana, yapdikları hibe hakkında işhadda bulunmuş olurlarsa -meşhur
olan kavle göre artık bundan rücu edemez. Nitekim sadaka olarak verdikleri şeyden de rücu edemezler. Kitabi Rahmetü'ümme, Şerhi Muhammedi
Hırşi.) (imam Şafiiye göre de bir kimse evlâdına veya ahfadına yapdıdı hibeden her halde rücu edebilir.)
(Zahiriyye mezhebine göre de bir babanın veya ananın hibesinden, ati-yesinden rücua hakkı vardır. Evlâd, büyük olsun olmasın müsavidir. Evlâd bu
atiyye üzerine gerek tezevvüc veya tedeyyün etmiş bulunsun ve gerek bulunmasın müsavidir. Meğer ki mevhubün ayni telef olmuş bulunsun, artık
bir şey ile rücu edilemez. Hibeden sonra hadis olan gaile ile veya yavru ile de rücua hakları olamaz. Mevhub, kısmen telef olsa mütebakisinde rücu
caiz olur. Elmuhallâ.)
(Hanbelî fukahasına göre de bir baba, evlâdına yapdığı hibeden ancak şu şartlar mevcud olunca rücu edebilir :
(1) - : Rücu hakkını evvelce iskat etmemiş olmalıdır. Etmiş olursa artık rücu edemez. Fakat diğer bir kavle göre yine rücu edebilir. Çünkü bu rücu,
kendisine şer'an sabit olan bir hakdır. Bu hak, kendisinin iskatiyle sakıt olmaz.
(2) - :  Mevhubda ziyadei muttasıla husule gelmemiş olmalıdır. Yaşlılık, gebelik, sanat, kitabet, teallümi kur'an gibi bir ziyade husule gelmiş olunca
rücua mahal kalmaz. Ziyadei munfasıla ise rücua mani değildir. Hayvanın yavrusu, ağacın meyvası, kölenin kazancı gibi. Bunlar mevhubün leh
olan evlâda aid bulunur.
(3) - : Mevhub, mevhubün lehin mülkünde baki bulunmuş olmalıdır. Telef olmuş olursa kıymetiyle rücu edilemez.
(4) - : Mevhubün leh evlâd, mevhubu birisine terhin etmemiş veya iflâs ederek malına alacaklıların hakları teallük eylememiş olmalıdır.  Aksi
takdirde hibeden rücu edilemez.
Hanbelîlere göre hür olan bir baba, ihtiyacı bulunsun bulunmasın, evlâdının dilediği malına temellük edebilir. Evlâdı büyük olsun olmasın,
evlâdının rızası ve malûmatı bulunsun bulunmasın müsavidir. Şu kadar var ki, bu temellükün cevazı şu beş şart ile mukayyeddir ;
(1) - : Temellük edeceği mal, evlâdını mutazarrır etmemeli, yani: onun hâceünedn fazla bulunmalıdır. Binaenaleyh evlâdına sermayei ticaretini, alâtı
sanatini temellük edemez.
(2) - : Temellük; baba ile evlâddan birinin marazı mevtine gayri müsadif bulunmalıdır. Çünkü bu maraz ile temellükü kat* eden sebeb, münakid
olmuş olur.
 (3) - : Temellük edeceği malı başka evlâdına vermeyecek bulunmalıdır. Çünkü bir insan, evlâdından birini kendi malile bile tahsis etmekden
memnudur. Artık evlâdından    birinin malile diğer evlâdım tahsis    etmesindeki memnuiyet, evleviyyetde kalır.
(4)  - : Temellük, kavle veya niyyete nıukarin bir kabz ile bulunmalıdır. Böyle bir kabz bulunmadıkça temellük husule gelmiş olmaz.
(5) - : Temellük edilecek şey, mevcud bir ayn bulunmalıdır. Binaenaleyh bir baba, evlâdının kendi zimmetinde veya başkasının zimmetinde olan bir
alacağını temellük edemez. Ve evlâdının borçlusunu ibrada    bulunamaz." Çünkü bu alacakda kabz bulunmadıkça tasarruf hakkına malik değildir.
Bu temellüke analar ile dedelerin salâhiyetleri yokdur.
Bir kimse babasının zimmetinde olan alacağını babasından taleb edemez. Belki babası vefat edince terikesinden isteyib alabilir. Keşşafül'kına, Ney-
lüTmeârib.)
Eimmei Hanefiyyeye ve İmam Nehaiye göre vâhib, bir mani bulunmadıkça hibesinden rücu edebilir. Vakıa bu rücu, ahlâkan muvafık değildir.. Ya
keraheti tenzihiyye ile veya kerahati tahrimiyye ile mekruhdur. Nitekim:
hadisi şerifi bu rücuun müstehcen, tab'ı selime mugayir bir şey olduğunu göstermektedir.
Hattâ vâhibin mevhubu mevhubün lehden satın alması bile lâik görül-memekdedir. Çünkü mevhubün leh, vâhibe karşı utanarak mevhubu tam kıy-
metiyle vermek için elinde tutarak müstağniyane hareketde bulunamayacağından vâhib, mevhubu değerinden noksan ile satın almış olur.
Ve deniliyor ki, hibeden rücu mehasini ahlâka münafidir, şarii kerim olan Nebiyyi Ekrem Sallallahü aleyhi vesellem ise şübhe yok ki mehasini
ahlâkı tamamlamak için mebus buyurulmuşdur.
Maahaza hibeler, hediyeler bazan bir ivez emeline, veya birer başka maksada müstenid olabilir. Böyle bir emel ve maksadın ademi husulü halinde
vâhibin hibesinden rücua lüzum görmesi daima melhuzdur, işte bu gibi sebeblerden dolayı bu rücu, hükmen, hukukan caiz bulunmuşdur. Nitekim
bir hadisi şerif de buyurulmuşdur. Yani  vâhib, bir ıvez almış bulunmadıkça hibe etdiği şeye mevhubün lehden daha haklıdır. Artık bir kimse
kendisine lâzım gelmeyen bir şeyi mücerred bir teber-rüden ibaret olarak yapmış olunca bundan rucuuna hükmen mani olmak muvafık olamaz.
Evlâda yapılan hibelere gelince bunlardan rücu, Hanefiyyeye göre caiz değildir. Çünkü karabeti mahremiyye buna manidir. Nitekim ileride zikr
olunacakdır. Şu kadar var ki bir baba, muhtaç olunca evlâdının malına müracaat edebilir. Velev ki bu malı kendisi evlâdına evvelce hibe etmiş
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olsun. Yoksa bu müracaat, hibeden rücu demek değildir, işte eimmei selâsenin istinad etdikleri hadisi şerifi de bunu natıkdır.
 
Hibeden Rücua Mani Olan Haller 
 
160 - : Tamam olan bir hibeden rücua yedi hal manidir ki bunlar : ne-seben karabeti mahremiyye, zevciyet, ıvez, ziyadei muttasıla, mevhubün le hin
mülkünden mevhubün çıkması,  mevhubün helaki, vâhib ile mevhubün lehden birinin vefatından ibaretdir. Nitekim sırasiyle izah edilecekdir.
161 - : Nesebce olan karabeti mahremiyye, hibei sahihadan rücua manidir.  Velev ki vâhib ile mevhubün leh arasında din veya    tabiiyet ihtilâfı
bulunsun.
Binaenaleyh bir kimse, usulüne veya füruuna veya kardeşlerine veya bunların evlâdına, yahut amcalarına, halalarına, dayılarına, teyzelerine bir
malını sahih suretde hibe ve teslim etmiş bulunsa artık bundan rücu edemez. Velev ki bunların namına hibeyi kabul etmiş olan kimse bir yabancı
bulunsun. Çünkü bu hibeden maksad, sılai rahimdir. Bu maksad ise hâsıl olmuş-dur. Bir akidden maksad hâsıl olunca o akd lâzım olmuş olur.
Artık andan dönülemez.
Resuli Ekrem Efendimiz buyurmuşdur. Yani :hibe, mahrem olan bir zî rahme yapılınca ondan dönülemez. Böyle bir hibeden dönmek, kat'ı rahme
ve karibler arasında adavet ve bü-rudet husulüne sebebiyet verebilir. Bundan kaçınmak ise lâzımdır.
Fakat neseben zî rahmi mahrem olmayan kimseler arasındaki karabeti nesebiyye veya musaheret, veya reza, hibeden rücua mani değildir. Çünkü
bunların arasındaki karabet, binnisbe ikinci derecededir. Muharremat için münakehat mebhasine müracaat!.
162 - : Hibe zamanında mevcud olan zevciyyet, hibei sahihadan rücua manidir. Binaenaleyh bir erkek zevcesine veya bir kadın kocasına bir malını
hibe ve teslim etse artık bundan rücu edemez. Velev ki bilâhare zevciyyet, talâk ile zail olsun. Çünkü zevciyyet halinde yapılan hibe ile maksad
hâsıl olmuş, zevç ile zevce arasında vücudu matlûb olan birrü-ihsan gayesi tahakkuk etmiş olacağından artık rücua mahal kalmamışdir.
Fakat zevciyyetden evvel veya zevciyyet zail oldukdan sonra yapılan bir hibeden rücua zevciyetin vukuu mani olmaz. Zira bu hibe bir ecnebiye
yapılmış olacağından bundan maksad, hâsıl olmamış olabilir.
163 - :  Sahih bir hibenin tamamına mukabil mevhub malın gayrisinden verilib vâhib tarafından ıvez olduğu bilinerek kabz edilen bir mal, hibeden
rücua manidir. Bu ıvez, gerek esnasında şart edilmiş olsun ve gerek olmasın, ve gerek mevhubün cinsinden bulunsun ve gerek bulunmasın, ve gerek
bizzat mevhubün leh tarafından ve gerek başkası tarafından verilsin müsavidir.
Binaenaleyh hibeye ıvez olmak üzere bizzat mevhubün leh, veya onun emriyle veya emri olmaksızın başka bir şahıs az çok bir şey verib vâhib de
bunu bilerek kabz eylese artık hibesinin hic bir mikdarmdan rücu edemez.
Kezalik : mevhubün leh de bu ıvezden rücu edemiyeceği gibi o başka şahıs da rücu edemez. Çünkü o şahıs, rücu hakkım iskat için mevhubün leh
namına olarak o ıvezi teberru etmiş bulunur. Ve o şahıs, bu ıvez ile mevhubün lehe de rücu edemez. Zira mevhubün leh namına vermesi kendisine
lâzım gelmeyen bir şeyi, yani : ıvezi, mücerred onun emriyle veya emri olmaksızın teberrüan vermiş olur. Böyle bir emir, teberrua masrufdur.
Kavaidİ fıkhiyyemizdendir ki, bir kimse başka bir şahsın üzerine lâzım gelmeyen bir şeyi, rücu ve zaman §art edilmeksizin o şahsın emriyle
yaparsa o şey ile o şahıs üzerine rücu edemez.
Fakat mevhubün leh, o şahsa hitaben : «Sen ıvez ver, ben sana bedelini tazmin ederim» demiş olursa o zaman o şahıs bununla mevhubün lehe rücu
edebilir. Ankaravî.
164 - : Bir kimse, bir şahsa hitaben : «Benim tarafımdan fülân zata şu kadar kuruş hibe et» diye emr etmekle o da hibe ve teslim etse bu hibe, o
kimse tarafından vaki olmuş olur. Bu halde o şahıs, bu âmire müracaat edemiyeceği gibi o meblâğı mevhubün lehden de istirdad edemez. Fakat
âmir bulunan o kimse, rücua mani yok ise o meblâğı İstirdad edebilir. Demek ki bu mal, âmire teberrüan temlik    edilmiş, sonra da ona vekâleten   
mevhubün lehe verilmiş,.bu cihetle o mal, vekile nazaran müstehlek bir hale gelmiş olduğundan artık asıl sahibi olan vekilin bunu istirdada
salâhiyeti kal-mamışdır. Fakat âmir buna bitarikitteberrü temellük etmiş olduğundan bunu istirdada müstahik bulunmuşdur.
165 - :  Bir kimse bir şahsa hitaben  :  «Ben zamin olmak üzere fülân zata şu kadar meblâğ hibe et» dese hibe bu âmir namına vuku bulmuş olur. Bu
takdirde o şahıs, bu hibeden rücu edemez. Fakat hibe ve teslim etdiği bu meblâğ İie o âmire müracaat edebilir. Çünkü bunu o âmire teberrüan değil,
borç olarak vermiştir. Bu halde âmir de rücua bir mani yok ise bu meblâğı o zatdan istirdad edebilir. Bahfli Raik.
166 - : Hibe mukabilinde verilen ıvezi, ya meşrut veya mütearef olur. Meşrut olan ıvez, hibe esnasında hibeye mukabil verilmesi sarahaten şart
kılınmış olan ıvezdir ki ibtidaen hibe, intihaen beyidir. «Bana şu malı vermek şartiyle bu malımı sana hibe etdim» tarzında yapılan hibe gibi.
Mütearef olan ıvez de, bir kimsenin verdiği hibeye karşı mevhubün lehin vâhibe hitaben : «Bu malımı senin hibene bir ıvez, veya bir mukabele
olmak üzere sana verdim» demesi suretiyle olan ıvezdir.
Bu mütearef olan ıvez de ibtidaen hibe, intihaen beyi mesabesindedir. Binaenaleyh meşrut olan ıvez, rücua bil'ittifak mani olduğu gibi mütearef
olan ıvez de muhtar olan kavle göre rücua manidir.
BişartU'ıvez olan hibe, İmam Züfere göre ibtidaen ve intihaen beyidir.
(Bişartü'ıvez hibe, imam Şafiînin bir kavline göre fâsiddir. Çünkü bu, muktezayi akde muhalif bir şartdır. Binaenaleyh akdi ibtal eder. Mebsut.)
167 - :  (163) üncü meseledeki kayıtlardan anlaşıldığı üzere ıvez, mevhubün tamamına olmayıb da bir kısmına, meselâ  : yarısına mukabil verilse
hibenin mütebakisinden rücua mani olmaz.
Bir de ıvez, mevhubün bir kısmı bulunsa, meselâ hibe edilen on liranın beşi veya birden hibe edilen iki hanenin birisi bir ıvez olarak vâhibe verilse
bu ıvez, rücua mani olmaz. Çünkü bu, hakikaten bir ıvez değildir. Bununla vâhibin maksadı hâsıl olamaz. Belki mevhubün bir cüz'ünde hibe fesh
edilmiş demekdir. Yalnız îmam Züfere göre böyle mevhubün bir cüz'ü de ıvez olabilir. Zira bu cüz, hibe ile mevhubün lehin malı olmuşdur. Onu
ıvez verebilir.
Bir de ıvez verilen malın bir ıvez olarak verildiği vahibce malûm olmalıdır. Yoksa mevhubün lehin ıvez olduğuna delâlet edecek bir söz söylemek-
sizin vâhibe bağışlayacağı bir mal, müstakil bir hibe olacağından bu, her -iki tarafın hibesinden rücuuna mani olmaz. înaye, Zeyleî, Mebsut,
Hindiyye.
168 - : Mevhubün bir cüz'ü, haddi zatında hibeden rücua mani olacak suretde tagayür ettiği halde bu mevhubün    tamamına mukabil ıvez verilse
rücua mani olur.



Meselâ hibe ve teslim edilen bir mikdar buğdayın bir kısmı öğüdülüb un yapılsa bunun bu hibeye ıvez verilmesi rücua bir mani teşkil eder.
Kezalik : hibe ve teslim edilen bir kumaşın bir kısmından yapılan bir libas, o kumaşın tamamına ıvez verilecek olsa rücua mahal kalmaz.
169 - : Başka başka yapılan hibelerden her birinin diğerine ıvez verilmesi rücua manidir.
Meselâ : Bir kimse bir sahsa evvelâ bir hanesini hibe ve teslim, sonra da bir dükkânını hibe ve teslim edib o şahıs da o haneye karşılık olarak bu
dükkânı verse artık rücua mahal kalmaz.
170 - : Hibeye verilen ıvez, vâhibin elinde bil'istihkak zabt edilse ıvez olmakdan çıkar. Bu halde başka bir mani bulunmazsa hibeden rücu edilebilir.
Ivezin bir kısmı bil'istihkuk zabt edilince bakılır : Eğer bu ive/,, hibe esnasında meşrut bulunmuş ise vâhib, hibeden ıvezsiz kalan kısmı istirdad
edebilir. Meselâ : ıvezin yarısı bil'istihkak zabt edilse vâhib d- ınevhubım yarısını istirdad edebilir. Çünkü ıvez meşrut olunca hibe akdi bir
mübade leden ibaret olacağı cihetle bedel, mübdel üzerine tevzi olunur. Ebussuud, Reddi Muhtar.
Haniyyedeki beyanata nazaran bu, imam Züforin kavlidir. İmam Ebu Yusüfe göre vâhib, mütebaki ıvezi red ederek mevhubu istirdad edebilir. Ka-
dıhâne göre ise ıvezin kısmen zabt edilmesinden dolayı vâhib, hibesinden rücu edemez. Çünkü bu, bir muaveze muamelesi değildir. Belki ıvezin
mütebakisi hibe mukabilinde ıvez verilmiş gibi sayılır. Nitekim hibeye bir çok şeylerin ıvez verilmesi sahih olduğu gibi en az br şeyin ıvez
verilmesi de sahihdir.
171 - : Vâhib, meşrut olmayan ızevde bir ayb görse bundan dolayı hibesinin hiç bir mikdarından rücu edemez, ayb gerek fahiş olsun ve gerek
olmasın müsavidir. Fakat ıvez meşrut olunca vâhib İle mevhubün lehden her biri ayb sebebiyle kabz etdiği şeyi reddedebilir. Haniyye.
172 - : Mukabilinde ıvez verilmemiş olan bir mevhub, bil'istihkak zabt edilse mevhubün leh, bununla vâhibe veya terikesine rücu edemez.  Çünkü
hibe bir teberru olduğundan selâmeti deruhte edilmiş değildir. Bedayî, Fey-ziyye.
173 - :  Hibe esnasında  meşrut bulunmaksızın  yerilen  ıvez,  bilistihkak zabt edilse vâhib, ıvezden elinde kalan kısmı red ile mevhubu istirdad
edebilir. Fakat bunu red etmedikçe hibenin hiç bir mikdarını istirdad edemez. Çünkü bu baki kısım, hibeye ibtidaen ıvez olmaya salih olduğundan
bakaen de salih olur.
Kezalik : hibeden rücua mani başka bir zuhur etse vâhib, bu zabt edilen kısma yine tazmin etdiremez. Dürer, Kcnz. Ivez meşrut olduğu takdirde ise
vâhibin bu tazmine hakkı vardır.
174 - : Ivez şartiyle yapılmış bir hibede tekabüzden sonra mevhub bilistihkak zabt edilse mevhubün leh, ıvezi mevcud ise aynen istirdad edebilir.
Telef olmuş veya itlaf edilmiş ise bedelini vâhibe tazmin etdirebilir.
175 - : Ivez meşrut olmayan bir hibede mevhub bilistihkak zabt edilse mevhubün leh, mevcud, olan ıvezi aynen istirdad edebilir. Kısmen zabt
edilince de mevcud olan ıvez o nisbetde kısmen istirdad edilebilir. Çünkü bunlardan her biri selâmet hususunda diğerine mukabil bulunmuşdur.
Yoksa mevhubün leh, mevhubün mütebakisini red ederek verdiği ıvezin tamamını istirdad edemez. Nitekim ıvez meşrut olunca da hüküm böyledir.
Fakat ıvezi meşrut olmayan bir hibede mevhub bil'istihkak zabt edildiği gibi ıvez de telef olmuş veya kendisinde rücua mani bir ziyadelik husule
gelmiş bulunsa îmam Ebu Yusüfe ve imam Azamdan bir rivayete göre vâhibe zaman lâzım gelmez, Hindiyye, Mebsutı Seransî.
176 - : Vâhib, bir mal üzerine rücu hakkından musaleha olsa sahih ve o mal, hibeye ıvez olarak onunla hakkı rücu, sakıt olur. Ankaravı.
177 - : Mevhubün tamamen ayninde  kıymetinin tezayüdünü mucib bir suretde vücude gelen ziyadei muttasıla, hibeden rücua manidir.
Fakat'kıymetinin artmasını mucib olmayan bir ziyadei muttasıla rücua mani olmadığı gibi es'arın yükselmesinden ileri gelen tezayüdi kıymet de
rücua mani olmaz. Mevhubün kıymetinin noksanını icab eden bir ziyade de rücua mani değildir.
Binaenaleyh mevhub, meselâ : bir arsa olub da mevhubün leh bunun üzerine kıymetinin artmasını icab eder tarzda bir bina yapdırsa veya ağaç
dikdirse veya mevhub, kumaş olub da mevhubün leh bunu elbise yapsa veya mevhub, zaif veya küçük bir şey olub da mevhubün lehin yanında
semiz-lense, büyüse artık hibeden rücu sahih olmaz. Çünkü bunlar, birer ziyadei muttasıladır, mevhubün lehin mülkünde hâsıl olmuşdur. Bunların
asıl mev-hubdan infisali ise kabil değildir. O halde asıl mevhubdan rücua da imkân kalmamış olur.
Bu babdaki ziyadei muttasıla, gsrek semizlik gibi mevhubdan mütevel-lid olsun ve gerek binalar, ağaçlar gibi gayri mütevellid bulunsun müsavidir.
Mevhuba kur'an veya kitabet veya sanat talim edilmesi, sağırın işitmeye, körün görmeye başlaması, kölenin islâmiyeti kabul etmesi, hasta bir halde
hibe edilenin tedavi ile iyileşmesi, cani olan mevhubdan cinayetinin afüv edilmesi gibi şeyler de ziyadei muttasıla kabilindendir. Dürri Muhtar,
Hindiyye.
(Ibni Ebi Leylâya göre mevhub, bir arsa olub da bir kısmı üzerinde bina yapılsa veya ağaç dikilse veya cariye olub da büyüyüb daha hayırlı bir hale
gelse veya çocuk olub da büyüyerek erkeklik çağına ayak bassa bunların hepsinden rücu edilebilir. Çünkü rücu hakkı asılda sabit olduğundan
tabide de sabit olur.)
Hanefiyyeye göre ise rücu hakkı, yalnız biaynihî mevhuba maksur-dur. Binaenaleyh mevhub olmayan tabide rücu hakkı sabit olamaz. Vâhibin
asldaki rücu hakkı, zaifdir, mevhubün lehin ziyadedeki hakkı ise kavidir. Bunların arasını temyiz ve tefrik kabil olmayınca daha kuvvetli olan hak
tarafı tercih olunur, kavi mukabilinde zaif ber taraf edilir. Mebsutı Serahsî.
178 - : Mevhubün yalnız bir kısmında hâsıl olan kıymetinin tezayüdünü icab eden bir ziyadei muttasıla, ancak bu kısımda rücua mani olur, diğer
kısımlarında mani olmaz. Meselâ Hibe edilen gayet geniş bir arsanın bir köşesinde yapılan küçük bir bina, yalnız kendisinin kapladığı yer iie
kendisine lâzım olacak kadar mahal hakkında kıymetlerinin artmasını mucib olacağından rücua mani olur, diğer kısımlarında rücuun sıhhatine mani
olmaz. Hidaye, Tahtavî.
179 - : Mevhub mal,  bir mekândan diğer bir mekâna  nakl edildikde bakılır: eğer bu nakl, mevhubun kıymetinde ziyadeliği mucib olur ve nakil
masrafına ihtiyaç gösterir ise îmamı Âzam ile İmam muhammede göre rücua mani olur. Çünkü bu Lakdirde meuhubün lehin buna nakl ve ücreti
nakl hakkı geçmiş olur. Ve illâ rücûa mâni olmaz, tmam Ebu Yusüfe göre ise bu nakil, rücua asla mani olmaz. Zira bu suretle husule gelen ziyadelik
mevhu-bün ayninde husule gelmiş değildir. Zeyleî, Ankaravî,
180 - : Rücua mani olan ziyadei muttasıla, zail olunca rücu hakkı avdet eder. Meselâ  :  Mevhub arsa üzerinde mevhubun lehin yaptığı bina
yıkılarak arsa eski haline dönse vâhibin rücua hakkı olur. Velev ki bina mev-cud iken rücuun butlanına hâkim tarafından hükm edilmiş olsun.
Çünkü mani zail olunca memnu avdet eder. Ankaravî. «Ivez şartiyle yapılan hibeler» serlevhası altındaki meselelere de
müracaat!.                                                                          
181 - : Mevhubda husule gelen ziyadei munfasıla, rücua mani değildir. Meselâ : bir kimse başkasına hibe ve teslim etdiği kısrak gebe oldukda



bu hibesinden rücu edemezse de doğurdukdan sonra hemen rücu edebilir. Çünkü bu halde hâsıl olan ziyadelik mevhubdan infisal etmiş olacağından
rücua bir mani kalmaz. Doğan yavru ise mevhubun lehe kalır. Çünkü bu yavru, kısrak mevhubun lehin malı iken husule gelmişdir. Şu kadar var ki
bu halde İmam Ebu Yusüfe göre hemen rücu edilemez, yavrunun anasından müstağni olacağı zamana kadar beklemek lâzım gelir. Zahtriyye.
182 - : Mevhubun lehin mevhubu mülkünden çıkarması, hibeden rücua manidir. Binaenaleyh mevhubun leh, mevhubu satsa veya birisine bağışlayıb
teslim etse veya vakıf edib tescil etdirirse veya memlûk olub azad edilse artık vâhibin rücua hakkı kalmaz, velev ki mevhub, bilâhare başka bir se-
beble yine mevhubun lehin mülküne avdet etsin. Çünkü mevhubda temellük sebebinin tebeddülü, mevhubun tebedülü makamına kaim olur.
Mevhub, âdeta tebeddül ve tegayyür etmiş sayılır.
Meselâ : mevhubun leh, mevhubu birisine hibe ve teslim etdikden son ra mevhub, tekrar kendisine hibe, sadaka, bey', irs veya vasiyet tarikiyle
avdet etse artık vâhibin rücua hakkı olamaz.
Kezalik : mevhubun leh, mevhubu başkasına ödüne verse veya hibe ve teslim etse de badehu andan istikraz ey leşe mevhub, istihlâk edilmiş
sayılacağından artık rücua salâhiyet kalmaz. İlk vâhibin mevhubun lehden mevhubu istikrazı da bu hükümdedir.
Fakat mevhub, mevhubun lehe başka sebeble değil, fesih sebebiyle avdet etse vâhibin rücua hakkı olur. Şöyle ki mevhubun leh, mevhubu birisine
hibe ve teslim etdikden sonra bu hibesinden rıza veya kaza ile rücu ey-lese evvelki vâhib de rücu edebilir. Çünkü bu takdirde mevhubun lehin
kadim mevhub mülkü kendisine avdet etmiş sayılır. Ankaravî, Haniyye.
183 - : Mevhubun telef olması veya itlaf edilmesi, hibeden rücua manidir.
Binaenaleyh, mevhub kendi kendine zayi olsa veya muvhubün leh veya başkası tarafından istihlâk edilse vâhibin rücua hakkı kalmaz. Çünkü
mevhubun helakinden sonra reddi müteazzir olduğu gibi kendisi esasen mazmun olmadığından bedelini ödenmesi de lâzım gelmez. Su kadar var ki
mevhub kısmen telef olduğu veya itlaf edildiği takdirde mütebaki kısmında rücu cereyan edebilir. Meselâ : hibe edilen bir hane yıkılsa arsasında
hibeden rücu edilebilir.
184 - : Mevhubun   helaki,   hakikaten   olabileceği  gibi  hükmen  de   olabilir.
Meselâ : Mevhub olan bir koyunun kesilib yiyilmesi hakikaten helâkdır. Mevhub bir kılıcın kesilib bıçak yapılması, veya buğdayın Öğüdülüb un
yapılması veya şu kadar altın veya gümüş paranın kendi misleri olub tefrikleri kabil olmayan paralar ile karışdırtlması da hükmen helâkdır.
Mevhub olan hayvan, meselâ koyun, kurban veya hedyi mut'a olarak kesilse İmam Ebu Yusüfe göre rücu hakkı sakıt olur. İmam Mııhammedn göre
olmaz, imamı Azamın kavli de esah görülen rivayete nazaran îmanı Muhammedin kavli gibidir. Muhiti Burhanı.
185 - : Vâhib ile mevhubun lehden birinin vefatı hibeden rücua manidir. Binaenaleyh vâhib vefat etse varisleri hibeden rücu edemez. Çünkü bu rücu
hakkı, şer'an yalnız vâhîbe verilmişdir. Vâhibe aid olan bu hiyarı fesh hakkı varislerine mevrus olamaz. Kezalik mevhubun leh vefat etse vâhib
hibesinden dönerek mevhubu istirdad edemez. Zira mevhub, mevhubun lehin varislerine intikal etmiş, ve temellük sebebinin tebeddülü, aynin
tebeddülü makamına kaim bulunmuş olur.
186 - : Kabz edilen bir sadakadan asla rücu edilemez. Gerek hibeden rücua mani olan sebeblerden beri bulunsun ve gerek bulunmasın. Çünkü
sadaka İle istihdaf edilen sevab gayesi hâsıl olduğundan artık akd, lâzım olmuş olur.
Fakire hediye tabiriyle verilen atiyyeden de rücu edilemez, Çünkü bu hediyeden maksad da manen sadakadır.
187 - : Muhtaç bir şahsa hiçbir şey söylenilmeksizin alâ veehilhâce verilen bir mal da sadaka sayılacağı cihetle bundan rücu edilemez. îstihsan
muktezası budur. Hindiyye, Ebussuud.
188 - : Zengin bir şahsa sadaka tabiriyle verilen bir atiyyeden muhtar olan kavle göre rücu edilemez. Çünkü sadaka tabiri nazara alınır.
189 - : Bir malı bir şahsa sadaka vermeğe vekil olan bir kimse, o malı başka bir fakire sadaka verse bazı fukahaya göre bunu zamin olur. Diğer bazı
fukahaya göre ise zamin oîmaz. Çünkü sadakadan asıl maksad ise başka bir fakire verilmekle de hâsıl olur. Hindiyye.
190 - : Bir fakire yanlışlıkla ziyade verilen bir sadaka, bazı fukahaya göre istirdad edilemez. Fakat diğer bazı fukahaya göre bir fakire meselâ beş
kuruş zanniyle yüz kuruş verildikde bakılır. Eğer mutasaddık, bunu verirken  «beş kuruş verdime demiş ise istirdad edebilir. Fakat «bunu verdim»
demiş ise istirdad edemez. Hindiyye.
191 - : Rücuun mümteni olması maniin mikdanna göre takdir olunur. Binaenaleyh bir kimse, meselâ kardeşine bir malını hibe etse bundan
dönemez. Fakat bir malım kardeşiyle bir ecnebiye müştereken hibe etse bu ecnebinin hissesinden rücu edebilir. Zira buna bir mani yokdur, Nitekim
mevhubun yarısına ıvez verilmiş olsa diğer yarısından rücu edilebilir.
192 - : Rücua  mani şeylerden biri bulunduğu  halde  vâhib,   mevhubü-ı lehin rızasiyle hibesinden  rücu edince bakılır.  Eğer  mevhubun  leh, rücua
mani olan şeye muttali olduğu halde bu rücua razı olarak mevhubu rahine red ve teslim, o da kabz ederse rücu, sahih olur. Bu muamele, yeni,
müstakil oir hibe olmak üzere münakid olmuş sayılır. Fakat mevhubun leh, bu mania muttali olmayıb  vahibin  rücua  hakkı  bulunduğunu 
zannederek  buna  razı olur, mevhubun aynini veya istihlâk etmiş olmakla bedelini vahibe red ve teslim ederse bu rücu, sahih olmaz. Binaenaleyh

mevhubun aynini veya vermiş olduğu bedelini vâhibden taleb ve ahz edebilir. Behcetül'fetavâ. 
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Evlâda, Akribaya, Ahibbaya Verilen Hediyyeler, Yapılan Hibeler 
 
193 - : Bir kimse hali sıhhatinde evlâdından her hangi birine bütün mallarını hibe ve teslim sahih olur. Çünkü kendi halis mülkünde tasarrufda
bulunmuş olur. Şu kadar var ki böyle evlâdın bazısını tercih etmek, adalete münafi olacağından keraheti tahrimiyye ile mekruhdur. Ebusuudil'mısri.
Böyle bir tercih, evlâd arasında adavet ve bürudet tahaddüsüne sebebiyet verebilir. Binaenaleyh evlâd. hakkında müsavata riayet etmelidir. Hattâ
oğullar ile kızlara yapılacak hibelerde, atiyelerde müsavat gözetilmeli, kızlara da oğullara verildiği kadar verilmelidir. Müfta bih olan budur.
Tahtavî.
Şu kadar var ki evlâd arasında tekva ile, fikh ve edeb ile, fazl ve kemal ile temayüz etmiş olanlar bulunursa bunların tercihinde müteahhirine göre
bir beis yokdur. Mütekaddimine göre ise mahrum bırakılacak evlâd, cahil, fâsik olsa da yine bu tercih adalete muvafık olmaz. Ebussuudil'mısrî, El-
bedayî.
Bir hadisi şerifde Allah Tealâdan korkunuz, evlâdınızın arasında adalete riayet ediniz» buyurulmuşdur. Diğer bir hadisi nebevide de: varid
olmuşdur. Yani atiye hususunda çocuklarınızın arasında müsavata riayet ediniz. Eğer ben tercih = ihtiyar edecek olsa idim, elbette kadınları



erkekler üzerine tercih ederdim.
Maamafih bazı fukahaya ve bilhassa İmam Muhammede göre bu hu-susda miras nisbeti nazara alınmalı, oğullara iki, kızlara bir nisbetinde atiye
verilmelidir. Adi olan budur. Çünkü erkeklerin ihtiyaçları daha çok-dur. Erkekler zevcelerinin ve çocuklarının nafakalarını vermeğe ve
refikalarının mehrlerini ödemeğe mecburdur. Bu gibi hikmetlere mcbnidir ki Hak Tealâ Hazretleri miras hususunda erkekleri tafdil buyurmuşdur.
işte bu gibi hikmetler, hali hayatdaki atiyelerde de nazara alınmalıdır.
(imam Mâlike ve imam Leys ile Sevriye göre evlâd arasından bazılarına tercihan bir malı hibede bulunmak caizdir. Fakat imam Mâlike göre bir
kimse böyle evlâdından bazılarına malının bir kısmını bağışlıyabilirse de bütüp mallarım bağışlayamaz, bu caiz değildir. Elmuğnî, Bidayetülmücte-
hid.)
(Şafiî fukahasınca evlâdın ve evlâd ile beraber ahfadın erkekleriyle kadınları atiyye, ibaha, mehabat hususlarında müsavi tutulmalıdır. Bu bîr asidir,
evceh olan budur. Bir kavle göre de bu atiyeler, mirasdaki hisseleri nisbetinde verilmelidir.
Evlâdın usule verecekleri atiyelerde de müsavata riayet edilmesi mes-nundur. Birine diğerinden fazla verilmesi mekruhdur. Fakat bazı zatlar, bu
hususda validenin pedere tercih edilmesine, valideye iki, pedere bir nisbetinde verilmesine kail olmuşdur.
Atiye hususunda kardeşlerin de müsavi tutulması müstâhab görülmektedir. Nihayetül'muhtac.)
(Hanbelî fukahasma göre evlâd arasında hissei irsiyeleri nisbetinde müsavata riayet vacibdir. Bir kimse evlâdından birini evlendirince diğer
evlâdının izinleri olmadıkça teçhiz edemez. Ve bir malını evlâdından birine tahsis eyliyemez. Böyle teçhiz ve tahsis etmesi haramdır. Böyle bir hal
vukuunda mümkün  ise bundan rücu etmelidir, veya diğerlerine ayni nis betde verib müsavatı temin eylemelidir. Yalnız nafaka ve kisve hususunda
hacet mikdarı nazara alınır. Maamafih bu hususda da mümkün mertebe müsavata riayet, matlûbdur. KeşşafüTkına, Neylül'meâreb.
Fakat îmam Ahmedden bir rivayete göre bir kimse evlâdından bazılarını ihtiyaç, zemanet, âma, kesreti aile, ilm ile iştigal gibi bir sebebden dolayı
atiye hususunda tahsis ve tercih edebilir. Ve bilâkis bazı evlâdını da fışkından, bid'atindcn, veya alacağı malı masiyet yolunda sarf edeceğinden
dolayı atiyeden mahrum bırakabilir. Bu caizdir. Sair akriba arasında ise bu müsavata riayet lâzım değildir.  Elmuğnî.)
(Zahiriyye uîemasmca da bir kimsenin evlâdından birine hibede, tesad-dukda bulunması helâl değildir. Erkek evlâdını, kız evlâdına tafdil ve tercih
etmesi de helâl olmaz. Diğerlerine de ayni mikdarda hibede, tesad-dukda bulunmazsa bu hareketi ebediyen mensuhdur, merduddur. Bu, tetav-vu'
tarikiyle olan atiyelerdedir. Vacib olan nafakalarda ise her birine ihtiyacı mikdarına göre sarfiyat yapılır. Atiye hususunda müsavata riayet
edilmesi ahfad hakkında lâzım değildir.  Elmuhallâ.)
194 - : Bir kimse hali hayatında evlâdından birine, meselâ oğluna ta-sarrufda bulunmak üzere bir mikdar mal vermiş ve bu mal tasarruf neticesinde 
artmış bulunsa bakılır,  eğer  bu malı  oğluna hibe  etmiş  ise hepsi oğlunun olur. Yok kendisi için tasarruf etmek, meselâ ticaretde bulunmak üzere
vermiş ise bunlar vârislerine mevrus olur.  Oğlu,  babası namına ta-sarrufda bulunmuş olur. Dürri Muhtar.
195 - : Bir kadın, hanelerinin masrafına sarf edilmek üzere kocasına bir mikdar para verse bu bir hibe değil, ikraz mahiyetinde olmuş olur.
Binaenaleyh bu kadın vefat edince varisleri bu paradan   hisselerini kocasından istiyebilirler. Ali Efendi. Diğer bir kavle güre bu kadm o malile
kocasına rücu  edemez.  O halde  varisleri  de  bunu  tazmin  etdiremezler.   Ankaravî, Tahtavî.
196 - : Nikâh ve sünnet düğünlerinde getirilen   hediyeler,   gelinlerden, çocuklardan, veya bunların babalarından, analarından her hangisinin
namına getirilmiş, ise onun olmuş olur. Ve eğer   kimin   namına getirilmiş olduğu bilinmezse   getirenlerden kabil   ise sorulur, bu hususda   
sözleri    muteberdir. Çünkü temlik eden onlardır.   Sorulması kabil olmadığı   taktirde ise bulunduk lan beldenin bu hususdaki örf ve âdetine bakılır.
Meselâ : Sünnet cemiyetlerinde getirilen hediyeler, çocuklara lâik şeyler ise onlara ait olur. Yalnız büyük erkeklere münasib şeyler ise babalarına ve
kadınlara mahsus şeyler ise analarına verilir. Altın ve gümüş para, bardak kaşık saat gibi erkeklere de kadmlarada lâyik şeyler olunca bakılır :
bunlar babanın akribası tarafından getirilmiş ise babanın olur, ananın akribası tarafından getirilmiş ise anaya verilir.
Meğer ki buna muhalif hükme delâlet edecek bir sebeb, bir vecih bulunsun. O zaman, bu sebebe,  bu veçhe itimat lâzım gelir.
Misafirlerin hariçten getirecekleri hediyeler hakkında    da    bu muamele cereyan eder. Bahri, Raik, Tahtavî, Vel valiciyye, Hindiyye.
197 - : Düğünlerde ve emsalinde gönderilen hediyelerin gönderilmesi, örf ve âdete nazaran bir bedel mukabilinde ise bunların misliyyatdan ise
misli, kıyemiyyatdan ise kıymeti bunları kabz eden mürselün ileyhin üzerine lâzım gelir.  Fakat böyle olmayıb da mücerred hibe  ve teberru
tarikiyle gönderilmeleri mütearef ise haklarında hibe hükmü cereyan eder. Helak ve istihlâkleri halinde rücua  mahal kalmaz. Çünkü  örfen  maruf 
olan meşrut gibidir. Fetavayı Hayriyye.
(Şafiî mezhebine nazaran hitan cemiyetlerinde gönderilen hediyeler, bir kavle göre çocuğa, diğer bir kavle göre de çocuğun babasına aid olur.
Tuhfetül'muhtac.                                                                               '
Şafiî fukahasmın beyanına göre bir hibe zarf içinde olarak gönderilirse âdete bakılır. Şöyle ki : bu zarfın reddi, mutad ise mevhubün lehin elinde
emanet olarak kalır, vâhibe iadesi icab eder, kullanılması haram olur. Meğer ki hediyeyi onun içinden alıb yemek âdet muktezası olsun. Fakat bu

zar-fm reddi mutad değilse o da hediye olmuş olur, iadesi icab etmez. Nihaye-tül'muhtac.) 
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İbaheye Ve  İhlâle  Dair  Bazı   Meseleler 
 
198 - : Bir kimse yiyilecek veya içilecek bir malını dilediği bir şahsa ibahe edebilir. Bu halde o şahıs bundan yiyib içebilir. O kimse artık bu malın
misliyyatdan ise mislini ve kıyemiyyatdan ise kıymetini o şahısdan taleb edemez.
Meselâ : bir şahıs,, bir bağ sahibinin izin ve ibahesiyle o bağın üzümünden bir mikdaf yese bunun bedelini o bağ sahibine vermeğe borçlu olmaz.
Fakat bu şahıs, kendisine ibahe edilen şeyi başkasına satamaz, hibe ve sadaka olarak veremez. O şL'yde temellük levazımından olan sair bir veçhile
tasarruf edemez. Çünkü ibahe temellükü ifade etmez. O şey kısmen yiyilib içilmekle sahibinin mülkünden çıkmış olmaz.
199 - : İbahe edilen şeyin muayyen, malûm olması şart değildir.
Binaenaleyh bir kimse bir şahsa hitaben samimî olarak : «Benim malımdan yiyeceğin şey sana helâldir» dese o şahıs, onun malından yiyebilir.
Meğer ki o kimsenin bu sözünde bir nifak emaresi bulunsun.
Kezalik : «benim malımı yiyecek her şahsa malım helâl olsun» dese onun malından fakirler de, zenginler de yiyebilirler. Bu helâldir, Hindiyye.
200 - : Bir kimse bir şahsa : Benim malımdan her ne yersen veya alırsan veya başkasına verirsen helâl olsun» dese bu ibaheye hami olunur.



Binaenaleyh bu şahıs, o kimsenin malından yiyebilir, fakat alamaz ve başkasına veremez. Çünkü bu mal, meçhul bulunmuşdur. Meçhulün ibahesi
caiz ise da temliki caiz değildir, batıldır.
201 - : Bir kimse bir şahsa hitaben : «Senin bendeki her hakkım bana helâl et» deyib o da helâl ve ibra etse o kimse bu haklardan berî olur, Bu şahıs,
o hakların nelerden ibaret olduğuna gerek    vâkıf bulunsun ve gerek bulunmasın müsavidir. Bu hakların mechuliyeti sukutlarına mani değildir.
202 - : Helâl etmek, yalnız zimmete terettüb    eden haklar üzerine vaki olur, yoksa mevcud aynlar üzerine .vaki olmaz.
Binaenaleyh bir kimse bir şahsa haklarını helâl etse zimmetindeki ala caklarını helâl etmiş olur. Yoksa elinde gasben mevcut olan her hangi bir
malını helâl etmiş olmaz. Şu kadar var ki bu mal, o şahsın mülküne girmezse de bundan sonra elinde emanet olarak halır(J hakkında gasb değil,
emanet hükmü cereyan eder. Tahtavî.
203 - : Şüyu, ibahenin sıhhatine mani olmadığı gibi kendisine ibahe edilen kimsenin malûm olmaması da ibahenin sıhhatine mani olmaz.
Binaenaleyh bir kimse, sofrasında lâalettayin bulunan taamdan her hangi bir şahsın gelib yimesine müsaade verse sahih bir ibahe vücude gelmiş
olur. Çünkü ibahe hususunda malûmiyet, ademi şüyu, şart değildir.
204 - : Bir kimse hakkındaki ibaheye vâkıf olmadığı halde ibahe edilen şeyden tenavül etse kendisine zaman lâzım gelmez. Çünkü bu vukuf, iba-
hede şart değildir. Haniyye. Fakat diğer bir kavle göre şartdır. Mübahün leh, ibaheye aid sözü vicahen veya gıyaben işitmedikçe ibahe edilen şeyden
istifa edemez. Zira ibahe ıtlakdan ibaretdir, ıtlak ise vekâlet gibi ıttıla bulunmadıkça hükümsüzdür. Velvaliciyye.
205 - : Bir kimse bir şahsa hitaben :  «Bağıma gir üzüm kopar» dese ibahede bulunmuş olur. Bu halde o şahıs, bazı fukahaya göre bu bağdan
doyabileceği kadar üzüm koparabilir. Diğer bazı fukahaya göre ise o şahıs bu bağdan yalnız bir salkım koparabilir. Bezzaziyye.
206 - : Bir kimse bir şahsa : «Şu buğdayımdan al» diye müsaade etse o şahıs bundan iki men = batman mikdarı alabilir. Muhiti Burhanı.
207 - : Bir zatın ziafetinde bulunub müteaddid sofralara ayrılmış olan dâvetcilerden bir sofrada bulunanların diğer sofralarda bulunanlara kendi
yedikleri şeylerden vermeleri caiz görülmemektedir. Bunlardan hizmetçilere, saillere ve başkalarının kedilerine de bir şey vermeleri    mubah
değildir. Hattâ hane sahibinin köpeğine bile bir şey vermeleri mubah görülmemişdir.
Çünkü başkasının malında izni olmadıkça tasarruf edilmesi caiz olamaz. Bu, nasın hakkı mülkiyetine riayetin bir neticesidir. Meğer ki yanık ekmek
parçaları gibi şeyler olsun. Bunların verilmesine âdeten izin vardır. Reddi
Muhtar.
208 - : Hibeden kablelkabz rücu caiz olduğu gibi ibaheden de kablette-navül rücu caizdir. Şöyle ki : bir kinişe matumaUlun olan bir malmdan,
meselâ bahçesinin meyvalarından, koyunlarının sütünden yiyib içmek üzere bir şahsa bir müddet izin vermiş olsa bilâhare o şahsı bunları yiyib
içmekden men edebilir. Çünkü böyle bir teberrüü, fedakârlığı her zaman iltizama mecbur değildir. Bir zarar mücerred bir izin ve rıza ile lâzım
olmaz.
Nitekim bir kimse sadaka için bir malını ifraz etmiş bulunsa muhayyerdir, dilerse bunu tesadduk eder ve dilerse tesadduk etmeyib imsak eyler,
Muhiti Bürhanî. Çünkü kabz bulunmadıkça sadaka vücude gelmiş olmaz.
(ibahe, eimmei seiâseye göre caiz olduğu gibi zahiriyyeye göre de caizdir. Zahiriyyeye nazaran ibahe- caizdir, velev ki ibahe edilen mal meçhul
olsun, ziyafetlere davet bu kabildendir. Kezalik minhe de caizdir. Şöyle ki: bir kimse sağılır hayvanını sağıp sütünü almak veya hanesinde
meccanen oturmak, veya hayvanına râkib olmak, veya arazisini ekmek veya kölesini istihdam etmek üzere bir şahsa lûtf ve ihsanda bulunabilir, ve
bunları dileği vakit istirdad da edebilir. Bu arada o şahsın yapmış olduğu istifade kendisine aid olur, bunlara mukabil kendisinden bir şey

istenilemez. Elmu-hallâ.) 
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Hibelere Müteallik Dâvalar, Beyyineler 
 
209 - : Bir kimseye verilen bir malın hibe veya sadaka olduğunda ihtilâf edilse söz hibe olduğunu iddia eden tarafındır. Mecmaül-'enhür.
210 - : Hibeden rücua mani karabetin mevcud olub olmadığında ihtilâf olunsa söz istihsanen vâhibindir.
Meselâ mevhubün leh, vâhibin kardeşi olduğunu inkâra mukarin dâva etse söz maalyemîn vâhibin olur, kardeşi olmadığına dair tahlif olunur.
Çünkü burada asıl maksad, maldır, vâhibin mevhubu istirdada salâhiyet-dar olmasıdır. Vâhib, karabeti inkâr etmekle rücuun imtihanı münkir
bulunmuşdur. Söz ise münkirindir. Tahtavî.
211 - : Vâhib, hibesinden rücu etmek istedikde mevhubün leh :  «Ben sana ıvez vermişdin» diye vâhibin inkânna mukarin iddiada bulunarak
hibeden rücuun caiz olmadığını dermeyan etse söz istihsanen vâhibin olur. Bu takdirde mevhub, mevcud ise vâhib hibesinden rücu edebilir. Fakat
ınü.slulıluk rücua mahai kalmayıp ınuvhubün   leliu   bir  §ey  lâzım  gelmez. Hindiyye, EbussuudüTmısri.
212 - : Mcvhubün  leh,   vâhibin   bırrıza  ıvez  aldığım     iddia,   vâhib  do hibenin ikrah ile vukuunu dâva etse mevhubün lehin ıvez şartiyle hibe
hakkındaki beyyinesi tercih olunur.  Ettari  kalülvazıha.
213 - : Ivez şart edilİb edilmediğinde    ihtilâf    edilib    vâhib, mevrut ol duğunu iddia etse söz kendisinin olur. Bu halde    mevhubün lehe :  «Billah
vâhib ıvezi şart etmemişdir» diye yemin verdirilir.    Bunun    üzerine    vâhib hibesinden rücu edebilir. Meğer ki mevhub telef olmuş olsun.
214 - : Vâhib ile mevhubün leh, meşrut olan ıvezin mikdarında ihtilâf etse, meselâ : vâhib, ıvezin on lira, mevhubün leh de beş Ura olduğunu iddia
eylese bakılır: Eğer mevhub, mevcud, ıvez ise gayri makbuz İse vâhib muhayyer olur, dilerse mevhubün lehi tesadduk ile iddia ettiği be§ lirayı
kabul eder. Ve dilerse    hibeden rücu ile    mevhubu geri alır. Amma mevhub telef olmuş ise bunun    kıymetini mevhubün lehe    tazmin etdirebİ-
lir.' Hindiyye, Reddi Muhtar.
215 - : Vâhib,  hibesinden rücu etmek istedikde    mevhubün leh, mev-hubun telef olduğunu    iddia etse söz, bilâ    beyyine    mevhubün lehin olur.
Çünkü reddîn lüzumunu    münkirdir. Ve kendi malının    telefini iddia etdiği cihetle yemine de mecbur değildir.
216 - : Vâhib ile mevhubün leh, mevhub da ziyadei muttasüanın husul ve adami husulünde ihtilâf etseler söz, bunu inkâr eden  vâhibindir. Zira
vâhib, akdin lüzumunu münkirdir. Bundan yalnız bina, ağaç,  hayatet gibi mahsus olan ziyadeler müstesnadır. Bu hususda söz mevhubün lehindir.
Şu kadar varki mevhubün lehin iddia etdiği müddet zarfında bu binanın veya ;ıM<ıchınn ve emsalinin hu.sıılü mümkün bulunmalıdır.
Binaenaleyh vâhib : «Ben bu arsayı üzerindeki bina ve ağaçlar ile beraber hibe etmiijdim» deyib mevhubün leh de : «Sen bunu arsa halinde hibe
elmişdin, üzerindeki binayı ben yapdım veya ağaçları ben dikdim» de-yib hibe ile tesellüm zamanından sonra bunların vucüde getirilmesi kabil



bulunsa söz, mevhubün lehin olur. Aksi takdirde mevhubün lehin kizbİ mü-teyakkan bulunur. Bahri Raik, Hindiyye Tahtavî.
217 - : Hibenin ikrah ile vukuuna aid beyyine, tav' ve rıza ile vukuu hakkındaki beyyineden racihdir.
Binaenaleyh bir kimse bir malını bir şahsa hibe ve teslim etdikden sonra bunun ikraha mebni vuku bulmuş olduğunu inkâra mukarin dâva ve isbat
etse mevhubu mevcud İse istirdad edebilir, Şayed mevhubün leh gaib olub da mevhubu istirdad mümkün bulunmazsa bedelini mücbirden  alabilir.
Zamanat, Ali Efendi.
218 - : Vâhib ile mevhubün leh, mevhubün hangi mal olduğunda ihtilâf etseler vâhibin iddia etdiği malın mevhub mal olmadığına dair mevhubün
lehe yemin teveccüh eder. Nüceym.
219  - : Bir kimse bir şahsın elinde bulunan bir    malın kendisine aidiyetini dâva, o şahıs da bu malı o kimsenin kendisine hibe ve teslim etmiş
olduğuna inkâra mukarin iddia    etmekle iki şahid, o kimsenin bu hibe ile kabzı ikrar eylediğine şahadet etse kabul olunur. Fakat bu şahidlerden
biri okimsenin hibeyi teslim ettiğini ikrarda bulunduğuna, diğeri de bu hibe ile teslimi gördüğüne şahadet eylese şahadetleri kabul olunmaz.
220 - : Hibeyi ikrar,  sahihi olan kavle nazaran  kabzı ikrar  değildir. Binaenaleyh vâhibin mücerred «hibe etdim» diye vuku    bulan ikrarına
mebni mevhubün lehin mevhuba malik olduğu iddia edilemez. Fakat diğer bir kavle nazaran mutlak hibeyi ikrar, tam, sahih bir hibeyi ikrardır Ha-
niyye.
221 - : Bir kimse bir şahsa vedia olarak verdiği bir malı bilâhare ona hibe etdiğini iddiaya mukarin inkâr etmekle iki zat, bu hibeye şahadet etseler,
şahadetleri kabul olunur. Velev ki o şahsın bunu kabz    etdiğini gördüklerini şahadetlerinde tasrih etmesinler.
222 - : Bir kimse bir malım bir şahsa  verdikden  sonra hibe olarak verdiğini inkâr ile vedia olarak vermiş bulunduğunu iddia eylese söz ma-alyemîn
kendisinin olur.
Binaenaleyh yemin edince bu malı istirdad edebilir.
Bu mal, o şahsın elinde telef olmuş ise bakılır: Bunun telef oluşu hibe dâvasından evvel ise o şahsa zaman lâzım gelmez. Hibe dâvasından sonra ise
zaman lâzım gelir. Çünkü bu hibe iddiasiyle o şahsın müstevda sıfatiy le olan yedi emaneti, yedi gasba tebeddül etmiş olur.
223 - : Bir kimse içinde sakin olduğu haneyi sahibinin kendisine hibe etmiş olduğunu iddia, sahibi ise bu    haneyi o kimseye    kiraya vermiş bu-
ulnduğunu dâva etse hibe beyyinesi racih olur. Ankaravi, Behce,
224  - : Bir kimse, bir şahsın elinde bulunan bir mal hakkında : «onu o şahsa hibe ettiğini» iddia, o şahıs da bunun rehn olduğunu dâva edib tarih
beyan    etmeseler rehn hakkındaki    beyyine racih olur.     Çünkü rehn mazmundur.    Emanet mazmun    değildir. Ziyadei    müsbit    olan beyyine
ise mukaddemdir. Meğer ki bişartihvez hibe    iddiasında    bulunsun, o takdirde hibe beyyinesi takdim olunur. Çünkü bu hibe, intihaen bey'
mânasın dadır. Ganimi Bağdadî.
225 - : Bir kimse elinde bulunana bir malı bir şahısdan hibe tarikiy le kabz etdiğini bir tarihî sabık beyaniyle iddia, haneden biri de bu malı o
şahısdan kendisinin hibe tarikiyle    kabz etmiş    olduğunu lâhik bir tarih beyaniyle    dâva etse zilyedin    beyyinesi tercih olunur. Tarih beyan
etmedikleri takdirde de zilyedin beyyinesi müreccahdır.
226 - : Bir kimse elinde bulunan bir malı bir zatdan hibe tarikiyle kabz etdiğini lâhik bir tarih 'le iddia, başka bir şahıs da bu malı o zatdan hibe
olarak kabz eylemiş olduğunu sabık bir tarih ile dâva etse bu  zilyed  olmayanın beyyinesi müreccah olur.
227 - : Bir kimse elinde bulunan bir malı bir zatdan hibe olarak kabz etdiğini tarih beyan etmeksizin iddia, hariç bir şahıs da bu malı o zatdan hibe
tarikiyle kabz eylediğini bir tarih beyan ederek dâva etse zilyedin beyyinesi tercih olunur.
228 - : Vâhib veya mevhubün leh vefat etdikden sonra varisleri mev-hubün hali hayatda kabz edilib edilmemiş olduğunda ihtilâf etseler söz, bu
kabzın hali hayatda vuku bulmamış olduğunu İddia eden tarafındır. Çünkü bu, hibenin lüzumunu, tamamiyyetinİ münkir bulunmuş olur.
229 - :  Bir hibenin sıhhat halinde mi, marazı mevt halinde mi vuku bulduğunda ihtilâf edilse söz, bir kavle göre hibenin marazı mevt halinde
vukuunu iddia edenindir. Çünkü bu, akdin ve temellükün lüzumunu münkirdir. Diğer bir kavle göre de sıhhat halinde vukuunu iddia edenindir.
Zira marizin  tasarrufatı  esasen nafizdir,   ancak  vefatından sonra  menkuz olabilir. Binaenaleyh söz, bu menkuziyeti inkâr edenindir. Fakat iki
taraf da idd'asına beyyine ikame edecek olsa sıhhat halinde vukuunu iddia edenin beyyinesi tercih  olunur. Hindiyye, Tenkihi Hamidî.
230 - : Bir kimse bir malın kendisine hali sagirinde velisi, meselâ müteveffa babası tarafından hibe edilmiş olduğunu bil'ifade hibenin sıhhatini
iddia, diğer varisler de bunun hali bulûğunda vaki olub kabz etmediği cihetle butlanını dâva  etseler sıhhat hakkındaki beyyine racih olur.
231 - : Varislerden biri  hibe ve kabzın hali sıhhatde vukuunu iddia, diğer vârisler de murislerinin marazı mevtinde vukuunu dâva etseler sıhhat
hakkındaki beyyine tercih olunur. EttarikatüTvazıha.
232 - : Mevhubün leh, hibenin bir hibei sahiha olduğunu, vâhibin vârisleri de şartı fâsid ile hibe edildiğini  iddia  etseler vârislerin beyyinesi evlâ
olur. Abdurrahim.
233 - : Bir kimse, satın ahb zevcesine verdiği hüliyyatı, zevcesi istimal etdikden sonra vefat etmekle ariyet olarak vermiş olduğunu iddia, zevcenin

vârisleri de hibe olarak verilmiş olduğunu dâva etseler, söz maal-yemin o kimsenin olur. Çünkü hibeyi münkirdir. Hindiyye. 
[20]
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Vakıflara aid ahkâmı  cami olub bir mukaddime ile beş bölümden müteşekkildir. 
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1 - : (Vakıf)  bir mülkün menfaatini  halka tahsis edib aynini Allah Tealâmn  mülkü hükmünde  olarak temlik  ve  temellükden  müebbeden  men
etmekdir. Bu tarif, Imameyne göredir, imamı Azama göre vakıf  : bir mülkün ayni sahibinin mülkü  hükmünde kalmak üzere menfaatinin bir 
cihete tesadduk edilmesidir.
Vakıf eden zata (vâkıf), vakf edilen şeye (mevkuf), (mahallî vakıf) bir aynin menfaati kendisine vakf ve tahsis edilen şahsa veya mahalle de
(mevkufun aleyh), (meşrutun leh), (masarifi vakıf) denilir. Bunlara (mür-tezika),   (ehli vezaif)  de denir.
Vakıf tabiri, mevkuf mânasında da müstameldir. Cem'i evkafdır, vukufudur. Vakfa ihtibas,  tahbis, tesbil de denilmekdedir.
2 - : (Vakfı lâzım) vâkıf veya hâkim tarafından fesh edilmesi caiz olmayan vakıfdır. Lüzumuna usulen hükmolunan her hangi bir vakıf gibi.
3 - : (Vakfı gayri lâzım) vâkıf, hâkim veya vâkıfın varisi tarafından fesh ve ibtali sahih olan vakıfdır. Vakfı fuzulî gibi.
4 - : (Vakfı   müneccez)  filhal yapılan,  yani  şarta  muallâk,  istikbale muzaf, bir vakit ile mukayyet bulunmamış olan vakıfdır.
5 - : (Vakfı  muallâk)  bir şarta talik suretiyle yapılan vakıfdır ki  sahih değildir. «Fülân işim görülürse şu mülküm vakf olsun» denilmesi gibi.
6 - :  (Vakfı muzaf) müstakbel bir zamana izafe suretiyle yapılan vakıfdır ki  sahih değildir.  Fakat mâbadelmevte,  yani ölümden  sonraya  muzaf 
olarak yapılan bir vakıf,  vasiyet hükmünde olub sahilidir.
7 - :  (Vakfı muvakkat)     bir  vakit  ile tevkit  edilen  vakıfdır  ki sahih değildir. «Şu akarım bir ay veya bir sene şu cihete vakıf olsun» denilmesi
gibi.
8 - :  (Vakfı  miişa')  bir  kimsenin biişkiisiyle  müştereken  mâlik olduğu
bir yerdeki şayi  hissesini  vakf etmesidir ki şeraiti dairesinde sahihdir.
9 - : (Vakfı  müşterek) iki veya daha ziyade kimsenin bil'iştirâk malik oldukları bir malı vakf etmeleridir ki usulü dairesinde sahih olur.
10 - : (Vakfı   mariz)   bir   kimsenin  marazı   mevtinde     yapmış   olduğu vakıfdır ki vasiyet hükmünde olub terikesinin sülüsünden muteber olur.
11 - : (Vakfı  fuzulî)  bir  kimsenin  mâlik     olmadığı  bir şeyi sahibinin İznini almaksızın bir cihete  vakf  etmesidir  ki  sahibinin  icazetine 
mevkuf olur. Mukabili (vakfı gayri fuzuli) dir.
12 - : (Vakfı   Irsadi)   beytülmale   aid   olan   bir   mülkün   rakabesi   yine beytülmale aid olmak üzere menfaatinin veliyyüTemr tarafından veya
anın müsaadesiyle başka bir zat tarafından bir kimseye veya bir cihete tahsis udilmcsi   demelidir  ki   buna   (tahsisat   kabilinde   vakıf)   da   denir 
ve  irşadı sahih üe irşadı gayri sahih kırımlarına ayrılır.
13 - : (İrşadı sahih) beytüimale aid bir mülkün menfaatini veliyyül'em-rin veya anın müsaadesiyle başka bir zatın beytülmâlden istifadeye istihkakı
olan kimselere tayin ve tahsis etmiş olmasıdır. Camilere, medreselere,
vesair mesalihi müslimine tahsis edilmesi gibi.
14 - : (İrşadı gayri sahih)    beytülmale  aid bir mülkün  veliyyülemr tarafından veya ânın müsaadesiyle başkası tarafından beytül'male istihkakı
olmayan bir kimseye  tahsis  edilmesidir. Araziyi milliyeden bir parçanın vergisini şuna buna vakıf ve tahsis gibi ki İbtali caizdir.
15 - : (Ikta') beytülmale aid arazinin rakabesi veya menfaatini beyül-malde istihkakı bulunan bir kimseye veliyyül.emrin temlik ve ita etmesidir.
16  - (Ikfaatı  mevkufe)   veliyyülmer tarafından     beytülmalde istihkakı olan  bir  zata  temlik  suretiyle  verilmiş  veya  beytülmâlden   mesugatı 
şeri-yesi dairesinde satın alınmış,  yahud veliyyüTemrin müsaadesiyle bervechi mülkiyet ihya edilerek maliki  tarafından bir  cihete vakf edilmiş
bulunan arazidir.
17 - :  (Vakfı ehli) mahsur bir kavme aid olan vakıfdır. Şüyle ki yüzden aşağı mikdarda olan bir cemaate kavmi mahsur, yüz ve yüzden ziyade
mikdardaki b'r cemaate de -imam Ebu Yusüfden rivayet olunduğuna ve Mecellede kabul edildiğine göre -kavmi gayri mahsur denir. Bu makamda
kabili ihsa, gayri kabili ıhsa tabirleri de kullanılır.
18 - : (Müessesatı hayriyye) mescidler, medreseler, mektebler, kütüp haneler,   hanlar,   zaviyeler, ribatlar, imarethaneler, çeşmeler, köprüler, ku-
yula, hastahanler, makbereler gibi vakf edilmiş âmmeye faideli eserlerdir. Bunlara (vakf lissebil) de denir.
19 - : (Müstagallati  vakfiyye)  müessesatı hayriyenin  idaresi için  iktiza eden varidatı temin etmek üzere vakf edilmiş şeylerdir. Bunlar akar
olacağı gibi bağ, bahçe, nükud da olabilir. Vakıf gedikler de bu kabildendir. Müfredi (müstagal) dir. İstiklâl de gallelendirmek, faidelendirmek,
meselâ bir akarı kiraya verib kira bedelini almak demekdir.
20  - :  (Müsakkafatı vakfiyye)  tavanlı binaları ihtiva eden vakıf müs-tegallât  demek  Han,   hane,   mağaza  gibi.   Müfredi   (müsakkaf)   dır,
Müstegallüt, musakkafatdan eamdır. Bununla beraber çok kere müs-tagallât tabiri müsakkafata mukabil olarak kullamlmakdadır. Bu takdirde
müstagallât ile tavansız olan ve gailesi alınan şeyler kasd edilmiş olur. Bağlar,  bahçeler gibi.  
21 - : (İmareti vakıf) vakf edilen şeyin vakfı zamanındaki hali üzere bulundurulması veya  meşrut bir hale getirilmesi için  icab  eden  tamiratı
yapmakdır.
22  - : (Termim)   meremmet etmek,  yani tamir  ve ıslahda  bulunma^ defrıekdir.  Meremmetler  iki kısımdır.
23  - : (Meremmeti müstehleke)  binalardan ayırıb alınması kabil bu lunan termimlerdir. Boya, sıva, bostan-ı ıska gibi.
24 - : (Meremmeti gayri müstehleke) binalardan ayırıp alınması kabil bulunan termimlerdir.  Bir binaya yeniden ilâve edilen bir bina gibi. Came-
kânlar, takılan camlar, avluya döşenilen mermer taşlar da bu kabildendir.
25 - : (Mersad) vakfın tamiratından münbais bir boredur. Yani tami rata muhtaç olduğu halde gailesi mevcud olmayan ve tamirata kâfi bir ücreti
muaccele :1e isticar da edilmeyen bir vakıf yeri    ileride vakfa rücu etmek üzere kendi malından tamir eden bir kiracının bu yüzden o vakıfda olan
alacağıdır ki bunu ya icare bedellerine mahsub  suretiyle veya vakfın sair gailesinden  mukassat&n  almak suretiyle istifa eder. Bu veçhile yapuan
tamirata ve zarurî meremmete de mersad denilir.
26  - : (Nıkzı vakf) asıl vakfın taş, kereste, kireç gibi döküntüleri demekdir ki bunlar vakfın rakabesinden sayılır.
Düsturun  ikinci  cildinde  vakıf  müstegallât  ve  müsakkafat  muamelâtı  hakanda  9  Cûmadel'âhire  1287 tarihli  bir nizamname  vardır.
27 -  : (Tescili  vakf)  bir  vakfın  lüzumuna  salâhiyetdar  olan  bir hâkimin  şer'i  usulü  dairesinde hükm  etmesi  demekdir.  Tescil  tabiri  lûgatde
bir ilâmı sicile yazmak manasınadır.
28 - : (Sicil)  vesikaları,  ilâmları, mukaveleleri yazmaya  mahsus resmî defterdir ki cem'i sicilâtdır. Bir vesikayı, meselâ bir vakfiyyeyi böyle resmî
bir deftere yazıb imza etmeye de tescil denir. Bazan lâzımı zikr, melzumu  irade  kabilinden olarak  hâkimin  verdiği hükme  de tescil  denil-
mekdedir. Çünkü bu hüküm, bir sicile kayd edüecekdir. Binaenaleyk (vakfı müseccel) tabiri hem sicilde mukayyed vakıf, hem de lüzumuna hükm



edilmiş vakıf yerinde  müstameldir.
29 - : (Vakfiyye)  vakfa dair vâkıfın takı irini,  şeraitini havi olan vesikadır ki  hâkimin tescilini havi olunca  (vakfiyyei  müseccek)   adını alır.
30 - : (İstibdali vakf) bir vakfı bir mülk ile veya nükud ile mübadele etmek, değişmekdir ki şeraiti dairesinde caizdir.
31 - : (Tescili  İstlbdal)  bir istibdalİn bozulması kabil olmamak üzere sıhhatine hâkim  tarafından  hükm  edilmskdir  ki  artık  bu  isübdal 
muamelesi fesh edilemez.
32 - : (Gallei vakf)  vakfın varidatı, mahsulâtı demekdir.  Buna  rey'ı vakıf) da denir. Vakıf bahçelerin meyvaları,     vakıf akarların    kiraları, vakıf
paraların ribihlerİ bu cümledendir.
33 - : (Tuluu gaile)  vakfın gailesin* n zuhuru,  meydana  gelmesi  demekdir ki vakfına göre tebeddül eder. Şöyle ki : mezruatdan olan gailenin
tuluu,  ekinleri yetişib  dane bağlaması  veya mütekavvim  bir  hale  gelmesiyle olur. Meyvalardan ibaret olan bir gailenin tuluu,  meyvalann yetişib
âfetden emin bir hale gelmesiyle olur.  Kira bedellerinden ibaret bulunan bir gailenin tullu bu bedellere aid taksit zamanlarının hululiyle olur.
34 - : (Rakabe etmek) bir vakfın gailesini aslına ilhak etmek demek-d»r. Şöyle ki : bir vakıf nükudun bir mikdan bilâ teaddi zayi olsa bu noksan
gailesinden reyi hâkimle ikmal edilmedikçe mürtezikasma bir şey vc-nlmiyebilir. Bu hale fetva lisaniyle «mürtezikamn vazifelerini  rakabe etmek»
denir.
35 - : (Mütevelli)  vakfın umur ve mesalihini ahkâmı şer'iyye ve şeraiti vakfiyye dairesinde idare etmek  üzere tayin olunan kimsedir ki iki kısma
ayrılır. Birisi meşrutiyet veçhile     mütevellidir ki  mütevelli olması vâkıfın  şartı  iktizasındandır.  Diğeri  meşrutiyet  veçhile olmayan  
mütevellidir ki tevliyeti münhal bulunan bir vakfa meşrutun lehi bulunmadığı  cihetle hâkim tarafından tayin edilen mütevellidir.
Mütevelliye  (mütekellim alelvakf)  da  denir.
36 - : (Kayyımi vakıf) mütevelli demokdir. Cem'i kuvvamdır. fiir de kayyım ; «kendisine vakfın hıfzı, cemi ve tefriki tevfiz edilmiş kimse demektir
ki bu halde mütevellisinin idaresi altında bulunmuş olur. Mütevellinin salâhiyeti ise daha genişdir. Çünkü mütevelliye vakıfda tasarruf salâhiyeti de
tevfiz edilmiş bulunur.
37 - : (Nazırı vakıf)  mütevellinin vakıf hakkındaki tasarruflarına nezaret  etmek  ve  mütevelli  için  vakıf   işlerinde  re'yen   merci   olmak   üzere
nasb olunan kimsedir. Bazı yerlerde mütevelliye nazır denilmesi de mütea-refdir. Artık bu gibi yerlerde nâzın mevcud olan bir vakfa ayrıca bir
mütevelli de nasb edilemez.
38 - : (Müsrifi  vakıf)   mütevellisinin  tasarruflarını  murakabe  altında bulundurmak üzere tayin edilen kimsedir.  Buna   (nâzın     vakıf)  da  denir.
Maamafih müsrifin vazife ve salâhiyeti bulunduğu yerin örf ve âdetine göre tebeddül   edebilir. Vakfın  malını  muhafaza  eden   veznedar   ve  
anbar  memuru gibi kimselere de müsrif denir.
39 - :  (Şaddı vakıf)  vakfın umur ve hususunu    murakabede bulunan, meselâ mescidlerin açıhb açılmadığını, nezafetleririe dikkat edilib edilmedi‐
ğini araşdırmak üzere  mescidlere devam  eden kimsedir ki bunlara zamanımızda evkaf müfettişleri,  mürakibleri  denir.
Bir de namaz vakitlerini ilân eden, meselâ namaz vakti hulul edince (Esselâte yâ mü'minin) diye nidada bulunan kimseye de (şaddı vakf) denil-
mişdİr.
40 - : (Kaimmakam mütevelli)  bazı hususlarda mütevelli yerine kaim olmak,  mütevelliye aid işleri görmek üzere hâkim tarafından  nasb olunan
kimsedir.  Bu  vakfın  gailesini  korumak  için  gaib  olan     mütevellisi  yerine muvakkaten  tayin  edilen  kayyım  bu  tabiidendir.
41 - : (Cabiİ vakf) vakfın gailesini toplamaya memur kimsedir. Vakfın tahsildarı sayılır. Vakfın varidatını toplamaya  da -(cinayet)  denir. Cemi'i ;
eibayaldtr.
42 - :  (Hademe*  evkaf)   vakıfların  hizmetlerini     gören     kimselerdir. îmamlar, hatipler,  müezzinler,  müderrisler,  mütevelliler  bu 
cümledendir.
43 - : (Şeairi vakıf)   :  mevcud bulunmamaları    vakfın    muattaliyetini mucib olan kimseler ile sair levazımı vakfiyyedir. Mescidlere nazaran
imamlar, halibler, müezzinler, tenvirat, tefrişat ile abdest muslukları gibi. Medrese müderrislerine,   imamlar ile hatiblere  ve  müezzinlere   (erbabı 
şcair) de denir.
44 - : (Mesalihi mescid) mescidden maksul olan gayenin tahakkuku vücudlarına mütevakkıf bulunan kimselerile sair levazımdır. İmam, hatib,
müezzin gibi hademei hayrat ile mescidin tenviratı ve abdest suları bu cümledendir.
45 - : (Avaİdi  vakıf)  vakfın nemasından ve vakfa müteallik varidat-dan ibaretdir ki  iki kısma ayrılır.  Bir kısmı avaidia şer'iyyedir ki,  vakfın
meşru  suretde  hâsıl   olan  gailesinden  ibaretdir.  Vakfın  §er'i   masraflarına sarf edilir. Diğer bir kısmı da avaidi örfiyyedir ki- alâkadarların vakıf
namına   verdikleri   aliyelerden  ve  saireden  ibaretdir.   Şöyle   ki  bir   vakfın meselâ  arazisini ekib biçenlerin  vakıf  için  her  sene  bir  şey 
atiye  olarak vermeleri kadimdenberi mutad ise bu alınıb vakfın     umuruna  sarf edilir. Fakat bunların mütevelli namına yağ, yumurta, zahire gibi
bir şey vermeleri rüşvet olacağından caiz olmaz. Şu kadar var ki vakıf arazinin hâsılatından bir mikdarının, meselâ onda birinin mütevelliye
verilmesi kadimden beri mütearef ise mütevelli bunu alabilir, bu mütevelli hakkında avaidi ör-fiyyeden sayılır.
46 - : (Müsadaka   alel'istihkak)   muayyen   bir   hakkı   hangisinin   malikiydi hakkında iki kimsenin ittifak etmesidir. Meselâ  ;  vakfiyye
mucebince kendisine gallei vakıfdan şu kadar sehm verilmesi icab eden Zeyd, bu sen-m in hiç bir kimseye aid ulmayıb yalnız Amre aid bir hak
olduğunu, mukabilinde  bir  bedel  olmaksızın  samimî   suretde  ve Amrin   tasdikine   mukarin iddia  ve ikrar etse ^aralarına  müsadaka  bulunmuş
olur.     Bu halde Zcydin İkrarı yalnız kendi hakkında muteber olduğundan o sehm  Zeyd ber hayal oldukça   Amrc verilir.   Fakat Zeyd  ile 
Amrdan  hangisi evvel  vefat else  o sehm, Zeydden sonra meşrutun leh ulan cihete aid olur, bunlardan bor hayat olana verilemez.
47 - : (Ferağ)   lügatde boşaltmak,   bir  işeten  kurtulmak,   bir  işi  terk etmek manasınadır. Ferağ, hukuk bakımından bir icar mahiyetindedir.
Çünkü menfaati temlikden ibaretdir. Vakıflarda ferağ ise  :  «bir kimsenin vakf müstagallât veya musakkafatdaki tasarruf hakkını başkasının
uhdesine terk ve tefviz etmesi demekdir. Tevfiz eden kimseye (fariğ), uhdesine tefviz edilen kimseye  (mefruğun    leh), ferağ olunan müstegal
veya    müsakkafa (U (mefrugıın bin) denir. Bu tefviz mukabilinde fariğin mefruğun lehden aldığı bedulu de (bedeli ferağ) denilir.
48 - : (Ferağ  kafi)  bir şart bulunmaksızın  yapılan  ferağdır ki  filhal kaL'i suretde terk ve tefvizden ibaret bulunur.
49 - : (Vakf musakkefat ve müstegallâtda ferağ bilvefa) bir kimsenin tasarruf unda bulunan hane, bahçe gibi vakıf bir şeyi zimmetinde olan borcu
öde yince kendisine red edilmek üzere bu borcu mukabilinde alacaklısına ferağ etmesidir. Bu, kısmen rehn hükmündedir. Bey'i bilvefaya bak!
50 - : (Ferağ bil'İstiğlâl) vakf müsakkafat ve müstegallâtdan birini mutasarrıfı yine kendisi isticar etmek üzere başkasına vefaen ferağ etmekdir.



51 - : (Fefağ anil'cihai) bir kimsenin uhdesindeki cihetlerden kasrı yed ederek onları başkasına ferağ = terk etmesidir ki hâkimin tasvib ve tecvi-hine
iktiran etmedikçe muteber olmaz.
52 - : (Nuziil anilvezaif) mütevelli, nazır, cabi gibi cihat sahiplerinin uhdelerindeki hizmetlerden başkalarına verilmek  üzere istifa  etmeleri de
mekdir. O başkasına (mefruğun leh, menzulün leh) denir.
Bir ciheti başkasına ferağ etmek de nüzulden maduddur.
53 - : (Cihat) imamet, hitabet, müezzinlik, kayyımlık, müderrislik, vaizlik, hafızı kütüblük gibi müessesatı vakfiyyeye aid hizmetlerdir. DüfretU
cihetdir. Zarurî ve gayri zarurî kısımlarına ayrılır,
54 - : (Cihatı zaruriyye) vakfın başlıca mesalihinden olan, başka.bir tabir ile vakfın başlıca gayesini temin eden cihetlerdir ki mescidlere nazaran
imamet, hitabet .müezzinlik hizmetleri gibi.
55 - : (Cihatı gayri zaruriyye) vakfın tâli derecede mesalihinden olan cihetlerdir. Cibayet, hazini kütüblük hizmetleri gibi. Bir vakfın gayri zarurî
olan imaretleri de bu kabildendir.
Bir vakfm gailesi müsaid olmadığı takdirde cihatı zaruriyye sahihleri sair cihat eshabına takdim olunurlar.
56 - : (Vücuhi vakf) bir vakfm meşrutun lehi olan cihetlerdir ki üç kısma ayrılır. Şöyle ki :
1 - : Yalnız fukaradan ibaret olur.
2 - : Evvelâ ağniyadan, sonra fukaradan ibaret olur, evvelâ vâkıfın evlâdına, badehu fukaraya meşrut vakıflarda olduğu gibi.
3 - : Fukara ile ağniyadan ibaret bulunur,    Mescidler, kütüphaneler, makbereler, köprüler gibi vakıflar bu kabildendir ki bunlardan fakirler de,
zenginler de müstefid olabilirler.
57 - : (Vazife) lûgatde bir insan için her gün takdir edilen taam veya erzak demekdir. Fıkıh ıstılahınca  :  «vakfın    gailesinden verilen maaşdan,
tayinatdan ibaretdir. Bu maaşı veya    tayinatı alan kimselere (mürtezika), (ehli vezaif) denir. Yapılması lâzım olan her hangi bir hizmete vazife
denildiği de şayîdir. Cem' i: vezaifdir.
58 - : (VezaifS jâgire) boş kalan, yani inhilâl eden veya muattal bırakılan vazifeler demekdir.                                                                
59 - : (Cameklyye) vakfm gailesinden vezaif sahihlerine verilmesi mü-retteb olan şehrî atiyedir ki bu, min vechin ücret ve min vechin sıla
mahi yetindedir. Elbise bahası namiyle verilen paralar bu kabildendir.
Câmekiyye, vazifenin şehrî kısmmdandır. Senevi kısmına da «ata» denilir.
60 - : (Mürettebatı vakfiyye) bir kimseye ilmi, salâhı veya fakrından dolayı bir hizmet mukabili olmayarak vakfın galesinden verilen şeydir ki buna
örfde (zevaid) denir. Bu cihetle meselâ fukaraya meşrut olan bir gaile, müretteb, zevaid kabilinden bulunmuş olur.
61 - : (Vazifelerde tallküttakrtr veya tallküttevclh) vezaifi vakfiyye hakkındaki tevcihlerin  hâkim tarafından edilmesi demekdir ki sahihdir.
Meselâ : hâkimin bir zata hitaben : «şu vazifenin sahibi ölürse veya şöyle bir vazife inhilâl ederse onu sana tevcih ettim» demesi gibi.
62 - : (Klrdar)  bir kimsenin  veliyyüremr tarafından    müzarea için kendisine tefviz edilmiş olan araz» üzerinde yapdığı binaya, dikdiği ağaçlara,
ve kendi mülkünden nakl ederek tarla haline getirmek üzere o arazinin çukurlarına, yarık yerlerine doldurduğu topraklara ıtlak olunur. Buna bazı
yerlerde (hakkı karar) adı verilmişdir.
Bir arazinin tarla halin© getirilmesi için çukurlarına doldurulan topraklara (kibs) denir. Bir yeri sürüb aktarmak, ziraate elverişli bir hâle
getirmeğe de (kirab) denilir.
63 - : (thkâr) bir yeri üzerinde bina yapmak veya ağaç dikmek üzere istibka veçhile kiralamakdır. Söyle ki  :  üzerinde müste'eiri tarafından bina
yapılacak veya ağaç dikilecek olan arazinin mesahası tayin ve her zirai için bedeli icar olarak bir meblâğ takdir olunur.    Müste'cir, artık icareyi
yenilemeye muhtaç olmaksızın her sene o mukadder meblâğı arazi sahibine vererek üzerindeki binalarını, ağaçlarım ibka eder. Bu muamele, bazı
yerlerde kıyasa muhalif olarak kabul edilerek bir teamül hükmünü almışdir.
Zemini mukataah vakıflar bu kabildendir. Bu muameleye (istihkar) da denir.
64 - : (Arazİİ muhtekere) müste'eiri tarafından üzerine bina yapılmak veya ağaç dikilmek üzere sendvî bir meblâğ    mukabilinde kiraya verilmiş
arazidir ki, müsteciri mukadder bedeli icareyi her sene arazi sahibine vererek o araziyi elinde istibka eder. Bu, bir istihkar muamelesi demekdir.
65 - :  (Hulüv) bir akarın evvelce vaz'iyed edilmiş, ve malûm bir bedel ile kiralanmış bulunmasına mukabil olan menfaati mücerrededen ibaretdir.
Meselâ": bir kimse için isticar etmiş olduğu mülk veya vakıf bir dükkândan dolayı sabit olan istifayı menfaat hakkına «hulüv'» denir. Ecri
mislinden dûn bir bedel ile tutulan bir akar mutasarrıfına «hizmet» namiyle verilen meblâğa da «hulûv'» denilir. Bu meblâğ dahi ücret olacağından
akar vakıf ise mütevellisinin bu meblâğı vakfa sarf etmesi lâzım gelir. Bu mânaca hulûv', sahibine" hiç bir hak bahş etmez. Bazan gediklere de
hulüv' adı verilir.
Peştemallık ve hava parası adiyle verilen ve haddi zatında bir rüşvet mahiyetinde bulunan mebaliğ de bir hulüv' demekdir ki veren kimseye
kiraladığı akar üzerinde bir hak vermez, müddetin hitamında akarı tahliyesi lâzım gelir.
66 - :  (Meşeddi müske) başkasının, meselâ bir vakfın arazisi üzerinde sabit olan bir istihkakdır, yani âhara aid bir araziyi sürüb akdarmak, onun su
yollarını kazıyarak ıslah etmek üzere o arazide bir kimseye verilmiş olan ziraat ve haraset hakkıdır ki bu arazi kirası verildikçe o kimsenin elinden
alınarak başkasına icar edilemez. Bu istihkaka yalnız (meşed), yalnız (müske) de denir. Meşed, kuvvet mânasına olan şiddetden ahnmışdır, müske
de temessük edilecek vesika demekdir. Bu araziyi bu veçhile  ıslah edecek kimsenin elinde bu hususa dair istinad ve temessük edeceği kuvvetli bir
vesika bulunacağından bu cihetle buna  :  (meşeddi müske) denilmiş oluyor.
Müske tabiri bazan «kirdar» a da şâmil bir mânada kullanılır. Şöyle ki : bir kimsenin isticar etdiği bir bostanda yapdığı nadasa, tamirata ve topladığı
haraset âlâtma ve yetişdirdiği sebzelere, yoncalara da müske denir.
Kirdar mânasına olan müskenin ebniye ve mezruat gibi bazı kısımları birer mali mütekavvim olduğundan bunlarda alım sntım ve irs cari olabilir.
67 - : (Men lehül istiğlâl) bir vakıf mahallin gailesi kendisine meşrut olan kimsedir.
68  - : (Men lehüssükna)  bir vakıf akarın içinde  oturmaya müstahik olan kimsedir. Sükna için mi,  istiğlâl için mi vakıf edildiği bilinmiyen bir akar,
istiğlâle hami olunur.
69 - : (Teamül) bir şeyin ziyade istimal olunmasıdır.  Başka Irr tabir ile bir şey hakkındaki muamelenin mutad bulunmasıdır. Bir iki kimsenin
istimaliyle teamül vücude gelmez.



70 - : (Evlâd) oğullar ve kızlardır.  Bir insanın bizzat kendisinden türeyen evlâdına (evlâdı sulbiyye) denir. Binaenaleyh torunlar, evlâdı
sulbiyyeden sayılmaz. Evlâdın müfredi (veled) dir. Bu tabirvelâdetden müştak olduğundan dolayı oğlana da kıza da şâmildir. Ve bir tabiri âm
olduğundan
bire de, cemaate de ıtlak olunur/?
71 - :  (Ahfad) evlâdın ilâ kinaye evlâdıdır. Yani oğulların ve kızların
çocukları ve bu çocukların çocukları demekdir, müfredi «hafid) dir ki türk-cede torun denilir.
72  - : (Zürrİyet) bir kimsenin evlâd ve ahfadı veya nesli demekdir.
73 - : (Nesil) bir kimsenin âbâ Ve ecdadına denildiği gibi sulbî evîâd ve ahfadına da denilir. Nesil tabiri, bir rivayetde kızların evlâdına da şâmildir.
Cem'i ensaldir.
74 - : (Akib) bir kimseye babalan cihetinden müntesib olan şahısdir. Şöyle ki bir kimsenin sulbî evlâdı kendisinin akibi olduğu gibi erkek evlâdının
evlâdı da akibidir, fakat kız evlâdının evlâdı kendisinin akibi değildir. Çünkü onlar babalan cihetinden başka sülâleye mensubdurlar.
75  - :  (Butn)  karin, nesil, sülâle demekdir. Cem'i butundur. Bir kimsenin evlâd ve ahfadı kendisine nazaran birer butundur. Şöyle ki sulbî evlâdı
birinci batni, evlâdının evlâdı ikinci batni, bunların evlâdı da üçüncü batni teşkil eder.
76 - : (Zî karabet) bir kimseye babası veya anası tarafından ilk islâ-ma yetişmiş olan büyük ceddine kadar mensubiyeti olan her hangi bir şahısdir.
Bunda mahrem olanlar île olmayanlar, erkekler ile kadınlar, yakınlar ile uzaklar müsavidir. Ana baba ile evlâda karabet namı verilemez. (Zi er-
ham),  (zi ensab) da bu mânadadır.
77 - : (Ehli beyt) bir kimseye babası canibinden islâmiyet devrine ilk yetişmiş olan ceddi âlâsına kadar neseben muttasıl olan insanlardır. Bu ceddi
âlânın müslüman bulunmuş olması şart değildir.  (Âl), (cins) de bu mânada kullanılır.
78  - : (Ehli vakf) vakfın gailesinden bilfi'l hisse alan kimselerdir.
79  - : (Evlâdı zuhur) bir kimsenin kendi erkek ve kız evlâdıyle oğullarının erkek ve kız evlâdı demekdir.
80  - :  (Evlâdı butun) bir kimsenin kızlarından ve kızlarının erkek ve kız evlâdından ibaretdir.
81 - : (lyal) bir kimsenin infakı altında bulunan insanlardır. Kendisinin hanesinde bulunsunlar, bulunmasınlar müsavidir. (Haşem) de iyal men-ziles
indedir.
82 - :  (Evkafı mazbuta) doğrudan    doğruya evkaf nezareti veya mü-diriyeti tarafından idare edilen vakıflardır ki iki kısımdır :
Birinci kısım, Osmanlı hükümdarlariyle anların müteallikatma aid vakıflardır. Bunların tevliyetleri hükümdar bulunacak zatlara meşrut olub bu
hususa evkaf nazırları tevkil edile gelmişti.
ikinci kısım, vakıfların zürriyetlerinden Ve müteallikatından olub mütevelli olmaları meşrut bulunan kimselerin münkariz olmalarına mebni evkaf
idareleri tarafından zabt ve idare olunan vakıflardır.
83 - : (İdaresi mazbu» evkaf) vakfiyyeleri mucibince meşrutun leh mütevellileri bulunduğu halde kendilerine birer muyayen mikdar maaş tahsis
edilerek vakıf işlerine müdahale    etdirilmeyib evkaf daireleri    tarafından idare olunan vakıflardır. Köprülü ve Çakal Zade, ve Şehid  Mehmed
Paşa vakıfları gibi. Bu mütevellilerin hıyanetleri sabit olmadıkça böyle vakfa müdahaleden men edilmeleri şer'an caiz değildir.
84 - : (Evkafı mülhaka) evkaf idarelerinin    nezaretleri altında olarak hususî mütevellileri tarafından idare olunan vakıflardır.
Vaktiyle bir takım vakıfların nezaretleri vâkıfları tarafından sedaret, meşihat, fetva emaneti, Anadolu veya Rumeli sedareti makamlarına veya
darüssaade ağalığına, veya vilâyetler kadılıklarına meşrut bulunmuşdu. Bilâhare bu gibi vakıfların nezareti de evkaf nezaretine veya ana halef olan
evkaf müdüriyetlerine tevdi edilmişdir. Böyle meşrutun lehleri mevcud olan vakıflarda evkaf idarelerinin tasarrufları meşru olabilmek için bu
meşrutun lehlerden vekâlet almaları icab eder. Çünkü tevliyet ve nezâretde vekâlet carîdir.
Evkafı mülhaka için ikinci cild düstura müracaat!
85 - : (Müstesna evkaf) evkaf idarelerinin nezaretleri, müdahaleleri olmaksızın yalnız mütevellileri tarafından idare olunan vakıflardır. Zeynel'-
âbidin hazretlerine, Mevîâne Celâlüddine, Hacı Bayram Veliye, Gazi Evre-nos Beye aid vakıflar gibi.
Üçüncü cild Düsturun 237 nci sahifesi ve dördüncü cild Düsturun 400 üncü sahif esindeki aşar talimatnamesine müracaat!.
86 - : (Avarız vakıfları) gaileleri bir köy veya mahalle ahalisinin ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere tesis edilmiş vakıflardır. Köydeki fakir
kimselerin, teçhiz ve teklifinine, hastaların tedavisine, fakir kızların cihazına, su yollarının tamirine sarf edilmek üzete vakf edilmiş paralar veya
vakıf mahallar bu cümledendir.
87 - : (Icaref vahideli evkaf) mütevellileri veya evkaf idareleri tarafından ay, veya sene gibi birer kısa müdet tayiniyle muvakkaten kiraya verilen
vakıf müsakkafat ve müstegallâtdır. Bu gibi vakıflarda ferağ ve intikal carî değildir. İkinci cild Düsturun 170 İnci sahif esine bak!..
88 - : (Mukataah vakıflar) arsası mukataah vakıf, ebniyesi veya eş-carı mülk veya vakıf olan müsakkafat ve müstegallâtdır.
89 - : (Mukataâ) üzerinde mülk ebniye veya eşcar vücude getirilmiş olan bir vakıf arsa için tayin edilmiş olan senevi ücretdir ki buna (icarei zemin),
(bedeli hakr) de denir. Bu hususdaki mukaveleye de (hakr) tabir olunur. Böyle icare şartiyle olan mukataa muamelesi sahihdir.
90 - :  (tcareteynli evkaf) icareteyn ile, yani icarei muaccele ve ica rei müeccele ile kiraya verilen vakıflardır. Peşin alınan kira bedeli bir icarei
muaccele olduğu gibi birer müddetle, meselâ, seneden seneye alınan kira bedeli de bir icarei müecciledir. Böyle bir vakfın müste'cirine
(bil'icareteyn mutasarraf) denir. Bu mutasarrıf, bu vakfı kendi namına başkasına kiraya verirse kendisine de meşhur mânasınca mucir» denir.
İcareteynü vakıflarda ferağ, intikal, ahara icar muameleleri caridir.
İkinci cild Düsturun 170 inci ve üçüncü cüd düsturun 459 uncu sahife-sindeki nizamnameye ve on altıncı cild düsturun 230 numaralı Vakıflar
Kanununa müracaat!.
91 - : (Gedik) bir kısım esnafa ve sanate mahsus olub daimî suretde kalmak üzere isticar edilmiş mülk veya vakıf bir dükkân veya emsali bir akar
içinde müstecirin maliyle ve mülk sahibinin veya mütevellinin izniyle yapılmış bazı binalardan, doîablardan, raflardan ve içerisine konulmuş olan
lâzımh âletlerden ibaretdir.
Gediklerden bir kısmının müstakarrun fiyhi, yani içine vaz edilmiş olduğu dükkân ve saire vakıf bulunur. Bu halde bu vakıf dükkân ve saireye de
örfde (mülk) tabir olunur. Mülkü yanmış olan bir gediğe de örfde (müstah-las gedik) denilir.
Vakıf musakkafatda müstec'rleri tarafından mütevellilerin izniyle karar üzere yapılmış raflar, dolaplar ve emsali birer gedik olub bunlara (kirdar) da



denilir.
92 - : (Nizamlı mevkuf gedikler) İkinci Sultan Mahmud vakıflariyle ha-remeyni muhteremeyn vakıflarından olan gediklerdir. Bunlardan başka sair
vakıflardan olan gediklere de (adi gedikler) adı verilmişdir.
Gediklerden bazıları (1277) senesinden evvel sahihleri tarafından vakf edilmiş, bazıları da mülkiyet üzere kalmışdır. 1277 senesi zilhiccesinin
sekizinci gününden itibaren gerek kalemler ve şer'î mahkemeler tarafından ve gerek evkaf hazinesi tarafından mücedde-den gedik itibariyle sened
itası irade ile kat'iyyen men edilmişdir (1247) tarihinden muahhar tarih ile sened ve kaydi olub da bu tarihden mukaddem tarih ile senedi veya
aklâm ve sicilâtda kaydi bulunmayan gediklere kat'iy yen  itibar  olunamıyacağı da  hususî  bir  nizamname iktizasındandır.
Gedik nizamnamesi birinci cild Düsturun 258 inci ve İkinci cild düsturun 170 inci sahifesindedir.
Gedikler yüzünden onun müslakarri olan akar mutasarrıflarının hakkı tasarrufları haleldar olmuş ve hattâ kendileri bilinemez bir hâle gelmiş
olduğundan gedik sahiblcrinin mülk sahihlerine muayyen birer bedel vererek bu mülkleri temellük etmeleri ve bu suretle gediklerin ilga edilmesi
22 Rr-biülevvel 1331 tarihli bir kanun ile kabul edilmiştir.
Bir takım mülk veya vakıf akarâtın esasen gayri meşru surelde ihdas edilmiş olan bu gediklere tabi tutulması istiğraba şayandır.
93  - : (Cihatı  asliyye)  vakfın başlıca    gayesi olan hizmetlerdir.  İmamet, hitabet, müezzinlik, kayyımlık gibi.
94  -: (Cİhatı fer'iyye) vakfın ikinci derecede gayesi olan veya vakfiy-yeti  ikinci  derece  görülen  hizmetlerdir.   Bir  camii   şerifde  okunması 
meşrut tefsir, hadis, fıkıh, veya şifai şerif, delâilülhayral vazifeleri gibi.
Cihatı asliyye ve fer'iyye tabirleri son zamanlarda kullanılan vakıf ıstılahlarından bulunmuşdur. Bunlar cihatı zaruriyye ve gayri zaruriyyeye
muadildir. Türkiyede evkaf idaresindeki cihatı fer'iyye bilâhare lâğvedilmedir.
95 - : (Cihatı  ilmiyye) vazifelerinin ifası ilm tahsiline mütevakkıf bulunan cihetlerdir.  Müderrislik,  hitabet, imamet,  hafızı  kütüblük,  mütevelli-
lik, cabilik gibi.
96 - : (Cihadı  bedeniyye)  yapılmaları    yalnız amel ve sanate teallûk edib ilm tahsiline ihtiyaç gorülmiyen cihetlerdir.  Kayyımlık, ferraşlık,
türbedarlık gibi.
23 Temmuz 1329 tarihli tevcihi cihat nizamnamesine bak!
97 - : (Mezuniyeti daimeye sevk) imamet ve müezzinlik gibi bir cihet sahibini; fazla ihtiyarlığına veya görüleri daimî bir mazeretine mebni şehrî
ücretinin bir mikdariyle,  meselâ yarısiyle hizmetini ifadan  afüv etmekdir. Ki bir nevi tekaüde sevk demekdir. dir.

Bu tabir de son zamanlarda Türkiyede evkaf ıstılahları arasına girmiş
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(BİRİNCİ BÖLÜM)

 
VAKIFLARA DAİR UMUMİ MALÛMATI  MUHTEVİDİR.

 
İÇİNDEKİLER : Vakıfların rükünleri, hükümleri, vakıfların sebebi, hikmeti teşriiyyesi, tarihçesi ve nevileri. Vakıflarda müstamel tabirler.
Vakıfların sıhhatinde şart olan şeyler. Vakıfların sıhhatinde şart olmayan şeyler. Sahih olub olmayan vakıflar. Zikr edilmeksizin vakfa dahil olub
olmayan şeyler. Ölecek hastaların vakıfları. Vakıfların birer akdi lâzım olub olmaması hususundaki İhtilâf. Vakıflara müteallik bazı umumî
kaideler. Vakıflardaki şartlara riayet lâzım olub olmaması. Vakıflardaki şartların tebdil ve tahsis edilib edilememesi. Vakıfların istibdat edilib

edileniemesl. 
[23]

 
Vakıfların Rükünleri, Hükümleri  
 
98 - : Vakıfların rükünleri vâkıf ite mevkufdan ve mevkufun aleyh ile vakıf sığasından ibaret olmak üzere dörtdür. Vakıf sığası da:  vakıf akdine,
tesisine delâlet eden sözlerden her hangi biridir. «Şu malımı    fülân cihete vakf eklim» veya «şu malımı fakirlere bir sadakai müebbede olarak
tesad-duk eklim» denilmesi gibi.
99 - : Bir vakfın inikadı, teessüsü için erkanı vakıfdan olan vakıf siga-sının veya anın yerine kaim olan hareketin ehlinden sâdır olub vakfın hük^
münü kabil olacak bir mahalle olmasına mütevakkıf dır.
Vakfın ehli; hür, âkil, baliğ olan kimsedir. Vakfın hükmünü kabil olan mahal de mali mütekavvimdir. Yani kendisinden intifa edilmesi mubah olan
maldır. «Mali muhrez» denilen mal da bu kabildendir,
"Binaenaleyh ehliyeti haiz olan bir kimse, kendisinin mütekavvim bir malı hakkında : «ben bu malımı fülân cihete vakf eklim» dese vakıf, müna-
kid olmuş olur.
Dilsiz olan kimsenin malûm olan işareti de söz yerine kaimdir. Anınla vııkıf münnkifl nlabilir.  Kşbnh, Tnhtnvî.
(Kimnıei seiûseye göre de vakfın rükünleri vâkıf, mevkuf mevkufun aleyh, sıgai vakıfdan ibaret olmak üzere dörtdür. Şafijler'ce kitabete muktedir
kimsenin maanniyc kitabetile ve ahresin işaretiyle vakıf sahih olur. Fakat hüsnü kitabete kadir olmayan natık bir kimsenin vakfı ancak vakf et-diğini
söylemesiyle vücude gelir.
Hanbelîlere göre de vakıf, kavlen münakid olacağı gibi Örfen vakfa delâlet eden fi'l ile de olur. Bir arsayı mescid veya makbere haline getirib
içinde namaz kılması veya ölü defn edilmesi için âmmeye izin vermek gibi. Keşşafül'kına.)
100 - : Mücerred niyetle bir mal vakıf edilmiş olmaz. Binaenaleyh bir kimse vakıf etmek niyetiyle satın aldığı bir malı vakıf-,
etdiğine dair bir söz söylemese o mal vakıf olmaz. Çünkü vakfın rüknü olan hususî lâfızlardan biri bulunmamış olur.
101 - : Bir vakfın gallesiyle o vakıf için mütevellisinin  satın alacağı mal, meselâ bir hane, mücerred bununla vakıf olmuş olmaz. Bunu bilâhare
satabilir, sahih olan budur. Meğer ki o malı satın aldıkdan sonra usulü dairesinde hâkimin hükmile vakıf namına tashih etdirmiş olsun, o zaman
vakıf olmuş olur.
Fakat asıl vakıf mal ile, meselâ akara tebdili meşrut olan bir vakıf nü-kud ile mütevellinin satın alacağı bir şey, mücerred bu satın almakla vakıf



olmuş olur. Haniyye, Mülteka, Neticetül'fetâva.
102 - : Bir vâkıfın inikadı için gayri muayyen olan mevkufun aleyierin kabulleri lâzım değildir. Fakat muayyen şahıslardan ibaret olan mevkufun
aleyhin -kendi haklarında vakfın inikadı için -kabulleri lâzımdır.
Binaenaleyh bir kimse vakf ettiği bir akarının gailesini bir beldenin gayri muayyen olan fukarasına şart etse bu vakfın inikadı, o beldedeki
fakirlerin kabullerine tevakkuf etmez. Fakat bu gaileyi evvelâ kendi evlâdına, sonra da bir beldenin yoksullarına şart edecek olsa bu vakfı evlâdı
red edince bunun gailesinden yalnız bu evlâd mahrum kalır. Vakıf esasen sahih olub gailesi o beldenin yoksullarına aid olur, evlâd ise vakıfdan
sonra vefat etmiş sayılır. Hamevî Alel'eşbah.
103 - : Bir vakfın gailesi alettayin Zeyde, andan sonra da Amre vakf edilmiş olduğu halde Zeyd red etse gaile Amre verilir. Amr red etse Zeyde
verilir, kabul eden vefat edince de fukaraya aid olur.
104 - :  Bir vakfın gailesi meselâ Zeydin evlâdiyle nesline meşrut olduğu halde bütün bunlar vakfı red etseler gailesi fukaraya verilir, fakat bilâhare
Zeydin, başka evlâdı vücude gelib vakfı kabul  etseler gailesine müstehlik olurlar. Hindiyye.
105 - : Muayyen bir cemaatden ibaret olan mevkufun aleyhimden yalnız bazısı vakfı red etdikde bakılır.  Eğer kendileri için zikr edilen isim, red
etmeyenlere de ıtlak olunursa gailenin tamamı bu red etmeyenlere verilir. Fakat bu isim, onlara ıtlak olunmazsa red edenlerin hisseleri fukaraya
aid olur
Meselâ : Vâkıf, vakfının gailesini fülân zatın * evlâdına vakf etdiği halde bunlardan birisi bunu red etse gailenin tamamı mütebnaki evlâda Verilir.
Fakat Zeyd ile Amre va£f etdiği halde Zeyd veya Amr red etse hissesi diğerine verilmeyib fakirlere verilir.
106 - : Mevkufun aleyh, gaileyi aldıkdan sonra kabul etmem dese bu reddi almış olduğu gaile hakkında muteber olmaz. Çünkü ona evvelce
temellük etmiş bulunur. Fakat ileride hadis olacak gaile hakkında muteber olur. Çünkü bu gaileler üzerinde bir mücerred hakka    mâlikdir,
mücerred hak ise reddi kabildir. Binaenaleyh artık bunlara müstahak olamaz.
107 - : Mevkufun aleyh, vakfı red etdikten sonra kabul edecek olsa bu kabul sabık gaile hakkında muteber olmaz. Fakat badel'kabul hadis olacak
gaileler hakkında muteber olur. Binaenaleyh red zamanındaki gaile fukaraya, kabulden sonraki gailelerde mevkufun aleyhe aid olur. Hindiyye.
108 - : Bir vakfın gailesi bir şahsa ve kendisinden    sonra da nesline vakf edildiği halde o şahıs : «ben bunu ne kendi nefsim için, ne de neslim için
kabul etmiyorum» dese bu reddi yalnız kendi hakkında caiz olur, nesline, evlâdına şâmil olmaz. Velev ki evlâdı çocuk bulunsun. Çünkü onların
haklarını İskata salâhiyeti yokdur.
109 - : Mevkufun aleyhin red ve kabulünde tayin ve tahsis carî olabilir.
Meselâ : Mevkufun aleyh, gaileyi muayyen bir sene »cin kabul veya red edebileceği gibi gailenin bir kısmını da kabul veya red edebilir. Hindiyye.
110 - : Mevkufun aleyhin sükûtu delâleten kabul sayılır. Binaenaleyh mevkufun aleyh, vakfı red veya kabul etmeksizin sükût etmiş olsa vakfının
menfaatine rriüstahik olur. Hamevî.
111 - : Vakıfların hükmüne gelince vakf edilen bir malın ayni, ima-meyne göre Allah Tealâ Hazretlerinin, imamı Azama    göre de Mâlikinin mülkü
hükmünde -başkasına satılmayı, bağışlanmayı, mevrus olmayı kabul etmemek üzere -mahbus olub menfaatinin, yani vakit vakit hâsıl olacak
gailesinin ibadullaha veya bir. ciheti hayra aid bulunmasından ibaretdir.
Filhakika, bir malın vakfiyyeti tamam olunca artık anın saklanması, yalnız nemasının tahsis edilen yerlere sarf edilmesi lâzım gelir, bilâ istib-dal
satılması, hibe edilmesi rehn bırakılması, iare edilmesi, vârislere-mevrus olması caiz olmaz.
Hattâ evkafı islâmiyye, Allah Tealâ muhafaza buyursun bir düşmanın istflâsiyle de vakfiyyetden çıkarak müstevlinin mülküne dahil olmaz.
Binaenaleyh bir islâm beldesini yabancı bir millet istilâ etmekle oradaki vakıflar, mülkiyete intikal etmiş olmaz. Bir mani bulunmadıkça bu
vakıfları mütevellileri yine vakıf olarak zabt ve idare ederler. Neticetül'fetâva.  (Malikîlere göre vakf edilen bir mal, başkasının mülküne girmezse
de bazı tasarruflar itibariyle vâkıfının ve andan sonra da vârislerinin mülkünde sayılır. Şöyle ki : vâkıfın ücreti misi ile vaki icares'ni başkaları daha
fazla ücret temin etmek suretiyle fesh etdiremezler. Vâkıf, vakfın imarına bakdıkca başkaları bu imarı deruhde edemezler. Çünkü vakfın meahmini,
yani mahsusunu, heyeti asliyesini tağyir etmeleri melhuzdur. îşte bu gibi bakımlardan mevkuf emlâk, vâkıfın badehu vârislerinin mülkünde kalmış
sayılır. Yoksa vâkıf ile vârisleri bunları satamaz, kimseye de bağışlayamazlar, bunlarda tevarüs carî olmaz.
İmam Şafiî ile imam Ahmedin mezheblerindeki sahih olan kavle nazaran müebbed bir c'hete vakf edilen bir mal, vâkıfının mülkünden çıkmış olur.
Bu iki büyük müctehidden rivayet edilen diğer bir kavle göre ise bu mal, vâkıfının mülkünden tamamen zail olmaz, onun üzerinde bir nevi mâ-
likiyet hakkı carî olur. Nitekim îmamı Mâlikin mezhebi de böyledir.
Hanbelî fukahasının beyanına göre vakf edilen mal, zahiri mezhebe nazaran vâkıfın mülkünden çıkar, mevkufun aleyhimin mülklerine girmiş olum
Yani bu malın gailesinden onlar müstefid olacakları cihetle bu malın aynine mâlik olmuş gibi olurlar. Bunu icareye vermek gibi hususlar

kendilerine aid bulunur. Muhtasarı Ebizziya, Nihayetülmuhtac, Elmuğnî, Keşşafülkına.) (198) inci 'meseleye bak, 
[24]

 
Vakıflarin Sebebi, Hikmeti Teşriiyyesi 
 
112 - : Vakıfların başlıca sebebi, talebi zülfadir, yani : manevî kur-biyyete, rızayı ilâhiye nailiyet niyeti hâl is an esidir. Başka bir tabir ile dünyada
zikri cemile, ahretde Hak Tealâya tekarrübe nail olmak arzusudur.
Vakıfların efdali, en devamlısı, en faidelisi ve ihtiyaçça en şiddetli olanıdır.
Kurbet niyetine mukarin olmayan vakıflar mübahdır. Kurbet niyetine mu-karin olan vakıflar müstahabdır mendubdur. Yapılması nezr edilen
vakıflar da vâcibdir, farzdır. Meselâ bir kimse «şu işim görülürse şu akarımı fülân cihete nzayı hak için vakf etmek nezrim olsun» o işi görülünce bu
vakfı yapması kendisine bir vecibe olur. Bu halde bu vakfı kendi evlâdı gibi zekât vermesi caiz olmayan kimseler namına vakf etse vakfı caiz
olursa da nezrini ifa etmiş olmaz. Çünkü nezr, yabancı fakirlere mahsusdur. Zenginlere ve lehinde şahadeti caiz olmayan kimselere yapılan bir
vakıf Üe bu nezr ifa edilmiş sayılmaz. Tahtavî.
(Hanbelîlerce vakıf, mesnundur. Resuli Ekrem Sallâllahü Aleyhi Vesel-lem ile sahabei kiramın fi'ileriyle sabitdir.    Sadakai cariyeden maduddur.
Bahusus âyeti kerimesi    buna işareti    mutazammındır. Keşşafül'kına.
Malikîlere göre de vakıflar mendub olan tebcrrüaldmıdır. Nevevi diyur ki : vakıf havassı islâmiyyedendir. İmam Şafii de demişdir ki : cahiliyye



vakıf yapmamışdır, cahUiyyenin vücude getirmiş olduğu bazı muhalled eserler, kurbet maksadıyle değil, tefahür veçhile yapılmış şeylerdir. Şerhi
Ebil-berekât ve Haşiyei Düsuki.)
113 - : Vakıfların hikmeti teşrüyyesine gelince bu, bedinîdir. Bir tea-vün tenasur dini olan islâmda vakıf müesseseleri vasıtasiyle de beşeriyetin
ihtiyaçları tehvin, insaniyete hizmet, âmmenin refahına bezli makderet gayeleri istihdaf edilmişdir. Filhakika müslümanlığın yer yüzüne yayilmaya
başladığı gündenberi dünyanın bir çok taraflarında vakit yapıla gelen vakıflar göz önüne getirilecek olursa bu vakıfların insaniyete ne büyük bir
hizmet olduğu ve müslümanların ne kadar haynhah bulunduğu tebarüz eder. Hiç bir milletin tarihinde müslümanların gösterdikleri bu yüksek
insanlık eserinin bir misline tesadüf edilemez.
Müslümanlar, yapmış oldukları bütün bu vakıflar ile, bu hayırlı müesseseler ile mahza Hak Tealâmn rızasını hedef ittihaz etmiş, insanların itilâsına,
insanların ihtiyaçlarını azaltmaya çalışmayı kudsal bir vazife bilmişlerdir. Bu da mensub oldukları kudsî dinin kendilerine vermiş olduğu ulvî bir
itikadın neticesidir. hadisi   şerifinin mealine nazaran insanlar Ölünce amellerinilıayetbuiur, artık amel defterleri kapnnnv ancak müstesna olarak
üç şeyden kapanmaz, bunlar da sadakai cariyeden, kendisiyle intifa olunan ilimden ve anasına babasına hayırlı dualarda bulunan salih evlâddan
ibaretdir. Bunlardan birine nail olan bir müminin amel defteri kapanmayacakdır, onun defterine öldükden sonra da sevablar kayde-dilecekdir.
Sadakai cariye ise vakıf demekdir ki onun menfaati yer yüzünde devam eder gider. îşte bu gibi dinî tergibat sayesindedir ki, müslümanların
kalblerinde pek nezih duygular canlanmış, insaniyete hizmet için hatır ve hayale gelmedik fedakârlıklarda bulunarak çeşit çeşit vakıflar,
müesseseler vücude getirmişlerdir.
Doğrusu vâkıflarımız, pek ziyade takdire lâyık zatlardır. Biz onların ha-yırlı eserlerinden daima müstefid olub durmakdayız. Bunu bil:b takdir
etmemek bir nankörlük nişanesidir.
Bazı vâkıfların mücerred müsadere korkusundan dolayı mallarını vakf etmiş olduklarına kail olmak, doğru bir düşünce olmasa   gerekdir.
Zamanımızda kendi servetlerini beşeriyetin gözlerinden akan ihtiyaç yaşlariyle ten-miye eden ve yüzlerce yoksul, bedbaht İnsanı ihya edecek
mikdardaki bir parayı, bir gecelik eğlenceleri uğurunda feda etmeden geçinmeyen nice kimseler görülüb dururken artık varlarını yoklarını bütün
cemiyetin sahai istifadesine tahsis etmiş olan zatlar hakkında beyhude yere yanlış kuruntularda, hükümlerde bulunmak elbette muvafık görülemez.
buyurulmuşdur. Eğer o zatların malları hayırlı olmasa idi, böyle Allah yo-i.unda belz edilmiş olmazdı. Elgıbte o hayırperver zatlara!, Rahmetullahi

aleyhim ecmaîn. 
[25]

 
Vakıfların Nevileri Ve Tarihçesi 
 
114 - : Vakıflar, ileride izah edileceği veçhile bir bakımdan müessesatı hayriyye ile bu müessesatı *idam edeck vakıf akarlar kısmına ayrıldığı gibi
bir bakımdan da icarei vahideli, mukataalı, ve icareteynli vakıflar namiyle üç kısma ve menkul ve gayri menkul kısımlarına ayrılmıştır. Biz burada
ise dinuyete, ilm faziletin intişarına, insaniyet ve medeniyete hizmet bakımından vakıfların bazı kısımlarım, nevilerini kaydedeceğiz :
1 - : Camiler, mescidler,   kırlarda yapılan   musallalar,    namazgahlar. İçlerinde Allah Tealâya kulluk arz edilen bu yüksek mâbedler, dine olan
hizmetin pek ulvi bir tezahürüdür. îslâm yurdunun bir islâm diyarı olduğunu yâr ve ağyara bu kudsî âbideler daima isbat edib durmakdadır.
2  - : Medreseler, mektebler, kütübhaneler, zaviyeler, ribatlar, dergâhlar.
Bunlar da birer ilm ve irfan yurdu, birer ibadet ve tâat bucağı olmak üzere vücude getirilmiş, bu sayede islâm ülkesinin feyz ve kemaline bî ni-haye
hizmet edilmişdir,
3 - : Çeşmeler, sebiller, sarnıçlar, havzlar, kuyular, göller, yolların tamirleri, tesviyeleri.
Bunlar da âmmenin hayatını temin edecek en lüzumlu eserlerdir ki beşeriyetin en Önemli ihtiyaçlarım karşılamakdadırlar. Bunların tarzı inşasında
gösterilen zarafet, eseri sanat ise müslümanların medeniyetdeki, iîm ve fen-deki yüksek kabiliyetlerini, bediî zevklerini parlak bir suretde isbat
etmek-dedir.
4 - : Kârvansaraylar,   hastahaneler, müslümanların defn    edilmeleri için nazireler, makbereler, zaif hayvanların otlayıb   beslenmeleri için mer1
alar, çayırlar.
Bunlar da ehli islâmm kalblerindeki lûtf ve keremin, rikkat ve merhametin birer güzide timsali mesabesinde bulunmakdadır.
5 - : Mekkei Mükerreme ve Medinei Münevvere ahalisinden fakir olanlara ve hac yolunda parasız kalanlara ve huccacı kirama su ve şerbet dağı-
dılmasına mahsus vakıflar. Haremeynİ muhteremeyen vakıfları meşhurdur. Bütün bunlarda müslümanların mukaddesata karşı ne kadar merbut, ne
derece hürmetkar olduğunu göstermektedir.
6 - : Camilerde vâz edilmesi, tefsir, hadis, fıkıh okudulması, ve camilerde, türbelerde Buharii şerif, Müslimi şerif, Şifai şerif, Delâillihayrat vesaire
okunması, fakir mekteb çocuklarına, Nebe' ve Mülk surelerinin alınması, Kur'anıkerimi hatm eden çocuklara birer mikdar para tevzi edilmesi için
yapılmış vakıflar.
Bunlar da âmmenin intibahına, salâhına,  itilâsına müteveccih, içtimaî yardım esasına müstenid, en hayırlı duygular mahsulüdürler.
7 - : Camilerde, zaviyelerde mevlidi şerif menkıbesinin okutdurulması, lihyei saadetin ziyaret etdirilmesİ, kandil, mum, berat yapitdırüması, ve
cami, mescid, zaviye   duvarlarında ve etrafında bitecek   hüdayı nâbit otların yoldurulması için muhasses vakıflar.
Bunlar da dinî an'anelere, dinî müesseselere karşı olan hürmet ve siya-net fikrinin birer inkişafı neticesidir.
8 - : Ramazanı şerifde ve sair mübarek günlerde akşamleyin camilerde cemaate hurma, zeytin, su tevzii için yapılmış vakıflar.
Bunlar da ehli salâhı tatyib ve takdir İçin   yapılmış pek insanî ihtiram ve mücamele asarından maduddur.
9 - : Fakirlere vakit vakit ve bilhassa Ramazanı şerifde, regaib ve berat gibi mübarek gecelerde para veya erzak dağıtmak,    fakir kızlara cihaz
tedarik etmek, fakir cenazelerini kaldırmak, yetim yoksul   çocuklara, fakir, dul kadınlara bayram elbisesi satın almak, desti ve bardak gibi şeyleri
kıran hizmetçileri serzenişken kurtarmak için kırdıkları şeylerin    benzerlerini hemen ahvermek için yapılmış vakıflar.
Bütün bunlar da islâm muhitinde merhamet ve re'fet duygularının ne kadar inkişaf etmiş olduğuna birer parlak nişanedir.
10 - : Yolculara yardım etmek, esirleri azad etmek, mükâtiblerin kitabet bedelini ödemek, azad edilmiş kölelere, cariyelere muavenetde bulunmak
için yapılan vakıflar.
Bunlar da islâmiyetde insaniyete, hüriyyete ne kadar riayet edildiğine bi rer kuvvetli delildir.



11- : Mesahin s.erifenin ve sair dinî, ilmi kiiablann yazılması, alınma sı, tamir ve teclid edilmesi ve hayır müesseselerinin yasayabilmeleri için
yapılan vakıflar. Bunlar için bir çok paralar, akarlar, çiftlikler, unnanlar, hizmetçiler vakıf ve tahsis edilmiştir. Eski vakfiyyeler okunacak olursa
daha böyle nice vakıflara huy retle tesadüf olunur. Bütün bunlar, eslâfı kiramın ahlâfı ne kadar düşündüklerine, sadakalarının birer zülâli rahmet
gibi devamını temin etmek istediklerine ve kendilerinde inkişaf akm hayrı hanlık ve ihtiyatkâı tık fikrinin yüksekliğine birer şanlı, şltci'ii burhandır.
Allah Tealâ cümlesinden razı olsun amin.
Vakıfların tarihçesine gelince : bazı asardan anluşılnuıkdachr l-.ı gevmiş kavimler arasında da bar.t vakıflar Mİcucie getirilmiştir. Bahusus
ibrahim aleyhisselâma aîd olub (Tlalilürrahman evkafı) adı verilen vakıflar, hâlâ Arabistanda mevcuddur. Fakat zarmır Arabi ar arasımla vakıf
müusaesat vücude gcfirilmemişdir. Ancak müslümanlığm zuhurundan itibaren vukıflrr geniş bir mikyasda inkişafa başlamış Resul i Ekrem
:;allâ!aluı aleyhi vesselem efendimiz, Medinei Münevverede mâlik olduğu yedi kıî'a ak;ır lanm vasiyet yoliyie vakıf ve süknalarını müminlerin
fakirlerine şart bü-lyurmuşlardı.
Resuli Zîşan Hazretlerine teboaıı ashabı kiram da bir çok vakıflar vü-cude getirmişlerdir.
Hazreti Câbİr, radıyallahü tealâ anlı demişdir ki : «bon muhacırlardan, ensardan mal sahibi, zi makdeiet bir zat bilmem ki vakf ve tesaddukda
bulunmuş olmasın.»
Bilhassa Hazreti Ömer, radıyallahü tealâ anh, Hayberde mâlik olduğu «Kasm» adındaki pek kıymetli bir hurmalığını, Nebii kudsiyyet penahımızm
tavsiyeleri üzerine vakf etmişlerdi, Hazreti E bu Bekirin, Hazret; Osman İle Hazreti Alinin  de «radıyallahü  tealâ  anhüm»  vakıfları  vardır.
Hulefai Râşidinden sonra Emevîler, Abbasîler ve suir islâm hükümdar-lan, emirleri, ve bilhassa Osmanlılar tarafından pek çok, pek mühim şeyler
vakf edilmiş,  pek muazzam müessesatı  hayriyye  vücude  getirilmişdir.
Vakıflar, ötedenberi mesaili fıkhiyye dairesinde U'sis ve idare oluna îelmekde iken (1020) seneı hicriyyesinden itibaren icaruteynli vakıflar vücude
gelmiş, bunlara dair oldukça şer'î kaidelere müstenid bir kanun vaz'edil-mişdir. Bu tarihden takriben yirmi sene sonra da tedricen «gedik* usulü
ihdas edilmiştir ki, bunlar, bir şer'i usule müstenid bulunmamıştır. Daha sonraları vakıfların idarelerine, ciheilerin tevcihine, gediklerin lağvına,
 reteynli vakıfların mülkiyete tahviline dair bir çok kanunlar, nizamnameler vücude  getirilmişdir   ki   bunlar   düsturlarda   mündericdirler.
İcaretenyli vakıf usulünün zamanı, sebebi zuhuru ve mahiyetinin neden ibaret olduğu, birinci cild Düsturun 232 nci sahifesinde hayrat ve meberrata
aid cemadel'ûlâ 1284 tarihli meclisi vükelâ mazbatasında yazılıdır.
Bu mazbatada beyan olunduğu üzere Kanunî Sultan Süleyman devrinden İtibaren Türkiyede Evkaf ve emlâkin tasarrufları hakkında bazı
yenilikler kabul edilmişdir.
Ezcümle : Istanbulda, Anadolu ile Rumelinin bazı yerlerinde bulunan icarei vahideli vakıf akarlar, müruru zaman ile yıkılmaya yüz tutmuş, ve
kısmen yanmış, bunların yeniden yapdınlması için vakıfların gaileleri gayri kâfi bulunmuş olduğundan hem vakıfları imar, hem âmme menfaatlerini
temin, hem de şehirleri tezyin için bir takım icarei vahideli vakıf akarlarda icareteyn usulü kabul edilmişdir. Bu halde harab, gaileleri gayri mevcud
bir çok vakıf arsalar, değerlerine yakın birer peşin kira bedeli mukabilinde talihlerine bilâ müddet icareye verilmiş, bu kira bedeliyle vakıflar imar
edilmiş, vakıfların sair masraflarını temin ve vakıflar ile müstecirler arasındaki münasebeti idame için de bu arsalar için müstecirlerinden se neden
seneye birer cüz'î kira bedeli alınması esas ittihaz olunmuşdur.
Bu müste'cirler, o arsalarda icab eden tamiratı ve  sair ilâve edilecek binaları vakıf namına  yapacak,  bunun mukabilinde  de  ber  hayat oldukça
kendileri, vefatlarından sonra da evlâdları bu arsalara  mutasarrıf olacaklardır.
Bu vakıfların mutasarrıflarını daha ziyade müstefîd etmek ve bunların bu vakıflara daha ziyade iîgi göstermelerini temin için de bilâ veled vefat
edenlerinin vârislerine de bilâhare intikal ve tasarruf hakkı verilmiş, tevsii intikal usulü kabul edilmişdir. îcareteynli vakıf usulü, esasen kıyasa
muhalif: ise de bîr zarurete meb-ni kabul edilerek faidesi görülmüş, hattâ bu usulün ihdasından sonra bazı zatlar, yapdıkları vakıf akarlarda böyle
icareteynli olarak kiraya verilmesini şart koşmuşlardır. Hayfâ ki bu usul gitgide fena bir istimale uğramış, vakıfların hakları zayi olmaya başlamış,
bir nice icarei vahideli vakıflarda hiç bir zaruret ve maslahat bulunmadığı halde mahza bazı nüfuzların tesiriyle icareteynli bir şekle tahvil
edilmişdir.
Esbak Deften hâkani nâzın Esseyid Mustafa Efendinin (Netayicül'vu-kuat) unvanlı tarihinde deniliyor ki :
«Evkafı selâtînden Fatih ve Sultan Selim ve Süleyman hazeratı vakıflarının idaresi sadrâzamlara vü Sultan Beyazıdın idaresi şeyhülislâmlara
mahsus olub kusur evkafı selâtîn ile nesilleri münkairz olmuş bazı vüzera ve ümera vakıfları kurena ve hademei mahsusaipadişahîye çıraklık olarak
tevcih olunur idi.
Bir defa vakıf tertib eden ashabı hayrat, vakıflarının şeraitini tayin ve hayrat  ve  mebratlarına  sarf  olunacak  mebaliği  ve   hademesine  verilecek
vezaifi tahsis etdikden sonra tevliyeti evtâd ve a'kabına  ve nezareti  sadrâzam ve şeyhül'islâm ve darüsaade ağası ve istanbul kadısı misillû erbabı
menasıba tefviz eylemiş olduklarından bu nezaretlerin birer müfettişi olub. tahtı nezaretlerinde bulunan evkafın her  sene muhasebatını rüyet etdirir
ve şartı vâkıfın icra kihnmadığı ve yahud hayrat, ve mebratın muhtacı tamir idüğz hademei vakıf taraflarından veya mahallelisi canibinden ifade ve
iştikâ kılınır ise mütevellileri şerait evkafın tamamii ifasına icbar eder idi. Vakten bivakt vâkıfların   sülâleleri   münkariz   oldukda tevliyetleri
nezaret taraflarından münasib adamlara tevcih etdirilir ve artık evlâd meşrutiyetinden çıkmış olduğundan bu misillû tevliyetlere sadaka tevliyetleri
ıtlak kılınır idi ki tevcihi padişahî ile tasarruf olunur bir nevi memuriyet  demekdir. istanbul şehri müruruzaman ile kamilen diyecek derecede vakfa
münkalib olmağın muamelâti bey' ve şiranın tevsik ve icrası mütevellilerin ve cabîle-rin ellerinde kaldığından envai fesad ve tezvir vaki olmakda
idüğine mebni zikr olunan menasıbın hakkı nezaretleri birleştirilerek «Evkaı Hümayun Nezareti» ihdas kılındı. Ancak bu suretin muvafıkı hal ve
maslahat îdüği müsellem olmasiyle beraber nazır olanlardan bazısının mizacı gazabkârânesi ve bazısının emri mühimmİ hukukdan bîhaberliği
cihetleriyle hazinei evkaf, suiistimalât ile mâlâmal idi. Şöyle ki  Sultan Mahmud Han Hazretlerinin vakıflarına irad bulmak fikriyle ismi bî
müsemma olarak gedik icad kılındı ki bu gediklerin bir sınıfı mahdud olub, meselâ  : îstanbulda yük seksen kalaycı gediği ihdas ve esnafa bey,
olunmakla bu mikdardan ziyade kalaycı dükkânı küşad olunamaz idi ki, bir nevi inhisar imtiyazı demek olur idi. Bir sınıfı dahi kunduracı gediği
misillû gayri mahdud gediklerdir ki, her kim talib olur ise verilir ve hiç kimse bilâ gedik kunduracılık sanati icra edemez idi ki, bu dahi min vechin
o sanatin icrasına ruhsat demek olur idi.
Bu gedikler, esnaf beyninde alınıb satıdmakla âdeta müsakkafatı evkaf gibi harci ferağ ve intikal ve icarei mukarrere ahz olunur idi. Maamafih bir
dükkân veyahut bostanda bir kaç sene müste'ciren mukim olanlar, mal sahibinin haberi olmaksızın hazinei evkafdan birer gedik alıb sonra mal



sahibi müsteciri çıkarmak veya kiraya tezyid eylemek murad eyledikde müs-tecir, «benim burada gediğim bulunduğundan mukarrer olan kiradan
başka bir şey taleb eylemeğe hakkın yokdur.» deyu dâvaya kıyam ve tenfizi meram eylemekle o misillû dükkân ve bostan ve sairenin hem vakfı
kadîm ve hem de sahihlerinin haklan müsadere olunmuş oldu.
Suüstimalâtın bir nevi dahi ferağ ve intikal harçlarının ve mahlûlât muaccelâtınm nısfı mütevelli ve cabi ve kâtiblere verilib nısfı diğerinin hazinei
evkaf da tevkif blunmasıdır. Bu usulün ittihazından, maksad, güya bu paralar hazinei evkafda tecemmu edecek ve her vakfın hayrat ve mebratı
tamire muhtaç oldukda nükudu müterakimesinden tesviye olunacak îdi. Halbuki, evkaf hazinesinde müteaddid kalemler ve pek çok memuriyetler
ihdas olunmakla bunlara ve haricden'şuna buna maaşlar ve muayyenatlar ve sevab itikadiyle nevbenev tahaddüs eden tekyelere taamiyeler ve
tayinler tahsis ve biner ve bin beşer yüz keseler sarfiyle müceddeden ve ta-miren tekyeler inşa olunmakla vakıfların mebaliği müterakimeleri izaa
kılındı, ve hayrat ve mebratın tamire ihtiyaçları mahalleli ve mütevelliler taraflarından evkaf nezaretine haber verildikçe vakıfların hâsılatı mütera-
kimesi defterlerde mevcud ise de veznede mefkud idüğünden bizzarure geçiştirilir oldu. Evkaf hazinesi bu hususda müddealeyh olduğu halde
hâkimlik sıfatım dahi haiz olmasiyle vakıfların hâmisi olacak iken muhribi oldu.
Tanzimatın zuhuriyle bilcümle salâtîn vesaire arazii mevkufesi maliye hazinesi tarafından zabt ve ta'şir olunub indel'hisab arazii mevkufei mezbu-re
hâsılatı öşriyyesi, senevi kırk dört bin keseye baliğ olmakla şehriyeye bittaksim hazinei maliyeden evkafa ita kılınır idi. Sonraları Fuat Paşa
merhum, işbu bedeli maktua, maliyenin evkafa verdiği paraya iune namım verib muvazenei umumiyede açık göründükçe tenkis ede ede rubu
derecesinden aşağı tenzil eyledi.
Cevamii saire hayratı selâtinin ise ekser varidatları, arazii mevkufe hâsılatı olduğundan ve bervechi meşruh bundan tenzilâtı külliye vuku buldu‐
ğundan masrafları karşılıksız kalmak hasabiyle bizzarure şunun bunun vakıfları hâsılatiyle idare olunmaları icab eyledi. Binaenaleyh pek çok
ashabı hayratın mebratları harab ve merük oldu ki, meşhudı enamdır. înteha.»
1277 senesi zilhiccesinin sekizinci gününden itibaren gedik itibariyle se-ned itasının kat'iyyen men edilmiş olduğunu yukarıda yazmışdık. (92) nci
meseleye müracaat.
Icareteynli ve mukataah vakıflara gelince bunların yeniden tesisi de Düsturun on altıncı cildinde 230 numaralı Vakıflar Kanununun 26 ve 27 nci
maddeleriyle kat'iyyen men edilmişdir. Ve bu gibi mevcud vakıflar birer bedel mukabilinde mutasarruflarına temlik edilmekdedir. Bu maddeleri
aynen yazıyoruz :
(Madde 26) : Bu kanunun neşrinden sonra vakıf mallar mukataaya ve icareteyne bağlanamaz.
(Madde 27) : Mevcud mukataah toprakların veya ıcareteynli gayri-menkullerin mülkiyetleri icare veya mukataalarınm yirmi misli bir tâviz
karşılığında mutasarnfine geçilir. Tâviz, ister toptan, ister taksit ile ödensin, ilk Ödeme yılı için tahakkuk ettirilen kira veya mukataa üzerinden
hisab olunur.
 (Madde 28) : Yukarıdaki maddede yazılı tâvizler toptan ödendiği takdirde gayri menkulün mülkiyeti mutasarrıfı adına tapuda tescil olunur...
Bu kanunun neşri tarihi : 13 Haziran 1935. Sayı 3027 dır.
Bu muamele için beş sene tayin edilmişti, badehu cebrî olarak mülkiyet kaydi yapılacaktı. Bilâhare bu müddet on sene daha uzatılmıştır. Maamafih
her ferağ vukuunda bu yirmi senelik icurei muaccele, mikdarından biraz tenzilât yapılarak mutasarrıfından vakıf namına birden alınmakda,
metrukün leh namına mülk olarak kayd muamelesi yapılmakdadır.
Böyle istif edilecek paralar, vakıfları namına muhafaza edilerek bunlar ileicarei vahideli olmak üzere yeniden vakıf akarlar vücude getirilmesi
muvafık görülebilir. Fakat bu paralar güzelce muhafaza edilmediği takdirde bu vakıflar büsbütün sönmüş, bir takım müessesatı hayriye varidatsız

kalmış, vakıfların şeraitini ifaya imkân kalmamış olacakdır, 
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Vakıflarda Müstamel Kelimeler :
 
115 - : Vakıflarda kullanılan başlıca tabirler : vakf ettim, habs ettim, tesbil ettim, tasadduk ettim, te'bid ettim, tahrim ettim lâfızlarıdır. Evvelki üç
tabir, vakıfda sarihdir. Diğer üç tabir ise kinayedir, bunlardan biriyle niyet bulunmadıkça vakıf münakid, sahih nlmaz. Cevhere.
(Hanbelî fukahasının beyanına göre de vakıflarda kullanılan lâfızlar, üçü sarih, üçü de kinaye olmak üzere altıdır, sarih olanlar : «vakf ettim, habs
ettim, tesbü ettim» tabirleridir ki bunlar ile yapılan vakıflar, başka bir tabir ilâvesine muhtaç olmaksızın sahih olur. Çünkü bunlar örfen vakıfda
müstameldirler, başkasına ihtimalleri yokdur. Kinaye olanlar da : «tasadduk ettim, tahrim ettim, te'bid ettim» tabirleridir ki bunlar ile vakfın sıhhat
ve İnikadı ya niyete veya «sadakai mevkufe sadakai müebbede» gibi bir tabir ilâvesine muhtaç bulunur. Zira bu kinaî tabirler, yalnız vakıfda
müstamel değildir, başka mânalarda  da bil'işLirâk müstameldirler. Neylül'meâi'eb.
Şafiî fukahasınca da : «şu cihete vakıfdır» veya «şunun üzerine mevkufedir» gibi tabirler, vakıfda sarihdir. Tesbil ve tahbis kelimelerinin müş-
tekkatı da bu hususda sahih olan kavle göre sarihdir. «Şu akarım şu cihete mahbusdur» denilmesi gibi. «Şu malımı sadakai muharreme» veya
«sadakai müebbede» veya «sadakai mevkufe olarak tesadduk ettim» veya «şu malımı satılmaz veya bağışlanmaz olarak tesadduk ettim» tâbirleri de
esah olan kavle göre sarihdir. Yalnız «tesadduk ettim» sözü vakıfda ne sarihdir, ne de kinayedir. Binaenaleyh bununla niyet edilse de vakıf münakid
olmaz Meğer ki bir ciheti âmme izafe edilmek suretiyle vakfa niyet edilsin, «şu malımı fukaraya tesadduk ettim» gibi ki, bu takdirde kinaî bir tabir
olarak bununla indenniyye vakfiyet hâsıl olur. «Tahrim ettim», «tebid ettim» tabirleri de esah olan kavle göre sarih değil, kinayedir. Çünkü bunlar,
vakıfda müstakillen müstamel değildirler. Yalnız bir rivayete göre bunlar da garazı ifade etdikleri cihetle vakıfda sarilidirler. Nihayetül'muhtac.)
(Maliküerce vakf ettim, habs ettim, tahbîs ettim sözleriyle vakıf münakid olur, tesadduk ettim söziyle münakid olmaz. Meğer ki satılmasın, hibe
edilmesin gibi bir kayıt ile mukayyet olsun. Muhtasarı Ebizziya ve Şerhi.)
116 - : Vakfiyeti ifade edib etmeyen tabirlerden bir kısmı şunlardır :
(1) : «Şu-mülküm Allah Tealâ için müebbeden mevkufdur» sözile fakirler için vakıf münakid olur,
(2) : «Şu arazim Allah için sadakadır» veya «Allah için mevkufedir» veya «Allah için sadakai mevkufedir» sözleriyle de vakıf münakid olur. Ebed
kaydi zikr edilsin edilmesin.  «Livechillah mevkutedir» veya  «Allahın sevabını taleb için mevkufedir» veya «hayır ve bir vechi üzerine
mevkufdur» denilmesi de böyledir.
(3) : «Şu arazim fülân zata» veya «fülânın evlâdına sadakai mevkufedir» söziyle vakıf münakid olur. Bunun gailesi, ber hayat   oldukça bunlara aid



olub vefatlarında fakirlere sarf edilir.
(4) : «Şu akarım fülân zata mevkufdur» veya «evlâdına mevkufdur» veya -mahsur olan -«akribamın fakirlerine veya yetimlerine mevkufdur»
sözleriyle de imam Ebu Yusüfe göre vakıf münakid olur. Çünkü müşarünileyhe göre te'bidi tasrih şart değildir. Fakat imam Muhammede göre
bunlar ile vakıf münakid olmaz. Çünkü yalnız münkati, münkariz olacak kimselere vakf edilmiş bulunur.
(5) : «Şu malım sadakai mevkufedir»    söziyle de imam Ebu Yusüfe ve Hilâl ibni Yahyaya göre vakıf münakid olur. Çünkü sadakanın masrafı
malûmudur. Mevkufe tabiri ile de nezr -adak ihtimali bertaraf edilmiş olur.
(6) : «Şu akarım-mevkufdur» söziyle de imam Ebu   Yusüfe göre vakıf münakid olur. Çünkü bu söz ile örfen fukaraya vakf yapılmış olur. Fakat
hilâle vesair fukahaya göre bununla vakıf münakid olmaz. Zira vakıf, fakire de zengine de yapılabilir. Burada ise bunlar tasrih edilmemiş   
olduğundan vakıf bâtıl olur. Maamafih bu hususda bir çok âlimler, imam Ebu Yusüfün kavline göre fetva vermişlerdir. «Şu akarım fukaraya
mevkufdur»    söziyle Hilâle göre de vakıf sahih olur.
(7) : «Şu arazim hali hayatımda ve vefatımdan sonra müebbeden sadakai muharrerredir» veya «mevkuf, mahbus bir sadakadır» veya «müebbeden
bir sadakadır» söziyle de fukara namına vakıf   münakid olur. Şu kadar var ki bu suretle yapılan bir vakıf, nezr hükmündedir, bunun gailesini
vâkıfının nezr olarak tesadduk etmesi icab eder. Fakat bunda vasiyet mahiyeti de bulunduğundan bundan rücu da edebilir, Rücu etmediği takdirde
ise vefatında yalnız sülüsi terikesinden muteber olur.
 (8) : «Şu hanemi vefatımdan sonra vakf ettim» sözü vasiyet sayılıb rücu bulunmayınca terikesinin sülüsünden sahihi olur.
«Vefatından sonra vakf edilmesini vasiyet etmek» de bu hükümdedir.
(9) : «Şu arazim sadakadır» veya «şu arazimi fakirlere tesadduk ettim» sözleri nezr sayılır. Binaenaleyh bu arazinin ayni veya kıymeti fakirlere
tesadduk edilse nezr ifa edilmiş olur. Tesadduk edilmezse vârislere intikal eder.
«Şu arazim vücuhi hayre» veya «vücuhi birre sadakadır» denilmesi de vakıf olmayıb nezrden ibaretdir.
(10) : «Şu hanef sadakadır, satılamaz» sözü de nezrdir, vakıf değildir Fakat buna «satılamaz, bağışlanamaz ve mevrus olmaz» tabirleri ilâve edilirse
fukra namına vakıf olmuş olur.
(11) : «Şu akarım sadakai mevkufei müebbedededir» sözü îmamı Azama göre nezr sayılır, gailesini tasadduk lâzım gelir, bilâhare    varislere intikal
eder. İmam Muhammede göre de mütevelliye teslime muhtaç olur, teslim vuku bulunca bir vakıfi lâzım olmuş bulunur. Fakat îmam Ebu Yusüfe
göre teslim bulunmazsa da söz ile vakfiyet tahakkuk eder.
(12) : «Malımın sülüsü vakıfdır» denilince bakılır. Bu mal, nakidden ibaret ise bununla vakıf sahih olmaz. Amma akrdan ibaret ise fukara namına
sahihi olmuş olur. Bir kavle göre de masrafı beyan edilmeyince sahih olma-maması müfta bihdir.
(13) : «Şu hanemi fülân mescidin kandil yağına tahsis etdim» söziyle bu hane o mescide vakf edilmiş olur. Mütevelli bunun gailesini yağdan başka
bir şeye sarf edemez.
(14) : «Şu hanemi fülân mescidin imameti cihetine, namazlarım, oruçlarımdan dolayı «tesbil etdim» söziyle de vakıf sahihi olur. Fakat namazlar ve
oruçlar gerine geçmez.
(15) : «Şu evim vefatımdan sonra mescide müsebbeldir» denilse bakılar, eğer sülüsi malı kâfi ve mescid muayyen ise bir vasiyet olarak sahihi olur
ve illâ olmaz,
Tesbil, müsebbel sözleri tükcede çok müstamel değildir.
(16) : «Şu akarım benden hac ve bende ömre uğurunda sadakai mevku-fedir» tabiriyle vakıf, sahih olarak münakid olur. Fakat «benden» tabiri
bulunmazsa sahih olmaz.
(17) : «Şu evimin gailesinden her ay şu kadar ekmek alıb fakirlere dağıtınız» denilse o ev, vakıf olmuş olur.
(18) :  «Bu akarım mahbusdur» veya «bu akarım hapisdir» sözleriyle vakıf yapılmasında örf carî ise vakıf, sahih olur ve illâ bâtıl olur. Haniyye,

Hindiyye, Bahri Raik. 
[27]

 
Vakıfların  Sıhhatinde Şart Olan Şeyler  
 
117 - : Vâkıfın temlik ve teberrüe ehil olması şartdır. Binaenaleyh çocukların, mecnunların, matuhların ve rakiklerin vakıfları
sahih olmaz. Şu kadar var ki mevlâsı tarafından mezun olan bir rakikin yapacağı vakıf, mevlâsı namına vekâlet ve niyabet tarikiyle yapılmış
olacağından sahihdir. Maamafih rakik borçlu olduğu takdirde efendisi tarafından vakfa mezun olsa da kendi kazancı olan malı vakf etmesi sahih
değildir. Ötedenberi darüsaade ağaları gibi kölelerin yapmış oldukları vakıflar, mâlikleri bulunan hükümdarların izinlerine müstenit bulunmuştur.
Bunun içindir ki vakfiyelerinde tarafı sultanîden vakfa mezun bulundukları yazıl-mışdır.
118  - : Vâkıfın vakfa rızası şartdır.
Binaenaleyh cebir ile, ikrahı muteber ile yapılan bir vakıf sahih olmaz. İkrah, gerek mülci ve gerek gayri mülci olsun, ikrah bahsine müracaat!...
Şu kudar var ki mükreh, ikrahın zevalinden sonra mucîz olsa vakıf, sahih olur.
119 - : Vâkıfın borcundan veya sefehinden dolayı mahcur bulunmaması şartdır.
Binaenaleyh borcundan veya sefahatinden dolayı hacr edilmiş olan kimsenin yapacağı vakıf sahih olmaz. Böyle bir medyunun yapacağı vakıf, fesh
edilib borcu için satılır.
Maamafih sefehinden dolayı mahcur olan şahsın bu halde bir malını kendi nefsine, badehu munkati olmayacak bir cihete vakf etmesi, imam Ebu
Yusüfe göre sahihdir. Muhakkiklerce de muhtar olan budur. Çünkü sefihi mahcur, başkasına infak ve teberrüden memnu ise de kendi nefsine infak
ve teberrüden memnu değildir. Bu vakıf halinde başkasına teberru var ise de bu teberru, kendisinin vefatından sonradır. Cumhurı fukahaya göre ise
hâkimin hükmüne iktiran etmek şartiyle sahih olur, ve illâ olmaz. Hindiyye, Bahri Raik, Damad, Tahtavî.
120 - : Vakfın müneccez olması şartdır.
Binaenaleyh vakıf aninde mevcud ve muhakkak olmayan bir şeye talik suretiyle yapılan bir vakıf,  sahih olmaz.
Meselâ : bir kimse «şu işim görülürse şu akarım vakıf olsun» dese de badehu o işi görülse bu akarı vakıf olmuş olmaz.
Kezalik : «Şu haneye mâlik olursam vakıf olsun» dese de bilâhare o haneye mâlik olsa vakıf olmuş olmaz.



Kezalik : «Şu akarımı fülân zat dilerse vakf etdim» deyib o zat da dilese vakıf olmuş olmaz.
Fakat kendi mülkünde bulunan bir mal hakkında : «Şu mal benim mülküm ise vakıf olsun» dese vakıf, sahih olur. Çünkü böyle mevcud ve
muhakkak olan bir şeye talik tenciz hükmündedir.
Kezalik : bir kimse «Şu hastalığımdan ölürsem şu akarım vakıf olsun» dese sahih olmaz. Bilâhare o hastalıkdan ölsün ölmesin müsavidir. Fakat «şu
hastalığımdan ölürsem şu akarımı vakf ediniz» dese vasiyet olarak sahih olur. Çünkü birinci sııretde vakıf, şarta talik udilınişdir ki bu, caiz; değildir.
İkinci suretde ise vakıf değil, vakfa tevkii şarta talik edilmişdir ki, bu caizdir. Muhiti Burhanı, Mülteka.
Müstakbel bir zamana muzaf olarak yapılacak bir vakfa gelince, bu da tencize münafi olduğundan sahih olmaz. «Şu akarımı gelecek senenin
ihtidasından itibaren şu cihete vakf etdim» denilmesi gibi.
Fakat «şu akarım vefatımdan sonra vakıf olsun» denilse bu, vasiyet kabilinden olarak badelvefat terikenin sülüsünden sahih olur. Bundan rücu da
şahindir. Bu halde rücu bulunmaksızın vefa vuku bulunca bakılır, terikenin sülüsü müsait olur veya vârisler ziyadeye icazet verirse o akar
tamamen vakıf olmuş olur. Fakat sülüs, müsaid olmaz. Varisler de icazet vermezse sülüs mikdan hakkında vakıf, sahih olur. Tenkihi Ha m idî.
MecmaüT enhür.
(Malikilere göre vakıflarda tenciz, şart değildir. Bir zamana izafe edilen vakıflar da şahindir, «Şu akarım gelecek aydan itibaren fülân cihete
vakifdır.» denilmesi gibi. Şerhi Hırsı.)
121 - : Vakıfda te'bid şartdır. Şu kadar var ki bu te'bidi vakıf ederken tasrih etmek, İmamı Muhammede göre şart ise de îmam Ebu Yusüfe göre şart
değildir, muhtar olan da budur.
Binaenaleyh muvakkat olan bir vakıf, bil'ittifak sahih olmaz.
Meselâ : bir kimse bir akarını on sene müddetle vakf etse veya bir akarını hini hâcetde saüb bedelini kendi ihtiyacına sarf etmek şartiyle vakf etse bu
vakıf, sahih olmaz. Fakat vakf etdiği akarın ileride satılarak bedeliylu vakf için daha faideli bir akar satın alınmasını şart etse bu halde vakıf sahih ve
muteber olur. Şu kadar var ki bu satış muamelesine hâkimin reyi munzam olmak lâzımdır. Haniyye, Bezzaziyye, Dürer.
(Malikilere göre vakıfların sıhhatinde tebid şart değildir. Birer müddetle yapılan vakıflar da sahihdir. Bu müddet hitamında vakıf vâkıfın mülküne 
avdet v(]cv   :
Bir haneyi bir sene müddetle bir cihete vakf etmek gibi ki sene nihayetinde vakf hitam bulur. Kezalik bir haneyi muayyen bir şahsa mahsus olmak
üzere vakıf etmek gibi ki, o şahıs vefat edince hane vakfiyetden çıkarak vâkıfına avdet eder. Muhtasarı Ebizziya, Şerhi Muhammedirhırşî.
 (Şafiîlerce de vakıflarda tebid ve tenciz şartdir. Binaenaleyh muayyen bir müddetle veya bir şarta talik ile yapılan vakıf, bâtıldır. Ancak bir kimse
bir arsasını meselâ bir sene müddetle mescid veya makbere yapsa müebbed olarak mescid veya makbere yapmış olur. Bir de vefat haline talik
suretiyle yapılan bir vakıf, vasiyet hükmünde olarak sahih olur. Tuhfetül'muhtac.)
122 - : Vakıf için müebbed bir masraf tayini, diğer bir tabir ile vakiin gailesinin  müebbeden     münkati  olmıyacak bir cihete  tahsisi  şartdır.  
Fukaraya, mesacide, mesalihi haremeyni muhteremeyne tahsis gibi. Böyle bir cihet zikr edilmezse vakıf sahih olmaz. Hattâ cihet olarak yalnız
muayyen bir mescid zikr edilse kifayet etmez. Çünkü bu mevkufun aleyh olan mescidin harab ve münderis olması muhtemeldir. Bu, imamı Azam
ile İmam Muhammede göredir, imam Ebu Yusüfe göre ise böyle müebbed bir cihet zikr ve tasrih-i şart değildir. Belki evlâd gibi    münkatî olacak
bir cihat zikr edilse de vakıf sahih olur. Bundan sonra fukaraya sarf edilir, velev ki fukara zikr edilmesin. Çünkü vâkıfın maksadı zaten vakfın
devamiyle gailenin fukaraya aidiyetidir. Böyle bir şart, delâleten sabitdir, vakfın mahiyetinde mündemicdir. FethüTkadir, Hindiyye, Dürer,
Damad.
123 - : Vakf edilen şeyin ayn olması şartdır.
Binaenaleyh bir kimse, başkasının zimmetinde olan nükud veya men-kulâtdan ibaret bir alacağını daha kabz etmeden bir cihete vakf etse sahih
olmaz. Bu alacağı bilâhare kendi umuruna sarf edebilir. Ve daha almadan vefat etse varislerine intikal eder. Şu kadar var ki böyle bir alacak bir
ciheti hayre vakf olmak üzere vasiyet edilse sahih olub hakkında vasiyet hükümleri cereyan eder.
Kezalik bir malın aynini değil de yalnız menafiini vakf etmek sahih değildir. Fakat bir malın gailesini bazı kimselere vasiyet sahihdir.
Bir de bir kimse : «Şu malımın gailesini müebbeden fakirlere sadaka etdim» dese o malı bitarikil'iktîza fakirlere vakf etmiş olur. Feyziyye,
Damad,   Fetavayı Ali  Efendi.
124 - : Vakf edilecek malın akar olması şartdır.
Binaenaleyh menkulâtdan olan bir malın asaleten vakf edilmesi sahih olmaz. Çünkü menkulde tebid bulunamaz. Fakat akara tebean menkulün vakfı
sahihdir. Bir babda gerek örf ve âdet bulunsun ve gerek bulunmasın. Bir çiftliğin ziraat aletleriyle, tohum ve hayvan ile, ve o arazide çalışıb «ekere»
adını alan köleler ile birlikde vakf edilmesi gibi. Çünkü bizzat tecviz edilmeyen bir §ey, bittaba' tecviz edilebilir. Nitekim yere tebean hakkı şirbin,
kanevata tebean suyun vakfı da böylece caizdir.
Bir de cihadda kullanılacak silâhlar ile «kera's> denilen atların, develerin vakf edilmesi örfe bakılmaksızın caiz görülmüşdür. Sair menkulâtın,
meselâ  cihada mahsus  olmayanların     hayvanların,  nebatatın,  mefruşatın,
huliyyaün,  nükudun  vakf edilmesi  örfe  tabidir. Bunların  vakf  edilmeleri mütearef olan beldelerde vakfiyetleri sahih.olur. Ve illâ sahih olmaz.
Bu hususdaki teamülden maksad, mutlaka mütearef, kesirülvuku bulun-makdır. Yoksa yalnız sahabei kiram ile tabiinin ve müctehidlerin teamül-eri
değildir. Hanİyye, Tatar Haniyye, Bezzaziye, Dürer, Mecmaül'enhür, Muhiti Bürhanî.
125  - : Vakıf edilecek binalar ile ağaçların kal'a müstahik bulunmaması şartdır. inauiıaluyh bir kimse, gasben etinde bulunan bir arsa üzerine
kendisi için yapdirdığı bir binayı veya dikdiği ağaçları bir cihete vakf edecek olsa sahih olmaz. Çünkü bunlar, sökülüb atılmaya müstahik şeylerdir.
Kezalik bir kimse tasarrufunda bulunan vakıf bir arsa veya araziyi milliyeden bir tarla üzerinde mütevellinin ve veliyyül'emrin izni olmaksızın nefsi
için yapdirdığı binayı veya dikdiği ağaçlan vakf etse sahih olmaz. Fakat bunların izniyle yapdırdığı binayı veya dikdiği ağaçlan vakf etmesi
sahihdir. Mukataah vakıflarda olduğu gibi. Çünkü bunlar hakkı bekayı haizdirler.
Bir de Türkiyede Arazi Kanununun yirmi beşinci maddesi hükmü cari olduğu takdirde bir kimse, tapu ile tasarrufunda bulunan böyle bir arazi
üzerinde velıyyülemrden izin istihsal etmeksizin ağaç dikdikden sonra üç sene mürur edib de o ağaçları kendilerinden intifa olunmak derecesine
geldik-den sonra vakf etse sahih olur. Çünkü artık bu halde bu ağaçlar, mezkûr kanuna göre kal'a müstahik olmakdan çıkar.
Bu yemiş ağaçları araziye tabi olmayib sahibinin mülkü olarak hâsılatından her sene öşr alınır, ve böyle ağaçları hâsılatından öşr alınan bağ ve



bahçelerin yerleri için mukataa takdir olunamaz. Arazi Kanunu, birinci cild Düsturun  165 inci sahifesi.
126 - : Vakf edilen şeyin muayyen ve malûm olması şartdır.
Binaenaleyh bir kimse, tayin etmeksizin : «malımdan bir şey vakf etlim» veya «şu iki akarımdan birini vakf etdim» veya «şu zeytin ağaçlarımdan
yirmi adedini vakf etdim» veya «§u arsamdan leâalettayin §u kadar ırşm mahallini vakf etdim» dese bununla vakıf, sahih olmaz.
Kezalih : bir kimse bir akarını vakf etdiği halde andaki ağaçaln vakf-ian istisna etse vakfı caiz olmaz. Çünkü ağaçlar, mevzileriyle beraber va-tıfdan
müstesna bulunmuş olacağından vakf altına giren kısım, meçhul bulunmuş olur. Vakıfda ademi cehalet ise şartdır. Hindiyye.
127 - : Vakf edilen şeyin vakf ânında vâkıfın malı bulunması şartdır. Binaenaleyh başkasının    malını füzulen veya gasb ederek vakf etmek sahih
olmaz. Hattâ vâkıf, o mala bilâhare bir sebeble mâlik olsa da bu vakıf, sıhhate inkılâb etmez. Şu kadar var ki füzulen yapılan bir vakıf, mal sahibinin
icazeti lâhik olunca sahih olur. Çünkü icazeti lahika, vekâleti sabıka gibidir.
Icareteynli bir akarın mutasarrıfı tarafından bir cihete vakf edilmesi de sahih değildir. Çünkü bunun mutasarrıfı, müsteeir mesabesinde olub bunun
aynine değil, yalnız menfaatine malikdir.
(Malikîlere göre başkasının mülkünü vakf, tesadduk, hibe ve ıtk bâtıldır. Velev ki bilâhare maliki icazet versin.)
128 - : Vakıfda  şartı hiyar  bulunmaması  şartdır.
Binaenaleyh muhayyerlik şartiyle yapılan bir vakf, sahih olmaz. Meselâ bir kimse muayyen veya gayri muayyen bir müddet içinde vakfı nakz edib
etmemek hususunda muhayyer olmak üzere bir malını vakf etse bu vakf, İmam Muhammede göre sahih olmaz. Hattâ muhayyerliği ibtal etdim dese
de vakıf sıhhate münakib olmaz. Hilâl ibni Yahya da bu kavli ihtiyar etmişdir. Bundan yalnız mescid müstesnadır. Şöyle ki : bir kimse muhayyer
olmak üzere bir mülkünü mescid olarak vakf etse bu muhayyerliği bâtıl olub vakıf sahih olmuş olur. İmam Ebu Yusüi'e güre ise vâkıf için üç gün
muhayyerlik şartı sahihdir. Tatar Haniyye, Hindiyye, Camiül'füsuleyn.
129 - : Vakfın meşrutun lehi zikr edilince bunun kat'î suretde tayin edilib cehaletden, terdîdden beri olması şartdır' Binaenaleyh bir kimse : «Şu
akarımı fülân mescide veya fülân mektebe vakf etdim » diye terdid ile vakf etse sahih olmaz. Şu kadar var ki vâkıf, gailenin sarfı hususunda
mütevelliyi muhayyer kılabilir.
Meselâ : Bir vâkıf, mütevelli vakfımın gailesini dilerse şu mescidin tenviratına ve dilerse fülân medresenin levazımına veya vücuhi hayırdan
münasib gördüğü her hangi bir cihete sarf etsin» diye şart edecek olsa bu, vakfın sıhhatini ihlâl etmez. «Vakfımdan verilen vazifeleri mütevelli,
dilerse azaltsın, dilerse arttırsm» denilmesi de böyledir. Bahri Raik, Mec-maül'enhür.
130 - : Mevkufun aleyh, haddi zatında, hem de vâkıfın itikadınca ibadet ve kurbet nev'inden bulunmak şartdır.
Binaenaleyh bir müslüman bir malını bir mabedin hademesine vakf etmesi sahih olduğu gibi bir zimmînin bir malım fukaraya veya beytüTmak-
disin tenviratına vakf etmesi de sahihdir. Fakat bir müslümanm mugannilere, nayihalara vakf etmesi sahih olmadığı gibi bir zimmînin bunlara veya
bîr mescide vakf etmesi de sahih değildir.
Zimmîlûrin savmea veya kilise binası için yapdıkları vakıflar da vasiyete kıyasen îmamı Azama göre sahih ise de.Imameyne göre sahih değil dir.
Çünkü bunlar zimmîlerin itikadınca birer kurbiyet ise de haddi zatında kurbet değildir.
Zimmîlerin vakıfları da sıhhat ve ademi sıhhat hususunda vasiyetleri gibidir. Vesaya bahsine müracaat. Is'af, Kadıhan, Reddül'muhtar.
Bir zimmî, bir malım ebvabı hayra vakf edib ebvabı hayr ise itikadın-ca bî'aları, ateşgedeleri imardan ve fakirlere sadaka vermekderi ibaret bulunsa
vakfından sadaka hususuna icazet verilir, maadası ibtal edilir. Hin-diyye.
(Şafiilerce bir zimmînin malını bir ciheti ma'siyete, meselâ kenise imaretine vakf etmesi, islâm mahkemelerine müracaat etmedikçe bâtıl,
sayılmaz. Tuhfe.)
131 - : Mevkufun aleyhin tebeai ecnebiyeden gayri müslim olmaması şartdır.

Binaenaleyh bir müslim veya bir zimmî bir malını ecnebi tabiiyetinde bulunan bir gayri müslime vakf etse sahih olmaz. Reddi Muhtar. 
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Vakıfların Sıhhatinde Şart Olmayan Şeyler  :
 
132 - : Vâkıf ile mevkufun aleyhin dinde müttehid olmaları şart değildir.
Binaenaleyh bir müslim, vakf etdiği malının gailesini zimmîlerin fakirlerine ve bilâkis bir gayri müslim de vakf eylediği malının menfaatini
müslim fakirlere şart etse vakfı sahih olur.
133 - : Vâkıfın islâm tabiiyetinde bulunması şart değildir. Binaenaleyh İslâm diyarında bulunan bir müste'menin yapacağı  vakıf, şahindir.
134 - : Mevkufun aleyhin mükellef olması şart değildir. Binaenaleyh çocuklara, mecnunlara ve rakiklerin azad edilmelerine tahsis edilen vakıflar
sahihdir.
135 - : Mevkufun aleyhin zikr ve tayini şart değildir. Binaenaleyh bir mal vakf edildiği zaman mevkufun aleyh zikr edilmese vakıf, sahih olub o
malın gailesi fakirlere sarf olunur.
136 - : Mevkufun aleyhin madud, mahsur olması şart değildir. Binaenaleyh vakf edilen bir akarın gailesi alel'itlak fukaraya şart edilse vakıf sahih
olur.
137 - : Mevkufun meşgul olmaması şart değildir. Binaenaleyh gerek vâkıfın ve gerek başkasının eşyasiyle meşgul bulunan bir yeri, meselâ bir
haneyi, o eşyayı çıkarmadan vakf etmek sahihdir.
Mevkuf e başkasının hakkı taallûk etmemek şart değildir.
Binaenaleyh başkasına terhin veya icar edilmiş olan bir akarı vakf etmek sahihdir. Şu kadar var ki vakf ile rehn veya icar bozulmuş, olmaz. Rehn
fek edilince, kira müddeti de nihayet bulunca veya her hangi bir suretle fesh edilince o akar, vakf edildiği cihete aid olur,
Şayed vâkıf, borcunu ödemeden vefat ederse bakılır, eğer borcuna kâfi başka malı var ise ondan borcu verilerek o akar vakfiyet üzere kalır. Amma
böyle bir malı yok ise vakfa itibar olunmaz, vakf edilen merhun akar, satılarak borcu ödenir. Haniyye.
139 - : Mevkufun hududunu tayin etmek şart değildir. Binaenaleyh işaret ve tavsif ile bilinen veya şöhretine mebni tahdidden
müstağni bulunan bir akarın sınırlarını beyan etmeksizin vakf etmek şahindir.



140 - : Mevkufun müfrez olması şart değildir.
Binaenaleyh bir kimse bir akardaki nısıf, sülüs, rubu gibi bir hissel şayiasını vakf etse sahih olur.
Kezalik : bir mülkünü tamamen vakf etdiği halde anın nısıf, rubu gibi bir mikdarı şayiine bir müstahik çıkıb istihkakına hükm olunsa o mikdardan
maadasında vakıf bozulmayıb alâhalihi kalır, o akar gerek kabili kısmet olsun ve gerek olmasın müsavidir. Bu gibi şüyuı asli veya şüyuu tarî,
vakfın sıhhatine mani olmaz. Bu mesele, imam Ebu Yusüfe göredir. Müteah-hirîn bu veçhile fetva vermişlerdir. Muhtar olan da budur. Çünkü
imam Yusüfe göre vakıflar, bilâ temlik iskatı mülkden ibaretdir, kabza muhtaç olmadığından sıhhatine şüyu mani değildir.
Fakat imam Muhammede göre değirmen, hamam gibi kabili kısmet olmadığı takdirde vakıf sahih olursa da kabili kısmet olunca sahih olmaz.
Çünkü müşarünileyhe göre bu gibi vakıflarda kabz şart olduğundan kabili kabz olmayan şeylerde vakıf sahih olmaz. Buhara fukahasının fetvaları da
bu veçhiledir.
Bir de mescid veya makbere olmak üzere bir mülkün hissei şayiasını vakf etmek bîl'ittifak sahih olmaz. Gerek kabili kısmet olsun ve gerek
olmasın. Çünkü kısmet veya muhayee takdirinde mescid olan mahallin mescid olmakdan mahrumiyeti, makbere olan yerden de ölülerin
çıkarılması gibi mahzurlar melhuzdur. Hindiyye, Mecmaül'enhür. (Eimmei selâseye göre müşam vakfı sahihdir. Elmuğnî.)
141 - : Vakıf zamanında mefküfün aleyhin mevcud olması şart değildir.
Binaenaleyh bir kimse henüz evlâdı olmadığı halde bir malını vakf edib gailesini evlâdına şart etse, racih olan kavle göre vakf, sahih olur. Bilâhare
tevellüd edecek evlâdı bu gaileye müstahik bulunur. Bu gaile, evlâdın zuhuruna kadar fakirlere sarf edilir.
Kezalik bir kimse mescid veya medrese gibi bir hayır eseri vücude getirmek için bir arsa hazırlayıb da bu eseri henüz bina etmeden bunun için vakf
etdiği bir takım akaratın gailesini şart eylese, sahih olan kavle nazaran bu vakıf caiz olur. Bu gaile, o eser bina edilinceye kadar fakirlere sarf edilir.
Arsa tehiyye edilmediği takdirde hakikaten madume vakf edilmiş olacağından sahih olmaz. Bahri Raik, Tenkihi Hâmidî.
(Mühimme) : böyle bidayeten meşrutun lehi henüz mevcud olmayan bir vakfa (munkatiülevvel) denir. Bilâkis meşrutun lehi evvelce mevcud iken
sonradan münkati ve münkariz olan bir vakfa da (münkatiülâhır) denir. Vâkıfın zürriyetine meşrut olan bir vakıf gibi ki o zürriyetin inkıraziyle
münkatiülâhır olmuş olur. Bu halde de vakfın gailesi, fakirlere sarf edilir.
Meşrutünlehi bidayeten mevcud iken bir aralık münkariz olub badehu yine zuhur eden bir vakfa da (münkatiürevsat) denilir. Şöyle ki bir kimse
yapdığı vakfın gailesini, erkek zürriyetine şart edib ve bu zürriyet, bir müddet gaileye mutaasarrıf oldukdan sonra yalnız kız evlâdını terk ederek
vefat etmekle meşrutun leh münkati olsa da bilâhare bu kızdan erkek evlâd zuhur etse bu vakıf, (münkatiürevsat) olmuş olur. Bu inkıta esnasında
da gaile fakirlere sarf edilir.
Meşrutun lehi münkariz olmak ihtimali bulunan bir vakıfda vâkıf, müeb-bed bir cihet zikr etmeli, meselâ : «bu vakfın gailesi, zürriyetimin
fukarasına meşrutdur. Onlar münkariz olunca mutlaka fukaraya sarf olunacakdır» diye vakfiyede tasrih eylemelidir. Ta ki eimmei kiram arasındaki
ihtilâf ber taraf edilmiş olsun. (123) üncü meseleye bak!
(Malikîlere göre müebbed bir vakfın tayin ve şart edilmiş olduğu cihet, münkati olunca gailesi, vâkıfın asabasından kendisine en yakın olan ve bu

inkıta zamanında fakir bulunan kimselere raci olur. Bunda erkek ile dişi müsavidir. Şerhi Hırşî.) 
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Bazı Sahih Olub Olmayan Vakiflar :
 
142 - : Bir kimsenin satın alıb bedelini vermiş bulunduğu bir malı henüz kabz etmeden vakf etmesi sahihdir. Fakat bedelini vermemiş olduğu
takdirde vakıf, bu bedeli ödeyinceye kadar muallâk, mevkuf kalır, ödeyince sahih ve nafiz olur. Çünkü vakıf, ıtka benzer, satın alınan bir memlûkü
semeni verildiği takdirde kablelekabz azad    etmek caiz ve nafizdir. Semeni verilmediği takdirde ise kablele'kabz itakı mevkuf bulunur. Haniyye.
143 - : Vakıflar, fâsid şartlar ile sahih ve bu şartlar ise bâtıl olur.
Binaenaleyh bir kimse bir akarını kendisine şu kadar meblâğ Ödünç vermek üzere bir şuhsa vakf etse vakıf caiz oîub bu şart, muteber olmaz.
Nitekim itakda da fâsid şartlar bâtıldır.
Kezalik : bir kimsenin fâsiden satın aldığı bir malı kabz etdikden sonra vakıf etmesi sahihdir. Bu vakıf yapıldıkdan sonra artık o malı satanın s"atış
muamelesini feshe hakkı kalmaz. Şu kadar var ki bu vakf edilen malın kıymetini o kimsenin satan şahsa zamin olması lâzım gelir. Çünkü o kimse
bu malı sahibinin sarahaten veya delâleten rızasiyle kabz etmekle ana mâlik bulunmuş ve anı vakf etmekle elinden çıkarmış olur. Fakat bir
kimsenin fâsiden satın aldığı bir malı henüz kabz etmeden vakf etmesi sahih değildir. Çünkü bu satış muamelesini alan ile satandan her biri fesh
edebilir. Fâsiden hibe de bu hususda bey'i fâsid hükmündedir. Dürer.
144 - : Bâtıl bir satış ile alman bir malın -kabz bulunsun bulunmasın -vakf edilmesi sahih değildir. Çünkü bâtıl olan bir akd üzerine hüküm terettüb
etmez, bununla müşteri o mala malik olmaz ki vakfı sahih olsun.
Binaenaleyh bir yetimin akarını, tagrîr bulunsun bulunmasın, semeni mislinden, değer fiyatından noksanı fahiş ile velîsinden veya vasisinden satın
alıb bir cihete vakf etmek bâtıldır. Yetim baliğ olunca bu akan mütevelliden istirdad edebilir.
Kezalik vakfı lâzım ile vakf edilmiş bir malı satın alıb da vakf etmek bâtıldır. Çünkü bu mal, başkasının mülkü olamaz ki vakfı sahih olsun. Meşru
suretde yapılan istibdaller müstesna!.
Beytülmâle aid bir malı, semeni mislinden noksanı fahiş ile beytülmal emininden satın aiıb vakf etmek de bâtıldır.
Vakıf mallar ile beytülmâle aid mallar, yetimlerin malları hükmündedir. Tenkihi Hâmidî, Mecelle.
145 - : Bir kimse muayyen bir müddet içinde muhayyer olmak üzere satın alıb kabz etdiği bir malı, bu muhayyerlik müddeti nihayet bulmadan vakf
etse sahih olur. Çünkü bu muhayyerlik, müşterinin o mala mâlik olmasına mani değildir, onu vakf etmesi, muhayyerliğini iskat demekdir.
Kezalik : bir kimse, böyle muayyen bir müddet içinde muhayyer olmak üzere satmış olduğu bir mâlını henüz o müddet geçmeden vakf etse sahih
olur. Velev ki bu malı kendisinin izniyle müşteri kabz etmiş olsun. Çünkü satıcının muhayyerliği satdığı malın mülkünden çıkmasına manidir.
Binaenaleyh bu muhayyerlik müddeti içinde o malda hibe ıtk, vakıf gibi tasarrufları sahihdir. Mecmaül'enhür.
146 - :  Bir cihete meşrut vakf bir arsa üzerine mütevellisinin izniyle başkası tarafından yapılan bir binanın veya dikilen ağaçların yine o cihete vakf
edilmesi bü'ittifak sahihdir. Sair bir cihete vakf edilmesinde ise ihtilâf vardır. Esah görülen bir kavle göre bu vakıf sahih değildir. Fakat el-yevm
mamulün bıh olan kavle göre bu da sahihdir, Mecmaül'enhür.



147 - : Bir kimsenin kendi akarını, bir vakfın şürutu dairesinde o vakfa vakf etmesi sahihdir. îbni Nüceym.
148 - : Masrafı erbabı ihtiyacı ihtiva eden, veya livechillah veya lita-lebi sevabillah gibi Hak Tealâmn mukaddes bir ismine mukarin olan veya
sadaka lâfzım havi bulunan vakıflar, te'bid ifade ederek sahih olur.
Meselâ : Vâkıf, «şu akarımı evlâdıma, badehu fukaraya vakf etdim» veya «bunu livechillahı tealâ vakf etdim veya «bu akarım bir sadakai mev-
kufedir» dese müebbed suretde vakf etmiş olur.
149 - : örf en ihtiyaca delâlet eden bir lâfz ile yapılan vakıflar, sahihdir. Gaileleri, mevkufun aleyhim arasında muhtaç olanlara sarf edilir.
Yetimlere, kötürümlere, kur'an okuyuculara, fukahaya, ehli hadise vakıf gibi.
Bu bakımdan «sofiye» adına yapılan vakıflar da caizdir. Çünkü sofiye arasında fakrı hal, galibdir. Bazı zevata göre sofiye namına vakıf sahih de‐
ğildir. Çünkü sofiye namı altında itikatları meçhul veya fâsid muhtelif zürn-reler vardır. Buna karşı deniliyor ki : sofiye tabiriyle tarikatı marziyye
es-habımn kasd edilmesi âdettir. Sui ahval sahihleri ise hakikaten sofiyeden madud olamazlar, velev ki kendilerine bu namı vermiş olsunlar.
Binaenaleyh mutlak suretde «sofiye» denilince bunlar dahil olmayıb vakıf sahih olur. Reddi Muhtar.
150 - :  İmamet, müezzinlik, tedrisi    ulûm, talimi kur'an için yapılan vakıflar, müteahhirini fukahamn, yani üç yüz tarihi hicrisinden sonra yetişen
ulemayı dinin ictihadlarına göre sahihdir. Çünkü bir zaruretden, ve ihtiyacı âmmeden dolayı bu hizmetler için İsticar caizdir. Binaenaleyh vakfın
gailesinden bunlara verilen vazife, sıla olmayıb bir ücret mahiyetinde bulunsa da yine helâl olmak iâzım gelir.
Fakat ibadeti mücerrede hakkında isticar caiz olmadığından vakıf da caiz olmaz. Meselâ namaz kılmak, oruç tutmak, kur'an okumak, kabirlerde
kur'an tilâvetinde bulunmak için bir kimseye bir ücret verilmesi caiz değildir. Çünkü bir ücret bukabilinde yapılan bir ibadetin, meselâ okunan bir
kur'anın sevabı olmaz ki bundan dolayı müste'cirin veya vâkıfın maksadı hâsıl olsun. Bir de ecir olan kimse, deruhde etdiği hizmeti ifaya
mecburdur, ifa etmezse kendisine hâkini tiirufından cebr olunabilir. Halbuki böyle bir tâat ve ibadet için kimseye cebr edilemez. Binaenaleyh
isticar, sahih bulunmamış olur. Minhetülhâlık, Şifaül'alÜ filvasiyyeti bilhamati vettehalil.
(Eimmei selâse de talimi kur'an için isticarı caiz görmüşlerdir.)
151 - : Beni Hâşim namına vakıf ve vasiyet caizdir. Zekât itası ise caiz değildir. Haniyye.
Muhiti Bürhanîde deniliyor ki : «-Resuli Ekrem Sallallahü aleyhi vesel-lemin akribasına vakıf caizdir. Her ne kadar onlara sadaka helâl değilse de.
Fakat îmam Ebu Yusüfden mervi olduğuna göre vakıfda tesmiye edildikleri takdirde sadakati vakfın Haşımîlere sarfı caiz olur. Bu da onlara vakfın
cevazına delildir. Maaamafih bir rivayete göre Resuluîlahm ehline vakıf caiz değildir, sadaka caiz olmadığı gibi, sadakanın farz ile tetavvu kısmı
müsavidir. Fakat Kudurî şerhinde yazıldığına nazaran zekât, nezir, keffaret gibi sadakai vacibe, ehli beyte verilemezse de sıla ve tetavvu veçhile
olan sadakalar ehli beyte verilebilir. Bu halde ehli beyt namına yapılacak vakıfların ve sıla kabilinden olarak verilecek sadakaların caiz olub
olmamasında iki rivayet bulunmuş oluyor.»
152 - : Yolcuların,  mücahidlerin ikametgâhları için. tesis edilmiş  olan vakıf hanların, ribatların mesalihi için, ve hastahanelerde hizmet etmeleri
için kölelerin, cariyelerin vakıf edilmeleri caizdir. Bu cariyeler, hâkimin izniyle kocaya verilebilir, böyle bir vakıf cariye, hür olan bir erkeğe tezvic
edilse doğacak çocuk validesine tebuan vakfın memlûkü olur. Fakat bu vakıf köleleri evlendirmek caiz değildir. Çünkü üzerlerine rhehr, nafaka
lâzım gelecekdir.  Vakfın kölesini  vakfın  cariyesiyle    evlendirmek  caiz değildir. Hindiyye, Fetavayı Abdürrahim.
153 - :  Yalnız ağniyaya yapılan bir vakıf sahih değildir.  Fakat evvelâ mahsur olan ağniyaya, bunlardan sonra da fukaraya tahsis edilen vakıflar
sahihdir. Bu halde vakfın gailesi evvelâ ganilere, onlar münkariz olduk-dan sonra da fakirlere sarf edilir. Hindiyye, Muhiti Serahsî.
(Şafülerce yalnız ağniyaya yapılan vakıf da -esah olan kavle göre -sahihdir. Hatta akribanın ağniyasına hasr edilen bir vakfın sıhhati, meczum
görülmekdedir. Tuhfetül'muhtac.)
154 - : örf ve âdet bulunan yerlerde menkulâtın vakfı sahihdir. Meselâ : mesahifi şerifenin bir mescide müebbeden vakfı sahihdir. Boyle bir mushafı
o mescidin cemaati, komşuları ve gelib geçen yolcular okuyabilir. Yoksa bundan istifade yalnız o mescidin cemaatine, ahalisine ikti sar etmez.
Kezalik dinî, ilmî kitablarm vakfı sahihdir. Bu kîtablann, vâkıfın tayin etdiği mahalden başka yere nakli caiz değildir. Binaenaleyh muayyen bir
kütübhane dahilinde okunması meşrut olan vakıf kitablar, oradan harice çıkarılamaz. Çünkü kitablarm mâliki olan vâkıf, bunları bu veçhile vakf
edebilir, onun bu şartına riayet vacibdir.
Kezalik : müessesati hayriyyede kullanılacak mefruşat ile evaninin, velime cemiyetlerinde gelinlere emanet verilecek huliyyatın, yolculara sütleri
ikram edilmek üzere ribatlara tahsis edilmiş olan koyun, keçi, inek gibi hayvanların, tohumları bulunmayan fakir ekincilere ödüne verilecek
hububatın, cenazelerde kullanılacak tabut, kefenlik siyab, kazma, kürek gibi alât ve edevatın, meşru suretde istirbah olunarak gailesi bir cihete sarf
edilmek üzere tahsis edilmiş nükudun vakf edilmesi sahihdir. Haniyye, Tatar Haniy-ye, Bezzaziye, Dürer, MecmaüTenhür.
(Hanbelîlere göre itlaf edilmeksizin kendisinden intifa kabil olmayan şeylerin vakf edilmesi caiz değildir. Altın, gümüş, mum, taam gibi. Şu kadar
var ki altından, gümüşden yapılan huliyyat, giyinilmek, emanet verilmek üzere vakf edilebilir. îmam Şafiînin mezhebi de böyledir. Çünkü tahallî,
mühim maksadlardan ve cari olan âdetlerdendir. Şer'i şerif, bu huliyyatın sahihlerinden zekâtın ıskatını nazarı itibara almışdır, ve bunların tezeyyün
İçin icareye verilmesini de tevciz buyurmuşdur. Fakat İmam Ahmedden rivayet edilen diğer bir kavle göre bu gibi huliyyatın vakf edilmesi sahih
değildir. Elmuğnî.)
155 - :  Bir kimse, ber hayat oldukça dilediği gibi tasarruf etmek vefat edince de satılıb semeni istenilen vücuhi hayre sarf olunmak üzere bir
akarını vakf etse sahih olmaz. Şu kadar var ki bu vakf zımnında o akarın satılıb fakirlere tesadduk edilmesini vasiyet etmiş olacağından hakkında
vasiyet hükmü cereyan eder. Tatar Haniyye, Tenkiti.
156 - : Vasiyet edilmiş bir malın musı tarafından vakf edilmesi, va-siyetden rücu sayılır. Meselâ : bir kimse bir akarını bir şahsa vasiyet etmiş
olduğu halde bilâhare bir mescide vakf etse bu vakıf sahih, vasiyet ise bâtıl olur,
Kezalik bir kimse, emvalinin sülüsünü bir şahsa vasiyet ettiği haled muahharan bir akarını bir cihete vakf etse bu akar vasiyete dahil olmaz.
Binaenaleyh bu kimsenin vefatında muşa leh olan şahıs, bu akarın sülüsünü almaya kadir olamaz. Neticetül'fetâvâ.
157 - : Mülk bir arsayı mülkiyetde ibka edib de anın üzerindeki mülk binayı veya mülk ağaçları, üzüm çubuklarını bir cihete vakf etmek sahih
olmaz. Damad.
158 - : Mualecatın vakfı esasen sahih değildir. Fakat fukara ile ağni-yaya vakf edilecek olursa, -bu hususda örf carî olan yerlerde -caiz olur.
Zenginler de fakirlere tebean bu vakfa dahil olurlar.



159  - : Erkek sığır    hayvanını ve emsalini damızlık için    vakf etmek caiz değildir.
160 - : Bir zimmî, yapdığı vakfın gailesini yalnız hıristiyan olan evlâdının fukarasına şart edib müslim olan veya başka bir dine dönen evlâdının
fakirlerine verilmesini dermeyan etmiş olsa vakfı sahih olııb bu şarta riayet lâzım gelir. Binaenaleyh mütevelli, hilâfına hareket ederse zamin olur.
Çünkü bir vâkıf, vakfının gailesini dilediği fakirlere tahsis edebilir. Reddi Muhtar.
161 - : Bir müslüman,  neuzübillâh irtidad edince yapmış olduğu vakıflar bâtıl olur, varislerine intikal eder. Çünkü irtidad, güzel amelleri ıskat
eder. îster ölsün, ister öldürülsün ve ister islâmiyete dönsün müsavidir. Şu kadar var ki islâmiyete döndükten sonra yeniden vakf ederse sahih olur.
Bir erkeğin irtidad halinde yapdığı vakf ise mevkufdur. Islama rücu ederse vakfı sahih olur. Fakat ölür veya Öldürülürse veya ecnebi memleketine
kaçıp iltihakına hükm edilirse bâtıl olur.
Mürtedenin vakfı ise sahihdir. Çünkü o, irtidadından dolayı öldürülmez. Demek ki vakıf zamanından sonra arız olan irtidad, vakfı ibtal etmekdedir.
Vakıf zamanına mukarin olan irtidad ise vakfı derhal ibtal etmemekdedir. Evkafı Hassaf, Reddi Muhtar.
162 - : Geçmiş hükümdarlar  tarafından vakf edilib tapu ile birisinin uhdesine verilmiş olan tarlalar, çayırlar,    başka bir cihete vakf olunamaz, îbni
Nüceym.
163 - : îlân ve i§had bulunmaksızın yalnız bir vakfiye yazıvermekle vakıf, sahih olmuş olmaz. Çünkü mücerred hat ve hatem ile amel olunamaz.
Bunlar biribirine benziyebilir, tşhad bulunmadıkça yalnız yazı hüccet olamaz.
Binaenaleyh yapılan bir vakıf hakkındaki vakıfname, şahitlerin huzu-zunda okunarak mazmunu ilân ve işhad olunmalıdır ki muteber olsun. Bu üân
ve işhad, bir ikrar demekdir. însan ise kendi ikrariyle ilzam olunur.
Hattâ bâr kimse, bir vasiyetname yazıb bunu okumaksızın şahidlere hitaben : «Bunun içinde yazılı olan şeylere şahadetde bulununuz» demiş olsa
sahih olan kavle nazaran şahidlerin buna şahadet etmeleri caiz olmaz. Vakıf da vasiyet mesabesindedir. Geçmiş kadıların imzalarını ihtiva etse de
bu gibi vakfiyeler ile beyyine, ikrar, yeminden nükûl gibi bir hüccet bulunmadıkça amel olunamaz. Hattâ bir akarın kapısı üzerinde bulumıb
vakfiyetini nâtık olan bir kitabe ile, bir levha ile do şahidlerin şahadetleri bulunmadıkça hâkim hükm edemez. Hamevî Alel'eşbah.
Mahkemelerden birinin sicilâtında mukayyet bulunan bir vakfiye ise bundan müstesnadır, anınla amel olunur.
(Malikîlere göre vakıf, şurutunun işaasiyle sabit olacağı gibi medreselere mevkuf kitabların üzerlerindeki vakfiyeti gösterir yazılar ile de ve kadim

medreseler, hanikahlar, ağaçlar, ve hayvanlar üzerindeki yazılar, kitabelerle de sabit olur. Şerhi Hırşî.) 
[30]

 
Vakıflara Zikr Edilmeksizin Dahil Olub Olmayan Şeyler:
 
164 - : Vakf edilen yere tebean onun tariki hassı, hakkı şirbi, hakkı mesîî gibi hukuk ve merafiki de zikr edilmiş olmasa da vakf olmuş olur.
Binaenaleyh bir kimse : «Şu hanem fakirlere sadakai mevkufedir» deyib de onun yolu ile hakkı şirbini zikr etmese bunlar da istihsanen vakfa dahil
olmuş olurlar. Çünkü bir hane istiklâl veya ikamet için vakf edilir. Bu ise yol ile, su ile kabil olabilir. Yere tebean suyun vakf olması da böyledir.
Haniye.
165 - : Bir arsa vakf edilince üzerinde bulunan binalar, ağaçlar, üzüm çubukları da zikr edilmeksizin vakfa dahil olur. Fakat hini vakıfda ağaçlar
üzerinde bulunan meyyalar, veya bostanda bulunan sebzeler, veya tarlada bulunan ekinler vakfa dahil olmaz, vâkıfın mülkü olarak kalır.  Şu kadar
var ki bu meyvaları ve emsalini vakf veçhile değil, nezr veçhile fakirlere tesadduk etmek lâzım gelir. Hilâl ibni Yahyanm reyi bu veçhiledir. Hindiy-
ye, Mecmaül'enhür.
Maahaza makbere olmak üzere vakf edilen bir arsa üzerinde bulunan ağaçlar, vakfa dahil olmaz. Nitekim vakf edilen her hangi bir arsa üzerindeki
kesilmiş, toplanmış ağaçlar da vakfa dahil olmazlar. Haniyye, Bezza-ziyye.
166 - : Bir arsa vakf edilince üzerinde mevcud bulunan nerkis ve zağf-ran soğanları, gül ve yasemin ağaçlan vakfa dahil olur. Şeker kamışı, güller,
kına ve yasemin yaprakları ve sair ekinler dahil olmaz. Bunlar vâkıfa aid bulunur. Şu kadar var ki bu gibi vakfa tebean dahil olmayan şeylerin vakfa
duhulü tasrih edilirse o vakit vakfa dahi! olurlar. Bezzaziyye.
167 - : Bir hane vakf edilib de hukuk ve merafikından bir şey zikr edilmese hanenin satılması takdirinde satılışına tabi olacak şeyler, vakf
edilmesine de tabi olur, ayrıca tasrih edilmeleri icab etmez.
168 - : Vakf edilen bir akarın hududu beyan edildiği halde müştemelâtının bir kısmı noksan zikr edilse hududa itibar olunur. Bu hudud içinde
bulunan müştemelâtın hepsi de vakfa dahil olur.
Meselâ hududu arbaası bildirilerek vakf edilen bir hanenin on odayı müştemil olduğu söylendiği veya vakfiyede yazıldığı halde on beş odayı müş-
temil bulunsa bunların hepsi de vakfa dahil bulunmuş olur. Çünkü hudud zikredildikden sonra müştemelâtı zikre hacet yokdur. Akarlar hududlariyle
bilinir, isimleriyle değil. Artık böyle zikri şart olmayan bir şeyi söylemeyib terk etmek, vakfın sıhhatine zarar vermez. Fetavayı Hayriyye.
Fakat hududu beyan edilerek vakf edilen bir mahallin müştemelâtmdan bazılarını vakıfdan istisna ve mülkiyette ibka etmek caizdir. İki daireye
ayrılmış olan bir hanın hududunu beyan ile bu dairelerden yalnız birinin vakıf, diğerinin de mülkiyetde ibka edilmesi gibi. Dürri Muhtar.
169 - : Vakf edilen bir hissei şayi, beyan edilen mikdardan ziyade zuhur etse de mecmuu vakıf olmuş olur.
Meselâ : bir kimse «Şu hanedeki sülüs mikdarından ibaret olan şayi hissemi vakf etdim» dediği halde o hanenin yarısına şayian mâlik bulunmuş

olduğu zahir olsa bunun böyle yarısı vakf edilmiş olur. Kadıhan. 
[31]

 
Hasta Olanların Yaptıkları Vakıflar  :
 
170 - : Marazı mevtde yapılan vakıf, vasiyet olarak lâzım olur. Velev ki m âba delme vte izafe edilmesin. Çünkü böyle bir marizin tasarrufatı mâ-
badelmevte muzaf gibidir. Müfta bih olan da budur, imamı Azamdan diğer bir rivayete göre mâbadelmevte izafe edilmedikçe lâzım olmaz. Muhiti
Bür-hanî.
Vakıflar ile vasiyetler arasında sıkı bir münasebet vardır. Bir kısım vakıflarda vasiyet hükümleri cereyan eder, bir kısım vakıfların hükmü
vasiyetlere kıyas ile tayin edilir, ve vakıflar vasiyetlerin nazjri sayılır.



171 - : Marazı mevt ile mariz olan kimse, borcu terikesinden ziyade olduğu halde bir malını vakf edib de bu hal üzere vefat etse alacaklıları bu
vakfı tutmayıb o malı kısmeti guremaya idhal etdirebilirler. Çünkü borçlunun marazı mevtinde guremanın haklarını ibtale müeddî  olacak
tasarrufları nafiz değildir. Kadıhan, Fetavayı Ali Efendi.
Marazı mevt bahsine müracaat!.
172 - : Bir kimse marazı mevtinde borcu ve varisi bulunmadığı halde bütün emvalini bir cihete vakf etse buna beytülmal emini müdahale edemez.
Çünkü borcu, varisi olmayan kimsenin marazı mevtindeki teberrüatı bütün emvalinden muteberdir. Nitekim vasiyeti hakkında da hüküm böyledir.
Bez-zaziye, Ali Efendi Fetvası.
173 - : Bir kimse marazı mevtinde varisleri bulunduğu halde bir malını vakf etse sülüsi malinden muteber olur. Meğer ki vârisleri ziyadeye icazet
versinler. Nitekim sair teberrüatı hakkında da hüküm böyledir.
Bu icazet, vâkıfın vefatından sonra olmak lâzımdır. Vefatından evvel vârislerin icazetleri veya redleri muteber değildir. Çünkü kendileri için bu
halde henüz bir hak. sabit olmamışdir.
Terikenin üçde biri vakfa müsaid olunca vârislerin icazetlerine bakılmaz, vakıf tamamiyle sahih olur. Fakat terikenin üçde biri müsaid olmadığı
gibi vârisler de mücîz olmasalar vakıf, yalnız üçde bir mikdarı hakkında caiz olur, ziyade mirasa idhal edilir.
Vârislerden bir kısmı, ziyadeye icazet verdiği halde diğer bir kısmı icazet vermese terikenin sülüs mikdariyle beraber icazet veren vârislerin bu
ziyade mikdarındaki hisseleri de vakıf olmuş olur.
Şayed icazet vermeyen vâris, vakf edilen maldan hissesine düşen parçayı başkasına satdıkdan sonra vâkıfın sair malı zuhur ederek sülüsi malın
vakfa müsait olduğu anlaşılsa artık o satış muamelesi bozulmaz. Belki satılan hisse, o varise tazmin etdirilir. Zamamen alınan meblâğ ile o hisse
yerine vakf olmak üzere başka bir mal satın alınır. Is'af, Haniyye.
174 - : Bir müteveffanın marazı mevtinde yapmış olduğu vakıf, malının üçde birinden ziyade olmakla bu ziyadeye vârislerinden her biri icazet
verdiği halde yalnız birisi icazet vermeden, meselâ çocuk olub da henüz baliğ olmadan vefat etmekle veraseti icazet veren vârislere münhasır olsa
bu vefat eden vârisin hissesi hakkında vakfın sahih olması için ber bayat olan vârislerin tekrar icazet vermeleri lâzımdır. Kendi hisseleri hakkındaki
İcazetleri kifayet etmez. Çünkü bu hisseye yeniden mâlik olmuşlardır. Fetava-yı tbni Nüceym.
175 - : Bir kimse marazı mevtinde bütün emvalini müseccelen, yani hâkimin hükmüne mukarin olarak vakf edib de vârisi yalmz zevcesinden ibaret
olduğu halde vefat etse bakılır. Eğer zevcesi icazet verirse vakıf, tamamen sahih olur. Amma icazet vermezse terikesinin altıda biri zevcesine aid
olub mütebakisi vakf olmuş olur.
Şöyle ki : terikesi- altıdan tashih edilir, bunun sülüsü olan iki vakıf olur, sülüsam olan dördün bir rubu da zevceye verilir, geri kalan üç de yine
vakfa aid olur ki, mecmuu altıda beş etmiş olur. Nitekim vasiyetde de hüküm böyledir.
176 - : Bir kadın, marazı mevtinde bütün    emvalini müseccelen vakf edib de vefatında vâris olarak yalnız kocasını terk etmiş bulunsa bakılır. Eğer
kocası icazet verirse vaktf olduğu gibi kalır, icazet vermediği takdirde ise terikenin sülüsü kocasına aid olub sülüsam da vakf olmuş olur. Vesaya-yi
velvaliciyye.
177 - : Bir kimsenin hasta iken yapmış olduğu bir vakıf, bütün emvaline aid olsa da bilâhare sıhhat bulunca tamamı  hakkında muteber olur. Çünkü
zail olan bir hastalık, sıhhat hükmündedir.
Binaenaleyh bilâhare vârisleri, bu vakfın hastalık zamanında yapılmış olmasına mebni terikenin sülüsünden muteber olmasını iddiaya
kalkışamazlar. Haniyye, Mülteka.
178 - : Bir seneden ziyade süren müzmin bir maraz, meselâ bir felç, bir sellürrie, bir kötürümlük, hastanın hali tegayyür etmedikçe sıhhat
hükmündedir.
Binaenaleyh böyle bir hastalığa bir seneden ziyade tutulan bir kimsenin bu müddet içinde müseccelen yapmış olduğu vakıf, bütün emvalinden
muteberdir. Fakat hali tegayyür etdikden sonra yapacağı vakıf, o hastahkdan vefat edince terikesinin sülüsünden muteber olur. Bu haide vârisleri
vakfın sülüsden zaid olan mikdarını kabul etmiyebilirler. HülâsatüTfetâvâ.
179 - : Bir müteveffa, marazı mevtinde vakf etdiği bir malının menfaatini vârislerinden birine ve onun vefatından sonra da bir ciheti hayra, meselâ
fakirlere şart etmiş bulunsa bakılır. Eğer bu mala terikesinin sülüsü müsaid ise vakıf sahih olmuş olur. Bu suretde sair vârisler icazet verirlerse bu
menfaat, yalmz meşrutun leh olan vârise kalır, mücîz olmadıkları takdirde ise bu menfaate bütün vârisler, hissei irsiyyeleri veçhile müstahik olurlar.
Meşrutun leh olan vâris, berhayat iken diğer vârislerden biri vefat etse hissesi vârislerine intikal eder. Fakat meşrutun leh olan vâris vefat edince bu
menfaat, artık ikinci derecede meşrutun leh bulunan cihete, meselâ fukaraya aid olur, sair vârisler buna müstahik olamazlar. Vakfı Hassaf.
180  - : Bir kimse marazı mevtinde bir malını vakf edib gailesini vârislerinden bazılarına şart etse de meşrutun leh olarak başka bir ciheti hayr,
beyan etmemiş bulunsa bakılır. Eğer vefatında sair vârisleri bu vakfa icazet verirse hükmüne riayet edilir. Fakat icazet vermezlerse vakıf bâtıl olub
ö mal, bütün vârislerine mevrus olur. Velev ki terikesinin sülüsü müsaid bulunsun. Çünkü bu vakıf, bir vasiyet mesabesindedir. Vârislere vasiyet
ise muteber değildir. Vakfın ise binnetice münkati olmayacak bir cihete aidiyeti lâzımdır. Bu vakıfda ise böyle bir cihet yokdur. Cevhere.
181 - : Bir kimsenin marazı mevtinde mescid olmak üzere vakf etdiği bir akara terikesinin sülüsü müsaid bulunmadığı gibi vârisleri de icazet ver-
meşeler, vakıf bâtıl olub o akar tamamen vârislere intikal eder. Çünkü muşa' olan bir yerin mescid olmak üzree vakf edilmesi caiz değildir. Mülteka,
Damad. (140) inci meseleye bak!.
182 - : Bir kimse marazı mevtinde meselâ hanesini evvelâ kızlarına sonra bunların evlâdına ve evlâdlarımn evlâdlarına, bunların inkırazlarından
sonra da fukaraya vakf edib do vefatında iki kızile baba bir kız kardeşini, terike olarak da yalnız bu hanesini terk etse vakfı bu hanenin sülüsü
hakkında sahih olur. Kız kardeşi bu vakfa icazet vermeyince hanenin sülü-sanı bu varisler arasında sehimleri nisbetinde taksim olunur. Sülüs mikda-
rın gailesi de kızlar yaşadıkça vârisler arasında yine sehimlerine göre taksim olunur. Fakat bu kızlar ölünce gaile vâkıfın şartı mucibince bunların
evlâdlarına ve evlâdlarmın evlâdına sarf edilir, artık bunda vârislerin hakları kalmaz.
Kezalik : bir kimse marazı mevtinde bir akarım münhasıran vârisi bu-Junan üç kızına vakf etse bu akarın üçde biri kat'iyyen vakf olmuş olur. Üçde
ikisi de bu kızların arzusuna tabi olur. Binaenaleyh icazet verirlerse itamamen vakıf olur.
Bu meseleler, İmamı Ebu Yusüfe göredir, imam Muhammede göre ka-Ibili kısmet olan bir müşaın böyle kısmetden evvel vakf edilmesi caiz değil-
|dir. ReddüTmuhtar.



183 - : Bir kimse marazı mevtinde bir akarını kendi velediyle veledinin veledine, vakıf edib de başka malı bulunmasa, bakılır, eğer vârisler icazet
verirse o akar velediye veledinin veledi arasında müsavat üzere tamamen vakf olmuş olur. icazet vermedikleri takdirde ise yalnız sülüsü veledinin
veledine vakıf olur, sülüsanı da vârislerine aid bulunur. Çünkü bu vakıf, vasiyet hükmünde olduğundan yalnız vâris olmayan  veledin veledi
hakkında nafiz bulunmuş ulur. Hİndiyye.
184 - : Marazı mevtde vuku bulan vakıf, vasiyete takdim edilemez. Binaenaleyh bir kimse marazı mevtinde bir akarını bir cihete vakıf etmiş olduğu
gibi bazı vasiyetlerde de bulunsa da bunların mecmuu terikenin sülüsünden zaid olsa vârisleri de icazet vermeseler bu sülüs, vakıf ile sair vasiyetler
arasında taksim olunur. Şöyle ki vesâya sahibleri vasiyetlere, ehli vakf da bu akarın kıymetine darb olunur. Vesâya sahibleri kendilerine isabet eden
mikdarları alırlar, bu akarın kıymetine isabet eden mikdar da mevkufun aleyhim için vakf olmuş olur. Hindiyye. Meselâ : terikenin tamamı 6000
lira olduğu halde akarın kıymeti 300 lira, vasiyetlerden birinin nıik-darı 1200, diğerininki de 1500 lira olsa mecmuu (3000) lira eder ki terikenin
sülüsünden 1000 lira fazla demekdir. Bu surette akarın kıymetinin sülüsü olan 100 lira ile 1200 liranın sülüsü olan dört yüz lira ve diğer vasiyete ait
1500 liranın sülüsü olan 500 lira tenzil edilerek vakfa 200 lira, birinci vasiyete 800 lira, diğer vasiyete de 1000 lira düşmüş olur ki mecmuu 2000
liradır. Bu da terikenin sülüsüne muadildir.
185 - : Bir kimse hali sıhhatinde vakf etmiş olduğu bir akarın vakfi-yetini marazı mevtinde tescil etdirse bu vakf, terikesinin tamamından muteber
olur. Yoksa vasiyet hükmünde olarak terikesinin sülüsünden muteber olmaz. Çünkü müneccezen vuku bulan tasarruflarda tasarruf haline itibar
olunur. Bu tasarruf ise sıhhat haline müsadif bulunmuşdur. Binaenaleyh terikenin tamamından muteber olur. Mülteka.

(Malikîlere göre bir kimsenin marazı mevtinde vârisine vakfı bâtıldır. Çünkü bu, vasiyet demekdir. Muhtasarı Ebizziya Şerhi.) 
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Vakıfların Birer Akdi Lâzım Olub Olmaması Hususundaki İhtilâf
 
186 - : Vakıf, islâm hukukunca caizdir. Yalnız olmakla kalmayıb ayni zamanda pek memduhdur, kurübatdan maduddur, insaniyete yardımdan
ibaret bulunduğu cihetle pek müstahsendir. Bu hususda müetehidler arasında ittifk vardır. Yalnız fukahadan Şüreyh vakfın cevazına kail olmamış
kavline istinat ederek vakıf sebebiyle vârisleri muayyen hisselerinden mahrum bırakmanın cevazına muhalif bulunmuşdur.
Fakat bu zatın bu içtihadı, vakfın meşruiyetini gösteren delillere muhalif, âmmei müsliminin bu babdaki teamülüne gayri muvafık, şahısların kendi
malları üzerindeki hürriyeti tasaııufiyetlerine münaVi olduğundan bu hu-susdaki ittifakı ihlâl edecek mahiyetde değildir.
187 - : Vakıf, esasen caiz, usulü dairesinde sahih olmakla beraber her halde bir akdi lâzım mıdır? Yani vakfın hükmüne riayet edilmesi, bunun
vâkıfı veya vâkıfın vârisleri tarafından mülkiyete irca edilmemesi her halde icab eder mi?. Bu hususda müetehidler arasında ihtilâf vardır. Nitekim
aşağıdaki tafsilâtdan anlaşılacakdır. Ancak dört tarikden biriyle yapılan bir vakfın lâzım olacağı hakkında Eimmei Hanefiyenin ittifakları vardır.
Şöyle ki :
(Birinci tarik) : Bir kimse bir mülkünü usulü dairesinde bir cihete vakf edib de bunun lüzumuna salâhiyetdar olan bir hâkim tarafından hükm edilse
bu, bir vakfı lâzım olmuş olur. Artık bundan dönülemez. Çünkü bu hüküm, istihada mahal olan bir meseleye müsadif olduğundan muteberdir.
Hâkjmin, ietihad mevzii olan bir yerdeki hükmü ise caizdir, nafizdir. Buna tescili vakf denir.
(îkinci tarik) : Bir kimse vefatından sonraya izafe ederek «Ben öldüğüm zaman şu mülküm fülân cihete vakf olsun» deyib bundan rücu etmeden
vefat etse terikesinin sülüsünden muteber olmak üzere lâzım olur. Çünkü böyle bir vakıf vasiyet hükmündedir. Vasiyetin cevazı, lüzumu ise şer'an
sabitdir.
(Üçüncü tarik) : Bir kimse «şu malımı hayatımda ve vefatımdan sonra fülân cihete müebbeden vakf etdim» deyib bundan dönmeden vefat etse bu
vakıf, hayatında nezir, vefatında da vesiyet hükmünde bulunmuş, binaenaleyh terikesinin sülüsünden muteber olmak üzere lâzım olmuş olur,
(Dördüncü tarik) : Bir kimsenin vakf ve tarikini ifraz etmiş ve içinde namaz kılınması için nâsa izin vermiş olduğu bir mescidde bir kere olsun ezan
ve ikamete mukarin olarak cemaatle alenî namaz kılıma bunun hakkındaki vakfiyet, kesbi kat'iyet etmiş olur. Artık bu vakıfdan dönülemez. Çünkü
bu, hakka tekarrüb için yapıhb âmmei müslimîn için terk ve teslim edilmiş olacağı cihetle mahza Allah Tealâmn mülkü sayılır. Artık hiç bir
kimsenin mülküne dahil olamaz.
İşte bu dört tarikden biriyle yapılan bir vakfın lüzumunda îmamı Azam ile imameyn arasında tam bir ittifak vardır. Diğer vakıflar hakkında ise aşa‐
ğıdaki meseleler veçhile İhtilâf mevcuddur.
188 - : imamı Azama göre hükme iktiran etmeyen veya mabadelmevte izafe edilmeyen veya mescidden ibaret olub içinde bir kere olsun cemaatle
namaz kılınmamış bulunan bir vakıf, lüzum ifade etmez. Belki vâkıf, vakf Ptdiği şeye kemafissabık malik bulunacağından dilerse vakfından rücu
ederek o şeyi satabilir, başkasına bağışlayabilir, kendi ölünce de bu şey, varislerine intikal eder.
Bu halde vakıf, îmamı Azama göre : «Bir mülkün menfaatini bir cihete tahsis etmekdir ki, vâkıf bundan dönebilir ve bu müik vâkıfın vefatiyle
varislerine intikal eder, meğer ki hâkimin hükmüne iktiran etsin veya mabadelmevte izafe rücu etmeden vâkıf vefat etsin, veya mescid olub içinde
vâkıfın izniyle velev bir defa cemaatle cehren namaz kılınsın. Bu halde vakıf lüzum ifade edib artık bundan dönülemez.
Bir rivayete göre vakıfdan başka olmak üzere yalnız bir kimsenin "namaz kılması da kâfidir.
İmam ve müezzin tayin edilen bir zatın ezan ve ikamet ile yolnız başına kılacağı bir namaz da cemaatle namaz sayılır. Bununla da o yer bilittifak
mescid olmuş, olur. Fethülkadir, Dürer. Hilâlin beyanına göre vâkıfın tek başına namaz kılması da kifayet eder. Fakat Hasan ibni Ziyadın imamı
Azamdan rivayetine göre bu kifayet etmez. Muhiti Burhanı.
189 - : tmam Ebu Yusüfe göre bir mülk, sahibi tarafından mücerred vakf edilmekle lüzum ifade eder. Mâlikinin mülkünden çıkar, başkasının
mülküne girmez, belki tahsis edildiği cihete, meselâ ammenin menfaatine âid olup hassatan mülkü ilâhi hükmünde bulunur. Artık vâkıf, bunu
mülküne irca edemez, vefatından sonra da bu mal, vârislerine intikal etmez. Bunun lüzumu, tamamiyyeti için hükme hacet bulunmadığı gibi
başkasına tevdi ve teslime de ihtiyaç yokdur. Mescid, makbere veya han gibi vakf edilen bir yer mücerred tahliye edilmekle, yani nâsın gelib namaz
kılmalarına, cenaze koymalarına, içinde misafir olmalarına müheyya bir halde bulundurulmakla bir vakfı lâzım olmuş olur. Yoksa bu vakfın lüzumu
orada bilfiil namaz kılınmasına ve saireye tevakkuf etmez.
Bu halde vakıf, İmam Ebu Yusüfe göre : «Bir mülkün menfaatini bir cihete tahsis etmekdir ki, bununla o mülk hâkimin hükmüne ve başkasının
kabz ve tesellümüne muhtaç olmaksızın mâlikinin mülkünden çıkar, mahza mülkü ilâhî hükmünde olub başkasının mülküne girmez, artık bundan



rücu da kabil olmaz. Bu, iskatat kabilinden bir akdi lâzımdır.
190 - : İmam Muhammede güre bir mülk, mücerred vakıf ve başkasına teslim edilmekle lüzum İfade eder. Şöyle ki : vakf edilen bir mal, akar
kabilinden olub mütevelliye teslinfedilirse, veya mescid olub içinde bir kere olsun ezan ve ikametle ve cehren cemeatla namaz kılımrsa veya bu
mescid mütevelliye veya hâkime veya naibine teslim edilirse veya makbere olub içine bir kişi olsun det'n edilirse veya han, ribat gibi bir şey olub
içinde bir yolcu, bir mücahid misafir olursa veya çeşme olub suyundan bir kişi olsun içerse, veyahut han, ribat gibi bir şey olub içinde bir yolcu, bir
mücahid müsafir olursa veya çeşme olub mütevelliye teslim edilirse bir vakfı lâzım olmuş olur, artık andan dönülemez.
Makberenin mütevelliye teslimi kâfi görülmemekdedir. Çünkü makbere-nin âdete nazaran mütevellisi olmaz, onun teslimi, bir defa-olsun içine ölü
defn edilmekle vücude gelir. Mebsut, Dürer, Hindiyye Muhiti Burhanı.
Velhâsıl : teslim bulunmaksızın mücerred : «Bu malı fülân cihete vakf otdim» demekle vakıf, lüzum ifade etmez. Demek ki teslim, vakfın
tamamiyyeti, lüzumu için bir şartdır.
Bu halde vakıf. İmam Muhammede göre : «menfaati, bir cihete tahsis ve ayni, mütevelliye veya içinde namaz kılmak veya misafir olmak gibi bir
mas lahata mebni nâsa teslim edilen bir maldır ki, bu suretle sahibinin mülkünden çıkmış olur, başkasının mülküne girmez, mahza mülki ilâhî
hükmünde olub artık ondan rücu edilemez.»
(Eimmei selâse ile sair bir kısım müctehidlere göre de vakıf, mücerred vâkıfın : «vakf etdim» demesiyle lâzım olur. Artık ondan dönülemez.
Maliki fukahası diyor ki : bir vakfın lüzumu, hâkimin hükmüne muhtaç değildir, mücerred vakf edilmekle lâzım olur, artık vâkıf rücu edemez. Şu
kadar var ki: bir vâkıf, vakfına bir hâkim veya başkası musallat olduğu takdirde kendisinin veya varisinin mülküne avdet etmesini şart etmiş olsa
bu şartı muteber olur. Muhtasarı Ebizziya Şerhi, Hirşî.)
(îmam Ahmedden bir rivayete göre de bir mal, mücerred vakf edilmekle, bir vakfı lâzım olmuş olmaz. Belki başkasına teslim, edilmesi de icab eder.
Çünkü bu, bir malı teberru etmekden ibaretdir. Başkasına verilmedikçe mücerred vakf eldim demekle mülkiyetden çıkarak lâzım olmuş olmaz,
hibede, vasiyetde olduğu gibi. Elmuğnî.
Maahaza Hanbelî fukahasınm beyanına nazaran mücerred vakf etmekle vâkıfın mülkü, mevkufun ayninden zail olur. Bu halde mevkuf; mescid
medrese, ribat, hanikah, makbere gibi veya fukara ve guzat gibi zevata aid bir şey ise bu mevkufun mülkiyeti Allah Tealâya intikal eder, yani
bunda başkalarının ihtisas ve alâkası kalmaz. Fakat mevkufun aleyh muayyen bir insan, veya mahsur bir cemaat ise vakfın mülkiyeti bunlara
intikal eder, artık buna mevkufun aleyh veya velisi şeraiti dairesinde nezaretde bulunur, yalnız me-iKil'iindutı rnüsteiid olur. Keşşa lül'kına".  (111) 
inci meseleye bak!.)
191 - : İşte vakıfların birer akdi lâzım olub olmaması hususunda bey-nolmüetehidîn bu ihtilâflar mevcud olduğundan bir kısım  vakıfların hükme
rublı yoliylc tescil edilmesi şer'î mahkemelerde ötedunberi iltizam edile gelmişdir.
Şöyle ki : bir kimse bir mülkünü vakf edince nm tescil için bir mütevelliyi; tealim eder, sonra bu vakfından rucü edeceğini söyler, mütevelli ise razı
olmaz, imtina eder, murafaa için keyfiyeti, salâhiyetdar olan bir hakime arz ederler, de vakıfların luzüm ve ademi lüzumuna dair müetehidler
arasındaki ihtilâfı bilib lüzumuna kail olanların içtihatları veçhile vakfın lüzumuna hükmeder. Artık bu suretle ihtilâf ber taraf olur. Vakf, lâzım ve
tama olarak rü-cua salâhiyet kalmaz.
(Şafiî fukahası da tasrih ediyorlar ki ; mesaili hilâfiyede hâkimin hükmü, hilafı kaldırır, hâkimin sevab görüb sıhhatine hükm etdiği ihtilaflı bir
mesele, müttefakun aleyh olmuş olur. Tuhfetül'muhtac.)
192 - : Vakfın lüzumuna hükm edecek hâkim,  veliyyül'emr tarafından nasb edilmiş, bu hususa mezun   bulunmuş olmak  lâzımdır. Yoksa   hâkimin
hükm etmesiyle vakfın lüzumu ve ademi lüzumu    hakkındaki hilaf, mürtefi olmaz.
Binaenaleyh vâkıf mütevellinin tescil için hakem tayin etdikieri bir zat, vakfın lüzumuna hükm etse, -sahih olan kavle nazaran -bununla hilaf,
mürtefi , vakf bilittifak lâzım olmuş olmaz. Kadıhan, Mccınaül'cnhür.
193  -: Tescil, vâkıfın hayatında olduğu gibi vefatından sonra da olabilir.
Şöyle ki : bir kimse hali sıhhatinde bir malım bir cihete vakf edib bunu mütevelliye teslim etdiği halde henüz tescil etdirmeden vefat etmekle
vârisleri o malı terekeye idhal ile aralarında taksim etmek üzere hâkimin huzurunda mütevelliden taleb, mütevlli de vermekden imtina etmekle
hâkim, vakfın lüzumuna hükm ederek vârisleri mütevelliye muarezeden men etse vakfın tescili yapılmış vakf, bilittifak lâzım olmuş olur. Bilâkis
vakfın feshine hükmetse mevkuf vârislere mevrus olur. Fetavayı Ali Efendi, Mecmuanı Cadîde.
Görülüyor ki tescil, bir müdafaa neticesinde hâkimin hükmiyle tahakkuk ediyor.
Binaenaleyh yalnız vâkıfın veya mütevellinin müracatı üzerine hâkimin mücerred lüzumı vakfı rey etmesiyle, yani «vakfın lâzım olmasını rey et-
dim» demesiyle vakf, lâzım olmaz. Hattâ vakfın yalnız sıhhatine hükm etmek de tescil sayılmaz. Çünkü esasen vakıfların sıhhatinde beynelfukaha
ittifak vardır, ihtilâf ise lüzumundadır. Reddi Muhtar.
194 -: Bir kimse, hali sıhhatinde ve asla borcu yok iken bir malını bir cihete tescil ctdirmeksizin vakf edib de bir müddet sonra borcu terikesinden
ziyade olduğu halde vefat etmekle alacaklıları bu malı kısmeti guremaya idhal etmek üzere hâkimin huzurunda mütevlliden taleb ve dâva, mütevlli
de teslimden imlimi etdiUrio hâkim, vnkfm lüzuıniyle hükm etse, vakf lâzım ve tescil edilmiş olur,
Fakat bir kimse borçlu olduğu halde borcundan kaçarak emvalini, velev sıhhatinde olsun, evlâdına vakf edib borcuna vâfi başka malı bulunmasa
vakf, sahih ve lâzım olmayacağından alacaklılar bu vakfı hâkime nakz etdi-rib bundan matlûblafını istifa edebilirler. Tenkihi Hâmidi.
Hattâ hâkimler, bu gibi. borca tekabül eden vakıfların lüzumuna hükümden memnu bulunmuşlardır. Borçluların vakıflarını tescilden hâkimlerin
memnuiyeti hakkında Ebussuud Efendi merhumun arzı üzerine (Ü50) tarihinde bir irade sâdir olmuşdur.
Birinci cild Düsturun (258) inci sahifesindeki gedik nizamnemesinin (19) uncu maddesinde «gediklerin müceddeden bir cihete vakfiyetini tescilden
hâkimlerin memnu oldukları» da gösterilmişdir.
195 - : Gayri müseccel bir vakıf, müseccel bir vakfa ilhak edilmekle lâzım olmaz.
Şöyle ki : bir kimse bazı emvalini bir cihete müseccelen vakf edib de bilâhare başka bir malını da tescil etdirmeksizin vakf ederek bunu da evvelce
müseccelen vakf etmiş olduğu emvalime ilhak eyledim» dese bununla bu ikinci malın vakfiyeti tescil edilmiş olmaz. Belki ayrıca tescile muhtaç
bulunur; Hâkimin ilk vakıf hakkındaki hükmü, lâhik olan vakıf hakkında da hüküm sayılamaz. Fetavayı Hayriyye.
196 - : Bir kimse vefatına izafe etmeksizin bir malım hali sıhhatinde veya marazı mevtinde bir cihete vakf edib henüz mütevelliye teslim ve



lüzumuna hükm edilmeden rücu ile o malı başka bir cihete' vakf ederek tescili şer'î vuku bulsa İmamı Âzam ile imam Muhammede göre birinci
vakıf bâtıl, ikinci vakıf sahih olur. Fakat İmam Ebu Yusüfe göre birinci vakıf, lâzım olacağından bundan rücu caiz olmaz. Dürer.
197 - : Sırf vasiyet hükmünde bulunan bir vakıfdun vâkıf, gerek hali .sıhhatindi marazında rücu ınlubilir.
Meselâ : Bir kimse : «Şu malım vefatımdan sonra fülân cihete vakf olsun» dese bu, bir vasiyet olmuş olur. Bu vasiyet üzerine musir olarak vefat
edince terikesinin sülüsünden tenfiz olunur. Meğer ki ziyadeyi vârisler müciz olsunlar. Fakat vasiyetde musir olmayıb da bundan rücu ederse bu
mala mülkiyet üzere tasarruf edebilir. Bu rücu, kavlen olabileceği gibi fi'len de olabilir. Bu malı, başkasına satmak, bağışlamak fi'len rücudur. Bu
mal, arsa olub da üzerinde hane veya dükkân yapmak, yahut bağ, bahçe vücude getirmek de fi'len rücudur. Böyle bir yerin üzerine yonca gibi
muvakkat şeylerin ekilmesi rücu sayılmaz. Bu babdaki rücu, hâkimin hükmüne muhtaç değildir. Haniyye, Dürer, Mülteka.
198  - : Vakıf namına yapılan bir teberrüden rücu, sahih değildir. Binaenaleyh bir kimse bir vakf arsa üzerine o vakfa teberru olarak bir
vakıf bina yapdırsa artık bundan rücu edemez.
Kezalik : bir kimse bir vakfın İmaretine, meselâ bir mescidin levazımına sarf edilmek üzere mütevellisine bir miktar para teberru etse
mütevellisinin kabzile tamam olur. Eşbah filfüruk.
199 - : Lüzumuna hükm edilen bir vakıf mal, mülkiyet üzere   tasarruf olunamaz.
Binaenaleyh böyle bir malın başkasına satılması, bağışlanması, rehn verilmesi bâtıldır. Bu mal, vârislere de mevrus olmaz. Ve sükna için vakf edil-
miş olan vakıflardan maadası kimseye ariyet olarak da verilemez. Meğer ki usulü dairesinde istibdal edilsin. Çünkü usulüne tevkifen başka bir mal
ile değiştirilen vakıf bir mal, vakfiyetden çıkar, hakkında mülkiyet üzere tasarrufun caiz olur. Reddi Muhtar.
200 - : Bir malın vakfiyetine hüküm, mutemed olan kavle nazaran âmme aleyhine hüküm değildir. Binaenaleyh aleyhine hüküm olunan kimseden
maadasının mülkiyet veya şüf'a dâvası dinlenebilir. Şöyle ki :
Bir kimsenin satın alarak müseccelen vakf etdiği veya mescid yapdığı bir yere bir müstahik çıkarak dâva neticesinde lehine hüküm edilse vakıf
bozulur. O yer müstahikka verilir. Bu suretde o kimsenin satıcıdan geri alacağı semen, kendisinin malı olur, bununla başka bir mal satın alarak
tekrar vakıf eylemesi lâzım gelmez.
Kezalik bir kimse satın aldığı bir yeri başkasının hakkı şüf'ası sabit bulunmug olduğu halde müseccelen vakf etse, veya mescid yapıb içinde
cemaatle namaz kılmsa veya makbere yapıB içine bir kişi defn olunsa, şefiinin talebi üzerine vakıf fesh edilerek o yer, mülk olmak üzere şefia
teslim olunur.
Kezalik : bir mütevelli, bir kimsenin elinde bulunan bir yerin vakfiyetini dâva ve beyyine ikame edib de hâkim o yerin vakfiyetile o kimse üzerine
hükm etse bu, bilâhare başka bir kimsenin mülkiyet iddiasiyle beyyine ikame etmesine mani olamıyacağından bu iddia usulen sabit olunca vakıf
münfesih olur. Bahri Raik, Dürri Muhtar, Reddi Muhtar.
Fakat mutemed olmayan diğer bir kavle göre bir şeyin vakfiyetine hüküm, bütün nâs üzerine hükmü mutazammmdır. Binaenaleyh bir mütevelli,
bir kimsenin elinde bulunan bir yerin vakfiyetini dâva ve beyyine ikame edib de hâkim o yerin vakfiyetine hükm etse âmme üzerine hüküm edilmiş
olur. Artık başkaları tarafından vuku bulacak mülkiyet dâvası mesmu olmaz. Müş-temilüT ahkâm.
201 - : Vakfiyeti hâkim tarafından fesh edilen bir vakıf mal hakkında mülkiyet hükmü cereyan eder.
Binaenaleyh bir kimse vakıf edib de henüz mütevelliye teslim ile tescil etdirmemiş olduğu bir malını ihtiyacına mebni mülküne irca ile satmak
istese de kayfiyeti hâkime arz etse, hâkim de imamı Azam ile imamı Muhanı-medin ictihadlarına mebni bu vakfın ademi lüzumuna hükm ile vakfı
fesh edecek olsa o kimse bu malında mülkiyet üzere tasarruf edebilir. Kendisinden sonra vârislerinin hâkime müracaatla bu vakfı fesh etdirdikleri
takdirde de hüküm böyledir.
Hattâ böyle mütevelliye teslim ve tescil vuku bulmaksızın vakf edilen bir mal, vâkıfı veya vâkıfının vârisi tarafından başkasın satılıb da badehu
murafaa neticesinde hâkim, bu satış muamelesinin sıhhatine hükm etse vakıf, . fesf edilmiş olur.
Fakat imam Ebu Yusüfe göre böyle bir vakfın feshi caiz değildir. Böyle bir satış muamelesinin sıhhatine hüküm doğru olamaz. Çünkü vakıf
hakkında İmamı Âzam ile imam Muhammedin kavilleri mercuh, imam Ebu Yusüfün kavli ise racih ve müfra bilidir. Müctehid olmayan bir hâkimin
mercuh bir kavi ile hükm etmesi ise caiz görülmemekdedir. Hülâsa, Tenkihi Hâmidî, Reddi Muhtar.
hakkında    istihnad
202 - : Vakıfların birer akdi lâzım olub olmaması edilen deliller ve mütalaalar hulasaten şu veçhiledir :
(I) - : Vakıfların lüzumu hakkında imam Ebu Yusüfün ve ayni ietihad-da bulunan sair zatların beyanına nazaran : Resuli Ekrem, sallallahü leyhİ
vesselem İle Hulefai Raşidîn ve daha bir nice sahabei güzîn mallarını vakf etmişlerdir. Bu zevatın hükme ve saireye İktiran etmeksizin bu mallardan
mâlikiyet hakları zail olmuş, bu vakıflardan rücu etmeleri vuku bulmamış-dir.
Ezcümle Hazreti Ömer (radıyallahü tealâ anh) pek nefis bulunan bir hurmalığı hakkında : «Bunu tesadduk edeyim mi?.» diye Resui Ekremden
sormuş, Nebiyyi Zişan Hazretleri de: bağışlanamaz, mirasa konmaz olarak tesadduk et, ancak gailesinden infak olunsun) diye enir edince Farukı
Azam, o veçhile vakf edivermişdi.
Vakf edilen bir malın böyle satılmaması, başkasına hibe edilmemesi, başkalarına mevrus olmaması ise mâlikinin mülkünden çıkdığını, başkasının
mülküne de girmediğini gösterir.
Bir de vakıf, i'tak = köle, cariye azad etmeğe benzer. Azad edilen bir memlûk üzerinde efendisinin malikiyet hakkı kalmadığı gibi vakf edilen bir
mülkde de sahibinin hakkı kalmaz. Maamafih madem ki ölümden sonraya izafe edilen bir vakıf, lâzım oluyor, o halde müneccezen yapılan bir vakıf
da sahih ve lâzım olmak iktiza eder.
Sonra vakıflar, «hüküm ile lâzım olur» deniliyor. Hâkimin hükmiyle caiz ve lâzım olan bir muamele, esasen caiz ve lâzım bulunmak iktiza eder.
Haddi zatında lâzım olmayan bir şey ise hâkimin hükmiyle lâzım olamaz.
Şu da var ki vakıflar, mahza Hak Tealâmn rızası için yapılan birer sadaka, birer teberru demekdir. Böyle bir sadakadan, teberrüden ise rücu
edilemez. Artık bunda kimsenin malikiyet hakkı kalmamışdır. Bunun lüzumu için başkasına teslim de şart değildir. Asrı saadetden beri teamül de
bu veçhiledir. Bir çok kervansaraylar, İmarethaneler, kütüphaneler bu veçhile vafk edilmişdir, Nâsın münker olmayan teamülü ise bir hüccetdir.
fmam Ebu Yusuf Hazretleri evvelce îmamı Azanı gibi vakıfların lüzum ifade etmediğine kail bulunmuşdu. Bilâhare Harûnürreşid ile Medinei
Münev-vereye gidib sahabei kiramın o havalideki vakıflarına muttali olunca vakfın lüzumuna kani olmuş, bu veçhile fetva vermeğe başlamışdır.



filhakika Çarı yârı güzin hazeratile Hazreti Talim, Hazreti Zübeyr, Hazreti Aişe ve Hazreti Halsa gibi bir çok zevatın vakıfları vardır ki bunların
üzerinde hiç bir kimse, malikiyet iddiasında bulunmamıştır. (Radıyallahü tealâ anhüm ecmain.)
(2) - : İmam muhammede nazaran vakfın lüzumu için teslim ve tesellüme ihtiyaç görülmesi, vakfın bir nevi sadaka, teberru mahiyetinde
bulunmasından neşet c-tmekdedir. Bir mülkü sadaka ve teberru voliyle izale etmek ise ancak teslim ile tamam olur. Binaenaleyh kendilerine vakıf
ve tesadduk edilenlerin kabzları bulunmadıkça bunlar tamam olmaz. Mütevelli ise bunların yerine kaim olub bunların namına kabz etmiş olur.
Makbereye ölünün defn edilmesi, çeşmelerden, havzlardân halkın su içmeleri, kârvansaraylarda misafirlerin gelib yatması da bunların âmme
mesalihi namına halka teslim edilmesi demekdir.
ömerülfâruk Hazretleri, vakf etmiş olduğu şeyleri vakıf tamam olsun diye muhterem kerimesi Hazreti Hafseye teslim etmişdi,
imam Ebu Yusuf, buna cevaben diyor ki : başkasına temliki tazammun etmeyen bir mülkün izalesi için teslime, kabza hacet yokdur. Bu izale,
teslim bulunmaksızın da tamam olur. Nitekim köle azad edilmesi de böyledir. Kölenin kabulüne ihtiyaç yokdur. Sadaka ise temliki tazammun
etdiği cihetle tamamiyeti kabza mütevakkıfdır, vakıf için, mikyas olamaz.
Bununla beraber mütevelli, esasen vâkıfın ihtiyar etdiği bir kimsedir. Bu cihetle mütevellinin eli, vâkıfın eli demekdir. Yoksa mevkufun aleyhin
elleri makamına kaim değildir. Mütevelli, çok kere kendilerine vakf edilmiş olan şahısların adlarını bile bilmez. Artık vâkıf m ihtiyar etdiği
kimsenin elinde tamam olan bir vakıf, neden bizzat vâkıfın elinde tamam olmasın.
Hazreti ömerin vakf etdiği şeyleri Hazreti Hafseye teslim etmesi ise vakfın lâzım ve tamam olması için değildi, ya kendi meşguliyetinin
çokluğundan dolayı idi, yahud vefatından sonra Hazreti Hafse tarafından idare edilmesi içindi. Binaenaleyh vakıfların lüzum ifade etmeleri için
teslim ve kabz şart değildir.
(îmam Mâlike göre sadakalarda kabza ihtiyaç yokdur. Belki bir malın sadaka olduğunu ilâm kâfidir.)
(3) - : İmamı Âzamin noktai nazarına gelince, bir kısım vakıfların lüzum ifade etmemeleri, varislerin haklarını korumak hikmetine ve saireye müs-
teniddir. Şöyle ki: Nisa surei celilesi nazil olarak onda feraiz = miras se-hîmleri tayin ve   tasrih buyurulmuşdur. Resuli   Ekrem   Hazretleri    de
:Hak Tealâmn tayin   buyurduğu    farizaları habs ve men caiz değildir* diye buyurmuşdur. Vakıf ise bu farizaları men demekdir. Binaenaleyh bir
malın rakabesi mücerred vakf edilmekle mâlikinin mülkünden çıkmış olmaz.
Resuli Ekrem Sallalâhü aleyhi vesselem efendimizin vakıflarına gelince onun terikei seniyeleri kariblerine intikal etmiyeceği cihetle anın hakkı
âlisinde vakfın lüzumuna bir mani bulunmamışdır. Nitekim bir hadisi şerifde buyurulmuşdur. Sahabei kiramın vakıflarına gelince ihtimal ki
bunların bir kısmı, Surei Nisanın nüzulünden evvel vuku bulmuşdur. Bir kısmı da bilâhare vuku bulmuş ise de vârislerinin icazetlerine iktiran
etmişdir.
Maahaza vakıflar, ariyet menzilesindedir. Vâkıf, malik olduğu bir malı kendi mülkünde kabs edib o malın yalnız menfaatini bir cihete tahsis etmiş
olan bir kimsedir. Binaenaleyh Ariyet, caiz olmakla beraber nasıl gayri iâ-zım iso vakıflar da öylece gayri lâzımdır.
Diğer bir bakımdan da vakıflar, bir nevi sadaka demekdir. Sadakalar ise başkasına temlik ile, yani müstahik olanlara bilfi'l temlik ve teslim
edilmekle tamam olur. O halde sadaka olmak üzere tayin edilen bir mal, ifraz edilib müstahikine teslim edilmedikçe mâlikinin mülkünden çıkmış
olmaz.. Vakf edilen bir mal ise başkasına temlik edilemeyeceği cihetle sahibinin elinden çıkmış sayılamaz. Binaenaleyh vâkıfın bu mal üzerinde
mâlikiyet hakkı devam eder, bu hakka mebni bu vakfiyetden rücuu da sahih olur. Şu kadar var ki, bu rücu kerahetden halı değildir. Bir hadisi
şerifde buyurulmuşdur. Bu hadisi nebevi, gösteriyor ki yalnız tenfiz edilen, yani müstehikkine verilen sadakalarda irs carî olmaz. Bu tenfiz ve imza
ise başkasına temlikden sonra tahakkuk eder. Vakıfda ise böyle temlik kabil değildir.
Bu ciheti biraz daha tenvir için deniliyor ki: vakf edilen bir mal, vafk edilmeden evvel memlûk bulunuyordu, o halde bu malın vakf edildikden
sonra da memlûk olarak kalması iktiza eder. Çünkü maliki olmayan bir memlûk mutasavver değildir. Artık böyle memlûk olarak kalması iktiza
eden bir vakfın maliki, ya vâkıfı olacak veya başkası bulunacakdır. Madem ki vakıfda temlik carî değildir, o halde bu vakıf mal, vâkıfının
mülkünde kalmış ola-cakdır. Vâkıfın varisleri de kendisinden sonra halefiyet yoliyle bu mala malik olacaklardır.
Vakfı i'taka kıyas etmek de doğru değildir. Çünkü insanlar, esasen memlûk olmak üzere değil, mâlik olmak üzere yaradilmışlardır. insanlarda asıl
olan hürriyeldir. İnsanlar için mcmlûkiyet sıfatı bir esaret eseri olarak arızîdir, ref ve izalesi kabildir. Binaenaleyh i'tak ile bu arızî vasıf zail olub
asi olan mâlikiyet vasfı avdet eder. Vakf edilen bir mal ise esasen memlukiyet üzere vücude getirilmişdîr. Artık mücerred vakf edilmekle bu maldan
mem-lûkiyet vasfı zail olmaz. Bundan yine memîûkiyet üzere intifa olunur.
Fuhakadan Şa'bî de demişdir ki : vakıfların lüzum ifade etmesi bizden evvelki ümmetlere mahsus olan şeriatlere göredir. îslâm şeriati ise bu
lüzumu nesh etmişdir. Binaenaleyh bir kimse yapdığı bir vakıfdan rücu edebilir.
Hülâsa : vakıfların lüzum ifade edib etmemesi hususunda islâm hukukçularının bu gibi delilere, mütalealara müstenid muhtelif kavileri vardır,
imamı Âzam Hazretlerinin kavli, kuvvetli görülmekle beraber onun bu bab-
daki içtihadına islâm âleminde ittiba edümemişdir. imam Ebu Yusuf ile ayni ietihadda bulunan zatların kavileri asara daha muvafık görüldüğü
cihetle müreccah ve müfta bih bulunmuşdur. Bu suretle «şahsiyeti maneviye» denilen hukuki bir varlık, ferdlere aid olmayan bir mülkiyet usulü,
islâm hukukunda ötedenberi kabul edilmiş bulunmakdadır.
Şu kadar var ki -evvelce de yazdığı veçhile -ihtüâfdan kurtulmak için şer'î mahkemelerde vakıfların hükme iktiran ederek tescil edilmeleri iltizam
edile gelmişdir. Çünkü salâhiyetdar olan bir hâkim, müetehidler arasında ihtilaflı olan bir mseelede bu müctchidlerden birinin reyini tercih edib o

rey mucebince hükm etse, ihtilâf mürtefi olarak o hususda hükmü bilittifak nafiz olur. Mebsut, Bedayî, Reddi Muhtar. 
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Vakıflara Müteallik Umumi Kaideler :
 
203 - : Vâkıfların meşru şartlan, amel ve mefhum ve delâlet itibariyle şarii mübinin nassı gibidir.
Meselâ: bir vâkıf, «vakfımın gailesi evlâdımın fukarasına verilmesin» diye şart etse bunun mefhumu gailenin fakir olan evlâda verilmesinden ibaret
bulunur. Ve bu şart, fakirliğin himayeye, gaileye istihkaka vesile olduğuna delâlet eder.
204  - : Vakıflarda mafhumı muvafakat, muteber, olduğu gibi mefhumi muhalefet de muteberdir.



Şöyle ki : mefhumi muvafakatde meskûtün anhin hükmü mantukun bihin hükmüne muvafık olur. Mefhumi muhalefetde ise bilâkis meskûtün anhin
hükmü, mantukun bihin hükmüne muvafık olmaz.
Meselâ : Bir vâkıf, «vakfımın gailesinden evlâdıma zengin olsalar da şu kadar meblâğ verilsin» diye şart etse buna fakir olan evlâdı da evlâ bittarik
dahil olur. Çünkü burada meskûtün anh olan fakir evlâdın hükmü, mentukun bih olan zengin evlâdın hükmüne mefhumi muvafakat itibariyle
muvafık bulunmuşdur.
Fakat vâkıf, vakfımın gailesinden salih olan evlâdımdan her birine §u kadar verilsin» diye şart etmiş bulunsa buna fâsik elan evlâdı dahil olamaz.
Zira fâsikin hükmü, salihinin hükmüne muvafık olamaz. Belki mefhum muhalefet itibariyle mugayir bulunur,
205 - : Mefhumi muhalefet, şarii mübinin kelâmında muteber değildir, yalnız nâsm Örfünde, muamelâtında, akliyyatda, kitabların    rivayetlerinde
muteberdir.
Binaenaleyh şarii âzam tarafından «sahih olanlar şu nimete nail olacaklardır» diye buyurulsa bundan fâsik olanların o nimete nail olamıyacak-ları
mânası çıkmaz. Belki fâsiklerin o nimete nail olub olamayacakları meskûtün anlı kalmış olur, onların buna nail olub olamayacakları başka de
lüferden anlaşılır.
Fakat nâsm örfünden anlaşılacağına nazaran bir vâkıf, meselâ : «vakfımın tevliyetini evlâdımın eslâh veya erşedine şart etdim» dese tevliyetin es-
lâh veya erşad olmayan evlâdına verilmemesini istemiş olur. Binaenaleyh vakıflarda da mefhumı muhalefet muteber bulunmuş olur.
(Şafülerce mefhumı muhalefet, şarii mübinin kelâmında da muteberdir.)
206 - :  Mefhumı muhalefetin mefhumı sıfat,    mefhumı şart,  mefhumı aded, mefhumı gaye mefhumı lekab gibi müteaddid nevileri vardır. Hepsi
de vakıflarda muteberdir.
Meselâ : bir vâkıf, «vakfımın gailesini evlâdı zükûruma şart etdim» veya «vakfımın gailesini fülân beldede tavattun etmeleri şartiyle evlâd ye
ahfadıma tahsis etdim» veya «vakfımın gailesinden dost fakire şu kadar verilmesini şart etdim» veya «vakfımın gailesini bulûğ çağına gelecekleri
vakte kadar evlâd ve ahfadıma şart etdim» yahut «vakfımın gailesini Hasan, Hüseyin, Rukiyye adında evlâdıma şart etdim» dese bütün bu kayıtlara
riayet lâzım gelir. Artık vakfın gailesinden erkek olmayan, o beldede tavattun etmeyen evlâd ve ahfada, ve dörtden ziyade fakire, ve bulûğ cağına
ermiş olan ve başka isimlerde bulunan evlâd ve ahfada bir şey verilmez.
207 - : Yukarıdaki mesele mucebince bir vâkıf, vakfının gailesini bir vasıf ile muttasıf olan kimselere şart etmiş olunca o vasıf, medarı   istihkak
olur, o vasfı haiz olmayanlar gaileye müstahik olamazlar.
Meselâ bir vakfın gailesi ulemadan veya fukaradan veya jılilülvücud ojan kimselere meşrut bulunsa bu vasıfları haiz olmayanlar, bu gaileden hisse
alamazlar.
208 - : Gaileye istihkak bir sıfat ile takyid olundukda   bakılır. Eğer o sıfat, zail olmaz, veya badel'zeval avdet etmez sıfatlardan ise o sıfatın akdi
vakf zamanında mevcudiyeti şartdır. Körlük, çocukluk, tahsili ilm gibi. Fakat o sıfat, zail olur, ve sonradan avdet edebilir sıfatlardan ise gailenin
vücudu zamanında mevcudiyeti   şartdır. Fakih, fakir fülân beldeden sakin olmak gibi.
Binaenaleyh bir kimse vakfının gailesini gayri baliğ olan evlâdına şart etse yalnız vakıf zamanında gayri baliğ bulunan evlâdı gaileye müstahik olur.
Velev ki bunlar bilâhare baliğ olsunlar. Yoksa sonradan dünyaya gelih gailenin husulü zamanında gayri baliğ bulunan evlâdı müstahik olmaz.
Bilâkis vakfının gailesini muhtaç olan evlâdına şart etse, yalnız gailenin husulü zamanında muhtaç bulunan evlâdı gaileye müstahik olur. Başkaları
olmaz.
209 - : Gaileye istihkaka medar olan sıfat, mevcud iken bilâhare zail olub da sonra yine avdet etse istihkak, bazan avdet eder, bazan avdet etmez.
Meselâ : vakfın gailesi Edirnede oturan evlâda meşrut iken bunlar başka bir beldeye gidib tevattun etseler gailedeki istihkakları sakıt olur. Fakat
sonra Edirneye tevattun için avdet eyleseler istihkakları da avdet eder. Çünkü bu meselede noktai nazar, gailenin husulü zamanında Edirnede sakin
bulunan evlâdın gaileye istihkakıdır.
Fakat vakfın gailesi ilm tahsilinde bulunan evlâda meşrut olduğu halde evlâddan bazıları tahsili ilmi terk ve badehu yine tahsili ilme avdet eyleseler
istihkakları avdet etmez. Çünkü bunların vakıf zamanındaki tahsillerinin devamı vâkıfça matlûb bulunmuşdur.
210 - : Vasfın zevaliyle sakıt olan istihkakın tekrar vasfın hudusiyle avdet etmesini vâkıf şart etmiş olursa bu istihkaka, o vasfın hudusünden
itibaren avdet eder.
Meselâ : Vâkıf : «Vakfımın gailesini dul bulunan kızlarıma şart ettim, bunlar evlenince gailede istihkakları olmayacakdır, fakat evlendikden sonra
bosamrlarsa veya kocaları vefat ederse tekrar gaileye müsthik olacaklardır» demiş bulunsa o veçhile amel olunur.
211 - : Mevkufun aleyhimin istihkaklarına medar olan sıfatı henüz haiz olmayan bir kimse, gaileye hâlen müstahik olamaz. Ve o sıfatının
kendisinde husulü ne kadar gaileden hissesi de tevkif olunarnaz.
Meselâ : bir vakiin gailesi ulemadan bulunan t-vlûdit nıt^rul. bulunsa ilk gailenin husulü zamanında ulemadan bulunan evlâd bu gailenin tamamına
müstahik olurlar. Henüz ulemadan bulunmayan evlâd, müstahik olmazlar. Bilâhare bunlar da ulemadan olunca diğer evlâd ile beraber müstakbel
gailelere müstahik olurlar.
212 - : Sükna, tevattun; meskeni aslînin başka bir beldeye nakliyle tebeddül eder, yoksa başka bir yere muvakkaten gitmekle tebeddül etmez.
Meselâ : Burada oturmaları meşrut olan evlâdın ticaret gibi bir mak-sadla muvakkat bir müddet için başka bir beldeye çıkıb gitmeleriyle gailedeki
istihkakları sakıt olmaz.
213 - : Biribiri üzerine vav, sim, fa gibi bir edat ile atıf edilen cümleleri müteakib sarih suretde zikr edilen şart, bu cümlelerin hepsine aid olur.
Meselâ : vâkıf, «bu akarımı evlâdıma ve evlâdı evlâdıma ve neslime erkek bulunurlarsa vakf etdim» dese bu şart, evlâdına da, ahfadına da şâmil
olmuş olur. Arabca olarak : «Vekaftü liveledî ve veledi veledi velinesli in kânû zükûren» denilmesi gibi.
214 - : Biribiri üzerine vav ile veya sümme = sonra ile atıf edilen cümlelerden mukaddem veya muahhar 'olarak zikr edilen vasf, -evceh görülen
kavle nazaran -bu cümlelerin hepsine müteveccih olur.
Vâkıfın : «Şu akarımı fakir olan evlâdıma ve evlâdımın evlâdına vakf etdim» veya «vekaftü akan hazâ alâ evlâdı ve evlâdı evlâdiyel'fukara»
demesi gibi ki fakirlik vasfı hem evlâda, hem de anların evlâdına şâmil olur.
Diğer bir kavle göre bu gibi sıfatlar, kendisine muttasıl olana munsarif olur, meselâ, matufa muttasıl ile yalnız ana inhisar eder, matufun aleyhe
münsarif olmaz. Buna göre'vâkıf : «Fukarayı evlâdıma ve ciyranıma vakf etdim» dese fukaralık yalnız evlâdda meşrut olmuş olur, ciyranda meşrut



olmaz.
Kezalik : «Zükûr evlâdıma ve anların evlâdına vakf etdim» denilse zü-kûriyet, yalnız evlâdda aranır, ahfadda aranmaz. Binaenaleyh vakfa erkek
evlâd ile anların erkek ve kız evlâdı dahil bulunmuş olur, kız evlâdı dahil bulunmaz. Dürri Muhtar.
(Şafiî ve Hanbelî fukahasınca da biri biri üzerine matuf cümlelerin evvelinde veya aharında zikr edilen sıfat gibi bir kayıt ve cümlelerin sonunda
irad edilen bir istisna bu cümlelerin hepsinde muteber olur. Çünkü asi olan, müteatıflarm sıfat, hal, şart gibi bütün müteallekatında müşterek
olmalarıdır. Tuhfetül'muhtac.)
215 - : Biribiri üzerine atf edilen cümleler arasındaki    vasıf, -muhtar olan kavle göre -hemen kendi üstündeki cümleye münhasır olur.
Meselâ : bir vâkıf, «şu akarımı evlâdı zükûruma ve evlâdı evlâdıma vakf etdim» dese erkeklik vasfı, yalnız evlâda ihtisas eder, evlâdın evlâdına
şâmil olmaz. Binaenaleyh evlâdın yalnız erkekleri, evlâdı evlâdın da hem erkekleri, hem de inası vakfa dahil olurlar.
216 - : Cümlei izafiyedeki vasıflar, zamirler, muzafünileyhe değil, mu-zafa aid olur. Asi olan budur. Çünkü kendisinden asıl bahs olunan, muzafdır.
Binaenaleyh bir vâkıf, «şu akarımı evlâdı zükûruma ve evlâdı evlâdi zükûruma vakf etdim» dese kız evlâdı vakfa dahil olamayacağı gibi erkek ve
kız evlâdının da yalnız erkek evlâdı vakfa dahil olub kız evlâdı dahil olamaz. Çünkü «evlâdi evlâdı zükûr» tabirindeki zükûr kaydi, muzaf olan
evlâdın vasfıdır. Muzafün ileyh olan evlâd tabiri İse erkeğe de kıza da şâmildir. Bunun türkçesi : «şu akarımı erkek evlâdıma ve evlâdımın erkek
evlâdına vakf etdim» dir.
217 - : Zamirler, uzağa irca edilmesine bir karine bulunmadıkça vazı' muktezasınca en yakın olan mercie münsarif olur.
Binaenaleyh bir vakfiyede : «Elgalletü meşrutatün alâ Zeydin ve Amrin ve nesini -bu gaile Zeyde, Amre ve nesline meşrutdur» denilmiş olsa nesil
tabirindeki zamir, yalnız Amr'e râci olur, Zeyde râci olmaz. Bu halde bu gaileye Zeyd ile Amr ve Amrin evlâdı müstahik olur. Zeydin evlâdı müsta-
hik olmaz.
Kezalik : bir vakfiyyede : «tevliyetü hâzelvakfı meşrutatün linefsiivâ-kıfı sümme ilâ veledihi Zeydin sümme ilâ evlâdihi = bu vakfın tevliyeti
vâkıfımn şahsına, sonra oğlu Zeyde, sonra onun evlâdına meşrutdur» denilmiş bulunsa «sümme ilâ evlâdihi -sonra onun evlâdına» tabirindeki
zamir, kendisine yakın olan Zeyde münsarif olur, vâkıfa münsarif olmaz. Bu su-retde bu vakfın tevliyyetine vâkıf ile oğlu zeydden sonra yalnız
Zeydin evlâdı müstahik olur. Vâkıfın başka evlâdı müstahik olmaz. Bu gibi tabirlerin arabcalariyle türkçelerİ hükmen müsavidir. Tenkihi Hamİdî,
Ahkâmüleykaf.
218 - : Vakfiyedeki bir ibarenin iki mânaya ihtimali halinde bunlardan vâkıfın garazına uygun görüleni teayyün eder.
Meselâ : bir vâkıf, «bu akarım oğlu Zeyde ve kendisinin hâdiş olacak evlâdına» diye vakıf etmiş; bulunsa bu vakıf, Zeydin hadis olacak evlâdına
değil, vâkıfın hadis olacak evlâdına aid olur. Çünkü bir kimsenin kendi evlâdına vakfı, ahfadına vakfından ziyade garzma mülayimdir.
219 - : Vakfiyedeki bir tabirin iki mânaya ihtimali takdirinde bu mânalardan hangisinin kasd edildiğine bir karine mevcud ise anınla amul olunur.
Bu mânalardan biri ezher, diğeri hafi olub hafinin maksud olduğuna delil bulunmayınca  ezher tercih olunur.  Bu mânalardan biri örfî,  diğeri lûgavî
olunca da örfîye hamli evlâ olur.
220 - : Vakfiyedeki müşterek bir lâfz, hangi mânaya hami edileceğine bir karine bulunmazsa mühmel bir halde kalır, kendisiyle amel olunamaz.
Meselâ : bir kimse «şu akarımı mevalime vakf etdim» deyib de kendisinin hem mu'tiki, hem de mu'leki bulunsa «mevalî» lâfzı müşterekiyle
bunlardan hangisinin kasd edildiği bilinemiyeceği cihetle amel olunamaz.
(Safiîlerce «mevalî» namına vakf edilince gaile, hem mevlel'müvalâta, hem de mevlel'itakaya münasafaten değil, adedi rüûslarına göre taksim
edilir. Evceh görülen kavi budur. Çünkü mevalî tabiri, bir lâfzı müşterek de-ğil, bir lâfzı âm gibi olduğundan bütün mânalarına hami olunur. Fakat
diğer bir kavle göre bu suretde vakıf bâtıldır. Zira bu tabirde icmal vardır. Bu, bir müşterek lâfız olduğu için mücmeldir. Tuhfetürmuhtac.)
221 - :  Vakfiyyede mücmel, yani  :  biri diğerinden racih olmayan iki müsavi mânaya şâmil bir lâfz bulununca bakılır  : eğer vakıf, berhayat ise
bununla ne kasd etdiğini beyan etmesi için kendisine müracaat olunur. Berhayat olmayıb bundan maksadın ne olduğu kat'î suretde bilinemediği
takdirde kendisiyle amel olunamaz.
222 - : Bir vakfiyyede iki müteanz şart mevcud olunca muahhar şart
ile amel olunur. Çünkü bu muahhar şart, evvelki şartı nâsih ve vâkıfın maksadını müfessir bulunmuş sayılır.
Meselâ  :   vakfiyenin evvelinde «vakfın müstegallâtından hiç birinin istibdal edilmemesi» yazılı olduğu halde aharında «mütevelli dilerse vakfımın
müstegallâtindan bazılarını islibdal edebilir» diye yazılmış olsa bu ikinci söz, evvelki sözü nesh etmiş olur.
223 - : Vâkıfların kullandıkları tabirler,  Kendi zamanlarındaki hitabat-da carî örflere, âdetlere bina kılınır, bu hitabat, gerek o tabirlerin lügavî ve
örfî mânalarına muvafık olsun ve gerek olmasın.
Meselâ : bir vâkıf, «şu akarımı halama vakf eldim» demiş olsa bakılır. Eğer bu hala tabiri vâkıfın bulunduğu beldenin örfünce «teyze» mânasına
olmayıb «amme» mânasına ise bu vakıf, ammesine aid olur, teyzesine aid olmaz. Bezzaziye.
224 - : Hâsdan müteahhir ve ana muarız olan âmrm kat'î ile amel, va-cibdir. Çünkü âm, efradında nasdir, hasdan müteahhir ve ana muarız olunca
anı nesh eder.
Meselâ : bir vâkıf, vakfını evlâdı zükûruna tahsis etdikden sonra vakfım ziirriyeline tamim etse birinci tahsis nesh edilmiş, vakıf hem erkek, hem de
kız evlâda şâmil bulunmuş olur.
225 - : Ma'rifeye muzaf olan müfred, umum ifade eder.
Binaenaleyh bir vâkıf, «bu akarımı veledime vakf etdim = vekaftü haza alâ veledi» diye veled tabirini nefsine izafe etse o akarı erkek ve kız bütün
evlâdına vakf etmiş olur. Eşbah.
226 - : Bir vukifdu ita ile hırman tearuz edince ita takdim edilir. Binaenaleyh bir vakfiyedeki iki ibareden biri, bir kimseye gaileden bir şey
verilmesini, diğeri de verilmemesini iktiza eder br tarzda bulunsa da birini tercih edecek bir karine bulunmasa,  verilmesini iktiza  eden ibare 
takdim ve anınla amel olunur. Çünkü vâkıfın garzına ita ciheti, hırman cihetinden daha karibdir.
227 - : Mütevellilerin, hâkimlerin vakıflar hakkındaki tasarrufları maslahata menuttur.
Binaenaleyh maslahata muhalif hareketleri sahih olmaz.
Meselâ : bir mütevelli, bir vakıf akarı tamir için ameleyi gabm fahiş ile isticar etse bu akd, vakıf hakkında sahih olmaz. Belki bu akd, mütevelli
üzerine nafiz olur, amele ücreti mütevellinin malından almaya müstahik olurlar. Mütevelli, bu ücreti vakfın malından verse zâmin olur. Reddi



Muhtar, Risaleİ îbni Nüceym.
228 - : Vakıflar hakkında enfa, olan ile fetva verilir. Meselâ : bir vâkıf akar, gasb olunarak gasıbın elinde teaddî ve teksiri olmaksızın telef olsa
imam Muhammede ile İmam Züferin kavillerine göre gâsıb üzerine lüzumı zaman ile fetva verilir, (imam Şafiînin kavli de böyledir.) Halbuki

İmamı Azama göre bu halde gâsıba zaman lâzım gelmez. Hindiyye, Reddi Muhtar. 
[34]

 
Vakıflardaki  Şartlara Riayet Lâzım Olub Olmaması  
 
229 - : Vakfiyelerdeki şer'i şerife mugayir olmayan şartlara riayet lâzımdır. Vâkıfların bu kabil şartları, nassı sari' gibidir, riayeti icab eder.
Binaenaleyh vâkıfların dermeyan edib biribirine muarız bulunmayan ve her biriyle amel edilmesi kabil bulunan müteaddid şartlarına riayet
edilmesi bir vecibedir.
Vakıfların garazlarına, maksadlarına riayet edilmesi vâcibdir. Şu kadar var ki bu garazlar, örf ile tahassüs edebilir. Hindiyye.
230 - : Bir vâkıf, vakfının gailesini dilediği kimselere sarf edebilmesini şart ko§muş olsa vakıf caiz olub gaileyi dilediği kimselere, velev ki zengin
olsunlar, sarf etmekde muhtar bulunmuş olur.
Vâkıf, bu gaileden yiyemez, fakat bundan nefsine bir şey sarf etmekle de vakfı bâtıl olmaz.
Vâkıf, daha kimseye gaileden bir şey vermeden vefat etse gaile fukaraya sarf edilir.
Vâkıf, bu gaileyi bir şahsa sarf ve tahsis etse o şahsa Ölmedikçe bu gaile başkasına sarf edilemez. Fakat gailenin bir şahsa, meselâ bir sene müddetle
sarf edilmesini tayin ve ihtiyar etmiş olsa bu müddetden sonra dilediği başka birine tahsis edebilir. Bu gaileyi kendi ebeveynine, veya evlâdına
tahsis etmesi de caizdir.
231 - :  Bir  vâkıf,   vakfının  gailesini     mütevellinin  dilediği  kimselere vermesini şart kılmış olsa mütevelli, vâkıfın hayatında bile gaileyi dilediği
kimselere, meselâ kendisinin veya vâkıfın evlâd ve ensaline sarf edebilir. Fakat kendi nefsine sarf edemez. Hindiyye.
232 - : Bir kimse vakf etdiği arazinin icareye verilmemesini, veya vakf etdiği bahçedeki hurma ve sair ağaçlar hakkında bir muamele
yapılmamasını, veya mütevellinin bunları icareye verirse tevliyetden hariç kalmasını şart etmiş olsa bu şartlar muteber olacağından yapılacak icare
ve muamele bâtıl olur, mütevelli de üçüncü şarta göre tevliyetden mahrum kalır, yerine hâkim emanetine itimad etdiği bir kimseyi tayin eder.
Hindiyye.
233 - : Bir kimse bir akarım meselâ : Zeyd ile Bekire veya müteaddid kimselere sadakai mevkufe kılsa gailesi bunlara müsavat üzere verilir,
içlerinden birisi ölünce hissesi fakirlere aid olur. Fakat bu gaile fülân zatın veledine verilsin diye şart edilse o zatın evlâdı berhayat oldukça
başkasına gaileden bir şey verilmez. Hindiyye.
234 - : Bir vâkıf, gailenin nısfını Zeyde, sülüsanını da Bekire şart edib başka bir şey söylemese gaile, avl tarikiyle yedi hisse itibar olunarak bundan
Zeyde üç, Bekire de dört hisse verilir.
Fakat gailenin yarısını Zeyde sülüsünü de Bekire şart edib başka bir şey söylemese her birine bu veçhile hisse verilir, baki de aralarında yarı yarıya
bölünür. Hindiyye, Vâkıat.
235 - : Vâkıf, vakfının gailesini Zeyde, Amre ve Bekire mutlak suret-de şart  etmekle beraber  «bu  gaileden  Zeyde  meselâ on  bin  kuruş,  veyii
sülüs mikdan verilsin» diye Uısrih etmiş bulunsa Zeyde o kadar hisse verilir, bakî de kendilerinden sükût edilmiş olan Amr ile Bekire verilir.
Emsalinde de hüküm böyledir.
236 - : Vâkıf,  vakfının gailesinden meselâ  Zeyde on bin,  Amre  de yirmi bin kuruş verilsin diye şart etdiği halde gailenin mecmuu, otuz bin
kuruşdan noksan olsa elde edilen gaile, bunların arasında eslâsen   =  ikili birli taksim edilir. Emsali hakkında da hüküm böyledir.
Fakat gaile bu mikdardan fazla olsa, bu fazla mikdar, aralarında aded-lerine göre nısfiyet üzere taksim edilir, yoksa müsemma veçhile taksim
edilmez.                                                          
237 - : Vâkıf, «şu akarım sadakai mevkufedir, bundan Zeyde on bin, Bekü'e de yirmi bin kuruş verilsin» diye şart etdiği halde gaile, bu mikdar dan
ziyade tutsa mütebakisi fukaraya verilir. Hindiyye.
238 - : Vâkıf, «şu akarım sadakai mevkufedir, bundan Zeyde on bin kuruş, Amre de mütebakisi verilsin» diye şart etdiği halde gaile, on bin
kuruşdan fazla olmasa Amre bir şey verilmez.
239 - : Vâkıf, «Bu akarım sadakai mevkufedir, yarısı Zeyd içindir, bundan bin kuruş da Amre aiddir.» demiş olsa gailenin yarısı Zeyde verilir,
mütebaki yarısından da on bin kuruş Amre verilir, fazlası fukaraya aid olur.
Şayed gailenin mecmuu, on bin kuruş tutsa bunun tamamı Amre verilir, Zeyde bir şey verilmez. Amma gailenin mecmuu, yirmi bin kuruşdan ibaret
bulunsa bunun yarısı olan on bin kuruş Zeyde, mütebaki on bin kuruş da Amre verilir, fukaraya bir şey kalmaz. Gaile, on beş bin kuruş bulunsa
bunun on bin kuruşu Amre, beş bin kuruşu da Zeyde verilir, fukaraya yine bir şey kalmamış olur. Hindiyye.
240 - : Vâkıf, vakfının gailesini, meselâ : Zeyd ile fukaraya şart etse gailenin yansı Zeyde, yarısı da fukaraya aid olur. Şayed, «bu vakfın gailesinden
hâsıl olacak şey, Zeyd ile fukara ve mesâ-kin içindir» demiş olsa îmam Ebu Yusuf ile Hilâle göre bu gailenin yarısı Zeyde, yarısı da fukara ve
mesakîne verilir. îmamı Azama göre gailenin bir sülüsü Zeyde, bir sülüsü fukaraya, bir sülüsü de mesakîne verilir. Uç sınıfa vakf edilmiş olur.
îmam Muhammede göre ise gaile, beş senime ayrılır, bundan bir sehim Zeyde, iki sehim fukaraya, iki sehim de mesakîne verilir. Çünkü bunlar,
cemi sıgasiyle zikr edilmişdir. Ekallİ cemi' ise ikidir. Hindiyye.
241 - : Bir vâkıf, vakfının gailesini meselâ Zeyd ile fakirlere, borçlulara, gazilere, rakabelere şart etmiş olsa, îmam Ebu Yusuf e göre bu
sınıflardan her biri namına gaileden bir sehim verilir. Fakat imam Muhammede göre Zeydden başka her sınıf iki sehim.ile zarb olunur. Yani
Zeyde bir sehim, diğerlerine ise, cemi sıgasiyle irad edildikleri cihetle ikişer sehim verilir ki mecmuu dokuz sehim eder.
242 - : Bir vâkıf, vakfının gailesini,  karabetine, ciyranına, mevalisine, mesakîne şart etmiş bulunsa -mahsur ve malûm bulundukları için -ak-
ribasından, ciyranından,    mevalisinden her biri için bir sehim,    mesakînin mecmuu için de bir sehim verilir. Nitekim yalnız karabeti ile mesakîne
şart edince de akribasından her birine bir sehim, mesakînin mecmuuna da. bir sehim verilir.
Meselâ : vâkıfın on karibi bulunsa gaile, on bir sehim itibar edilerek bundan birer sehim kariblerine, bir sehim de mesâkin namına verilmek lâzım
gelir. Bu mesele de imamı Ebu Yusüfe göredir, imam Muhammede göre mesâkin namına iki sehim ayırmak iktiza eder.



243 - : Bir vâkıf, vakfının gailesini «vücuhi sadakat için sadakai mevkufedir» demiş olsa bu gaile, zekâtın masrafı olan sınıflar arasında taksim
olunur. Bunlardan yalnız zekât tahsildarları ile müellefetilkulûb denilen kimseler müstesnadır, bunlara bir şey verilmez. Hindiyye.
244 - : Bir vâkıf, vakfımın gailesi vücuhı sadakat ile vücuhı birre meş-rutdur» dese fukara ile mesakîne bir sehim, rakabeler, borçlular, gaziler,
yolcular sınıflarından her birine de bir sehim, vücuhı bi   için de üç sehim verilir. Bu halde gaile sekiz sehime ayrılmış olur. Hindiyye.
245 - :  Bir kimse hali sıhhatinde vakf etdiği bir malının gailesi,  evlâdına «farizai şar'iye üzere verilsin» diye şart etmiş olsa bu gaile, anın erkek
ve kız evlâdı arasında hissei irsiyyeleri veçhile ikili birli olarak taksim edilir. Çynkü bunun mânası örfen müfazaledir, yoksa alesseviye kısmet de‐
ğildir. Örf ise vâkıfların garazlarını tayin ve tahsise salihdir. Binaenaleyh muhtar olan kavi de budur. Fakat diğer bir kavle göre bu tabir ile müsavat
kasd edilir, Çünkü bir hadisi şerif : «atiye hususunda çocuklarınızın arasında müsavata riayet ediniz!. Eğer ben birini tercih edecek olsa idim,
kadınları, erkeklere tercih ederdim* mealindedir. Bu veçhile olan bir vakıf ise bir utiyeden basku değildir. Tenkitli Hâmidî, Heddi Muhtar, Risalei
Ibni Abidin.
246  -:  Vakıfların gailelerinde asi olan müsavat üzere kısmetdir.  Meğer ki tefadul ve takdim şart kılınmış olsun.
Binaenaleyh bir kimsenin vakfının gailesini alel'ıtlak evlâdına şart etse buna evlâdının erkekleriyle kadınları müsavat üzere müstahik olurlar.
Kezalik : vakfının gailesini bir camii şerifin imamlariyle müezzinlerine şart edib de ne veçhile taksim edileceğini beyan etmese gaile, bunların
arasında müsavat üzere taksim olunur, yoksa bir kısmına daha fazla verilmez.
Amma gailenin evlâd arasında irs tertibi üzere taksim edilmesi meşrut bulunsa varis olan erkek evlâda ikişer, kız evlâda da birer hisse verilir.
Tenkihi Hâmidî.
«Vekaftü alâ evlâdî ve evlâdi evlâdi mâ teakabû ve tenaselû alâ hase-bil'irsi misle hazzil'ünseyeyn» diye gart edilen bir vakfın gailesi de evvelâ
evlâda sonra da evlâdı evlâdın vâris olanlarına ikili birli olarak taksim edilir. Bu halde evlâd münkariz olunca erkek evlâdın evlâdı gaileye
müstahik olur, kız evlâdın evlâdı, vâris olamıyacaklan cihetle gaileye müstahik olmazlar. Mecmuai Cedide.
247 - : Bir kimse bir akarını hem sükna, hem de istiğlâl için vakf edebilir. Meselâ : «şu vakıf hanemde fülân medresenin müderrisi otursun, veya
bu hanenin gailesini alıversin» diye şart etmiş olsa, böyle iki veçhile de amel caiz olur. Tenkihi Hâmidî, Vâkıât.
248  - : îstiğlâîe meşrut bir hanede meşrutun lehinin bir kira mukabilinde ikamet etmesi, bir kavle göre caiz ise de diğer bîr kavle göre caiz değildir.
Maamafih gailesinin münhasıran meşrutun lehi olan kimse, bu hanede sakin olsa kendisine ücret lâzım gelmez. Çünkü bu ücret kendisine aid oldu‐
ğundan alınmasında bir faide yokdur.
249 - :  Alel'itlâk vakf edilen bir hanenin vakfiyeti, süknaya değil, is-tiğlâle hami olunur. Binaenaleyh bir kimse : «Şu hanemi evlâdıma ve
evlâdımın evlâdına tenasül etdikce vakf etdim» deyib de  sükna ile gaileden birini tasrih etmese, bu hane mütevelli tarafından ecri misliyle dilediği
kimseye icareye verilerek gailesi meşrutun lehlere tevzi olunur. Yoksa «biz bu hanede oturacağız» diye iddiaya kalkışamazlar. Çünkü haklan
gaileden başkasında değildir. Velvaliciyye, Tenkihi Hâmidî, Ali Efendi.
250  - : Bir vakıfda bir kimseye meşrut olan bir menfaate, vâkıfın şartı hilâfına olarak başkası ortak edilemez.
Meselâ : bir kimse vakf etdiği bir hanenin süknasını bir müezzini bulunan bir camii şerifin müezzinine şart edib o camiin müezzini Zeyd, bu şart
veçhile o hanudo otururken bir müezzinlik daha ihdns edilerek ikinci bir müezzin de tayin edilse o hanenin süknasında Zeyde müşarik olamaz. Feta-
vayi Ali Efendi.
251 - : Vakıflardaki istihkaklar, iskat ile sakıt olmaz. Fakat ilk vakıf yapılırken kendisine şart edilen bir şeyi red eden kimse, bilâhare kabul etmekle
buna müstahik olamaz.
Meselâ : bir kimse, şahsına ve badehu zürriyetine gailesi vakf edilmiş olan bir akardaki hakkını iskat etse bununla ne kendisinin ve ne de zürri-
yetinin istihkakları sakıt olmuş olmaz. Binaenaleyh bilâhare bu gaileyi isti-yebilir.
Kezalik : bir kimse bir vakıfdaki tevliyet veya sükna hakkım iskat etse bilâhare bu hakkını istimal edebilir. Fakat daha ilk vakıf yapılırken
kendisine şart edilen bir ciheti, bir menfaati «ben istememe» diye red eden kimsenin, artık bilâhare bunu istemeye hakkı olamaz. (107) inci
meseleye bak. Fetavâyı Hayriyye.
252 - : Ahalisi müslümanlar ile gayri müslimlerden müteşekkil olan bir mahallenin veya bir müessesenin avarızına bir müslim veya bir gayri müs-
lim tarafından şart edilmiş olan bir vakfın gailesi, o ahalinin    müslüman olanlarının da, olmayanlarının da avarızına sarf edilir,
Müslümanlar ile gayri müslimlerden müteşekkil bir sanat erbabının avarızına meşrut gaile hakkında da hüküm böyledir. Behce ve Netice fetvaları.
253  - : Bir vâkıf, vakfınm gailesinden «fukaraya veya cihat sahihlerine her gün şu kadar et, ekmek verilsin» diye şart etmiş olsa mütevelli, bunun
bedelini verebilir, muhayyerdir. Fakat diğer bir kavle göre mütevelli değil, müstahikler  muhayyerdirler. Bunlar  dilerlerse bunlaın bedelini 
mütevelliden isteyebililer. Müntekada bu kavlin racih olduğu yazılmışdır. Vâkıat, Tah-tavî, Reddi Muhtar.
254 - : Talebei ulum için kâğıt, kalem, mürekkeb alınması için vakıf, sahihdir. Bu halde mütevelli vakfın gailesinden ya bunları satın ahb verir.
Veya bunların kıymetlerini verir.
Kitab alınması meşrut olunca bakılır. Kitablar, talebei uluma temlik edilecek ise aynen verilmeleri caiz olduğu gibi bedellerinin talebeye tesadduk
edilmesi de caiz olur. Fakat kitablar, vakıf olmak üzere alımb talebei uluma ibahe ve iade suretiyle verilecek ise bunların bedellerini vermek caiz
olmaz. Bahri Raik.
255 - :  Tezevvüc etmemeleri şartiyle ümmehatı evlâda yapılan vakıflarda şart sahihdir. Buna nazaran medresede mukim sofiyenin tezevvüc
etmemeleri şart kılınmış olsa bu şart muteber olur. Nitekim Kahirede Şeyhu-niyye medresesi sakinleri hakkında böyle bir şart vardır. -Vaktiyle
Istan-bulda Hamidiyye medresesinde oturacak talebei ulum hakkında da böyle bir şart var idi. -Bahri Raik.
256 - :  Vakıflardaki şartlarda kâtiblerin vakfiyeler deki yazılarına değil, vâkıfların asıl takrirlerine itibar olunur.
Binaenaleyh bir vakfiyyede kâtib tarafından yazılmış olan şartların takriri vâkıfa muhalif olduğu beyyine ile sabit olsa vâkıfın takririne göre amel
olunur.
Meselâ : vâkıf, «vakfımın gailesini zürriyetime şart etdim» dediği halde kâtib, evlâdına meşrut olduğunu yazmış bulunsa, veya vâkıf, «vakfımın
şartlarını tebdil etmek elimde olsun» diye şart etdiği halde kâtib, bunu yazmamış bulunsa vâkıfın beyyine ile sabit olacak takriri mucebince amel
olunur. Bahri Raik.
257 -: Mazmunu sabit olmadığı gibi kendisiyle de kadimden beri amel olunmamış bulunan bir vakfiyyenin münderiç maddeleriyle amel ve hüküm



olunamaz. Meğer ki mütevelli, ikrar ede. Çünkü hatve    hâtemde tezvir ve tasni ihtimali mevcuddur. Ve bir vakfiye yazıldıkdan sonra andan sarfı
nazar edilmiş olması da melhuzdur. Haniyye, Bezzaziyye, Tenkihi Hâmidî.
258 - : Vâkıfların şartları, vakıfların masrafları bîlinemeyib müştebeh olan yerlerde mütevellilerin kadim teamüllerine göre muamele yapılır.
Meselâ : bir vakfın tevliyetinin tevcihi veya gailesinin ne veçhile sarf edileceği hakkında vâkıfın şartı bilinemediği ve bunlar beyyine ile de sabit
olamadığı takdirde o vakfın sabık ve esbak mütevellilerinin kadimden beri ne veçhile tayin edilmiş olduğu, ve mütevelliler tarafından gailenin ne
suretle sarf edile gelmiş bulunduğu nazara alınarak yine o veçhile amel olunur, bu teamülün hilâfına amel olunamaz. Çünkü zahir olan
mütevellilerin şartı vakıfa muvafık suretde hareket etmiş olmalarıdır. Bir şey hakkında delil bulunmayınca, zahiri hâl ile amel olunur. Bir de kadim
kıdemi üzere bırakılır, hilâfına bir hüccet bulunmadıkça tağyir edilemez. Haniyye, Hayriyye.
259 - : Hir mamulün büıa vakfiyede mürlezikaya meselâ  yevmi bir dirhem verilmesi yazılı olduğu halde bunlara kadimden berî birer akçe ve-
rilegelmiş bulunsa yine bu kadimi veçhile birer akçe verilir. Netice.
260 - : Bir vakfın mütevellilerinin    mesaîlerine mukabil kadimdenbeıi vakıfdan avaid aldıkları malûm ve mahud bulunsa, lâhik mütevelli de bu
avaidi alabilir. Çünkü maruf, mensus gibidir. Hayriyye.
261 - : Kadim bir vakfın gailesinin sarf edileceği mahal hakkında vâkıfın şartı ve kadim teamül bilinemediği takdirde hâkimlerin sicillâtındaki
kayitlere göre amel olunur. Böyle bir kayid de bulunmayınca o gaile hâkimin reyile fukahaya sarf olunur. Çünkü hâkimin fakirler, gaibler, ölüler
hakkında velayeti nazarı vardır. Muhtarünnevazil
262 - : Mamulün biha olan, yani : mazmuniyle minelkadîm amel oluna-gelen bir vakfiyyedeki şartlara mugayir olarak Defteri Hakanide bazı şürut
yazılmış bulunsa yine vakfiyye ile amel olunur.
Bilâkis vakfa aid bir hususda defteri hâkani kaydi, kadim teamüle tevafuk edib vakfiyye ise mazmunu sabit ve mamulün biha bulunmasa defteri
hakani kaydine göre amel lâzım gelir.
Meselâ : bir vakfın gailesi vâkıfın batnen bade batnın zürriyetine meşrut olduğu mamulün biha bulunan vakfiyesinde yazılmış iken defteri
hakanide batnen bade batnin kaydi bulunmayıb yalnız zürriyetine meşrut olduğu yazılı bulunsa kemafissabık vakfiyye ile amel icab eder.
Bilâkis bir vakıf hakkında ötedenberi defteri hâkani kaydine göre mütevelliler tarafından amel olunagelmiş iken buna mugayir, mazmunu gayri
sabit olan ve mamulün biha bulunmayan bir vakfiyye mevcud olsa kemafissabık defteri hâkani kaydine göre amel lâzım gelir. Çünkü beratı sultanî
ve defteri hâkani tezvirden salim bulunmakla mamulünbihdir.
(Bundan dört yüz sene kadar mukaddem Osmanlı ulemasından ve ricali devletten müntehab pek emin bir heyet marifetiyle Türkiyyede arazi,
ormanlar, meralar vesaire ve bunların bağlı oldukları cihetler kemali itina ile defterlerde tesbit edilerek her birinin bâlâsına hattı hümayun
vazedilmiş ve bu defterler bir mahzende muhafaza edilegelmişdir. Bu defteıierdeki kuyud, tezvir ve tasni şaibesinden beri olduğu için
mazmunlariyle bilâ beyyine amel ve hükm olunmakda bulunmuşdur.
Tenkihi Hâmidîde deniliyor ki : «Beratı sultanî ve turrai sultaniyye ile muanven olan defteri hâkani tezvirden emin olduğu için bunlar ile amel
olunur.» Binaenaleyh böyle bir defterde meselâ : «Pülân mekân, fülân medreseye vakıfdır» diye yazılmış bulunsa bununla bilâ beyyine amel
olunur. Şeyhülislâmlar da bununla fetva vermişlerdir. Nitekim bu cihet, mecellede de mezkûrdur.)
263 - : Vâkıfların şer'i şerii'e muvafık olmayan şartları muteber değildir. Binaenaleyh bunlara riayet icab etmez.
Meselâ : bir vakfiyyede hain olsa bile mütevellinin muhasebesine bakılmaması, azl edilmemesi şart edilmiş olsa bu şart ile amel olunamaz.
Kezalik : vakfiyyede hâkimlerin vakfa müdahale etmemeleri, etdikleri takdirde lâ'nete maruz kalmaları şart edilse sahih olmayacağından icabında
hâkimlerin vakfa müdahaleleri meşru olur.
Kezalik : Vâkıf; imam, hatib, müderris gibi vezaif ehline kifaye mikda nnda noksan ücret verilmesini şart etmiş olsa, hâkim bu şarta muhalefet
edebilir.
(Türkiyede (944) tarihli bir ferman ile bu gibi faideden, maslahattan bilkülliye hâli, şer'i şerife münafi şartlara riayet edilmemesi teyid edilmiş, hain
olan mütevellinin azl edilmeleri ve muhasebeye tabi tutulmaları İçin hâkimlere salâhiyet verilmişti.)
264 - : Tahsisat = irsadat kabilinden olan vakıflarda vâkıfların şeraitine riayet vacib değildir. Belki veliyyül'emr, âmme maslahatına mebni bu gibi
«evkafı sahiha» namını alan vakıfların şeraitini tedbil edebilir. Çünkü bunların asılları beytülmâle aîddir.
Fakat bu vakıfların meşrutun lehleri beytülmâlin masarifine dahil iseler bu vakıfların asıllarını nakz ve ibtal caiz olmaz. Gailesi talebei ulumun
iaşesine veya bir mescidi şerifin mesalihine meşrut olmak üzere araziyi mil-Üyeden vakf edilmiş parçalar gibi. Çünkü bu veliyyül'emr in
beytülmalden olarak yapmış olduğu bu gibi vakıflar da haddi zatında birer sahih, lâzım vakıf olduğundan bunları sonraki evliyai umurun ibtale
salâhiyeti yokdur. Ibnİ Nüceymin Araziyi Misriyye hakkındaki risalesi.
(Şafiî fukahası da diyorlar ki : «Vâkıfların şer'i şerif emuhalif şartlarına riayet edilemez. Meselâ : vakıf edilen bir medresede oturacak talebenin
bekâr olması şart edilse bu şart, sahih olmaz. Fakat vakıf bir medresede veya bir ribatda muayyen bir cemaatin, meselâ ŞafiiyyüTmezheb olanların
ikametleri şart edilse bunlar, bu cemaate muhtes olur, makbere hakkında da hüküm böyledir.
Kezalik bir mescide bir taifenin, meselâ Şafiiyyenin namaz kılmaları meşrut olsa -esah görülen kavle nazaran -bu mescid, bunlara ihtisas eder,

vâkıfın garzına riayet için burada bakaları namaz kılamaz, itikâfda bulunamaz. Maamafih böyle bir şart, kerihdir. Tuhfetül'muhtaç.) 
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Vakıflardaki Şartların Tebdil Ve Tahsis Edilib Edilmemesi :
 
265 - : Sahih ve lâzım olan bir vakfın şer'i şerife muvafık olan şartlarını vâkıf bile tebdil ve tahsis edemez. Çünkü bu vakıf edilen şey, vâkıfın
mülkünden çıkmışdır.
Meselâ : bîr kimse, vakıfını tescil etdirdikden sonra bunun gailesinden vakfiyyesine muhalif olarak fülân şahıslara şu kadar para verilsin, veya fü-
lâna aid vazife diğer bir şahsa verilsin diye vasisine emr etse sahih ve muteber olmaz. Meğer ki vâkıf, bu şartları tebdil edebilmek salâhiyetini vakıf
yaparken kendi elinde ibka etmiş olsun. O halde bunları bir kerreye mahsus olmak üzere, velev ki marazı mevtinde tebdil edebilir. Artık bir daha
edemez.
Hademei hayratın adedlerini veya ücretlerini tezyid ve tenkis hakkındaki şartların tebdili bu cümledendir.



Fakat vâkıf, bu şartları merreten bade uhra tebdil edebilmek salâhiyetini kendi elinde bulunmak üzere şart etmiş olursa bunları defeal ile tebdil
etmesi sahih olur. Yoksa bir kere tebdil etmekle salâhiyeti nihayet bulmaz.
Bir de tevliyet hakkındaki şartları vâkıf, her halde hâkimin reyi munzam olmak üzere tebdil edebilir. Bunu vakfiyesinde zikr etmiş olması icab
etmez.
Meselâ : vâkıf, vakfının tevliyetini akribasından bir şahsa şart etmiş olduğu halde bilâhare reyi hâkimle bu şartından rücu ederek bu tevliyeti ev
lâdına şart edebilir. Bu halde bu ikinci şart Üe amel olunur. Tahtavî, Ali Efendi.
266 - : Sahih vakıflarda vâkıfların şer'i şerife muvakıf olan şartlarına muhalefet caiz değildir.
Meselâ : sahih bir veçhile vakf edilmiş olan bir medrese mescid hâline, veya bir mescid darülkütüb haline ifrağ edilemez. Böyle bir tebdil ve tağyir
asla caiz değildir. Şu kadar var ki vakıf hakkında pek nafi olan veya zaruret tahakkuk eden bazı hususlarda mütevelli, hâkimin reyile vâkıfın şartına
muhalefet edebilir. Çünkü hâkimin yetimlere ve gaiblere aid mallar hakkında umumî nezareti vardır. Vakıflarda emval eytam mesabesindedir.
Binaenaleyh bir vakıf nükudun onu on bir kuruşa istirbah edilmesi meşrut olduğu halde vakfa zaaf arız olsa mütevelli, bu nükudu hâkimin reyile
onu on bir buçuk hesabiyle istirbah edebilir.
Kezalik : bir sene müddetden ziyadesiyle icareye verilmemesi meşrut olan bir vakıf akarın mütevellisi, bu müddetle icareye talib bulunmayınca
bunu hâkimin reyile daha uzun bir müddetle icareye verebilir.
Şayed vakfiyede böyle bir sene müddetle icareyc verilmesi meşrut olmazsa mütevelli, göreceği lüzuma mebni hâkimin reyini istihsal etmeksizin de
bunu daha uzun bir müddetle kiraya verebilir. Dürer, Ali Efendi Fetâvası.
267 - : Hâkimin vakıf   hakkında   menfaati calib,   maslahata   muvakıf olan reyleri nafiz ise de bilâkis menfaat ve maslahata    münafi olan reyleri
sahih ve nafiz değildir.
Meselâ : bir seneden uzun bir müddetle kiraya verilmemesi meşrut ulan bir vakıf akarın böyle senelikle kirasına talib mevcud olub bundan ziyade
müddetle kiraya verilmesinde bir menfaat mevcud olmayınca bunun daha ziyade bir müddetle icareye verilmesi hakkında hâkimin reyi sahih ve
nafiz olmaz.
Velhâsıl -evvelce de yazıldığı üzere -vakıflar hakkında enfa' ve eslah olan ihtiyar olunur, enfa' olan §ey ile hüküm ve ifta vacib olur. Menfaat ve
maslahat hususları ise mahallelerin, zamanların ihtilâfiyle muhtelif bulunur. Hindiyye, Tenkihi Hâmidi.
268 - : Bir vâkıf, vakfının şeraitini tebdil edebilmek salâhiyetini müte velliye de hini vakıfda şart edebilir. Bu halde   mütevelli de bu şart muce-
biiice vakfın şartlarını bir kere veya müteaddit defa tebdil edebilir.
Vâkıf, bu tebdil keyfiyetini mütevelliye şart etmiş olduğu halde kendi nefsi için şart etmemiş bulunsa yine kendisi de ber hayat oldukça bunları
tebdil edebilir. Çünkü bunu başkasına şart etmesi, kendi nefsi için de şart etmek demekdir. Bununla beraber mütevelli, vâkıfın naibi demek
olduğundan onun salâhiyeti, vâkıfın salâhiyetinden münbaisdir.
269 - : Vâkıf, vakfının şeraitini tebdil etmek   salâhiyetini kendi elinde ibka edib bunu mütevelliye şart etmemiş olunca  kendisinin vefatiyle bu
şerait tekarrür etmiş olur, artık bunları mütevelli olacak kimseler tebdil edemez, îs'fa.
270 - : Bir vâkıf, kendisi için şart kılmış olduğu meşjyeti, yani vakfın Şeraitini tebdil edebilmek salâhiyetini, bilâhare başkası için şart kılamaya-cağı
gibi bunu başkasına vesiyet de edemez. Bahri Raik.
271 - : Meşriyet hak ve salâhiyeti, ibtal ile bâtıl olur.
Meselâ : bir vâkıf, dilediğini vakfına idhal etmek salâhiyetini nefsine şart etmiş olduğu halde bilâhare «bu şartı iskat etdirn» dese artık bu şarta
mebni kimseyi vakfına idhal edemez.
272 - : Meşriyyet hakkı, gayri meşru suretle istimal edilmekle, de bâtıl olur, artık meşru suretde istimaline bile salâhiyet kalmaz.
Meselâ : bir vâkıf, vakfının gailesini dilediği yere sarf etmeği şart et-diği halde bunu kurbet ve tâat sayılmayan bir cihete sarf etse veya «fülânın
oğullarından dilediğine» sarf etmeği şart kıldığı halde başkasının oğullarına sarf eylese bu meşiyet salâhiyeti bâtıl olur, gailenin fukaraya tesadduk
edilmesi lâzım gelir. Hindiyye.
273 - : Bir vâkıf, müseccel vakfiyesinde «vakfın tebdil ve tağyiri elimde olsun? diye yazmış bulunsa bu sözü, vakfının aslını değil, şartlarını tebdil
ve tağyire hami olunur. Çünkü müseccel bir vakıfdan rücu caiz değildir.
Binaenaleyh imam, müezzin, muallim gibi hademei hayratı bu şarta mebni değiştirebilir, velev ki bunlar hizmetleri hususunda eslâh bulunsunlar.
Dür-ri Muhtar.
274 - : Vakıfların heyeti asliyeleri tağyir -yukarıda işaret oldunduğu üzere -caiz değildir. Meğer ki vâkıf   tarafından hini vakıfda   mütevelliye böyle
bir salâhiyet verilmiş olsun.
Binaenaleyh vakıf bir hane, bostana veya bir han hamama, veya bir ri-bat dükkâna kalb edilemez. Fakat vâkıf, mütevellinin vakıf hakkında
göreceği maslahata göre böyle bir harekette bulunabilmesini vakfiyesinde zikr etmiş olursa mütevelli böyle bir tağyirde bulunabilir.

Essiracülvehhac. 
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Vakıfların İstibdal Edilib Edilmemesi 
 
275 - : îstibdal şartiyle yapılan vakıflar, sahih ve şart muteberdir.
Şöyle ki : bir kimse vakf etdiği bir akarın ileride görülecek hacete mebni diğer bir akar ile istibdal edilmesini veya satılıb semeniyie başka bir akar
alınabilmesini şart etse îmam Ebu Yusüfe göre istihsanen sahih olur. Muhtar olan da budur. Çünkü bu, vakfı ibtal değil, takrirdir, daha hayırlısiyle
veya müsavisiyle tebdil demekdir. Böyle bir istibdal vuku bulunca ikinci akar da birinci akar hakkındaki şartlara tabi olur, velev ki vakfiyede zikr
edilmiş olmasın.
Fakat böyle bir akarın satılıb semeninin fukaraya veya istenilen vücuhü hayre tesadduk edilmesi şart edilse bununla vakıf sahih olmaz. Çünkü bu
halde vakıf nihayete ermiş, ibtal edilmiş olur.
Bir akarın satılıb semeninin vakf edilmesi şartiyle olan vakfiyeti de -muhtar olan kavle göre -bâtıldır. Tatar Haniyye, Mecmaül'enhür.
276 - : Bir vakfın akarın istibdali hakkında vâkıf tarafından bir şart dermeyan edilmemiş ise istibdali caiz olmaz. Meğer ki o akar, gaile getirmez bir



hale gelsin veya gailesi masrafına kifayet etmez olsun da kendisinden intifa edilecek bir hale getirilmesi için tamirine kâfi vakıfda gaile
bulunmasın. O halde istibdalinde vakıf için bir maslahat tahakkuk ederse ilmü amel sahibi bir hâkimin reyile istibdali  gabni fahiş ile olmamak
üzere -caiz olur. Velev ki vâkıf, istibdali sarahaten nehy etmiş olsun. Hindiyye.
(Şeyhülislâm Ebussuud Efendi merhumunun (950) tarihine arzı üzerine vakıfların iradei padişahîye iktira etmeksizin hâkimler    tarafından istibdal
edilmesi men olunmuşdu.)
277 - : Vâkıf, vakfiyesinde vakfının istibdalini şart etmiş bulunursa yine vakıf olmak üzere bir kereye mahsus olarak istibdal yapabilir, bir daha
yapamaz. Çünkü bu hususdaki rey ve   salâhiyetini bu veçhile istimal etmiş olur. Meğer ki mükerreren İstibdat edilmesini ifade eder bir ibare zikr
edilmiş olsun. Hindiyye.
278 - : Vâkıf, vakfiyesinde mütevelli olacak her zat için istibdal salâhiyetini şart kılmış olsa sahih olur. Binaenaleyh mütevelli olanlar, istibdalde
bulunabilirler. Böyle bir şart bulunmayınca   mütevellilerin istibdale   salâhiyetleri olamaz.
279 - : Vâkıf, istibdali şart etdiği halde ne İle istibdal edileceğini zikr etmemiş olsa akar cinsinden dilediği bir şey ile istibdal edebilir. Ve muayyen
bir belde zikr etmemiş ise istediği beldede istibdal yapablir.
Fakat arazi ile veya hane ile veya muayyen bir beldede istibdalini şart etmiş olursa bunun hilâfına istibdalde bulunamaz. Hindiyye, Bahri Raik.
280 - : Bir vakıf akarın nükud ile de istibdali caizdir. Şöyle ki : vâkıf vakfının nükud ile satılıb istibdal edilmesini şart etmiş olsa bu vakıf, nâsın alış
verişde aklanabileceği bir noksan fiyatla da satılsa caiz olur. Amma gabni fahiş ile satılması bâtıldır.
Mütevelli, bu nükudu kabz etdikden sonra istihlâk etse veya ne yapdı-ğını bildirmeksizin vefat etse terikesinden alınacak bir borç olmuş olur. Fakat
bu nükud, taksiri olmaksızın elinde zayi olsa tazmini lâzım gelmez. Hindiyye.
281 - :  Vâkıf veya mütevelli, vakıf yeri nükud ile mübadele edib bununla vakıf olmak üzere başka bir yer satın aldıkdan sonra vakıf yer, bir
aybından dolayı hâkimin hükmiyle red edilse vakfiyete avdet eder. ikinci yer hakkında ise vâkıf veya mütevelli dilediğini yapabilir.
Fakat vakıf yer, bir hükme iktiran etmeksizin red edilse'hakkındaki satış muamelesi bozulmuş olmaz. İkinci yer, bu vakıf yere bedel olarak
vakfiyetde baki kalır, bundaki vakfiyet bâtıl olmaz. Vâkıf veya mütevelli, birinci vakıf yeri kendi nefsi için mülk olmak üzere satın almış olur.
Hindiyye.
282 - : Vakıf bir akarı başka bir akar ile müzadelenin cevazı İçin bedel olacak akar, şeref ve rağbetçe vakıf akardan âlâ veya ana müsavi bulunmak
şartdır. Aksi takdirde mübadele caiz olmaz. Velev ki bedel olcak akarın mesahası ve kıymeti daha ziyade, kirası daha fazla bulunsun. Çünkü
bulunduğu mahallin aşağılığından dolayı ileride nâsın rağbetinden düşerek harab olması melhuzdur.
Binaenaleyh ikisi de ya bir mahallede bulunmalı, veya bedel olacak akd rın mahallesi vakıf akarın mahallesinden hayırlı, şerefli olmalıdır. Kınye.
283 - : Tescil edilmiş bir istibdalin nakzı caiz değildir.
Şöyle ki : şeraiti istibdali cami olan bir vakıf, ülül'emrin emri ve hâkimin izni, vâkıfın veya mütevellinin reyi ile ve istibdalin enfeiyeti ve
maslahata muvafakiyeti hakkında şahidlerin vuku bulan şahadetleriyle istibdal edilib de ledel'mürafa hâkim, bu istibdalin sıhhat ve lüzumuna hükm
etse, artık bu istibdalin feshi caiz olamaz. Meğer ki şahidlerin şahadetlerini tekzib edecek bir duygu, bir kanaat mevcud olsun.  Fetavayi Hayriye.
284 - : Birisine icarei sahiha ile kiraya verilmiş vakıf bir akarın icare müddeti tamam olmadıkça istibdali sahih olmaz. îbni Nüceym.
(Hanbelî fukahasından Hazkînîn zahir ifadesine nazaran bir vakfı, kendisinden az çok intifa kabil oldukça satıb tağyir etmek caiz değildir. Fakat
intifa kabil olmayınca satılması caizdir. Bu halde semeninden ehli vakfa varidat temin edecek her hangi bir şey satın alınabilir. Evvelkinin
cinsinden olması lâzım değildir. Çünkü bu vakıf dan maksud; cins değil, men-faatdîr. Şukadar var ki bu menfaat, yine evvelki masrafa, ehli vakfa

sarf ve tahsis edilmek lâzımdır. Çünkü muhafazası kabil oldukça vakfın masrafını tağyir caiz olamaz. Elmuğnî.) 
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(İKİNCİ BÖLÜM)

 
VAKIFLARIN MUHTELİF MEŞRUTUN LEHLERİ HAKKINDA UMUMİ MALÛMAT.

 
İÇİNDEKİLER : Vâkıfların kendi nefislerine meşrut vakıflar. Evtâd ve ahfada meşrut vakıflar. Nesle, zürriyete, ehli beyte, akabe, vârise meşrut
vakıflar. Karabete, akriba, erham, ensab, lyal namına meşrut vakıflar. Komşular namına meşrut vakıflar. Fukaraya meşrut vakıflar. Uteka ve mevali

namına meşrut vakıflar. Fukahaya, sülehaya, guzata, müessesatı hariyyeye meşrut vakıflar. 
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Vâkıfların  Kendi  Şahıslarına  Meşrut Vakıflar   :
 
285 - :  Bir vâkıf, vakfının gailesini kısmen veya tamamen kendi nefsine, badehu munkati olmayacak bir cihete,  meselâ  fukaraya şart etse, îmam
Muhammede göre vakıf, sahih olmaz. Fakat İmam Ebu Yusuf e göre sahih olub bu şart veçhile amel olunur. Nâsı vakfa tergib için müfta bih olan da
bu kavidir. Fakat böyle bir şart bulunmayınca vâkıf için vakfının gailesinden istifade halâl olmaz. Tahtavî.
286  - : Bir vâkıf, müebbeden vakf etdiği akarının gailesinden hayatda bulundukça kendisinin ve lyalinin infak edilmelerini şart etse vakıf, ve şart
sahih olmuş olur. Bunların inkırazından sonra da gailenin fukaraya verilmesi icab eder.
287 - : Bir vâkıf, vakfının tevliyetini kendi nefsine şart etse veya vakfının gailesinden mevcud veya ileride zuhur edecek borcunun ödenmesini
veya vefatında gaileden şu mikdar ayırarak namına hac için veya keffâreti yemini için sarf edilmesini şart eylese, yine İmam Ebu Yusüfe göre vakıf
sahih ve şart muteber olmuş olur. Hindiyye.
288 - : Bir vâkıf, vakfının gailesinden nefsinin istifade edeceğini başkalarına takdim etse sahih olacağı gibi tehir etse de sahih olur.
Meselâ : «Vakfının gailesi evvelâ fülân zata verilsin, anın vefatından sonra da ber hayat bulunursa bana aid olsun, benden sonra da fukaraya tevzi
edilsin» dese bu veçhile amel olunması iktiza eder. Hindiyye.
289 - : tki kimse, müşterek bir mallarını evvelâ kendi nefislerine, kendilerinden sonra da fülân zata veya cihete bundan sonra da fukaraya vakıf edib
de badehu birisi vefat etse hissesi fukaraya verilir. O zata veya cihete verilmez. Çünkü onların meşrutun leh olması, vâkıfların vefatından sonradır.



Binaenaleyh her ikisi de vefat edince hisseleri bu ikinci derecedeki meşrutun leh olan zata veya cihete verilir. Tenkihi Hâmidî.
(Malikilcre göre vâkıfın nefsine vakf etmesi veya vakfının nezaretini kendisini şart eylemesi bâtıldır. Çünkü vakf etmekle nefsini bundan hacr etmiş
olur. Zaten vakıf, beyi ve hibe gibi mülkü izaleden ibaretdir. Artık vâkıf için vakfının menfaatini nefsine şart kılmak caiz olamaz. Şerhi Hırşî,
Elmuğnî.)
(Şafiîlerce de esah kavle göre bir kimsenin kendi nefsine bir malını vakf etmesi sahih değildir. Çünkü bir kimsenin kendi mülkünü veya mülkünün
menfaatini kendisine temlik etmesi hâsılı tahsil kabilinden olacağı cihetle müteazzirdir. Fakat vâkıf, bir malını fukaraya vakf etdiği halde kendisi
de fakir bulunsa veya bilâhare fakir düşse bu vakfın gailesinden istifade etmesi caiz olur. Bir de vâkıf, vakfının tevliyetini velev bir ecri misi ile
kendisine şart edebilir. TuMelül'muhtac.)
(Hanbelîlere göre de vakfın menfaatlerinden bir şeyin vâkıfa raci olması caiz değildir. Çünkü vakf edilen şeyin mülkiyeti de, menafii de vâkıfından
zail olmuşdur. Şayed vâkıf, vakfının gailesini evvelâ kendisine, sonra da başkalarına şart etmiş olsa gaile, kendisine sarf edilemez. Belki derhal
kendisinden sonra meşrutun leh olanlara sarf edilir. Meğer ki vâkıf, müsîü-manlar namına bir şey vakf etmiş olsun, kendisi de bunların arasına
dahil olur. Vakf edilen makbere gibi ki buraya vâkıfının defn edilmesi de caizdir. Bir de vakfın gailesinden vâkıfın veya ehlinin yemeleri şart
edilmiş olsa bu şart sahih olur. Bu şart mikdarmca istifade edebilirler. îbni Ebî Leylâ ile İbni Şübrümenin ve imam Ebu Yusüfün kavileri de

böyledir. Elmuğnî, Keşaffül'kına'.) 
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Evlâd Ve Ahfada Meşrut Vakıflar  
 
290 - : Evlâd namına yapılan vakıflara yalnız marufünneseb olan evlâd dahil olur. Mücerred vâkıfın ikrariyle sabit olan evlâd, marufünneseb olan
evlâda ortak olamaz. Hindiyye.
291 - : Vakıflara bir defa zikr edilen (evlâd) tabiri yalnız sulbî evlâda masrufdur, ahfada şamil değildir. Çünkü evlâd tabiri sulbî evlâd hakkında
hakikat,  ahfad hakkında mecazdır.  Hakikatle amel müteazzir olmadıkça mecaza gidilemez.
Binaenaleyh vâkıf, «vakfımın gailesini evlâdıma şart etdim» dese bu gaile yalnız sulbî erkek ve kız evlâdına aid olur, ahfadına aid olmaz. Fetva bu
veçhiledir. Bu halde evlâdı münkariz olunca gaile fukaraya sarf edilir. Haniyye,   Mecmaül'enhür.
Fakat diğer bir kavle göre evlâd tabiri ahfada da şâmildir. Meselâ : bir kimse, «şu akarım evlâdıma mevkufedir» dese buna evlâdının bütün batınları
dahil olur. Çünkü evlâd ismi, umumîdir. Şu kadar var ki birinci batındaki evlâd var iken ikinci batındaki evlâd gaileye! müstahik olmaz. Birinci
batındaki evlâd münkariz olunca da yalnız ikinci batındaki evlâda sıra gelmiş olur. Fakat bunlar da münkariz olunca artık üçüncü, dördüncü, . . , .
batınlardaki bütün ahfad bu vakıfda müşterek olarak gaileyi aralarında müsavat üzere iktisam ederler. Hindiyye, Tenkihi Hâmidî.
292 - : Vâkıfın  ibaresinde  evlâd tabirinin  ahfada  da  şâmil  olduğuna delâlet eder bir karine bulunursa vakfa bil'ittifak ahfad da dahil olur.
Meselâ : vâkıf «vakfımın gailesini neslen bade neslin evlâdıma şart etdim:» dese bu neslen bade neslin karinesiyle evlâd lâfzı ahfada da tenavül
eder.
293 - : Velcd tabiri, oğula da, kıza da şâmildir. Çünkü bu, velâdetden müştak bir isim olduğundan her ikisine de ıtlak olunur.
Bir de veled tabiri âmdır,  vahide de, cemaate de tenavül eder.
Binaenaleyh veled namına yapılan bir vakfın gailesi bütün evlâda sarf edilir, Bunlar tamamen münkariz olmadıkça fukaraya sarf edilemez. Muhiti
Burhanı.
294 - : Evlâd veya beled tabiri, hem müslim, hem de gayri müslim evlâda şâmildir. Binaenaleyh evlâd namına yapılan bir vakfe müslim ve gayri
müslim evlâd dahil olur.  Meğer ki müslim veya gayri müslim ile takyid edilmiş olsun. Vâkıât, Reddi Muhtar.
295  - :  İki defa zikr edilen evlâd lâfzı, yakın uzak bütün batınlara şâmildir. Yalnız birinci veya ikinci batındaki evlâda münhasır değildir.
Binaenaleyh bir vâkıf : «Şu malımın gailesini evlâdıma ve evlâdımın evlâdına, badehu fukaraya vakf etdim» dese onun her hangi batındaki evlâd
ve ahfadı, erkek olsun, kadın olsun bu gaileye müsavat üzere müstahik olurlar. Bunlardan bir kişi ber hayat oldukça bu gaile fukaraya sarf
edilemez.
Kezalik bir vâkıf, bir akarının süknasım evlâdına ve evlâdının evlâdına badehu bir camii şerifin imamına şart kılsa bütün evlâd ve ahfadı münkariz
olmadıkça sükna nevbeti o camii şerifin imamına gelmiş olmaz. Is'af, Bez-zaziye.
296 - : Bir vâkıf, evlâd veya veled lâfzını nefsine muzaf kıldığı, meselâ: vekal'Lü aiâ evlâdi ve evlâli evlâdı = evlâdıma ve evlâdımın evlâdına vakf
etdim» dediği takdirde kızının evlâdı da vakfa dahil olur mu, olmaz mı?. Meselesinde ihtilâf vardır. Hilâl ile Hassafm rivayetlerine göre kızının
evlâdı da vakfa dahil olur. Müfta bih de bu görülmekdedir. Haniyyede beyan olunduğuna göre ise bunlar vakfa dahil olmazlar, yalnız sulmî evlâd ve
ahfad dahil olur.
Fakat vâkıf, evlâd lâfzını evlâdına muzaf kılarsa, meselâ : «vekaftü ala evlâdi ve evlâdihim -evlâdıma ve anların evlâdına vakf etdim» derse vakfa
oğullarının da, kızlarının da oğulları ve kızları dahil olurlar, Hayriye.
297 - : Evlâd veya veled tabiri üç defa zikr edilse, mesulü : «veledimi:, veledimin veledine ve veledimin veledinin veledine vakf etdim» denilse
vakfa vâkıfın her batındaki evlâd ve ahfadı dahil olur. Bunlardan velev biri ber hayat bulundukça vakfın gailesi fukaraya verilemez.
Kezalik «Veledime ve evlâdı evlâdıma vakf etdim» denilmesinde de hüküm böyledir. Haniyye,  Feraidi Behiyye.
298 - Veled tabiri gibi evlâd lâfzı da hem müteaddide, hem de vahide örfen mütenavil bulunur.
Binaenaleyh bir kimse vakfının gailesini evlâdına, badehu fukaraya şart etmiş olduğu halde yalnız bir oğlu veya bir kızı bulunsa gaileye yalnız bu
müstahik olur, evlâddan böyle bir kişi bulundukça gaile fukaraya sarf edilemez. Damad.
Fakat diğer bir kavle göre bir kimse : «Şu malımı evlâdıma veya be-nînime -oğullarıma vakf etdim» demiş olduğu halde gailenin husulü zamanında
yalnız bir veledi bulunsa bu gailenin yansı buna, yansı da fukaraya aid olur. Çünkü cemi sığası kullanılmadır. Vakıfda, vasiyetde cem'in ekalli ise
ikidir. Haniyye.
Fethülkadirde beyan olunduğuna göre ise evlâdım tabiriyle beninim tabiri arasında örfen fark vardır. Şöyle ki: evlâdıma denildiği halde yalnız bir
veled bulunsa gailenin tamamını alır. Benînime denildiği halde yalnız bir oğul bulunsa gailenin tamamına müstahik olmaz. Reddi Muhtar.
299 - : Bir kimse «Şu malım veledime sadakai mevkufedir» deyib de kendisinin yalnız bir çocuğu bulunsa vakfın tamamına müstahik olur.



Kendisinin müteaddid evlâdı var iken bilâhare bir danesinden maadası münkariz olduğu takdirde de hüküm böyledir. Hindiyye.
300  - : Bir kimse vakfının gailesini erkek evlâdiyle evlâdının erkek evlâdına şart etmiş olsa kız evlâdının erkek evlâdı da bu gaileye müstahik olur,
fakat erkek veya kız evlâdının kızları müstahik olmazlar. Çünkü evlâd tabiri erkek veya kız ile takyid edilince ana göre muamele olunur. Düre-
rül'hükkâm.
301 - : Vakıfların mutlak olarak söyledikleri evlâd lâfzı, akdi vakıfdan sonra vücude gelecek evlâda şâmildir.
Binaenaleyh bir vâkıf, «Bu vaki'ıının güllesini evlâdıma şart etdim» dese gerek bu vakıf zamanında mevcud olan evlâdı, ve gerek bundan sonra
vücude gelecek evlâdı bu gaileye müstahik olurlar. Fakat takyid ederek «elyevm mevcud evlâdıma şart etdim» derse bilâhare vücude gelecek evlâdı
galiye müstahik olmaz.  Ahfad hakkında da hüküm böyledir,.
302 - : Bir vakfın gailesi vâkıfın veya başkasının evlâdı füiân ile fülân ve fülâna, bunlardan sonra da fukaraya şart edilmiş olsa bu evlâddan her
hangisi vefat ederse hissesi fukaraya  sarf olunur,  isimleri zikr edilmeyen sair evlâdı da bulunsa veya bilâhare zuhur etse bunlar gaileye müstahik
olmazlar. Çünkü esami üzerinu tensîs, mensusdan maadasının hükümde dahil olmamasını icab eder. Bu, mefhumu muhalefetin vakıflarda muteber
olması neticesidir. Tenkihi Hâmidî, F'etavayı Ankaravî. edilir.
303 - : Evlâd veya veled lâfzından bazan mecaz olarak ahfad kasd
Meselâ : yalnız ahfadı mevcud olan bir kimse : «Şu akarımı elyevm mevcud olan evlâdıma vakf etdim» dese bununla ahfadını kasd etmiş olur,
binaenaleyh bu vakfa bunlar müstahik olmuş olurlar. Çünkü hakikat müteazzir olunca sözü ihmalden korumak iğin mecaza gidilir.
Kezalik ayise olub evlâdı evvelce vefat etmiş, yalnız ahfadı bulunmuş olan bir kadın : «Bu malımı evlâdıma vakf etdim» dese bununla ahfadını
murad etmiş olur. Binaenaleyh vakfının gailesine ahfadı müstahik olurlar..
Fakat bundan sonra sulbî evlâdı tevellüd etse vakfının gailesi buna aid olur, ahfadına verilmez. Eşbah, Bezaziyye.
304 - : Yukarıdaki mesele veçhile evlâd ile ahfad kasd edilince -sahih olan zahiri rivayete göre -buna yalnız oğulun evlâdı dahil olur, kızın evlâdı
dahil olmaz. Çünkü kızın evlâdı zevilıerhamdır. Ankaravî.
305 - : Evlâdı zuhur namına yapılan bir vakfa, kızların evlâdı dahil olmaz. Meğer ki kızların evlâdının    babaları da evlâdı zuhurdan olsun, o
takdirde babaları vakfa dahil olurlar. Reddi Muhtar.   (79)  uncu meseleye bak!
306 - : «Evlâd evlâd» tabiri, (296) ncı meselede beyan olunduğu üzere sahih görülen kjivle nazaran yalnız erkek evlâdın evlâdına değil, kız evlâdın
evlâdına da şâmildir.
Binaenaleyh bir vakfın gailesi veya tevliyeti vâkıfın veya başkasının evlâdı evlâdına meşrut bulunsa buna erkek ve kız evlâdının erkek ve kız evlâdı
müsavat üzere müstahik olurlar.
Kezalik bir vakfın gailesi, vâkıfın veledine, ve veledinin veledine meşrut olsa buna kızının evlâdı da dahil olur. Fakat Aliyyürrazîye göre kızının
evlâdı dahil olmaz.  Hülâsa, Tenkihi Hamidî.
307 - :  Evlâda ve evlâdın evlâdına  meşrut vakıflarda  tertibe delâlet eder bir tabir bulunursa birinci batındaki evlâd mevcud oldukça ikinci
batındaki evlâda ve ikinci batındaki evlâda ve ikinci batındaki evlâd mevcud iken üçüncü batındaki evlâda hisse verilmez.
Meselâ : bir vâkıf, «şu vakfımın gailesini batnen bade batnin evlâdıma ve evlâdı evlâdıma şart etdim» dese birinci derecede evlâdı var iken ahfadı,
ve ahfadı var iken ahfadının evlâdı bu gaileye müstahik olamaz.
'«El'akrebü fel'akreb evlâdıma ve evelâdı evlâdıma şart etdim» yahud «Evvelâ evlâdıma, sonra ahfadıma, daha sonra ahfadımın evlâdına §art
etdim» dediği takdirde de hüküm  böyledir.
Velede ve veledi velede meşrut vakıflarda da hüküm böyledir. ürer.
308 - :  Sümme = sonra edatİyie üç batn üzerine tertib edilen vakıflarda bütün batınlar müretteb olur.
Meselâ : bir vâkıf «şu akarımı evlâdıma, sonra evlâdımın evlâdına, sonra evlâdımın evlâdının evlâdına vakf eldim» dese ilâ nihayc bütün evlâd ve
ahfadı hakkında bu tertibe riayet lâzım gelir. Reddi Muhtar.
309 - : Bir vakfın gailesi «batnen bade batnin» evlâda tahsis edilmiş, fakat binnisbe ilk batında bulunan evlâddan biri vefat edince anın hissesine
gaileden isabet eden mikdann evlâdına verilmesi meşrut bulunmuş olsa bunlardan biri vefat edince gaileden hissesi evlâdına verilir. Bu ilk batn
münkariz oluncaya kadar bu veçhile muamele yapılır. Fakat bu batn tamamen münkariz olunca bu kısmet bozulur, bu batındaki son evlâdın
vefatında hissesi artık evlâdına verilmez. Belki gailenin tamamı ikinci batında bulunan evlâda vâkıfın şartı veçhile tevzi olunur.
Meselâ : vâkıfın ilk batında dört oğlu ile iki kızı bulunduğu halde bilâhare bir oğlu ile bir kızı vefat edib üçer çocuklarım terk etseler gaile, on sekiz
hisse itibar olunarak bundan üçer hisseden on iki hisse, üç oğlan ile bir kıza, birer hisseden altı hisse de altı çocuğa verilir.
Fakat bu dört oğlan ile iki kız tamamen vefat edince artık hisseleri ev-lâdlanna verilmez. Belki gaile, ikinci batındaki evlâda müsavat üzere dağı-
dılır. Tenkihi Hamidî.
310 - : Batınlar müsavi olan bir vakıf da meşrutun lehden biri vefat edince hissesinin evlâdına verilmesi meşrut bulunsa bunlar, hepsi ber hayat
olunca gaileden müsavat üzere hisse alırlarsa da içlerinden biri vefat edince anın hissesi evlâdına verilir.  Bu halde bu evlâd,  asıl gaileden hisse
alabileceği gibi babasının hissesini de alır. Hindiyye.
Meselâ bir vakfın gailesi vâkıfın mutlaka evlâdına ve evlâdı evlâdına müsavat üzere meşrut olub yalnız birinci batında dört oğlu bulunsa gaile, dört
hisse itibar olunarak her birine bir hisse verilir. Fakat bunlardan biri vefat edib bir oğlunu terk etse gaile beş hisse itibar edilerek bundan birer hisse
üç oğula, iki hisse de müteveffanın oğluna verilmek iktiza eder.
311 - : «Neslen bade neslin» tabiri, te'bid ifade edib tertib ifade etmez.
Binaenaleyh bir kimse «Şu vakfımın gailesini neslen bade neslin evlâd ve ahfadıma vakf etdim» dese bu gaileye vâkıfın sulbî evlâdı da ahfadı da
ayni zamanda müstahik olurlar. Şu kadar var ki neslen bade neslin tabiri «batnen bade batnin» tabiri yerinde kullanılması mütearef olan yerlerde
tertib icab edeceğinden sulbî evlâd var iken ahfad ve ahvad var iken anların evlâdı gaileden hisse almaya müstahik olmazlar. Fetavayı Ali Efendi,
An-karavî Hamişi.
Bu hususda vâkıfın bulunduğu beldenin örfüne, ıstılahına itibar olunur.
312 - : Veledeyn = iki veled tabiri bire tenavül etmez.
Binaenaleyh bir kimse bir malını veledeynine vakf etdiği hafde bunlardan biri vefat etse hissesi fukaraya verilir.



313 - : Bir kimse bir malını kendisinin oğluna ve anın evlâdına ve evlâdının evlâdına ebediyen tenasül etdikce vakf etmiş olsa gailesi, oğlu ile
oğlunun erkek ve kız evlâd ve ahfadı arasında adetlerine göre müsavat üzere taksim olunur.  Hindiyye.
314 - : Bir kimse «şu mallarım fülânın oğullarına  -benî fülâna mev-kufedir» dediği takdirde bakılır : eğer bu oğullardan maksad, muayyen bir
şahsın oğulları ise İmamı Azamdan bir rivayete göre bu vakfın gailesine o şahsın yalnız erkek evlâdı dahil olur, kız evlâdı dahil olmaz, imamı
Azamdan diğer  bir rivayete göre  de gerek     erkek  ve  gerek  kız evlâdı dahil olurlar.
Fakat bunlardan maksad, gayri mahsur bir kabile efradı ise bu gaileye bu kabilenin erkekleri de kadınları da dahil olurlar. Bu hususda rivayetler
müttehiddir. Haniyye.
315 - : Vakıflarda zikr olunan nebin = oğullar tabirine tağlib tarikiyle benat da dahil olur. Nitekim yukarıdaki meselede gösterilmişdir. Fakat be-nat
tabirine benîn dahil olmaz. Bu hususda rivayetler müttehiddir.
Binaenaleyk bir kimse «şu arazim oğullarım üzerine = alâ beniyye sadakai mevkufcdir» deyib kendisinin iki veya daha ziyade oğullan bulunsa
gaileye alesseviye müstahik ölürler. Gailenin husulü zamanında yalnız bir oğlu bulunsa bu gailenin yarısı buna, yarısı da fukaraya verilir. Hem
oğulları, hem de kızları bulunsa -sahih olan kavle nazaran -hepsi de gaileye müsavat üzere müstahik olurlar.
Netekim «alâ ıhvetî sadakai mevkufe -erkek kardeşlerim üzerine mevkuf sadakadır» denildiği takdirde de gaileye erkek kardeşler ile beraber kız
kardeşler  de müştereken  müstahik  olurlar.  Hindiyye.
(Şafülerce mutemed olan kavle göre «ıhve = erkek kardeşler» tabirine «ahavat = kız kardeşler» ve bilâkis «ahavat» lâfzına «ıhve» lâfzı dahil
olmaz. Tuhfetül'muhtac.)
316 - : Bir kimse «vakfımın gailesi oğullarıma -alâ beniyye şart olsun» demiş olduğu, halde yalnız kızları, bulunsa ve bilâkis «kızlarıma -alâ benatî 
§art  olsun»  demiş  iken  yalnız  oğulları bulunsa   bu  gaile tamamen fukaraya sarf olunur,  evlâda bir şey verilmez. Hindiyye.  Benata vakıfda
benîn dahil olmadığı gibi hünsa da dahil olmaz. Haniyye.
(Malihîlere göre yalnız sulbî erkek evlâda vakıf bâtıldır. Yalnız kız evlâda vakıf ise bâtıl değildir. Çünkü yalnız sulbî erkek evlâda vakıf, ca-hiliyye
âdetine benzer. Cahiliyye devrinde bir şahıs, öleceği zaman mallarını yalnız erkek çocuklarına verir, kız çocuklarım irsden mahrum bırakırdı. Artık
yalnız erkek çocuklara vakf edilmesi, cahiliyye ameline müşabih olacağından sahih olmaz. Meğer ki bunun sıhhatine bir hâkim, hükm etsin. Şerhi

Muhtasarı Ebiziyya.) 
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Nesle,  Zürriyete,   Ehli   Beyte,  Akaba,  Varise  Meşrut Vakiflar
 
317 - : Nesil tabiri vakıf günündeki mevcud sulbî evlâd ve ahfada şâmil olduğu gibi badelvakf vücude gelecek evlâd ve ahfada da şâmildir.
Binaenaleyh bir vakıf : «.Şu akarımı veledime ve neslime vakf ctdim» dese bu vakfa evlâdiyle beraber evlâdının evlâdı da dahil olur. Nesil lâfzı,
yakım da uzağı da tazammun eder. Şu kadar var ki nesil tabirine oğulların evlâdı bilittifak dahildir. Kızların evlâdı hakkında ise iki rivayet vardır.
Zürriyet tabiri de nesil gibidir. Haniyye, Vâkıat.
318 - : Bir kimse bir malım nesline veya zürriyetine vakf etmiş olsa -bir kavle göre -buna erkek ve kız evlâd    ve ahfadı yakın olsunlar, uzak
bulunsunlar hepsi de müsavat üzere dahil olur, tertibe bakılmaz. Nesil ile zürriyete birden  vakf  edildiği  takdirde  de  hüküm   böyledir.   «Vekaftü 
alâ nesli ebeden ma tenaselû» tabiriyle yapılan vakıflarda da hüküm böyledir.
Fakat vâkıf, kendisine nisbet olanlara vakf etmiş, meselâ «vekaftü ala men yünsebü ileyyb demiş olsa buna kızlarının evlâdı dahil olmazlar. Hin-
diyye, Hassaf.
319 - : Bir kimse vakfının gailesini ehli beytine şart etse bu vakıf zamanında mevcud olan  ve gailenin husulünden  itibaren henüz  altı   ay
geçmeden vücude gelen ve babası cihetinden kendisiyle nesebde müttehid bulunan şahısların hepsi de bu vakfın gailesine müstahik olurlar. Bunda
müs-lim ile gayri müslim, erkek ile kadın, karib ile baid, fakir ile zengin müsavidir. Yalnız ceddi âlâ buna dahil olmaz.
Bu vakfa vâkıfın evlâdiyle babası da dahil olur. Fakat kızlarının kız kardeşlerinin ve sair kadınların evlâdı dahil olmazlar. Meğer ki kocaları vâkıfın
amcaları oğullarından bulunmuş olsun.
Al ve cins namına meşrut olan vakıflarda da hüküm böyledir.
Maahaza muhtar görülen diğer bir kavle göre ehli beyt namına yapılan bir vakıfda bakılır. Eğer vakıfın büyuti arab gibi bir beyti nesebi var ise vakfı
babasının bütün evlâd ve ahfadına masruf ulur. Velev ki vâkıfın İya-linde bulunmasınlar. Fakat beyti nesebi yok ise vâkıfın hanesinde bulunub da
nafakalarını temin etmekde bulunduğu ailesi efradına masruf olur, başkalarına gamü olmaz.
320 - : Bir kadın, bir malım «ehli beyti» namına vakf edecek olsa bu vakfa validesiyle evlâdı, -yani  :   ana bir kardeşleri -dahil olmazlar. Çünkü
bunların nesebi başka kimselere muttasıldır. Hindiyye.
321 - : Fülân zatın ehline» denilerek yapılan bir vakıfda o zatın hanesinde olub ahrardan bulunan efradı ailesi dahil olur. Fakat memlûkleri dahil
olmayacağı gibi o zat da, başka hanelerde bulunan ailesi efradı da dahil olmazlar.  Hindiyye.
322 - : Bir kimse vakfının gailesini akabine şart etse bu gaileye evlâdı ve erkek evlâdının evlâdı tenasül etdikce ebediyen müstahik olurlar. Fakat
kızlarının evlâdı müstahik olmazlar. Çünkü bunlar vâkıfın akabi değildir.
323 - : Bir kimse vakfının gailesini bir şahıs ile o şahsın akabine şart etse o şahıs hayatta bulundukça evlâdı bu gaileye müstahik olamaz. Çünkü bir
kimse ölmedikçe evlâdı anın akabi namını alamaz. Hindiyye..
324 - : Bir kimse bir malını bir şahsın vârislerine vakf etse o şahıs ber hayat bulundukça vârislerine bir şey verilmez, gailenin tamamı fukaraya sarf
edilir. O şahıs ölünce gaile, mevcud vârisleri arasında adetlerine göre müsavat üzere tevzi edilir.   Bunlardan biri vefat edince hissesi sukut eder.
Gaile, husulü zamanında ber hayat olanlara aid olur. Bunlardan yalnız birisi hayatda kalınca da gailenin yarısı kendisine diğer yarısı da fakirlere
verilir. Hindiyye.
 (Şafiîlercc evlâda, nesle, zürriyete, akabe yapılan vakıflara kızların yakın ve uzak olan çocukları da dahil olurlar. Çünkü bu tabirler, bütün bunlara
tenavül eder. Meğer ki «bunlardan bana mensub olanlara = nisbet olunanlara vakf ettim» diye bir kayıt bulunsun. O halde sulbî kızların evlâdı vakfa

dahil olmaz. Çünkü bunlar vâkıfa değil, kendi babalarına nisbet olunurlar. Tııhfetül'muhtac.) 
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Karabete, Akriba,   Erham, Ensab, İyal  Namına Meşrut Vakıflar  
 
325 - : Bir kimsenin karabeti, erhamı, ensabı    kendisine babası veya artası cihetinden ilk İslama yetişmiş olan büyük ceddine kadar mensubiyeti
olan insanlardır. Bunda mahrem olanlar ile olmayanlar, erkekler ile kadınlar,  müslimler ile gayri  müslimler,  yakın  olanlarla  uzak bulunanlar 
müsavidirler. Ebeveyn ile sulbî  evlâda karabet namı     verilemez.  Cedler  ile hafidler îmanı Muhammede göre ve imamı Âzam ile imam Ebu
Yusuf den birer rivayete nazaran akribadan, eshabı karabetden sayılırlar, zahirürriva-ye de böyledir. Fakat İmamı Âzam ile imam Ebu Yusüfden
diğer bir kavle göre sayılmazlar. Reddi Muhtar.
326 - : Bir vakfın gailesi mutlaka   akribaya, badahu   fukaraya   meşrut bulunsa bu gaileye müslim ve gayri müslim akriba müstahik olurlar. Vâkıf
gerek müslim ve gerek gayri müslim bulunsun.
Fakat bir kimse, vakfının gailesini kendi milletinden olan akribasına şart etse buna başka milletten olan akribası dahil olmaz. Çünkü vâkıfların
dermeyan etdikleri mahalefet mevhumları muteberdir. Vakfı   Hassaf.
327 - : Akriba namına yapılan vakıflara zamanı vakıfda  mevcud olan karibler dahil olabilecekleri gibi vakıfdan    sonra zuhur edecek karibler de
dahil olurlar. Hassaf.
328 - : Bir kimse bir malını karabetine, veya zî karabetine vakf etse bu vakfa bütün akribası alesseviyye dahil olurlar. Bu, her ne kadar müfred sı-
garasiyle yapılmış bir vakıf ise de   bundan cins kasd   edilmiş olur. Bu Ima-meyne göredir, imamı Azama göre bunda mahremiyet aranır.
Vel'akrebü fel'akreb kaidesine riayet lâzım gelir. Binaenaleyh mahrem olan akribadan akreb bulundukça onun dûnündeki karibine gaileden hisse
verilemez. Sahih o] an da budur.
329 - : Bir kimse vakfının gailesini -cumi sıgarasiylu -akribama veya-zevi karabetime, veya ensabıma, veya zevî ensabıma, veya  ehramıma ve
yahud zevî erhamıma vak etdim» dese gaileye iki karib de ikiden ziyade karibler de bil'ittifak müstahik olurlar. Şu kadar var ki, İmamı Azama göre
mahremiyetle ekrebiyete itibar olunur. îmameyne göre ise olunmaz.
Binaenaleyh bu halde vâkıfın iki amcasiyle iki de dayısı bulunsa gaile, İmamı Azama göre yalnız amcalarına aid olur. Çünkü bunlar asabadan
bulunmakla akrebdirler. îmameyne göre ise gaile, dört hisseye ayrılarak her birine bir hisse verilir.
Şayed vâkıfın bir amcasiyie iki dayısı bulunsa İmamı Azama göre gailenin yarısı amcasına, yarısı da nısfiyet üzere iki dayısına verilir. Çünkü
cemi sıgarasiyle vakf edilmiş olduğundan İmamı Azama göre lâakal ikiye aid olur.
Karabet sebebiyle olan bu istihkakda -İmamı Azam ile îmameyne güre -müslim ile gayri müslim, erkek ile kadın, fakir ile gani, hür ile memlûk
müsavidirler. Şu kadar var ki memlûk için isabet edecek hisse, gailenin husulü zamanındaki efendisine aid olur. Ancak bunu kabul etmek hakkı
mem-lûke aiddir. Hissedarlardan biri hissesini kabul etmeyince bundaki hakkı sakıt olur. Memlûk de azad olunca hissesine bizzat müstahik bulunur.
Hin-diyye.
330 - : Cemi sıgarasiyle «vekaftü  alâ ekaribi -kariblerime vakf etdim» veya «vekaftü alâ ensabi = neseblerime vakf etdim» diye yapılan vakıflarda
el' akrebü vel'akreb denilmezse gaile, İmamı Azama göre ikiden aza münhasır olmaz.
Binaenaleyh vâkıfın yalnız bir karibi bulunsa gailenin yarısı buna, yansı da fukaraya aid olur. Çünkü cemi ve tesniye sigaraları vâhid için istimal
olunmaz. Fakat cemi sığası tesniye İçin istimal edilebilir.
îmameyne göre ise bu gaile, bire de inhisar eder. Binaenaleyh vâkıfın yalnız bir karibi bulunsa gailenin tamamına müstahik olur. Çünkü îmameyne
göre böyle gayri mahsur olan cemiler, cins için olduğundan vahide de tena-vül eder. Fukaraya vakıf gibi. Reddi Muhtar.
331 - : «El'akrebü fel'akreb« tabiri ilâve edilerek meselâ : «Şu akarımı el'akrebü fel'akreb ekaribime vakf etdim» denilse    cemi sığası bil'itti-fak
nazara alınmaz. Zinı ekreb lâfzı, müfreddir, ekarih    tabirini takyid ve tağyir etmişdir. Binaenaleyh vâkıfın en yakını bir kişi de olsa gailenin
tamamına müstahik olur. Reddi Muhtar.
332 - : Vakıflarda müstamel olun «.L'l'akrebü fel'akreb» tabiri bire şûınil olduğu gibi kadınlara da şâmildir.
Binaenaleyh «el'akrebü fel'akreb» diye karabete yapılan vakıflada en yakın olan şahıs, bir kadın olsa yine gailenin tamamına müstahik olur.
333 - : Evlâd, kurb itibariyle  müsavidirler,    ebeveyden    akrebdirler. Ebeveyn de kurbiyetde müsavidirler.
Valide, kardeşlerden ve cedden ekrabdir. Ced, alâ kavlin kardeşlerden akrebdir. Müteferrik kardeşlerden ana baba bir kardeş, diğelerinden akreb-dir.
Oğulun oğuiu, libeveyn kardeşden ekrebdir. Fuları vâkıfa bir vasıta ile mütenib planlar iki vasıta ile -derece ile müntesib olanlardan ekrebdir.
Meselâ  kızın kızı, oğulun oğlunun oğlundan ekrebdir.
Binaenaleyh akbere yapılan bir vakıfda bu dereceleri nazara almak lâzımdır. Hassaf.
334 - : «El'arebü fel'akreb» diye yapılan  vakıflara  akrebiyetee  müsavi müteaddid kimseler   bulunsa -meşhur ve mamulün bili olan kavle göre -
kuvveti karabet sahibi tercih olunur.
Meselâ : liebbeveyn kardeş ile lieb veya liüm kardeş içtima etse liebe-veyn kardeş tercih olunur.
Fakat diğer bir kavle göre ekrebiyetde karabetin kuvvet ve za'i'ına değil, kurbi dereceye itibar olunur. Binaenaleyh gailesi vâkıfın akrebi akri-basına
meşrut bir vakıfda vâkıfın akribasından meselâ ; ana baba bir kardeşi ile ana bir kardeşi bulunsa her ikisi müsavat üzere bu gaileye müstahik
olurlar. Yoksa liebeveyn kardeş tercih olunmaz. Çünkü liebeveyn kardeş, her ne kadar kuvveti karabeti haiz ise de vâkıfa kurbi derece itibariyle
ana bir kardeş ile müsavidir. Meşrut olan da kurbi dereceden ibaretdir. Tenkihi Hâmidi.
Velhâsıl böyle dereceler müsavi olunca iki cihetden karib olanın bir ct-hetden karib olana tercih edilib edilmiyeceğinde ihtilâf vardır. Bu cihetle
bazı fukaha; bu halde ihtiyata riayeten iki cihetden karabet sahibi ile bir cihetten karabet sahibi olanların arası sulh edilmek münasib olacağı reyinde
bulunmuşlardır. Fetavayİ Hayriyyc.
335 - : Bir kimse vakfının gailesini kendisine nâsın en karib ulunma şar) ve tahsis etse bakılır. Eğer ebeveynle oğlu veya kızı bulunsa gaile, oğluna
veya kızına aid olur, bunlar ölünce fukaraya sarf edilir. Eğer yalnız ebeveyni bulunsa bunlar gaileye müsavat üzere müstahik olurlar. Bunlardan biri
vefat edince hissesi fukaraya verilir.
Şayed müteaddid evlâdı bulunsa bunlardan her hangi biri vefat edince hissesi fukaraya sarf edilir.                                                
Yalnız anasiyle kardeşleri veya ceddi bulunsa gaileye yalnız anası müs-tahik olur. Çünkü ana, kardeşlerden, cedden daha yakındır.



Yalnız babasının babasiyle kardeşleri bulunsa gaile, bir kavle göre babasının babasına, bir kavle göre de kardeşlerine aid olur.
Liebeveyn kardeşleriyle lieb veya Hüm kardeşleri bulunsa -yukarıdaki meselede beyan olunduğu üzere meşhur olan kavle göre -liebeveyn
kardeşleri tercih olunur.
Müteaddid amcalar, ammeler, dayılar, teyzeler hakkında da hüküm böyledir. Hindiyye.
336 - : Bir vâkıf, karabeti tamim veya babası veya anası cihetine tahsis edebilir.
Meselâ : «Şu akarım baba ve ana cihetinden bütün akribama vakıfdır» denilebileceği gibi yalnız baba veya yalnız ana cihetinden akribama vakıf-
dır» da diyebilir. Şayed «baba cihetinden karabetim ile ana cihetinden karabetim arasında vakıfdır» demiş bulunursa gailenin yarısı babası
tarafından, yarısı da anası cihetinden akribasına verilir. Ankaravî.
337 - :  Bir vâkıf, karabeti ne şahsına, ne de başkasına izafe etmese örfen kendi nefsine izafe etmiş sayılır.
Meselâ : «Şu akarımı karabete, veya karabet üzerine, veya ensab için vakf etd'm» dese kendi kariblerine vakf etmiş olur. Hindiyye.
338 - : «Akrebi akriba» ya veya «akrebi karabete» meşrut olan bir vakıf (334) üncü meseleden de anlaşıldığı üzere rahim ve derece cihetinden ak-
reb olana munsarif olur, yoksa irs ve asaba cihetinden akreb olana munsa-rif olmaz.
Binaenaleyh vakfının gailesini akribasının akrebine şart etmiş bulunan bir vâkıfın kızının kıziyle oğlunun oğlunun oğlu bulunsa bu gaileye yalnız
kızının kızı müstahik olur. Çünkü oğlunun oğlunun oğlu her ne kadar asa-badan olduğu cihetle vâris ise de rahim ve derece bakımından kızının kızı
daha yakındır, vakıf ise miras kabilinden değildir.
Kezalik kızının kızı amcasının oğluna tercih olunur. Her ne kadar amcasının oğlu, asaba olduğu cihetle müstakillen vâris ise de kızının kızı rahim
ve derece itibariyle daha yakındır.
Şayed vâkıfın kızının kıziyle oğlunun oğlu, veya dayısı ile amcası içtima etse her ikisi de müsavat üzere gaileye müstahik olur. Çünkü rahim ve
derece cihetinden ikisi de müsavidir. Tenkihi Hâmidî, Feraidi Behiyye.
339 - : Akriba namına yapılan bir vakfa ebeveyn ile sulbî evlâd dahil olmadığı gibi muhtar olan kavle nazaran cedler İle evlâdın evlâdı da dahil
olmaz. Çünkü bunlara örfen karib denilmez.
Binaenaleyh bir kimse : «.Şu vakıf ettiğim akarımın gailesini, akribama, veya akaribime, veya karabetime, veya zevî karabetime şart etdim» dese bu
gaileye karibleri erkek olsun, kadın olsun müsavat üzere müstahik olurlar. Fakat bundan anası, babası, dedeleri, sulbî evlâdı ve bu evlâdın evlâdı
müstahik olmaz. Haniyye. (325) inci meseleye bak!..
340 - : Bir kimse bir malını şu beldede mukim olan akribasına, sonunu da fukaraya vakıf etdiği halde akribası o beldeden tamamen veya kısmen
başka bir beldeye intikal etseler bakılır : eğer bunlar kabili ihsa mikdarda iseler bu intikal ile vakfın gailesinden, vazifeleri kesilmez.  Çünkü bunlar,
kendi ayanları (şahısları) itibariyle bu vazifeye müstahikdİrler.
Ve eğer bunlar kabili ihsa değilseler hepsinin intikaliyle vazifeleri kesilir, gaîle fukaraya verilir. Bir kısmı intikal etse gailenin tamamı intikal
etmeyenlere aid olur, sonra o beldeye avdet edince vazifeleri, yani : avdetden sonra hâsıl olacak gallelerdeki istihkakları kendilerine iade edilir.
Çünkü vâkıf, vakfının gailesini o beldede mutlaka mukim olan akribasına tahsis et-mişdir. Bunlar ise bu mukim sıfatını haiz bulunmuş olurlar.
Muhiti Burhanı, Bezzaziye, Hindiyye. (209) uncu meseleye bak!
341 - : Bir kimse vakfının gailesini lyaline şart etmiş  olsa bu gaile, nafakası altında bulunan şahıslara aid bulunmuş olur. Kendisinin gerek
hanesinde bulunsunlar ve gerek bulunmasınlar müsavidir. Haşem de iyal men-zilesindedir. Hindiyye.
342 - : Bir kimse bir malını müebbeden vakf etdiği halde bunun gailesinden hayatda bulundukça kendisine, ıyaline ve haşemine infakda
bulunulmasını şart etse İmam Ebu Yusüfe göre vakıf da, şart da caiz olmuş olur. Bunlar münkariz olunca gaile fukaraya sarf olunur. Müfta bih olan

da budur. Hindiyye. (285, 286) ncı meselelere bak! 
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Cîran   =  Komşular  Namına  Meşrut Vakıflar  
 
343 - : Komşular namına yapılan bir vakfa, imamı Azama göre yalnız" haneleri vâkıfın hanesine bitişik olanlar dahil olurlar. îmameyne göre ise
mahalle mescidinin cem etdiği kimselerin cümlesi komşu sayılarak dahil olurlar. Bunların meskenleri gerek kendilerinin mülekü olsun ve gerek kira
veya ariyet suretiyle bulusun müsavidir. Bu kimselerin erkekleri, kadınları, müslimleri, gayri müslimleri, büyükleri, çocukları gaileye müsavat üzere
dahil olurlar. Fakat bu mahallede haneleri olduğu halde başka mahallede ikamet edenler dahil olmazlar. Haniyye, Bezzaziye. (Vasiyetler bahsine
de müracaat!)
344 - : Vâkıfın Öldüğü gündeki komşularına itibar olunur
Binaenaleyh bir kimse, vakfının gailesini komşularına şart ettiği halde bilâhare başka bir mahalleye gidib orada velev kira ile oturduğu hanede vefat
etse gaile, bu hane komşularına aid olur. Hattâ vâkıfın vârisleri vefat etdiği haneyi satıb başka mahalleye intikal etseler de buna iltifat olunmaz.
Fakat vâkıf, hastalığında evlâdı tarafından başka bir mahalleye veya köye nakl edilib de orada veft etse bu, bir intikal sayılmaz, gaile yine evvelki
komşularına aid olur. Hindiyye.
Bir de vâkıf, tahsis ederek «şu mahalledeki komşularıma şart etdim» demiş olursa gaile daima bu mahalledeki komşulara aid olur, velev ki vâkıf,
başka bir mahalle intikal etmiş olsun. Haniyye.
345 - :Gailenin husulü zamanındaki komşulara itibar olunur. Binaenaleyh komşulardan bazıları gailenin husulünden evvel hanelerini satıb başka bir
mahalleye intikal etseler gaileye artık müstahik olamazlar; Fakat kimseler gailenin husulünden evvel gelib vâkıfın komşusu bulunsalar gaileye
müstahik olurlar. Haniyye.
346 - : Bir kimse vakfının gailesini komşularına şart etdiği halde çıkıb Hicaza giderek orada vefat etse bakılır. Eğer Hicaza tevattun etmek üzere
gitmiş ise vakfının gailesi Hicazdaki komşularına ait olur. Fakat mücerred hac veya ömre maksadiyle gitmiş ise bu gaileye     beldesindeki 
komşuları müstahik bulunurlar. Hindiyye.
347 - : Bir kimse vakfının gailesini komşularına şart etmiş olduğu halde iki mahallede veya iki beldede birer hanesi olub her birinde bir zevcesi
bulunsa bu gaileye her iki hanenin komşuları dahil olur. Velev ki kendisi bu hanelerin birinde vefat etmiş olsun.  Hindiyye.
348 - : Bir kadın komşularına vakıfda bulundukdan sonra evlenerek kocasının hanesine intikal edib orada vefat etse komşuları kocasının komşu-



larindan İbaret olmuş olur.
Nitekim bir erkek dahi evlendiği kadının hanesine intikal edince evvelki komşuları tebeddül etmiş olur. Fakat bu erkeğin eşyası, evelki hanesinde
bulunmakda ise ve yahut evlendiği kadının hanesine ara sıra gidib gelmek-de ise komşuları asıl kendisine mahsus hane komşularından ibaret
bulunur.
349 - : Bir kimse vakfının gailesini komşularına şart etse buna komşusu bulunan evlâdı, babası, ceddi, zevcesi, evlâdının evlâdı istihsanen dahil
olmazlar. Çünkü bunlara örfen komşu namı verilmez Fakat kardeşleri, amcaları, dayıları dahil olurlar. Hindiyye.
350 - : Komşuların fukarasına şart edilmiş olan bir vakfın    gailesine komşu bulunan dul kadınlar, fakir olunca dahil olurlar. Kocalı kadınlar fakir
bulunsalar da dahil olmazlar. Kezalik bu vakfa fakir çocuklar, mükâtebler dahil olurlar, köleler, üm-mehatı evlâd ise dahil olmazlar.
351 - : Cîyranıma = komşularıma diye yapılan vakıf ile bilâ izafe cîyran = komşular diye yapılan vakıf arasında hükmen fark yokdur.
Binaenaleyh fakir komşularıma demekle fakir komşulara demek ayni hükümdedir. Hindiyye.
352 - : Vâkıf veya vasiy, gaileyi komşuların fukarasına tevzi etdiğini iddia etse yeminiyle tasdik olunur. Velev ki komşular bunu inkâr etsinler.
Hindiyye.
353 - :  İmam Ebu Yusuf e göre bir mahallede küçük, biri birine yakın iki mescid bulunub ahalisi bu iki mescide dağıldıkları takdirde de burası yine

bir mahalle sayılır. Fakat bu mescidler büyük olub birer cami halinde bulunursa her birinin ehli, başka bir komşu sayılır.  FethüTkadir. 
[43]

 
Fukaraya Meşrut Vakıflar  
 
354  - :  Fukara namına yapılmış bir vakfıngailesi vâkıfın şeraiti dairesinde fakirlere tevzi olunur.
355 - :  Bir kimse vakfının gailesini fukarai karabetine şart etse bu gaile, o kimsenin ikamet etdiği beldedeki   akribasımn fukarasına verilir, başka
beldedeki fakir akribasına gönderilmez. Maahaza mütevelli, gailenin tamamını veya bir mikdarını    göndermiş olsa bunu zamin olmaz.  Muhiti
Burhanı, Hindiyye.
356 - : Bir kimse vakfının gailesini fukarai karabetine şart edince gailenin tevziinde kendisine en yakın olan şahısdan başlanılır, hâsıl olan
gaileden buna iki yüz dirhem mikdarı bir şey verilir, bundan ziyade verilmez. Sonra bunu takib eden kariblere verilir.
Şayed gaile, üç yüz dirhem olsa, birinci karibe iki yüz dirhem, diğerine de yüz dirhem verilir. Gailenin bir kısmı zayi olsa mevcud nıikdar, ilk
batındaki karibe verilir, zayi olan mikdar, onu takib eden batna aid olur. Bu kariblerden her birine iki yüz dirhem verildiği halde bir mikdar şey de
kalsa aralarında alesseviye taksim edilir. Müstahsen görülen budur. Hindiyye.
357 - : Bir kavle göre de fukarai karabete meşrut vakıfdan her karibe kifaye mikdarı ve kadri maruf verilir, gaile kifayet etmezse kifayeleri
nİsbetinde beynlerinde taksim edilir.
Meselâ : fakirler üç kişi olub da birinin kadri kifayesi şehrî beş bin, diğerininki dört bin, üçüncüsünün de üç bin kuruş olduğu gibi gailenin mecmuu
da on iki bin kuruş olsa kendilerine bu veçhile verilir. Gaile bundan noksan olunca da ayni nisbetde noksan olarak verilmek lâzım gelir. Bunlardan
her birinin ıyalinin kifaycsi de kendisinin kifayesi sayılarak o suretle nazara alımr. Hindiyye.
358 - : Bir kimse vakfının bütün gailesini el'akreb fel'akreb fukarai karabetine verilsin diye şart etmiş olsa, gailenin tamamı en yakın olan ka-ribine
verilir.  Fakat «vakfımın gailesinden el'akrebü fel'akreb fukarai  karabetime verilsin» diye şart etmiş olsa en karib olana iki yüz dirhem verilir.
Gailenin tamamı verilmez. Tatar Haniyye, Tahtavî.
359 - :  Bir kimse vakfının gailesini muayyen    kimselere ve anlardan sonra da fukaraya sadakai mevkufe olarak şart etmekle beraber şayed
akribasmdan muhtaç olanlar bulunursa gailenin onlara sarf edilmesini derme-yan etmiş bulunsa buna itibar olunur.
Binaenaleyh akribasmdan bazıları fakir olunca gaile kendilerine sarf edilir. Hindiyye.
360 - : Bir vakfın gailesinin yarısı fukarai karabete, diğer yansı da me-sakine şart edilmiş olub da fukarai karabetin hisseleri kendilerine kâfi
gelmese mesakînin hisselerinden kendilerine de verilebilir. Bu halde fukarayı karabet, iki cihetden  müstefid olurlar.  Fakat vâkıf, fukarayı
karabetime şu kadar verilib mütebakisi de mesakîne verilsin diye şart etmiş olunca fukarayı karabete mesakînin hisselerinden bir şey verilmez.
Hindiyye.
361 - : Bir kimse vakfının gailesini mutlaka fukara ve mesâkin için şart etmiş olub bilâhare kendisi fakir düşse bu gaileden bir şey almaya müstahik
olamaz. Fakat evlâdından veya akribasmdan muhtaç olanlar bulunursa bunlara gaileden el'akrebü fel'akreb kaidesince ikişer yüz dirhemden az
olarak sarf edilmesi evlâdır. Fazla bir şey kalırsa o da yabancı fakirlere dağıtılır. Hindiyye.
362 - : Evlâd ve akribanın fukarasına şart edilmiş olan bir gailenin tamamı bunlara sarf edilir, başkalarına verilmez, velev ki her birinin nasibi iki
yüz dirhemden ziyade bulunsun. Amma bunlara el'efkarü fel'efkar kaidesince tevzi edilmesi meşrut olunca her birine efkariyyet itibariyle iki yüz
dirhemden az verilmesi.icab eder,  tâ  ki  diğerlerine de  bir  şey kalsın.
Akribanın fukarasına iki yüz dirhemden az verildikden sonra bu meb-Jâğ, gayri meşru bir yolda olmaksızın sarf edilib de gailenin mevcudu
bulunsa bunlara tekrar verilir. Hindiyye.
363 - : Bir kimse marazı mevtinde    mabadel'mevte izafetle bir malını fukaraya vakf etse, bu vasiyet hükmünde olacağından bu vakfın gailesinden
o kimsenin fakir olan vârisine verilemez.
364 - : Süknası mutlaka fakirlere meşrut olan bir hanenin sükna hususunda vâkıfın süknaya muhtaç olan evlâd ve ahfadı yabancı fakirler üzerine
tercih edilirler. Şu kadar var ki bu vakıf, vâkıfının hali sıhhatinde yapılmış olmak lâzımdır. Marazı mevtinde yapılmış veya mevtine izafe edilmiş
bulunursa vasiyet hükmünde olacağından bundan vâkıfın vâris olan ak-ribası, evlâdı müstefid olamazlar. Attabiyye.
365 - : Akribanın fukarasına veya alelhlak  fukaraya meşrut olan bir vakfın gailesine bunların arasında gailenin zuhurundan sonra daha altı ay
geçmeden doğan çocukları müstahik olamazlar. Çünkü  bunlar ihtiyaç ile rnultasıf  Olamayacakları  cihetle  zengin   menzilesinde  bulunurlar.
Bu, Hilâle göredir; Hassafa göre bu dugacak çonıkhır ua tialioyo mut. tahik olurlar. Zira bunlar da bir şeye mâlik olmayınca fuKir bulunmuş
olurlar. Reddi Muhtar.
366  - : Bir  kimse  vakfının  gailesini   evlâdından  müftekir  olanlara   = fakir düşeceklere şart etmiş bulunsa bu gaileye husulü zamanında fakir



bulunan bilcümle evlâdı müstahik olur. Velev ki evvelce de zengin bulunmamış olsunlar. Sahih olan budur. Fakat îmam Muhammede göre bu
gaileye yalnız evelce zengin iken     sonradan  fakir düşecek evlâdı    müstahik olur. Hindiyye.
367 - : Bir kimse  : «Şu akarım fülân zatın neslinden veya fülân zatın âlinden fakir olanlara sadakai mevküfedir» dediği halde o zatın neslinden veya
âlinden yalnız bir fakir bulunsa gailenin tamamına müstahik olur.
Fakat «fülânm alinin fukarasına sadakai mevküfedir» denilmesi bunun hilâfınadır. Hindiyye.
368 - : Liebeveyn iki kardeş,  karabetlerinin    fukarasına bir şey vakf etmiş ve kariblerinden yalnız bir fakir bulunmuş olunca bakılır  eğer
aralarında müşterek olan bir yeri vakf    etmişler ise bu fakire muayyen müddetlerde birer kot = erzak verilir. Fakat ayrı ayrı birer vakıf yapmışlar
ise o fakire bunların her birinden ayrıca birer kot verilir.
Bu gibi meselelerde kottan maksad, kifayet mikdan olan erzakdır ki vakıf, arazi kabilinden ise seneden seneye, dükkân kabilinden ise aydan aya
iarai'dan, taktirden biri olarak kâfi mikdardii verilir. Hindiyye. Bu hususda taam. kisve ve meukon için mikdan kifaye nazara alınır. Bunlar, kotu,
maişeti teşkil ve temin ederler.
369 - : Fakirlere verilmesi meşrut bir vakıf gaileden bir fakire bir defa da nisabı zekât mikdarı veya daha ziyade verilmesi mekruhdur. Fakat bir
defa da nisabı zekât mikdan olan iki yüz dirhem verilib de bu meblâğ henüz elinde iken bir nıikdar, meselâ iki,  üç yüz dirhem daha verilse, bu, asla
caiz olmaz, bunu mütevelli zamin olur. Çünkü bu gailenin verilmesi bir sadakalar, sadaka ise zekâta müşabihdir. Fakire iki yüz dirhem verilince
zengin olmuş olur. Artık diğer meblâğ fakir olmayana verilmiş, vâkıfın şartına muhalefet edilmiş olacağından zamanı müstelzem olur.
370 - : Bir vakfın gailesi bazı fukarayı karebete verilmek üzere mü-retteb olunca bakılır  :  eğer bu tertib, vâkıf tarafından yapılmış ise müret-teb
olan mikdar,  az olsun olmasın tamamen anlara verilmesi lâzım gelir. Ve eğer mütevelli  gibi vâkıfdan  başkası tarafından  yapılmış  ise gaileden bu
fakire nisab mikdarından noksan verilmesi icab eder. Bir defa da bundan fazla verilmesi mekruhdur. Fakat evvelâ nisab mikdarı verilib de bu henüz
tamamen elde iken bir mikdar daha verilmesi caiz olamaz. Hindiyye.
371 - : Vakıf meselelerinde fakirden maksad, zekât alabilmek bakımından fakir olan kimsedir. Binaenaleyh bir kimsenin havaici asliyesinden fazla
iki yüz dirhem gümüşü veya yirmi miskal altını veya bu mikdar ticaret malı bulunsa fakir  sayılamayacağı  gibi elbisesinden  veya  hanesinin 
eşyasından iki yüz dirhem gümüş kıymetinde ihtiyacından fazla bir malı bulunsa veya iki hanesi veya iki mülk hadimi bulunub da birinin kıymeti
bu mik-daru müsavi olsa fakir sayılamaz. Bu halde fukaraya meşrut bir vakfa da dahil olamaz.
Hanasinin eşyasından, elbisesinden ve meskeninden fazla olanların her biri iki yüz dirhem gümüşe muadil olmayıb mecmuu muadil olunca da bu
gaileye müstahik olamaz. îki yüz dirhem kıymetinde bir arza mâlik olan kimse de -muhtar olan kavle nazaran -fakir sayılmaz. Velev ki hâsılatı
kendisine kifeyet etmesin.
Fakat bir çok emvali bulunduğu halde hepsi de gaib olsa veya onun bunun zimmetlerinde olub da tahsiline kadir bulunmasa yolcu mesabesinde
sayılarak zekât alması caiz olacağından fukaraya meşrut gaileden hisse alması da caiz olur. Hindiyye.
372 - : Aralarında menafii emlâk itibariyle bir ittisal bulunub biri birinin lehine şahadetleri caiz olmayan, ve birinin gıyabında diğeri için nafaka
takdir edilebilen, ve her biri diğerinin malından hükme ve rızaya bakılmaksızın nafakasını alabilen kimselerden her biri, vakıf babında diğerinin gı-
nasiyle zengin sayılır. Ebeveyn ile ecdad ve gayri baliğ evlâd gibi.
Bilâkis aralarında menafii emlâk ayrılmış olan, birinin gıyabında aleyhine diğeri için hükmen nafaka takdir edilemiyen, ve ancak biri diğerinden
nzasiyle veya huzurunda hâkimin kazasiyle nafakasını alabilen kimselerden biri, diğerinin gınasiyle zengin sayılmaz. Kardeşler ve sair mahremler
gibi.Binaenaleyh bir kimse vakfının gailesini fukaraya şart etmiş bulunsa bunun gailesinden zengin kimsenin fakir bulunan babası, veya kendisinin
fakir bulunan sagîr evlâdı hisse alamaz, fakat fakir olan kardeşi veya amcası hisse alabilir.
Kezalik zengin kimsenin fakir, mükellef oğluna da hisse verilebilir. Velev ki kesbe kadir bulunsun. Hindiyye.
373 - : Fukaraya meşrut bir vakfın gailesinden zevci zengin olan fakir bir kadına hisse verilemez. Çünkü nafakası kocasına aid olduğundan
kocasının zenginliğiyle kadın da zengin sayılır.
Muhammed ibni Selemenin beyanına nazaran kocası tarafından nafakası hususunda vüsat gösterilen bir kadın, kocasının gınasiyle musir sayılır.
Fakat böyle bir gaileden zevcesi zengin, kendisi fakir bulunan kimseye hisse verilebilir. Zira erkek gınasiyle zengin sayılamaz. Ondan nafaka
almaya müstahik değildir. Kadıhan, Hindiyye.
374 - : Bir kimse fakir olduğunu bil'iddia vakfın gailesinden hisse almak istedikçe fakrını ve nafaka alacak kimsesi   bulunmadığını beyyine ile
isbat etmesi lâzım gelir. İkame edeceği şahidler, «bu şahıs fakirdir, mudim-dir, malı olduğunu bilmediğimiz gibi  hâkimin  farz  ve  takdiri
 olmaksızın nafakası üzerine lâzım gelen bir kimsesi    bulunduğunu da bilmeyiz» diye şahadetde bulunurlar.
Bu veçhile fakri halini isbat edince hâkim tarafından gizlice tahkikat yapılır. Fakat olduğu haber alınınca : «malı bulunmayıb fakir olduğuna ve
nafakasını alacak kimsesi bulunmadığına» dâir kendisine istizhâren yemin tevcih edilir, bundan sonra gaileden hisse almasına hükm olunur.
MÜstah-sen görülen budur.
375 - : Bir kimsenin fakir olduğuna dair vuku bulan mesabesindedir, yoksa hakikaten şahadet değildir.
şahadet,  haber
Binaenaleyh bir kimse, fukaraya meşrut bir gaileden hisse almak için kendisinin fakir olduğuna şâhid ikame etdikden sonra iki âdil zat, anın zengin
olduğunu haber veseler bunların bu haberi tercih olunarak gaileye id-hal edilmez. Hindiyye.
376 - : Bir vakfın gailesinden hisse alabilmek için fakrını beyyine ile isbat etmiş olan bir kimse, fakrım tekrar, isbata muhtaç olmaksızın fukaraya
meşrut diğer bir vakfın gailesinden de hisse alabilir.
Nitekim bir vâkıfın akribasından olduğunu bilbeyyine isbat eden kimse, o vâkıfın liebeveyn kardeşinin akribasından olduğunu da ayrıca isbata
muhtaç olmaz, her ikisinin vakfından da şartı vâkıf müsaid olunca istifade edebilir. Hindiyye.
Fakat insan uzun bir müddet bir hal üzere kalamayacağından bir kimse, bir hâkim huzurunda fakrını beyyinr ile isbat eldikden sonra aradan uzun
bir müddet geçmiş olunca yeni gelen hâkim huzurunda da fakirülha! olduğunu isbat etmesi lâzım gelir. Bezzaziye, Hindiyye.
377 - : Gailesi evlâdın veya akribanm fukarasına meşrut bir vakıldan hisse almak üzere müracaat eden bir şahsın zengin olduğunu şerikleri iddia
etseler, istihlâfım taleb edebilir. Bu takdirde o şahıs, hâkimin huzurunda   :  «Vallahi ben bugün bu vakfa sair fukurasiyle beraber dahil olmadan, ve
gailesinden bir şey almadan müstağni bir halde bulunmuyorum» diye yemin eder. Hindiyye.



378 - :  Bir kimse fakrını isbat edince bakılır:  Eğer şahidler, mevcud bir  gailenin husulünden sonra  o kimsenin  fakir  olduğuna  şahadetde 
bulunurlarsa o kimse, bu gaileden hisse alamaz, badema zuhur edecek gailelere iştirak eder.  Amma  tevkit ederek daha  evveldenberi  fakir
bulunmuş olduğuna şahadet ederlerse bu gailede de hakkı sabit olur. Hindiyye.
379 - : Akribadan olanlardan bazıları bazılarının fakir olduğuna şahadetde bulunsalar bakılır: Eğer bunlar biri birinin fakir olduğuna şahadetde
bulunurlarsa kabul edilmez..",
Fakat zengin olanları fakir olanlarının fakri haline şahadetde bulunur da bu şahadetleri kendilerine bir menfaat temin veya kendilerinden bir
mazarratı def etmiş bulunmazsa kabul olunur.
380 - : Vâkıfın akribasından olduğuna dair bir şahıs lehine iki yabancı kimse şahadetde bulundukları gibi o şahsın fakir olduğuna dair de
akribasından iki kimse şahadetde bulunsa şahadetleri kabul olunur. Hindiye.
381 - : Vakfının gailesi akribasının fukarasına meşrut olan bir vâkıfın akribasından bir kimsi', zengin olduğunu ikrar etmiş olduğu halde bilâhare
gelib gailenin husulünden evvel fakir düşmüş olduğundan bahis ile gaileden hisse istese bu iddiası, kabul olunmaz, velev ki filhal fakir bulunsun.
Fakat gailenin husulünden ovvel emvalinin telef olduğuna iki kimse şahadetde bulunursa gaileye müstahik olur. Uindiyyt.1.
382 - : Vakıf hususunda   - muhtar olan kavle göre -fakir, miskin ve muhtaç bir mânadadır. Müftekir dahi mutlaka fakir manasınadır. Yoksa
evvelce zengin iken sonra fakir düşmüş kimse mânasına değildir.

Kesbe kadir olmak da fakir sayılmaya mani olmaz. Haniyye, Hindiye. 
[44]

 
Uteka Ve Mevali  Namına  Meşrut Vakıflar 
 
383 - : Utekaya  ve evlâdı utekaya meşrut olan     vakıfların gailesine azad edilmiş erkek köleler ile bunların evlâdı dahil olacağı gibi azad edilmiş
cariyeler ile anların evlâdı da müsavat üzere dahil ve müstahik     olurlar. Haniyye.
384  - : Mevali nâmına  meşrut olan  bir vakfa,  hem mevali,  hem  de mevliyyat dahil olurlar. Haniyye.
385 - : Hürrül'asl olan bir kimse, «şu vakfımın gailesi mevalime, sonra da fukaraya sadakai mevkufedir» demiş olsa bakılır : Eğer mevaliyi ata-kasi
var ise gaileye bunlar müstahik olurlar. Gerek vakıf zamanında ve gerek vakıf yapıldıkdan sonra azad edilmiş olsunlar    veya vâkıfın vefatiyle
azad edilen ümmehatı evlâdı ve müdebberleri bulunsunlar, ve gerek vâkıfın vefatından sonra vasiyyetine mebni azad edilsinler müsavidir.
Kezalİk bunların müslimleriyle gayri müslimlori, erkekleriyle kadınları bu gaileye istihkak hususunda müsavidirler.
386 - :  Mevali namına vakf edilen bir gaileye mevalinin evlâdı da dahil olur.  Çünkü bunların    mevlâsı da babalarının mevlâsı    bulunmuş olur.
Mevliyyatın evlâdı da eğer babalarının velâsiyle ayni zata,  meselâ vâkıfa raci' bulunmakda iseler bu gaileye müstahik olurlar. Fakat bu gaileye
meva linin mevalisi bidayeten dahil olmazlar. Bilâhare mevali vefat edince bun ların mevalisi de istihsanen dahil olurlar.
387 - : Bir kimse vakfının gailesini mevalîsine ve mevalisinin evlâdına ve nesline şart etmiş olsa bu gaileye mevalisi de, mevalisinin evlâd vu alı
fadı da. erkek olsun, kadın olsun tamamen dahil olurlar.
Meselâ bu gaileye mevalinin kızlarının oğullan da dahil bulunurlar, velev ki vctâları, babaları tarafından başka bir kavme raci' olsun. Hindiyye.
388 - : Bir kimse vakfının gailesini mevalisine, sonra da fukaraya sadakai mevkufe olarak şart etmiş olduğu halde yalnız bir mevlâsı = azadlısı
bulunsa gailenin yarısına müstahik olur, yarısı da fakirlere verilir. Fakat iki mevlâsı bulunsa gailenin tamamı kendilerine sarf edilir.
Bu vâkıfın hem mevalisi, hem de mevliyyatı bulunsa gaile kendilerine alesseviye aid olur. Yalnız mevliyyatı bulunsa yine gailenin tamamını ihraz
ederler. Hindiyye.
389 - : Vakfının gailesini mevalisine vakf eden kimsenin hem mevaliyi atakasi, hem de mevaliyi müvalâtı    bulunsa gaile, mevaliyi    atakaya aid
olur. Fakat yalnız mevaliyi müvalâtı bulunsa gaile istihsanen bunlara sarf edilir. Hindiyye, Haniyye.
390 - : Bir kimsenin mevaliden, yani : utekadan bulunduğu beyyine ile sabit olacağı gibi vâkıfının ikrarı ve kendisinin tasdiki ile de sabit olur.

Binaenaleyh utekaya    meşrut bir vakfa, bu kimse de dahil olur.    Fetavayi Üskûbî. 
[45]

 
Fukahaya, Sulehaya, Guzata, Müessesatı Hayriyeye Meşrut Vakıflar 
 
391 - : Bir kimse vakfının gailesini evlâdının ve evlâdı evlâdının fuka-hasına şart etmiş olduğu halde fukahayı evlâdından biri veFat ederek sagîr
oğlunu terk etse bu çocuk fıkıh tahsil edib fukahadan olmak vasfını ihraz etmedikçe  bu  gaileden   hisse  alamaz.   Aradaki  seneler   için  de 
kendisinde bir hisse tevkif edilemez. Hindiyye.
392 - : Bir kimse vakfının gailesini meselâ    akribasının fukarasından salih olanlara şart etmiş olsa gaile, vâkıfın hali mestur, mesleki müstakim,
ezadan müstenkif,  şerri kalil,  hurümata  muhalefetden  beri,  töhmet sahibi olmakdan ve muhsenata zina isnad etmekden    müctenib, yalan
söylemekle gayri maruf olan fakir kariblerine verilir.
Ehli ifaf, ehli hayr, ehli fazl tabirleri de ehli salâh tabiri gibidir.
393 - :  Bir kimse vakfının    gailesini gazilere, yolculara,    borçlulara, hac edilmesine, ve köle azad edilmesine şart etmiş olduğu halde kendi
evlâdından, akribasından bazıları muhtaç bulunsalar kendilerine gaileden bir şey verilemez. Meğer ki gazi, borçlu veya yolcu bulunsunlar.  Bu
takdirde gaileden ilk evvel bunlara verilir. Hindiyye.
394  - : Mescid, medrese, mekteb, ribat, imarethane, hastahane, çeşme, havuz gibi müessesatı hayriye namına yapılan     vakıfların gaileleri,  şartı
vâkıf mucebince sarf edilir. Müessesatı hayriyye bahsine müracaat!.
395 - : Bir vâkıf, vakfının gailesi fazlasından fülân mescidin kapısında tese'ül eden kimselere verilsin, diye şart etmiş olsa mütevelli, bu fazladan
sair mescidlerin kapısında veya haricinde tese'ül eden kimselere verebileceği gibi tese'ülde bulunmayan sair fakirlere de verebilir. Bu şarta her

halde riayet lâzım gelmez. Maamafih riayet edilmesi evlâdır. Minhatül'nâlik. 
[46]
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ÖNSÖZ
(ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)
MEVKUF ARAZİ, AKARAT VE NÜKUD HAKKINDA UMUMİ
MALÂMATI HAVİDİR.

Mevkuf Arazinin Aksamı  :
Mevkuf Akar Atı M Akşamı   :
Müessesatı Hayriyeden Mesc İdler :
Müessesatı Hayriyyeden Zaviyeler, Kâr Vans Ar Aylar Çeşmeler :
Müessesat1  Hayriyeden  Makbereler :
İcarei  Vahideli Vakıflar
Mukataalı  Vakıflar  :
İcareteynli Vakiflar :
Vakıf Yeklerin Kiraya Verilmesi :
İcareteynli Vakıf Akarların Ferağ Ve Tefvizi
Marizlerin Ve Kas1rın1n Ferağları  :
Vefa Ve  İstiğlâl Tarikiyle Ferağ  :
Ferağ Ve Teferruga Vekâlet :
Ferağlarda İtiyaz Ve Hiyari Ayb İle Hiyari Rü'yet Vesaire :
Vakıfların  Taksimi  Ve  Mühayee  İle  İfrazı
Vakıfların Gasb Edilmesi
Nükudı   Mevkufenin Tenmiyesi

(DÖRDÜNCÜ BÖLÜM)
VAKIFLARA AİD   TAMİRAT VE İNŞAATA,
SARFİYATA, İSTİDANEYE, CİHETLERE, VAZİFELERE MAHSUS UMUMİ MALÛMATI HAVİDİR.

Vakıflara Aid Tamirat Ve  İnşaat
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Vakıflar İçin İstidanenin Caiz Olub Olmaması
Cihetlerin Tevcihi  :
Cihetlerde İstinabenin Ve Ferağın Cereyanı :
Cihetlerin  Muattal Birakilmasi
Vazifelerin.Aksamı Ve Mürtezikaya Vakfın Gallesinden Vazifelerinin Nasıl Verileceği :

(BEŞİNCİ  BÖLÜM)
MÜTEVELLİLERE VE VAKIFLARA MÜTEALLİK DÂVALARA AİD UMUM! MALÛMATI HAVİDİR.

Mütevelli Olabilecek Kimseler  :
Mütevellilerin Ücrete İstihkakları
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Mütevellilerin Sulh Ve İbraları
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Mütevellilerin İkrarları Ve Kendilerine Yemin Teveccüh Edib Etmeyen Hususlar
Mütevellilerin Muhasebeleri
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On  üçüncü Kitap
VASİYETLERE, VASİLERE DAİR HÜKÜMLERİ CAMİ OLUP BİR MUKADDİME İLE  İKİ  BÖLÜMDEN  İBARETTİR.
MUKADDİME

Vasiyetlere Ait Bazı  Istılahlar
(BİRİNCİ BÖLÜM)
VASİYETLERE DAİRDİR

Vasiyetlerin   Rüknü, Sebebi,  Kısımları, Hükmü
Vasiyetlerin  Meşruiyetindeki  Hikmet Ve Maslahat
Vasiyetlerin Ait Şartları : Müsilere,   Musa   Lehlere, Musa  Bihlere
Musa Leh Olup Olamayacak Ve Musa Bihin Tamamını Alıp Alamayacak Kimseler



Menfâatlere Müteallik Vasiyetler
Vasiyetlerin Cevazına, Butlanına Ait Bazı  Meseleler  :
Vasiyetlerden  Rucua Dair Bazı  Meseleler :
Vârislepin Vasiyetlere İcazetleri  :
Müteaddit Vasiyetlerden Hangilerinin Takdim Edileceğine Dair  Meseleler
Hayır Cihetlerine Ait Vasiyetlerin Tenfiz Suretler
Kariplere, Ehli Beyte, Cirane Vesaire Namına Yapılacak Vasiyetler
Terikenin Sülüsiyle Yapılan Vasiyetler
Terikeden Cüz' Sehm, Nasip Gibi Bir Şey Verilmesiyle Yapılan Vasiyetler1:
Borç İkrarı Suretiyle Yapılan Vasiyetler
Marizlerin Vasiyyetlerine Dair Bazı  Meseleler
Gayri Müslimlere Ait Vasiyyetler

(İKİNCİ BÖLÜM)
VESAYETLERE DAİRDİR.

Vesayet Akdine Müteallik Bazi Meseleler :
Vasilerin Evsafı Ve Azil Ve Tebdilleri
Münferit Vasilerin Tasarruf Atı
Müteaddit Vasilerin Tasarrufatı
Çocuklar Hakkinda Velayeti Tasarrufa Müteallik Bazı Meseleler  :
Vasiler İle Vârislerin Ter Ike* Ye Rücua Müstahik Olup Olmadıklarına  Dair   Bazı   Meseleler
Vasilerin Sözleriyle Tasdik Olunup Olunmadıkları:
Vasilerin Tazmini Ve Butlanı İcap Edip Etmeyen'baz! Tasarrufları
Vasilerin  İkrar Ve Şahadetleri
Hâkim Tarafından Vasi Nasb Edilmesini Mucip Sebepler:
Vasiyyi Muhtar İle Vasiyyi Mansub Arasl'ndaki Farklar:

ON DÖRDÜNCÜ K I TAB
MUKADDİME
VERASETE VE İNTİKALE AİD BAZI  ISTILAHLAR
VERASETE AİD ISTILAHLAR :
(BİRİNCİ BÖLÜM)
TERİKELERE VE TERİKELERİN MEVRUS VE MÜNTAKİL
OLDUĞU ŞAHISLARA VE SAİREYE MÜTEALLİKDİR.

Terikeye Tekfini Eden   Haklar   :   Meyyitin Teçhiz Ve
Meyyitin Borçlarının Ödenmesi =  Kazai Deyun :
Meyyitin Vasiyetlerinin Tenfizi
Terîkenin Vârisler Arasında Taksîmî :
Vârislere  İntikal Edib Etmeyen  Haklar :

ÖNSÖZ
«Hukuki Islamiyye ve Istilâhatı Fıkhıyye» nin işbu beşinci cildi, islâm hukukunun müteşekkil olduğu kitaplardan meçhas-i fıkhiyeden üç kitab-dan
müteşekkildir.
Bu cildi teşkil eden kitaplar ikinci kitabın 3, 4, 5 inci bölümleri iie on-üçüncü ve ondördüncüden ibarettir.
Bu kitaplar arasında mündericat itibarile büyük bir münasebet vardır. Çünkü bunlar, teberrüat mânasını muhtevidir. Bunlarda meccanen devr, temlik
ve temellük gibi içtimaî hayâtın levazımından olan hükümler mün-demişdir.
Binaenaleyh aynı gayeleri müteveccih meseleleri, hükümleri ihtiva eden, bu cihetle aralarında büyük bir münasebet bulunan mezkûr bu üç kitap
eserimizin işbu beşinci cildini teşkil etmekte bulunmuştur.

Tevfik, Allah Tealâ Hazretlerindendir.
[1]
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MEVKUF ARAZİ, AKARAT VE NÜKUD HAKKINDA UMUMİ

MALÂMATI HAVİDİR.
 
İÇİNDEKİLER : Mevkuf arazinin aksamı. Mevkuf akaratın aksamı. Müesses at ı hayrlyeden m esc İdi er. Müessesatı hayriyyeden zaviyeler, kâr*
vansaraylar, çeımfrler. Müessesatı hayriyeden mahbereler, İcarei vahidelt vakıflar. Mukataalı vakıflar. Icareteynlİ vakıflar. Vakıf yerlerin kiraya
yerilmesi, leareteynli vakıf akarların ferağ' ve tefvizi. Marizlerin ve kasırların ferağları. Vefaen istiğlâl tarikiyle ferağ. Ferağ ve teferruga vekâlet.
Ferağlarda İ'tlyaz ve hıyarı ayb İle hıyarı riiyet. Vakıfların taksimi ve mîi-hayee ile ifrazı. Vakıfların gasb edilmesi.  Nükudı mevkufentn tenmlyesi.
[2]

 



Mevkuf Arazinin Aksamı  :
 
396 - : Vakıf arazi iki kısımdır. Bir kısmı, evkafı sahihadan olan ara-zii vakfiyedir ki, arazii memlûkeden iken şer'i şerife tevfikan bir cihete vakf
edilmiş olan arazidir. Bu arazinin rakabesi ve bütün hukuki tasarru-fiyesi vakıf canibine aiddir. Bunlar da vâkıflarının şeraiti veçhile amel olunur.
îkinci kısmı da evkafı gayri sahihadan olan arazii vakfiyedir ki, bunlara tahsisat, irsadat da denir. Bunlar, esasen arazii emîriyeden, başka bir tabir
ile arazii milliyeden, arazii memleketten iken bilâhare ifraz edilerek veliyyül'emr tarafından veya anın izniyle başkaları tarafından birer» cihete
vakıf ve tahsis edilmiş olan araziden ibaretdir.
(Birinci cild Düsturda münderic olan 7 Şaban 1274 tarihli Arazi Kanununa müracaat!)
397 - : Bir veliyyül'emr, beytülmale aid araziden bir parçayı kimseye temlik etmeksizin âmme mesalihi için, meselâ bir medresenin levazımı için
vakıf etse tahsisat kabilinden olarak caiz olur.
Kezalik : ahaliden bir zat, araziyi milliyeden bir çiftliğiilemellük etmeden veliyyüT emrin izniyle beytülmalin masarifinden bir ciheti hayrîyyeye,
meselâ bir mescidi şerifin mesalihine vakf etse tahsisat kabilinden olarak caiz olur.
Bir çok salâtin ve ümeranın vakıfları bu kabildendir.
398 - : Tahsisat kabilinden olan vakıflar da meşrutun lehleri bakımından iki kısımdır.   Birinci kısım,   sahih tahsislerdir ki,   beytülmâle aid bir
kısım varidatı, meselâ bir araziyi milliyenin rüsumunu, mahlûlâtın bedellerini beytülmaün maarifinden olan bir cihete, meselâ âmmeye aid bir has-
tahanenin levazımına veliyyül'emrin tahsis etmesi gibi.
Bir yerdeki çeki ve kantar rüsumunun böyle bir cihete vakfı da bu kabildendir. Istanbulda bunun emsali vardır. Üçüncü Sultan Ahmedin Bebekteki
camii şerifinin böyle bir vakfı vardır.
Bu varidat, muhassasün lehası olan cihete sarf olunur. Bu, bir sahih ve lâzım vakıf hükmündendir. Bunu nakz ve ibtal, caiz olmaz.
îkinci kısım gayri sahih tahsislerdir ki bunlar da beytül'mâle aid bir takım varidatı, beytüîmâlin masarifinden olmayan bir cihete vakf ve tayinden
ibaretdir. Bu kısım vakıflar, veliyyiil'emrin reyîle nakz ve ibtal edilebilir. Bunların şeraitine riayet lâzım gelmez, Tenkihi Hâmidî, îbni Nüceym
risaleti, AH Efendi fetvası.
Beytülmalin masarifi için vergiler bahsine müracaat!.
399 - : Araziyi milliyeden iken tahsisat   kabilinden   olarak bir cihete vakıf ve tayin edilmiş olan yerler üç nevidir.
Birinci nevi; gerek rekabesi ve gerek hukuki tasarruf İyesi beytülmâle aid olub yalnız aşar ve rüsumu veliyyülemr canibinden bir cihete vakf
edilmiş olan arazidir. Bu nev'in yalnız aşarı ve ferağ, intikal ve mahlûlât bedelleri vakıfları canibine aid olur. Bunlar yine sırf arazi gibi beytülmal
ta--atından tapu ile ekincilere tefviz olunur. Bunlarda Arazi kanunnamesi hükümleri cereyan eder. Türkiyedeki arazü mevkufenin ekserisi bu
kabildendir.
ikinci nevi; rakabesi ve aşariyle rüsumu beytülmâle aid olub yalnız hukuku tasarrufiyesi veliyyüTemr tarafından bir cihete vakıf ve tahsis edilmiş
arazidir. Bunun aşar ve rüsumu beytülmâle verilir.
Üçüncü nevi; rakabesi beytülmâle aid olmakla beraber hem hukuku tasarrufiyesi, hem de aşar. ve rüsumu veliyyül'emr tarafından bir cihete tahsis
edilmiş bulunan arazidir. Bunun aşar ve rüsumu vakfı canibine aiddir.
Bu son iki nevi» ya bizzat vakıfları namına ziraat edilir veya başkasına icareye verilir. Varidatı meşrutun lehlerine sarf olunur. Bunlarda Arazi
Kanunu hükümleri cereyan etmez. Binaenaleyh bunlarda ferağ ve intikal misiilû kanunî ^hükümler carî değildir. Arazi Kanunnamesine müracaat!..
400 - : Bir mahalde vakfı sahih ile tahsisat kabilinden olan vakıf, içtima edebilir.
Meselâ : bir kimse mâlik olduğu araziyi öşriye veya haraciyeyi veya sureti meşruada temellük etmiş olduğu arazii milliyeden bir parçayı bir cihete
vakf etdiği gibi bu arazinin beytülmâle aid olan öşür veya haracı da veliyyülemr tarafından diğer bir cihete vakıf ve tahsis edilse bunda bu iki kısım
vakıf toplanmış olur.
Bir arazinin böyle vakıf, edilmiş olmasiyle öşrü veya haracı sakıt olmuş olmaz. Çünkü öşür ile haraç için şer"i şerif, bir vecih tayin etmiştir. Vakıf
edilmekle bu tegayyür etmez. Binaenaleyh bu öşür ve haraç da başka bir cihete tahsis edilebilir. Fetavayı Hayriyye.
401 - : Araziyi Öşriyye ve haraciyyedeu  bir yerin  mâliki    tarafından meşru suretde vuku bulan vakfı,  evkafı sahihadandır.
Kezalik araziyi mevattan bir mahallin veliyyül'emrin izniyle mülkiyet üzere ihya edilerek bir cihete vakf edilmesi de evkafı sahihadandır. Is'af, Ibni
Nüceymin Mısır arazisi hakkındaki altıncı risaleti.
402 - : Araziyi öşriyye veya haraciyyeden olan bir memlekette kadim-denberi vakf edilmiş bir çiftlik hakkında  :  «İhtimal ki bu, mâliki vâris
bırakmaksızın vefat etmekle beytülmâle aid olarak araziyi memleket hükmüne girmiştir de ondan sonra temellük    edilmeksizin vakf edilmişdir»
diye onun  evkafı gayri  sahihadan  olduğuna  hükm  edilemez.   Çünkü  tevehhüme itibar yokdur. Kadim kıdemi üzere bırakılır ve müslümanların
haklarındaki galebei zanna mebnl bunun vechi şer'i üzere yapılmış olduğuna kail olmak lâzımdır. Haniyye, Fetavayi Hayriye.
403 - : Arazii milliyyeden ifraz edilerek bir zata sahih suretde temlik edilen çiftliklerin ve sair arazi parçalarının o zat tarafından bir ciheti hayra
yapılan vakfı, evkafı sahihadandır. Şeraitine riayet lâzım gelir. O zat, vc-liyüTemr olabileceği gibi ümeradan biri veya    başkası da olabilir. Risalei
Ibni Nüceym. NetİcetüTfetâva.
404 - : Arazii milliyyeden bir mahallin eşhasa temlik edilmesinin sıhhati, beytülmalden satın alınmasına mütcvakkıfdır. Şöyle ki  beytülmâlde
müzayaka bulunduğu bir zamanda arazii miliyeden bir paranın semen-i misille satın alınması sahihdir.     Fakat semeni  mislinden     noksan 
fahiş     İle satın alınması temlikin sıhhatine manidir.  Velev ki tağyir bulunmasın.
Beytülmâlde müzayaka bulunmadığı takdirde ise böyle bir parçanın bey-tülmâlden ancak iki kat kıymetiyle satın alınması sahihdir. Bu takdirde iki
kat kıymetinden noksanı fahiş ile satın alınsa sahih bir temlik hâsıl olmuş olmaz. Nitekim yetimlerin mallan hakkında da müteahhirîni fukahanın
kavileri böyıedir. Müfta bir? olan da budur. Veliyyül'emr, müslümanların mesalihinin nazırı olduğundan yetimlerin vasisi gibidir. Beytülmal de
mali yetim hükmündedir. Aliyyi Maksidînin Eşbah haşiyesi.
405 - : Kadimdenberi vakf edilen ve aslı araziyi milliyeden iken bey-' tülmâlden satın alındığı malûm bulunmuş olan arazinin,  evkafı sahihadan
olduğuna hükm edilir. Bu satış    muamelesinin yukarıdaki    mesele veçhile meşru suretde yapılmış olduğu malûm olsun olmasın müsavidir. Çünkü
as}



olan, sıhhatdir. Kadîm olan da hilâfına bir hüccet üzere terk edilir.
Fakat bu arazinin vakf edilmeden evvel, beytülmâl canibinden satın alınmış olduğu asla bilinemezse evkafı sahihadan olduğuna hükmedilemez.
Bunun beytülmâl için bekası asidir. Dürri Muhtar, Reddi Muhtar.
406 - : Bir kimse arazii milUyyeden tapu ile tasarrufunda bulunan bir parçayı, meselâ bir çiftliği usulen temellük etmeden veya veliyyül'emrin iznini
istihsal eylemeden bir cihete vakf etse bu, ne sahih evkafdan, ne do tahsisat kabilinden olmuş olmaz. Belki yine sırf arazii milliyeden bulunur.' Ve
ayni hükümlere tabi olur. Bunlarda alım satırrî, hibe, vakıf ve sair temlik ve temellük vecihleri cari olmaz. Fetavâyi Feyziyye, Mülteka şerhi feraid.
407 - :  Arazii milliyyenin bir şahsa temlik edilebilmesi âmme masla-hatiyle mukayyetdir.    Binaenaleyh bir belde kenarında    bulunub kimsenin
âlâkai şeriyesi bulunmayan bir mikdar millî mahalli usulü dairesinde bir şahsa parasiyle temlik caiz ise de âmme maslahatını ihlâl etdiği takdirde
caiz olmaz. Bu hususda hacete değil, maslahata bakılır. Maslahat tahak-.kuk edince bir ihtiyaç bulunmasa da bu temlik, meşru olur. Müteahhirinin
müfta.bih olan kavileri de bu veçhiledir. Eşbah.
408 - : Brazn" milliyyenin bir kimseye meccanen temliki sahih değildir.
Binaenaleyh böyle bir arazinin vakf edilmesi sahih- olmaz. Velev ki o kimsenin elinde bir temlikname bulunmuş olsun. Bu cihetledir ki beytülmâ-le
aid araziden iktaât voliyle bazı ümeraya meccanen verilmiş olan yerlerin vakıfları evkafı sahihadan sayılamaz, bunların şeraitine her halde riaL yet
icab etmez. Şu kadar var ki bunların yukarıdaki meseleler veçhile âmme mesalihine, birer ciheti hayra vakıf ve tayin edilmiş olanları tahsisat
kabilinden olarak caiz bulunmuşdur. Bahri Raik, Dürri Muhtar,
409 - : Bir  beldenin arazisinden    bir    kısmını'   akar ittihaz ederek, meselâ : bir mescidi şerife vakf etmek veya bir kısmının ilâvesiyle bir mescidi
şerifi genişletmek için veliyyül'emr tarafından izin verilse bakılır. Eğer o belde anveten fetih edilmiş ve arazisi gânimler arasında taksim edilmemiş
İse bu izin, nafiz olur. Fakat o belde sulhan alınıp arazisi ahalisinin mülkünde ibka edilmiş veya anveten alınıp gânimler arasında mülkiyet üzere
taksim olunise bu izin, nafiz olmaz. Çünkü başkasının mülkü vakf edilmiş olur. Reddi Muhtar.
410 - : Arzı havsın vakf edilmesi caiz değildir.
Arzı havz, sahibinin ekip biçmekden, ve haracını ödemekten âciz kal-masiyle_jnejia£ü>- fearacına mukabil olmak üzere veliyyül'emre def ve teslim

ettiği arazi parçasıdır. Veliyyülemr, bu parçaya bunla mâlik olmayacağından bunu bir cihete vakf etmesi caiz olamaz. Bahri Raik. 
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Mevkuf Akar Atı M Akşamı   :
 
411 - : Vakıf akarlar, iki kısımdır. Birinci kısım, kiraya verilmek   için değil, belki ayni ile istifade olunmak üzere vakıf edilmiş olan yerlerdir.
Bunlara (müessesatı hayriye) adı verilir. Mâbedler, medreseler, mektepler, çeşmeler, kütüphaneler, imarethaneler,  hademei hayratın süknasma
mahsus haneler, makbereler bu cümledendir.
İkinci kısım, icareye veriiib varidatının bir hayır cihetine sarf edilmesi meşrut bulunan akarlardır, ki bunlar da (icarei vâhideli vakıf akarât) (mu-
kataah vakıf akarât),- (icareteynli vakıf akarât) nâmı ile üç kısma ay-nlmışdır.
412  - : Müessesatı hayriye iki nevidir. Birinci nevi, kendisinden fakirlerin de, zenginlerin de intifa etmeleri caiz olan hayır müesseselerdir. Mes-
cidier, kütüphaneler, misafirhaneler, köprüler, umumî makbereler gibi.
ikinci nevi, kendisinden yalnız fakirlerin intifâı caiz olup zenginlerin istifadeleri caiz. olmayan hayır müesseseleridir. Velev ki fukaraya mahsus
oldukları vâkıfları tarafından tasrih edilmiş bulunmasın, imarethaneler, hastaların yiyecekleri ve ilâçları vakıf tarafından verilmek üzere tesis
edilmiş olan vakıf hastahaneler gibi.
Şu kadar, var ki bu müesseselerden fakirler ile beraber zenginlerin de istifade edebilmeleri vâkıfları tarafından meşrut bulunursa bunlardan
zenginler de intifa edebilirler.

Fakat bunlardan yalnız zenginlerin istifade etmeleri meşrut olursa vakıf, sahih olmuş olmaz. (153) üncü meseleye müracat!. 
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Müessesatı Hayriyeden Mesc İdler :
 
413 - : Mescidler (küçük büyük cevamii şerife) ; en mühim, dinî müesseselerden bulunm&kdadır. Bir mescidi şerif, tamire muhtaç olub da vakfı
müsaid bulunmasa beytülmâl tarafından tamir edilmek lâzım gelir. Çünkü, burası, müslümanların muhtaç oldukları bir ibadethanedir, bunun mamu
riyeti âmme menafü icablarındandır. Böyle bir mescidi tamiri için kısmen icareye vermek sahih olmaz. T-ahtavî.
414 -  :  Bir mescidi şerifi tamir için ânın    evkafından olan bir şeyi, mahalle ahalisinin satmaları, hâkimin reyine mukarim "İsa da caiz olmaz.
Hindiyye.
415 - : Mamur bir mescidi haricden bir zatın yıkıb yerine andan daha muhkem bir mescid yapmaya salâhiyeti yokdur. Fakat bir mahallenin veya
karyenin kadim mescidi dar olmakla o mahalle veya karye ahâlisi, o mescidi yıkıb yerine kendi mallariyle geniş, evvelkisinden metin bir mescid
yapmaları caizdir.
Bu takdirde burada cuma ve bayram namazlarını kılmak için veliyyül-emreden tekrar izin almak lâzım gelir. Behcetülfetâva. Ceridei iîmiyye.
416 - : Bir mescid dar olub cemaate kifayet etmese mütevelli, o mescidin bitişiğinde bulunub anın müstegallâtmdan ulan bir vakıf akarın ilâvesiyle
o mescidi tevsi edebilir. Fakat bir hacet görülmediği takdirde bu ilâve edilen kısım, mescid olamaz. Bezzazİyye.
417 - : Bir mescidi tevsi etmeğe lüzum görüldüğü takdirde anın'yanında bulunup başkasının mülkü olan bir yer,  sahibi razı olmasa bile parasiyle
alınıb mescide ilâve edilebilir.
Kezalik böyle bir mescidin yanında lüzumundan fazla geniş olub âmmeye mahsus bulunan bir meydan veya''yoldan bir mikdarı da âmmeye mahsus
bulunan bir meydan veya yoldan bir miktarı da âmmeye zarar vermediği takdirde hâkimin re'yile mescide ilâve edilebilir.- Bazı fukahaya güre bu
mescidin bulunduğu belde anveten alınmış İse bu ilâve caizdir. Sul-hen feth olunmuş ise caiz değildir. Reddi Muhtar, Hindiyye. (409) uncu
meseleye müracaat
418 - : Yıkılmış oian bir mescidi şerifin yeniden yapılması için birikmiş olan gailesi kâfi bulunsa bu gaile ile omescidi yeniden inşa etmek caiz



olur. Fetva bu veçhiledir. Fakat Hassafa göre bu gaile, vâkıfı tarafından mescidin tamirine meşrutdur, yeniden İmarına meşrut değildir. Binaenaleyh
bununla o mescidi yeniden bina etmek caiz olmaz. Hindiyye.
419 - : Bir mescid, harab ve ahalisi müstağni olub içinde namaz kılınmaz bir hale gelse o mescid, imam Muhammede göre vâkıfının veya vârisinin
mülküne avdet eder. Fakat İmam Ebu Yusüfe göre avdet etmez, ebediyen mescid kalır: Bunun satıhb semeninin ve varidatının başka bir mescide
sarfı da  caiz olmaz.  Esah  ve müfta  bin olan da budur. imam Muhammede göre bu halde  mescidin  vâkıfı  veya  vârisi malûm olmazsa o mescid
lukata hükmünde bulunur.
(imam Mâlik Üe îmam Şafiî ve bir rivayete göre imam Azam da mes-cidlerin asla satılamayacağına    kail olmuşdur.  Bir mescid harab olmak veya
başka bir sebeble satılamaz.  Mescİdler,  menafii baki oldukça satılamayacağı gibi, menafii muattal bulundukça da satılamaz.  Nitekim ıtk hâdisesi
hiç bir sebeble muattal olmadığı gibi mu'taka her şeyden daha ziyade benzeyen mescidlerde de muattal olarak satılamaz.  Çünkü bunlar, insanla rın
mülkünden ebediyyen çıkmışlardır. Elmuğni.)
(Şafiilere göre böyle harab, muattal bir mescidin enkazı yasaklanır veya hâkimin je'yile başka bir mescidin tamirine sarf edilir. Evlâ olan kendisine
en yakın olan mescidin tamirine -sarf edilmesidir. Bununla vâkıfın garazına    mümkün    olduğu kadar müraat    edilmiş olur.    TahfetüT muhtaç
haşiyesi.)
(Hanbeli fukahasma göre muattal bir hâle gelen veya hırsızlardan dolayı içinde namaz kılınmadan korkulan bir mescid, başka yere tahvil edilebilir.
Ve bir rivayete nazaran bir mescid ile hiç intifa kabil olmayınca satılması ciz olur. Kısmen satıhb semeniyle mütebaki kısmını tamire ihtiyaç
görüldüğü, başka suretle de imareti- kabil olmadığı takdirde ise mütebakisini tamir için kısmen satılır. Eîmuğnî.)
420 - : İki mescidden biri kadimden beri harabe yüz tutmakla mahalle ahalisi, bunu satıb diğer yeni ^jan mescide sarf etmek isteseler bu, ne imam
Muhammede ve ne de îmam' Ebu Yusüfe göre caiz olmaz.  Çünkü imam Muhammede göre harab - olan  bir   mescid,   vâkıfının  mülküne  avdet  
eder, mahalle ahalisine intikal etmez ki anda bu veçhile tasarrufları caiz olsun, imam Ebu Yusüfe göre ise bir mescid harab olsa da yine ebediyen
mescid olarak kalır, vâkıfının mülküne avdet etmediği cihetle başkasının mülküne evlâ bittarik avdet etmiş olamaz. Artık bunda böyle tasarrufları
nasıl caiz olabilir. Hindiyye, Bezzazİyye, Vâkıat.
Maamafih banisi malûm olmayan bir mescid harab olmakla ahali, yeni bir mescid bina etseler, o harab mescidi, hâkimin izniyle satarak
semenin den bu yeni cami için istifadede bulunmaları, bir kavle göre caiz btflun-muşdur. Bu halde evvelki mescidin evkafı, bu yeni mescide sarf
olunabilir. Hayriyye fetâvası.
Velhâsıl : mescidlerin âlât ve enkazı hususunda fetva îmamı Muham-medin kavline göredir ki bunlar müstağna anha olunca sahihlerine avdet eder.
Asü mescidlerde ise müfta bih olan imam Ebu Yusüfün kavlidir ki vâkıflarının mülküne avdet etmezler. Bahri Raik.
421 - : Bir mahalle veya karye ahalisi dağılıb oradaki mescidi şerif, muattal ve müstağna anh bir hale gelse bunun ankaziyle o mahalle veya
karyenin yakınında bulunub mescidi mevcud bulunmayan diğer bir mahallede  veya  karyede bir  mescidi  şerif  inşa  edilmesi caiz olur.  Bu 
takdirde birinci mescidin gailesi, hâkimin reyile ikinci mescidin masarifine sarf olunur. Yoksa birinci mescidin yıkılmasiyle yeri, ankazı, veya
gailesi vakıfın mülkiyetine avdet etmez, imam Âzam ile îmam Ebu Yusüfün kavileri bu veçhiledir. Nitekim evvelce de işaret olunmuşdur.
Kezalik bu harab ve müstağna anh mescidin mühimmatı için evvelce bir zat tarafından vakf edilmiş bulunan bir mikdar nükud da buna yakın olub
varidatı az bulunan diğer bir mescidin levazımına hâkimin reyile sarf edilebilir. Yoksa bu nükud, vâkıfının mülküne avdet etmez.
Böyle harab bir mescidin ankazını, ve akaratınm varidatını, başka bir mçscide sarf ve nakl caiz olmasa bundan bir takım mütegaİlibenin gayri meşru
suretde istifade etmeleri melhuzdur. Binaenaleyh bir çok zevat, bu sarf ve naklin cevazına fetva vermişlerdir. Reddi Muhtar.
422 - : Bayram ve cenaze musallaları da bazı fukahaya göre mescid hükmünde olarak ebediyen musalla olarak kalır. Binaenaleyh vâkıfının
vefatında vârislerine mevrus olmaz. Bu gibi mahallerde mücerred namaz kılınmağa müsaade edildikde ebediyeti zikr edilmese de vâkıfının mülkü
zail olur. Mecmaül'enhür.
423 - : Bir kimse hanesinin orta yerinde bir mescid ittihaz edib içinde namaz kılınmasına izin vermiş olsa da burası mescid   hükmünde   bulunmuş
olmaz. Belki burası yine mülVünde kalmış olur.  Burasını dilerse satabilir, vefatinaa da vârislerine intikal eder. Meğer ki bu mescide cemaatin
gelebilmesi için hususî bir yol ifraz etsin. Dürer.
424 - : Bir mescidi fevkani olarak yapıb altında da o mescidin mesalihi için bazı akarat, ve meselâ serdab vücude getirmek caizdir. Ve bilâkis
tahtanı olmak üzere mescid yapıb üstünde o mescidin mesûlihi için bazı akarat yapmak, veya medrese yapmak veya hademeasine mahsus oda
yapmak da caizdir.
Fakat mescidin masalihinin gayrisi için vücude getirilmesi caiz değildir.
Binaenaleyh bir kimse mescid olarak yapdığı bir binanın fevkinde veya tahtında kendi mülkü olmak üzere bir hane, bir bodrum, veya bir dükkân
gibi bir şey yapsa o bina, mescid halini alamaz. O kimsenin vefatında vârislerine mevrus olur. Çünkü bunda hakkı abd baki kalmakla tam hâlisen
lü'lâh olmaz. Mecmaül'enhar, Dürri Münteka, Tenkih.
425 - : Bidayeten tahtanı olarak yapılmış bir mescidi yıkıb da yerine akar yapmak, anın üstünde de mescidi bina etmek caiz olmaz. Çünkü evvelce
secdegâh ittihaz edilmiş olan bir mahallin şerefi ihlâl edilmiş olur. Kenz şerhi, Dürri Muhtar, Tenkih.
426 - : Bir malı bir mahalie mescidinin lâalettayin imam veya müezzinine vakf etmek sahih olmaz. Çünkü meçhul bir şahsa vakf edilmiş olur.
Bunun sahih olması için şöyle vakf etmelidir : « Bu malımı şu mahalle mescidinde imam veya müezzin olacak her fakir zata vakf etdim, şu şart ile
ki o mescid harab olunca vakfımın gailesi müslümanîann fakirlerine verilsin. Haniyye.
427 - : Bir malı bir mescidin tamiratı için veya kandillerinin yağı için vakf etmek caizdir. Bir mescidin yağı için vakf edilen bir gaile, o mescidin
tamiratına sarf edilemez. Muhiti Burhanı.
428 - : Bir malı bir mescide tesadduk etmek, bir kavle göre caiz değildir. Çünkü mescidier tesadduka mahal olamaz. Fakat muhtar olan" diğer bir
kavle göre bu tesadduk caizdir. Muhiti Bürhanî.
429 - : Bir camii şerifin kandilleri için vakf edilen bir yağ, bir kandil, sabaha kadar yaküamaz. Yalnız namaz kılınmasmdaki ihtiyaca göre gecenin
üçde birisine veya yarısına kadar yaküabüir. Sabaha kadar yakılması caiz olmaz.  Meğer ki böyle bir  âdet cari  olan  bir  mevzide  bulunsun.  
Mescidi Haram, Mescidi Nebevî,, Mescidi Beytü'kuds gibi.
430 - : Kâbei muazzamanm dibacmı, mübaret örtüsünü eskiyince onun bunun ahvermesi caiz olmaz. Belki bu örtü, Kâbei Muazzamamn umuruna



bir yardım olarak sarf edilmek üzere veîiyyül'emr    tarafıandVn satılabilir. Hindiyye.
431 - : Bir mescidi şerifde ramazanı şerif gecelerinde yakılmak' üzere verilen mumun, yağın bir mikdarı artsa bunu, verenin evvelce sarih izni
bulunmadıkça o mescidin imam, kayyım gibi hademesi aralarında taksim ede mezler. Meğer ki o mescidin bulunduğu beldede bunların bu veçhile
taksimi hakkında bir Örf bulunsun. Reddi Muhtar.
432 - : Bir kimse kendi malından bir mescide hasır, kilim gibi bir şey alıb. tefriş etmiş olduğu halde mescid harab olub kendisinden istiğna hâsıl olsa
bu sergi, imam Muhammede göre hayatda ise o kimseye, değilse vârislerine aid olur. Müfta bih olan da budur. îmam Ebu Yusüfe göre ise bu,
satılır, bedeli mescidin ihtiyacına sarf edilir, bu mescid bundan müstağni, olunca da başka bir mescidin levazımına sarf olunur.
Bir mescide kimin tarafından serilmiş olduğu bilinmeyen bir sergi ise eski olub müstağna anh bir hâle gelince - muhtar olan kavle göre - hâkimin
reyi olmadıkça fakirlere verilemez, veya satılıb semeni ile mescid için başka bir sergi alınamaz. Muhiti Serahsî, Hindiyye.
(Şafiilerce de bir mescidin eskiyen veya kırılan veya    kırılmaya yüzı tutan ve yakılmayan başka bir şeye yaramıyan hasırları satılarak bedeli vakfa
aid olur.)
433 - :  Bir cemaat tarafından    yapılan    bir mescidi şerifin malzemci inşaiyesinden bazı şeyler, meselâ  : bir mikdar kereste artmakla bunu
mescidin binası için mütevelliye teslim etseler bunlar o mescidin lüzum görülecek binasına sarf edilir. Yoksa anın hasırlarına, kandillerinin
yağlarına sarf edilemez.
Fakat böyle bir teslim bulunmayınca o artan şeyler o cemaate aid olur, onlar da diledikleri veçhile tasarrufda bulunabilirler. Hindiyye.
434 - : Mescidlerde bulunan teneşirler, tabutlar cürüyüb istimal edilemez bir hâle gelse hâkimin reyile satılırlar.    Fakat bunları mescid ehlinin
rıtması - sahih olan kavle göre - caiz değildir. Haniyye.
435 - : Mescidlerin avlularında bulunan   meyva ağaçlarının meyvaları satılarak semeni o mescidlerin imaretine sarf edilir. Halkın bu mevvalardan
yemeleri mubah olmaz. Meğer ki bu ağaçlar âmme için dikilmiş olsun. O halde her müslüman bu.meyvalardan yiyebilir. Reddi Muhtar.
436 - : Muhtelif  evkafı  bulunan  bir  mescidin     mütevellisi,  bunların gailelerini, birbirine karıştırabilir. Bunda bir beis yokdur. Ve bu mescidin
...JstegaHâtından biri harab olsa diğer müstagallâtının gailesinden tamir olunabilir. Vâkıfları  gerek müttehid olsun  ve gerek olmasın.  Çünkü

bunların hepsi ayni  mescid için mevkuf bulunmuşdur. Vâkıât. Bezzaziyye. 
[5]

 
Müessesatı Hayriyyeden Zaviyeler, Kâr Vans Ar Aylar Çeşmeler :
 
437 - : Yolcuların, veya hudud bekçilerinin veya bir gısım tarikat eh linin içinde oturmaları için,  veya içinde fakirlere yemek yedirilmesi  için bina
edilen ve «ribat» denilen vakıf hanlar,   kışlalar,   tekyeler, imarethanelerde müessesatı hayriyyedendir.
Ribatlara vakf edilen akaraîann galleri bunlardaki fakirlere sarf edilir, ribatın tamirine veya müezzin gibi hademesine sarf edilmez. Meğer ki bunlar
da fakir bulunsunlar, o halde bunlara da sair fakirler gibi zekât nisabından noksan mikdar verilebilir. Haniyye.-
438 - : Ribatlardaki ağaçların meyvalan. buraya misafir olacak kimselere meşrut ise bunlar zengin de olsalar o meralardan istifade edebilirler. Fakat
fakirlere meşrut olduğu malûm olunca zenginler istifade   edemezler. Meğer ki dut gibi kıymetsiz şeylerden olsun. O halde bundan zengin olan
misafirlerin de yemelerinde beis ypkdur. Kimlere meşrut olduğu malûm olma takdirde de kıymetli olan meyvalardan zengin yolcular ihtiyaten
yememelidirler. Çünkü fakirlere meşrut olması melhuzdur. îs'af, Hindiyye.
439 - : Ribata vasiyet edilen bir mal, anın tamiratına sarf edilir. Meğer ki bu malın ribatdaki fakirlere sarf edilmesini musînin dilemiş olduğuna bir
delil bulunsun. O halde bu mal o fakirlere verilir. Haniyye.
440 - : Ribata vakf edilmiş hayvanlar, arttığı ve masrafları çoğaldığı halde içlerinden bazıları yaşlanmak gibi bir sebeble intifa edilemez bir hâle
gelince bunlar satılır,  kendilerinden   intifa  olunabileceklerden  kâfi  mikdar ribata bırakılarak fazlası buna en yakm olan diğer bir ribata nakl
edilir. Hindiyye, Bahri   Raik.
441 - : Bir ribatda vakf edilmiş bulunan bir hayvan veya bir silâh o ribatın harab ve müstağna anh olması üzerine ana en yakın olan diğer bir vakıf
ribata nakl ve rabtedilir.
Kezalik böyle müstağna anh bulunan bir ribatın gailesi de ana en ka-rib bulunan diğer bir ribatın ihtiyacına sarf olunur. Binası ve arsası da îmam
Muhammede göre vâkıfının mülküne avdet eder. Yine imam. Muham-mede göre anın civarında böyle bir ribat bulunmazsa o ribatın enkazı, arsası,
ve gailesi anı vakf eden zatın hayatda ise kendisine, değilse vârislerine aid olur. Fakat bu aidiyet. îmam Ebu Yusüfün kavline muhalifdir. Bununla
fetva verilemez. Fethül'kadir, Hindiyye, Haniyye.
Bu gibi muattal, münderis vakıflar satıhb yerine mümkün mertebe diğer vakıflar tedarik edilmelidir. Velev ki tedarik edilecek vakıfların gaileleri
evvelki vakıfların gailelerinden az olsun. Fethül'kadir.
442 - : Bir ribat, viran oldukdân sonra tekrar yeniden yapılmakla evvelce içinde oturanlar,  yine oturmak isteseler  bakılır.  Eğer  hiç bir odası
kalmamak üzere yıkılmış  ise evvelce oturanların başkaları  üzerine hakkı rüchanlan olamaz. Fakat tertibi bozulmayıb yalnız bazı şeyler  ilâve veya
tenkis edilmiş olunca evvelce oturanların rüchan hakları bulunur, Haniyye.
443 - : Büyük bir ırmağın kenarındaki bir ribatın kapısından o ırmak üzerine kurulmuş olan köprü, harab oiub da bu köprü olmaksızın içine girmek
mümkün olamayacağı cihetle ribatın muattal ve harab olacağı muhakkak bulunsa ribatın mesalihine mevkuf galleleuen bu köprünün inşa
edilmesinde bir beis bulunamaz. Fakat ribatın mesalihine vakf edilmemiş olan gaileler ile köprü inşa edilemez. Haniyye. Hindiyye.
444 - : Hacıların süknalarına meşrut haneler, hac mevsiminden sonra kiraya verilerek bedellerinden tamirleri yapılır. Fazla bir şey kalınca o da
fakirlere dağıtılır.
Kezalik gazilerin ikametlerine mahsus vakıf hanelerin bazı kısımları boş kalsa bu kısımlar mütevelli tarafından kiraya verilerek bedellerinden
tamirleri yapılır, artan mikdan da fakirlere verilir, Hindiyye.
445 - : Vakıf çeşmelerden, sebillerden fakirler de, zenginler de su içebilirler. Bunlardaki su içmeğe mahsus vakıf bardaklar, su içenin elinden
teaddisi olmaksızın düşüb kırılsa kendisine    tazmini lâzım gelmez. Fakat teaddisi bulunursa,    yani vakıf edildiği   hususun    gayrisinde   
kullanmakla düşüb kırılsa tazmini lâzım gelir. Cevhere.
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Sebiller gibi suları yalnız içmeğe mahsus olan vakıf yerlerin sulariylo abdest alınması caiz olmaz. Muhiti Burhanı. 
 
Müessesat1  Hayriyeden  Makbereler :
 
446 - : Malcberler de pek mühim hayır müesseselerinden maduddur.
Müslümanların makbereîeri, hiç bir sebeble ilga veya başka bir müesseseye veya mezrea haline kalb edilemez. Velev ki beldenin ortasında ka-lıb
kendisine ölülerin defn edilmesi terk edilsin, ve kendisi münderis olub içinde mevta asarından bir şey kalmamış bulunsun. Çünkü bu makberelere
.evvelce ölüler defn edilmekle bunların vakfiyyetindeki gaye taayyün ve te-karrür etmişdir. Bundan başka ölülerin hakları da dirilerin hakları gibi
muhterem ve mahfuzdur. Bunların medfenlerine taarruz, haklarına tecavüzdür. Bunların hatıratına hakaretdir. Eba ve ecdadının hukukuna,
hatıratına riayet etmeyen bir nesil, kendi evlâd ve ahfadından nasıl hürmet bekliye-bilir?. Kabirleri tarumar edilen âbâ ve ecdad ; temessül ederek :
«Bizleri bu hale getirmek için mi bu kıymetli toprakları kanımızla, canımızla müdafaa ederek sizlere bergüzar bıraktık?.» diye hitab edecek olsalar,
bilmem ne cevap verebiliriz?. Bunun uhrevî mesuliyeti ise her veçhile düşünülme be sezadır!.
447 - : Gayri müslimlere aid makberelere de tecavüz olunamaz. Bunlar münderiz olub mevta eseri kalmayınca müslümanlar için makbere ittihaz
edilebilir. Ve umumî  vakıf makberelere    fakirler defn edileceği gibi zenginler de defn edilebilir. Haniyye.
448 - : Bir kimse bir darını  = arsasını makbere olmak üzere vakıf edince bunun üzerindeki binalar ile ağaçlar vakfa dahil olmazlar. Binaenaleyh
bunların müstakar bulunduğu yerlerde - bina veya ağaç ile meşgul olduğu için vakıf dan hariç kâlıb vâkıfın mülkü bulunur. Muhiti Burhanı.
449 - : Bir arsa makbere olmak üzere vakf edildikden sonra üzerinde ağaçlar vücude gelse bakılır, eğer bunları diken malûm ise bunlar anın mülkü
olur, malûm değilse hâkim, bunları dilerse satarak bedelini makbe-renin imaretine sarf eder. Arazii mevatdan bîr yer, ahali tarafından, makbere
ittihaz edilse bunun üzerindeki ağaçlar, yine âmme için mubah olarak kalır. Haniyye, Bezzaziyye.
450 - : Bir kimse bir vakıf makberede kendi nefsi için bir kabir kazmış olsa bakılır. Eğer o makbere geniş ise başkasının bu kabirc taarruz etmemesi
müstahabdır. Fakat geniş değilse başkası oraya Ölü defn edebilir. Şu kadar var ki bu halde o kimsenin kazıma ücreti  mikdanni tazmin etmesi lâzım
gelir. Haniyye.
451 - : Bir kimse arsasını makbere ittihaz etdikten sonra arsa, su basarak ve ziyade bozularak makbereye elverişli olmakdân çıkmakla nâs oraya
ölülerini defn etmekden imtina etseler o arsa makbere hâlini iktisab etmiş olamaz.
Binaenaleyh o kimse, o arsayı mülkü olmak üzere satabilir. Hattâ kendi oğlunu burada defn etmiş bulunsa bile müşteri bunu buradan çıkar?
Fakat az bozulması dolayısiyle nâs ölülerini defn etmekden bilkülliyc imtine etmeseler, vakfiyetden çıkarak satılabilmesi caiz olmaz. Hindiyye.
452 - : Arazü öşriyye veya haraciyyeden bir yerin makbere ittihaz edilmesiyle öşrü ve haracı - bir kavle göre - sakıt olmaz. Bunun yine bey-tülmâle
verilmesi lâzım gelir. Fakat sahih görülen bir kavle göçe sakıt olur. Haniyye, Hayriyye.
453 - :   Köy ahalisinden bir kimse,  başkalarının     rızaları  olmaksızın makberelerinin bir tarafında kabirler için lüzumlu bulunan tuğla ve kerpiç
gibi şeyleri koymak üzere bir oda vücude getirse bakılır. Eğer kabristanda genişlik yok ise bu, caiz olmaz. Fakat genişlik olub da bu oda yerine

ihtiyaç yok ise caiz olur. Bilâhare ihtiyaç görülünce bunun, yerine de cenaze defn olunur, Haniyye. 
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İcarei  Vahideli Vakıflar 
 
454 - : Icarei vâhideh vakıflar, ay ve sene gibi bir müddetle ve ecri . misilleriyle mütevellileri tarafından kiraya verilir,  alınacak kira bedelleri
de vakfiyelerindeki muayyen yerlere sarf edilir.
Bu misillû vakıf yerlerin kira müddetlen nihayet bulunca tekrar' ayni müstecirlerine veya başkalarına kiraya verilir. Bu vakıflarda müstecirle-rin ber
hayat bulundukça tasarrufa istihkakları yokdur. Bunlarda ferağ ve intikal muamelesi de cereyan etmez. Kira müddeti nihayet bulunca raüste-cirin
vakıfdan keffi yed ederek anı boş bir halde mütevellisine teslim etmesi veya mütevellisinin muvafakatiyle kirayı tecdit eylemesi lâzım gelir. Hi-
daye. Tenkihi Hâmidî.
455- : îcarei vâhideli vakıfların kira müddetleri hususunda vâkıflarının şartlarına riayet edilir. Böyle bir şart bulunmayınca arazi, çiftlik gibi vakıf
yerler, üçer seneden, sair vakıf yerler de birer seneden ziyade müddetle icareye verilemez. Meğer ki daha ziyade müddetlerle kiraya
verilmelerinde bir menfaat ve maslahat bulunsun. O halde daha uzun müddtlerle kiraya verilmeleri hâkimin reyile caiz olabilir. Bilâkis müddetin
uzun olması, maslahata muhalif olduğu takdirde vakıf bir çiftlik bile üç sene müddetle kiraya verilemez. Hindiyye, Eşbah.
456 - : Îcarei vâhideli bir vakfın müsteciri, icare müddeti hitam bulunca başkasına icareye verilmesine mani olamaz. Yani ; «Ben bu vakıf yerin
şimdiye kadar müsteciri bulunduğum cihetle başkasının vereceği kirayı vererek onu yine ben isticar edeceğim» diyemez. Çünkü müddetin
bitmesiyle akdi icare sona ermiş, artık müstecirin bir hakkı kalmamışdır. Müs-te'cirlerin arasında ise vakfın faidesi bakımından fark bulunabilir.
Artık sabık icare, müste'cire şer'an böyle bir rüchâniyyet bahş edemez.
Binaenaleyh adedi beyan edilmeksizin ayda şu kadar meblâğ ile kiraya verilmiş bir vakıf yerin mütevellisi, bir kaç ay geçtikden sonra o yeri
başkasına kiraya verebilir. Buna müste'cir mani olamaz. NeticetüTfetâvâ.
457 - : îcarei vâhideli vakıf bir yeri, mütevellisi, haker = yani muka--' taa suretiyle kiraya veremez. Verirse sahih olmaz. Çünkü bu, bir icarei
taviledir. Şu kadar var ki, böyle bir akar, yanar .veya yıkılır da yeniden yapılmasına vakfın gailesi müsaid olmadığı gibi kirasına mahsuben yapdır-
mak üzere icarei vahide ile kiralayacak bir talîb de bulunmaz, istibdali de mümkün olmazsa o akarın arsası hâkimin reyile, veüyyüTemrin izniyle
mu-kataaya rabt edilerek o suretle kiraya verilebilir.
458 - : îcarei vâhideli bir vakıf akarı,    mütevellisi    vâkıfının şartına muhalif olarak icareteyn suretiyle kiraya veremez, verirse sahih ve mute ber
olmaz. Velev ki bu huşusda    müste'cire bir    sened de verilmiş olsun. Bfchcetül'fetâva.
Şu kadar var ki böyle bir va£&,' harab olub tamirine kâfi gailesi mev-cud olmadığı gibi kirası mukabilinde tamirini deruhde edecek bir müste'eir de
bulunmasa,, mütevellisi hâkimin re'yi ve veliyyüTemrin izniyle bunu ica reteyn suretiyle kiraya verebilir. Çünkü vakıflar hakkında enfa' ve eslâh
olan cihet, iltizam edilir.



Ahiren Türkiyede mukataalı ve icareteynli vakıf usulü menedilmişdir. (114) üncü meseleye müracaat!.
459 - : Bir müddet tayin edilmeksizin bir çahsa İcar ve ferağ ile intikali tecviz edilmiş bir kısım vakıf akarlar da vardır ki bunlara, muayyt-n
müddetlerle icareye verilen vakıflardan tefrik için «icarei vahidei kadimeli adı verilmişdir. Bu yoldaki muamele, esasen fıkha muhalifdir,  Bunlar

bir nevi mukataalı vakıf emekdir. 
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Mukataalı  Vakıflar  :
 
460 - : Mukataalı vakıf. bir akarm arsası vakıf olub üzerinde bulunan binalar, ağaçlar, veya asmalar  =  bağ kütükleri bu arsanın mutsamfınm mülkü
bulunur.
Binaenaleyh bu arsada da mülk gibi veraset hükmü cereyan eder. Yani bu arsa, mutasarrıfının vefatiyle asabadan veya zevil'erhamdan vesaireden
olan vârislerinin tasarruflarına meselei mirasiyyeleri nisbetinde meccanen dahil olur. Yoksa mutasarrıfının bilâ veled vefatiyle üzerindeki ebniye ve
saire vakıf namına zabt edilemez.
Maamafih bazan mukataalı vakıf bir arsa üzerindeki binalar, ağaçlar, veya asmalar da mâlikleri tarafından bir cihete vakf edilebilir. Bu hakir o
arsanın mukataası, bu binalar ve saire vakfı tarafından verilmek lâzım gelir. Hayrüddinirremlî, NeticetüTfetâva.
461 - : Mukataalı vakıf yerler, üzerlerindeki binalara ve saire tabidirler. Binaenaleyh bu binalar ve saire her kimin mülküne girerse bunlara tebean o
vakıf yerler de anın uhdei tasarrufuna girmiç
Meselâ : mukataalı vakıf bir arsa üzerindeki bina, mâliki tarafından satılınca bu, arsa da müşterinin tasarrufuna girer, mütevellinin iznine ve ayrıca
ferağ muamelesine hacet yoktur.
Şu kadar var ki : bu binanın sahibi bunu satarken vakıf arsasını kendi tasarrufunda ibka eylediğini sarahaten dermeyan etmiş bulunursa bu arsa
müşterinin tasarrufuna geçmiş olmaz,
Kezalik bu arsanın mutasarıfı, bunu mütevellinin izniyle başkasına ferağ edib de üzerindeki mülk binasını veya ağaçlarını sattığını tasrih etmese
rnücerred bu ferağ ile o bina veya ağaçlar mefruğun lehe satılmış olmaz.
462 - :  Mukataalı vakıfların    ferağlarında    mütevellinin izni  şartdır. Aksi takdirde ferağ, sahih olmaz.
Binaenaleyh bir kimse, tasarrufunda bulunub üzreinde ebniye, eşcar ve saire bulunmayan veya üzerindeki ebniye ve saire başkasına aid bulunan
mukataalı vakıf bir arsayı mütevellinin izni olmaksızın âhara ferağ edemez.
Kezalik bir kimse, tasarrufunda bulunan mukataalı vakıf bir arsa üzerindeki mülk ebniye ve sairesinin satmayıb yalnız o arsayı başkasına ferağ
etmek istese bu ferağ, mütevellinin iznine mütevakkıf bulunur. Bu izin istihsal edilmedikçe ferağ, muteber olmaz. Çünkü mütevellinin izni, ferağı
mütemmim ve musahhihdir. Camiül-icareteyn.
463 - : Mukataah vakıf bir arsa üzerindeki hane, dükkân, bağ, bahçe gibi bir akar başkasına hibe edilmek istenilse bu hibeden evvel mütevellinin
izniyle o arsanın mevhubün lehe ferağ edilmesi lâzım' gelir. Mütevellinin İzni şarttır, bu izin bulunmadıkça hibe sahih olmaz. Meğer ki vâhib, henüz
çocuk bulunan mevhubün lehin velisi bulunsun. Bu takdirde bu arsayı bu çocuğa işhad ederek hibe eylemesi kâfidir. Bu hibenin sıhhati, arsanın
ferağ edilmesine tevakkuf etmez,
Kezalik bir kimse, yeri arzı miri, ağaçları kendi mülkü olan bahçesinin arsasını veliyyüTemrİn İzniyle bir şahsa ferağ etdikden: sonra o ağaçları da o
şahsa hibe ve teslim etse bu hibe. sahih olmuş olur. Fetavayi Ali Efendi.
464 - : Mukataah vakıf arsa üzerindeki mülk binalar, ağaçlar, veya kütükler, müştereken mutasarrıfları arasında taksim edilince bunlara tebean üisa 
mütevellinin    iznine mütevakkıf olmaksızın    taksim edilmiş olur. Amma ebniye ve saireden hâli olan mukataah vakıf bir arsanın hissedarlar
anısında taksim edilebilmesi için mütevellisinin izni şartdır.
465 - : Mukataah vakıf bir arsa üzerinde binadan, ağâcdan .veya üzüm çubuklarından eser bulundukça o arsaya, bu bina ve sairenin mâliki
mutasarrıf olur.                                                                  -
Kezalik böyle bir arsa hâli kaldığı halde mutasarrıfı, mukataai kadime-sir.i "akü. ve zamaniyle eda etdikce bu arsa, mukataasının feshiyle elinden a
ti namaz.
Fakat arsa hâli kaldığı ve mukataai kadimesi de vakfı tarafından verilmediği takdirde mütevelli, mukataayı fesh ile o arsayı mutasarrıfının elinden
a'jrak başkasına icra ve tevfiz edebilir. Neticetül'fetâvâ, Fetevâyı Ali Efendi.
466 - : Üzerinde mülk bina, ağaç veya asma bulunan mukataah \ukıV arsanın kadimen tahsis edilmiş olan mukataası,  hal ve zaman nazarun <>
arsanın ecri mislinden noksan bulunsa bu mukataa, ecri misline muâdil bir mikdarda arttırılabilir.
(3 Zilkade 1295 tarihli Tevsii İntikal Kanununa göre de böyle bir mukataa, satış, ferağ ve intikal zamanlarında haddi lâyıkına iblâğ edilir.)
467 - : Mukataah vakıf bir arsa üzerindeki binalar, ağaçlar menkulât-dan sayılır, haklarında emvali menkule muamelesi cari olur. Binaenaleyah
bunlarda şuf*a cereyan edemez. Nitekim sırf vakıflarda da r>uf'a cari değildir. Yahya Efendi.
468 - : Evkafı sahihadan olan mukataah bir arsa, ebniyeden, eşeardan, gürûmdan hali olunca mutasarrıfının vefatında yalnız erkek v kız  evlâdına
müsavat üzere intikal eder. Sair vârislerine intikal etmez. MecmaüTenhîir.
Arsasiyle beraber üzerindeki ebniyesi ve sairesi de vakıf olan mukataah yerler hakkında da hüküm böyledir. Mutasarrıfları bilâ veled vefat edince
bunlar vakfına avdet eder, yoksa mutasarrıfının, meselâ pederine veya validesine intikal etmez. Fetavayı Ali Efendi.
Bilâhare Türkiyede intikal kanunîariyle bu gibi vakıfların intikali tevsi edilmişdir. Feraiz bahsine müracaat!,..
469 - :  Mukataah vakıf bir arsa, tahsisat kabilinden, bulunursa arazii milİiyeden madud- olacağı cihetle intikali Arazi Kanununa fcabi bulunur.
470 - : Arsası mukataah olarak bir zatın, binası da başka Bir zatın vakfı olan bir akar, üzerindeki bina yanıb sırf arsa halinde kalsa bina
.mütevellisinin binayı tekrar yapabilmesi, arsa mütevellisinin iznine tevakkuf eder; Neticetül'fetâvâ.
471 - : Bir vakıf arsa üzerinde birisinin mülkü olan bina yanıp sırf arsa kalmakla  bu arsayı mütevellisine teslim etmek istese    kendisine kelevvçî
mukataa ile mutasarrıf ol diye cebr olunamaz. Feyziyye.
472 - : Kadimen icareteynli vakıf bir mahal mekteb veya hastahanc gibi umumi bir müessese ittihaz edilse mütevellinin reyi ve veiiyyül'eınrin
izniyle mukataaya rabt ve tahvili lâzım gelir.



(Böyle umumi bir müessese haline ifrağ edilen icareteynli vakıf bir' mahalde ferağ, intikal, mahlûliyct gibi muameleler cereyan ecSemiyeceği
cihetle bu yüzden vakfı mutazarrır olur. Bu zararı telâfi için o mahallin tahriri emlâk defterinde yazılı bulunan muhammen bedeli, her kaç kuruş ise
her bin kuruşda senevi on kuruş hesabiyle mukataa tahsis edilmesi 16 ramazan 1299 tarihli bir irade ile evkafça usul ittihaz edümişdir.
Binaenaleyh muhammen bedeli meselâ : on bin kuruş olsa senevi- yüz kuruş mukataa tahsis edilmesi lâzım gelir.)
473 - : Mukataah vakıfların bir kısmına mukataai kadimeli evkaf de-nilmekdedir ki bu, fıkhî bir tabir oîmayıb vakfa ve intikale aıd bazı'ia-nunlarda,
ve nizamnamelerde müstamel bulunmuşdur. Bunun mahiyeti, ya mutlaka mukataah vakıflardan ibaretdir. Yahut arsası muktaaaya merbut vakıf
olduğu gibi'üzerindeki bina ve saire de bir cihete meşrut ve icareteyn suretiyle tasarruf olunan bir vakıf dan ibaretdir.

Türkiyede bu kabil vakıflarda ferağ ve intikal muamelesi kabul edilmişdir. Feraiz bahsine müracaat!. 
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İcareteynli Vakiflar :
 
474 - Bir vakıf  akar, icareteynli bir hâle getirilmek için tâlib olan kimseden icar ve tefviz olunacağı zaman evvelâ (icarei muaccele) adiyle o
akarın kıymetine yakın bir meblâğ peşin olarak vakıf iijn alınarak bununla o akar imar edilir. Ve bu muaccele, vakfın sair masarifine de, meselâ
mütezikasımn vazifelerine de sarf olunabilir. Mütevelli, ben bununla vakıf namına akar iştira edeceğim diyemez. Çünkü bu muaccele, asıl vakıfdan
sayılmaz. Belki vakfın gailesinden sayılır.
Badehu her sene nihayetinde de (icarei müeccele) namiyle cüz'î bir meblâğ alınmak üzere o talibe tefviz ve teslim olunur .Netictülftâva, Ebül' hayr.
(90, 113) üncü meselelere- müracaat!.
475 - : tcareteynli vakıf yerlerin rakabesi vakfı canibine; yalnız tasar. rufu da bil'icareteyn müstecirine aiddir. Bu müstecir, ber hayat oldukça bunda
dilediği gibi tasarrufda bulunur, meselâ : bunu başkasına ferağ edebilir, veya bunu kendi hesabına başkasına kiraya verebilir. Vefat edince de erkek
ve kız evlâdına bilâ bedel müsavat üzere intikal eder. Bilâ veled vefat edince de mahlûl olarak vakfına avdet eder.
Şu kadar var ki Türkiyede muhtelif tarihlerde neşredilen intikal kanun lariyle bu gibi vakıf yerlerin sair bir kısım vârislere intikali de kabul edil-
mişdir. Bu intikal ashabından hiç bir kimse bulunmadığı takdirde mahiui olarak vakfı tarafından peşin bir bedel mukabilinde başkasına ferağ edilir
ve her sene icarei müecce       de istifa olunur. Feraiz bahsine müracaat!..
476 - : Bir müteveffanın borcu, uhdei tasarrufundaki icareteynli vakıfdan istifa edilemez. Çünkü dainlerin haklan mülk terikeye teallûk* eder, bu
vakıf ise medyunun mülkü değildir, o bunun müste'cipidir. Mecmua! Cedide.
477 - : Mefkudlam vefatları hakikaten veya hükmen sabit olmadıkça uhdei tasarruflarmdaki icareteynii vakıf akarlar,    ashabı    intikalden olan
vârislerine intikal etmez. (553) i\ncü meseleye müracaat!
478 - : Biribirine vâris olabilecek kimseler bir gemi içinde bulunarak gark olsalar, veya bir bina içinde bulunarak yıkılmasiyle    ankaz altında
kalsalar, veya bir bina içinde yansalar  da  hangisinin  evvel vefat etdiği bilinmece biribirine vâris olamayacakları gibi uhdei tasarruflarındaki
icareteynli vakıflar da birinden diğerine intikal etmez. Belki her birinin uhdesindeki icareteynii vakıf, kendisinin ber hayat olub intkal eshabmdan
bulunan sair vârislerine intikal eder.
479 - : îcareteynli bir vakıf akarın mutasarrıfı o akan kiraya verib başka bir beldeye gitdikde vakfın cabisi o akarın müterakim müeccelesini
müste'cirden isteyemez. Çünkü bu müste'cir    .bunun edasını    iltizam etmiş değildir. Dürer.
480 - : îcareteynli bir vakıf akarın mutasarrıfı, başka bir beldeye gidib orada vefatı şayi olduğu ve  eshabı  intikalden kimsesi  bulunmadığı veya
bulunduğu bilinemediği cihetle mütevellisi o akarı mahlûl oldu zanniyle başkasına muaccele) misliyyesiyle tefviz etdikden sonra mutasarrıfın ber
hayat olduğu veya kendisi Ölmüş ise de intikal ashabından vârisi bulunduğu tebeyyün etse bunlar o akarı tev.fiz eden şahısdan geri alabilirler. O
şahıs da vermiş olduğu muacceleyi mütevelliden istirdad eder. Bununla beraber mutasarrıfın veya vârislerinin bu tevfize icazet vererek o
muacceleyi kendileri için artmaları da eaizdir.
481 - : Îcareteynli vakıf bir akarın    hissedarlarından    bazıları vefat edib de hissesi rnahlûl kalınca bakılır. Eğer bu   hisseyi diğer   hissedarlar,
muaccelei misliyyesiyle tefevvuz ederlerse o veçhile muamele yapılır.    Ve eğer hissedarlar, bunu tefevvuzdan imtina edip kendi hisseleriyle.
beraber satılmasına da razı olmaz ve bu hissenin ifrazı kabil ve başkasına    tefvizi vakıf hakkında nafi bulunursa mütevelli, bu hisseyi ifraz edip   
muaccelei misüyesiyle bilmüyazede talibine tefviz edebilir. Fakat itirazı kabil olmazsa mûhâyee usuîü cereyan eder.
(Bu meseleyi üçüncü cilt Düsturan 440 inci sahifesinde mahlûl  vakıf meskenlere ve menzillere dair 19 Zilhicce 1288 tarihli bir nizamname
nâtıkür.)
482 - : îcareteynli bir vakıf akarın   mutasarrıfı, o akarın binasını yıkıb .enkazını satamaz, istihlâk edemez, şayed satar veya istihlâk ederse o binanın

mebniye kıymetini vakıf için mütevelliye zamin olur. Çünkü bu mutasarrıf, bu vakfın yalnız menfaatine mâlikdir, rakabesine mâlik değildir. 
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Vakıf Yeklerin Kiraya Verilmesi :
 
483 - : Vakıf  yerlerin  kiraya verilmesi hususunda  vakfiyelerdeki  şeraite mümkün oldukça riayet lâzım gelir.
Binaenaleyh §u kadar müddetle kiraya verilmesi meşrut olan bir vakıf akarı o nıüddetden ziyade noksan bir müddetle kiraya vermek caiz değildir.
Meğer ki bu şarta riayet, vakıf için muzip olsun. (455) inci meseleye müracaat!.
484 - : Bir vakfın mütevellisi mevcud iken anın akarını hâkim, kiraya veremez. Velev ki o mütevelli hâkim tarafından nasb edilmiş olsun. Çünkü
mütevellinin velayeti hassası vardır. Velayeti hassa ise hâkimin velayeti âmmesinden daha kuvvetlidir.
485 - : Vakıf yerler, ecri misilleriyle kiraya verilirler. Binaenaleyh mütevelli, vakıf bir yeri ecri mislinden fazlaya veya tam ecri misliyle kiraya
verirse kira, sahih olur. Ecri mislinden noksan bir ücretle kiraya verirse bakılır. Eğer bu bir noksanı yesir ise kira yine sahih olur, amma.bir noksanı
fahiş ise sahih olmaz.
Kira hususunda noksanı yesir, beşde bir mikdarından aşağı olan noksandır. Noksanı fahiş de beşde bir.mikdarından ziyade bulunan noksandır.
Meselâ : bir vakıf hanenin ecri misli ayda on beş Ura olduğu hâlde on liraya giraya verilse sahih olmaz. Bu halde mütevelli, bu vakıf haneyi ya



evvelki müste'cirine veya başkasına ecri misliyle tekrar kiraya verebilir. Feyziyye, Haniyye.
486 - : Mütevelli bedeli icarenin ecri misilden dûn olduğunu, müste'cir de ecri misi olduğunu iddia etse ziyadeyi inkâr etdiği için söz maalyemîn
müste'cirin olur, mütevelli iddiasını' beyyine ile isbat-etmek lâzım gelir. Tenkih.,
487- : Mütevelli, vakfın akarını ecri mislinden noksanı fahiş ile kiraya verse ecri mislin ikmali lâzım gelir. Bu halde kiracı bunu ikmalden kaçınırsa
mütevelli,  kirayı fesih ile o akarı ecri misliyle başkasına kiraya verir. Kiracı  o  akarı  bu  fesihden mukaddem  bir  müddet  istimal  etmiş  olunca
kendisinden bu müddet için ecri misi ahmr.
Bu mesele, Hassaf'a göredir. Bununla da fetva verilmişdir. Fakal-Mu-hammed îbnül'fadla göre bu kiracı gâsıb hükmündedir, kendisine "ecri misi
lâzım gelmez, belki hakkında gâsıb hükmü cereyan eder.  Ahkâmüssıgar.
488 - : Vakıf için kiralanacak şey de ecri misliyle kiralanır. Binaenaleyh bir kimseğ mütevellisi olduğu bir vakıf için lâzım gelen bir
şeyi ziyadei yesir ile isticar etse sahih olur. Fakat ziyadei fahişe ile isticar etse sahih olmaz.
Kira hususunda ziyadei yesire beşde bir mikdarından az olan ziyadedir. Ziyadei fahişe de beşde bir mikdan ve daha ziyade olan mikdardır.
Meselâ : bir mütevelli, vakfı namına ecri misli ayda on lira olan bir yeri, on iki liraya isticar etse sahih olmaz. Behcetül'fetâvâ.
489 - : Bir vakıf akar, bir müddet için ecri misline müsavi bir bedel ile kiraya verildiği halde bazı kîmseler, ligarazin bu bedelden ziyade ile kiraya
talib olsalar, meselâ : vakıf bir hamam ecri misli olan şehri elli lira ile meşru suretde kiraya verilmiş iken bir kimse altmış beg liraya talib çıksa buna
itibar olunamaz. Bu teannüt ve izrar kasdine mukarin olduğundan makbul değildir.
Fakat bu müddet esnasında nâsın rağbeti artıb o akarın ecri misli pek ziyade (ziyadei fühişe ile) artsa mütebaki müddet için kiracı üzerine bu artan
ecri misli ikmal lâzım geiir. Bunu ikmale razı olmazsa mütevelli, kirayı fesih ile'o akarı başkasına ecri misliyle kiraya verir. Çünkü vakfı zarardan
siyanet lâzımdır. Müfta bih olan budur. Fakat diğer bir kavle nazaran ecri mislin artmasından dolayı mütevelli, icareyi nakz edemez. Çünkü ecri
misi, ancak akdi icare vaktinde itibare alınır.
Maamafih mütevelli, kirayı fesh etmeyib de müddet nihayet bulursa müstecirden fazla bir şey . istenilemez, yalnız vaktiyle tesmiye edilen kira
bedelini vermekle mükellef olur.
Bu hususda ziyadi fahişeden maksad, tesmiye edilen bedelin yarısı kadar olan ziyadedir. Haniyye, Hidaye, Tenkihi Hâmidî, Fetavayı Hayriyye.
Şafiîlerce de mütevelli, vakfın akarım, bir muayyen şahsa veya bir cihete icarei sahihe ile icar etdikten sonra müddet içinde kira bedelleri artsa veya
ziyade ile kiraya talibler zuhur etse - asah olan kavle göre - akdi icare münfesih olmaz. Nitekim satılan bir şeyin bilâhare kıymeti artmakla satış
muamelesi mürtefi olmaz. Tuhfetülmuhtac.)
490 - Bir vakıf yer, meselâ üç sene müddetle ve ecri misline muadil bir bedel ile kiraya verildikden bir müddet sonra kira bedelleri tenezzül etse
bundan dolayı bu vakfın icaresi fesih edilemez. Hindiyye.
491 - : Vakıf bir yerin tahakkuk edecek bir zarurete mebni ecri mislinden noksan bir bedel ile, gabni fahiş bile olsa kiraya verilmesi caiz olur.
Tamire muhtaç olub gailesi bulunmayan vakıf bir yerin müste'ciri tarafından tamir edilmek üzere kiraya verilmesi gibi. Ki buna mersadh akar
denir.
492  - : Vakıflarda da icarei müzafa caizdir.
Binaenaleyh vakıf bir akar, meselâ gelecek ayın ihtidasından itibaren icareye verilebilir. Bunu artık âkidîerden biri, henüz vakti gelmedi diye fesh
edemez. Tenkihi Hâmidî.
493 - : Bir mütevelli, kiraya vermiş olduğu bir vakıf akarın akdi ica-resini, vakıf hakkında enfa' olmadıkça fesh ve ikale edemez, ederse sahih
olmaz.
Fakat bir vakfın müstecirinden vakfa zarar vuku bulacağı tebeyyün ederse icare fesh edilir. Meselâ : müstecir, isticar etdiği akarı tahrib ettiği halde
mütevelli, men'ine kadir olmasa hâkime müracaatîe icareyi fesh etdirir.
494 - Vakıf hakkındaki icare, sahih olsun, fâsid olsun, menfaati istifa ile veya menfaati istifaya temekkün ve iktidar bulunmakla ücreti' müstelzim
olur.
Meselâ : bir kimse sahihen isticar etmiş olduğu vakıf bir mez'reayı ekmeyib muattal bıraksa kirasını vermekle mükellef bulunur. Yoksa bundan
bilfi'l istifayı mehfaatde bulunması şart değildir.
Kezalik bir vakıf akarda akdi icare fâsiden vuku bulsa da kiracı üzerine, menfaati istifa edince baligan mâ beleğ ecri misi lâzım gelir. Yoksa sırf
emîâkae olduğu gibi ecri mislin tesmiye edilen bedeli tecavüz etmemesi şart değildir.
Bu fesad, gerek bedelin meçhul veya tesmiye edilmemiş olmasından ve gerek sair sıhhat şeraitinin  bulunmamasından  neşet  etsin  müsavidir. 
Hindiyye, Reddi Muhtar.
495 - : Bir vakıf akar, icarei bâtıla ile kiraya verilmiş olsa bile yine kiracı üzerine istimal etmekle ecri  misi lâzım  gelir.
496 - : Bir vakıf akar, harab olub mütevellisi imaretinden âciz kalınca bunu hâkim, icareye verib kirasından tamiratını yapar, mamur bir hâle gel-
dikden sonra mütevellisine iade eder. Hindiyye,
497 -  : Bir kimse mütevellisi  bulunduğu  vakıf  bir yeri  kiraya  verib tamiratını müsteciri üzerine şart etse icare bâtıl olur. Çünkü tamirat mik-darı
meçhuldür. Fakat tamirata sarf edilecek meblâğın mikdarını tayin ve bunun tamirata sarf edilmesi için kiracıya emr ederse icare sahih olmuş olur.
Hindiyye.
498 - : Bir kimse vakıf etdiği bir akarın şehrî şu kadar kuruşdan ziyade bedel ile kiraya verilmesini şart etmiş  olsa da mütevelli, o akan bundan
ziyade olan ecri misliyle kiraya verebilir. Çünkü vakfın menfaatini müstelzimdir,                       
409 - : Vakıf bir yerin kira bedeli, müstecirin zengin olan medyunu üzerine havale edilebilir. Mütevellinin bu haveleyi kabulü caizdir. Maama-fih
bu halde kira bedeli için ayrıca bir kefil alınması evlâdır.  Hindiyye.
500  - : Vakıf bir yer, borç mukabilinde terhin edilemez. Binaenaleyh bir vakıf yeri mütevellisi, birisine terhin edib de mürtehin
o yerde ikamet etse üzerine ecri misi lâzım gelir. O yer, gerek ist.iğlâl için hazırlanmış olsun ve gerek olmasın. Fetvaca muhtar olan budur.
Hindiyye.
501 - : Bir vakıf akarın mütevellisi,    başka bir beldede bulunmakla müsteciri, onun tamire muhtaç olan yerlerini hâkimin emriyle vakfa rücu etmek
üzere kendi malinden kaderi maruf meblâğ sarf ederek tamir etse masrufunu kirasına mahsub edebilir. Ali Efendi Fetâvâsı.



502 - : Bir vakfın arazisini mütevellisi,  mevkufun aleyhim hakkında enf a   ve eslâh olmak şartiyle * muayyen müddetlerle, meselâ üç sene
müddetle müzareaya verebilir, bu caizdir. Şu hadar var ki bu müzareada nâsın aldanamayacağı kadar muhabat bulunmamalıdır. Hindiyle.
503 - : Vakıf bir mezrea, ziraat İçin kiraya verilmiş olduğu halde henüz ekinler yetişmeden kira müddeti nihayet bulsa ekin yetişinceye kadar
mezrea müstecirin elinde ecri'misliye ibka edilir.
504 - : Bir vakıf arazinin müstciri, o araziye zarar vermemek şartiyle mütevellisinin iznini almaksızın ağaç ve kürüm dikebilir. Fakat mütevellisinin
izni olmaksızın orada havz yapamaz, hafriyatda bulunamaz. Bunların yapılmasında bir zarar yok ise mütevelli izin verebilir. Meğer ki mûs-tecirin o
arazide « meşeddi müske > denilen bir hakkı kararı bulunsun, o takdirde vakfa muzir olmamak üzere müstecir, havız ve saire vücude getirebilir.
Dikilecek ağaçların müstecir ile vakıf arasında müşterek olmak Üzere dikilmesi, vakfa daha faydalı olacağından bazı yerlerde mutad bulunmusdur.
Reddi* Muhtra.
505 - : Bir vakıf akarın müsteciri, o akarda «kirdar» veya «müşeddi müske» .gibi bir hak ki karara mâlik bulunsa, meselâ orası mülk ağaç-lariyle
tamamen meşgul bulunsa icarenin hitamında o akarı ecri misliyle kiraya başkalarından evlâ olur,  o yerin başkasına kiraya  verilmesi caiz olmaz.
.Çünkü bu suretle hem vakfın hukuku korunmuş,  hem de müstecir zarardan vikaye edilmiş olur. Hindiyye, Tenkihi Hâmidi.
506 - : Bir kimse fukaraya meşrut vakıf bir araziyi mütevellisinden kiralayarak üzerine gübre atdıkdan ve kendisi için ağaç dikdikden sonra vefat
etse ağaçlar vârislerine intikal eder, bunları kal' etmeleri lâzım gelir. Gübrenin araziye vermiş olduğu kuvvetden dolayı vârislerin vakıfdan bir şey
istemeye hakları olmaz. Hindiyye.
507 -  : Bir  kimsenin  mukataa ile uhdesinde bulunan  vakıf  bir yer üzerindeki bağı timar edilmemek yüzünden harab olub asla çubuk ve kütükleri
kalmadığı gibi vakfı canibine üç sene kadar mukataası da verümese mütevelli,  o yeri  başkasına  tapu ile tefviz edebilir.  Camiüi'icareteyn.
508 - : Bir kimse, bir vakıf arsayı muayyen mikdar ücreti muaccele ve müeccele ile mütevellisinden isticar etdikden sonra bir kaç sene zabt edib de
müeccelesini inad ederek mütevellisine vermese, bu arsadan verdiği muaccele mikdarı intifa etmiş olduğu takdirde mütevelli, bunu kendisinden alıp
başkasına icar edebilir. Camiül'icareteyn.
509 - : Bir kimse,, icarei muaccele ve müeccele ile mutasarrıf olduğu bir vakıf haneyi yandıkdan sonra tekrar yapdırmadığı gibi arsasının sekiz on
senedenberi müeccelesini de inad edib vakfına vermese mütevelli,  bu arsayı andan ahb başkasına kiraya verebilir. Camiüricareteyn.
510 - : Bir kimse başka bir beldeye gidib icarei muaccele ve müeccele ile tasarrufunda bulunan bir vakıf yerin, meselâ dükkânın müeccelesini üç
dört sene vakfı canibine göndermese mütevellisi, onu başkasına icar edebilir. Camiüricareteyn. Hattâ böyle bir müstecir, üç sene icarei müecceleyi
vakfa vermese mütevelli ; bu üç sene için vakfın ecri mislini kendisinden istifaya müstahik olur. Ceridei ilmiyye.
511 - : Nâsın intifa ve istimaliyle mütefavit olmayan bir vakıf akarı müsteciri, müddet içinde başkasına icareye verebilir. Mütevelli, kira bedelini
kendi müstecirinden ister, yoksa ikinci müstecirden isteyemez. Birinci müstecir, bu akarı evvelki bedele muhalif bir cins bedel ile kiraya vermiş,
veya bu akarda bina ihdas etmek gibi bazı tasarruflar yapmış ise vereceği kira bedelinden fazla alacağı bedel, kendisine tîyb olur, ve illâ olmaz. Bu
ziyadeyi fakirlere tesadduü etmesi vâcib olur. Tenkihi ifâm idi, Fetavâyı Hayriyye.
512 - : Vakıf gediklerin bir kısmı  icarei vahidelidir ki bunların mutasarrıflarından seneden seneye muayyen bir mikdar K'ra bedeli alınır, ve bu
gedikler temessük ile tasarruf olunur. Bir kısırn vak.F gedikler de hem icarei muacceleye, hem de icarei vâhideli adiyle bir icarei müeCceleye tabi
bulunmuşdur. Bunların bir şahsa tefvizi zamanında   .kendisinden peşin bir ücret alındığı gibi seneden seneye de müeccele diye bir mikdar ücret
alına gelmişdir. Bunlar icareteynli vakıflar gibi tedavül etmekde bulunmuş, ve bu' gedikler de ferağ ve intikal muamelâtı kabul edilmişdir.
(Birinci Sultan Hamidin vakfından han odaları ile İkinci Sultan Mahmud vakfından bakkal, hallâc ve arpacı ve keseci gibi bazı esnafa aid gedikler,
icarei vâhideli bulunmuşlardır.
Bezmi Âlem Valide Sultan vakfından bahçe ve gömlekhane ve'su değirmeni gedikleri de hem icarei muaccele, hem de icarei müeccele suretiyle
tasarruf olunan gediklerdendir. TavzihüTmüşkilât fî ahlkâmil'intikalât. (Ül. 92) nci meseleye müracaat.)
513 - : Fukaranın bilâ ücret ikametleri için vakıf ve şart edilen yerierde hâkimin tevcihiyle oturan    fakirlerden mütevelli, ücret    isteyemez. Şayed
ücret  isteyib onlar  da lâzım  gelir  zanniyle  bir   mü,ddet  mütevelliye  kira bedeli verecek olsalar, bunu bilâhare     mütevelliden  islirdad    
edebilirler. Çünkü vâkıfın şartı, şariin nassı gibi vacibürriayedir
514 - : Süknasi mevrut olan birvakıf yeri,  ne  mütevellisi ve ne de meşrutun lehi başkasına kiraya veremez. Çünkü bu akarın ayninde tasarrufa
salâhiyetleri yokdur.  Fakat vakıfça  bir zaruret  veya  maslahat  tahakkuk ederse kiraya verilebilir. Harab olub  da meşrutun  lehin  tamir etmemesi
gibi.
Maamafih böyle bir yeri meşrutun lehi başkasına iare edebilir. Çünkü ariyet, müsteir için bir hak îcab etmez, müsteîr, bir misafir mesabesindedir,
îcare ise böyle değildir. Müstecir için bir hak icab eder, şartı vâkıf ise buna muhalifdir. Dürer, Tenkihi Hâmidî.
515 - : Süknası meşrut bir  haneyi,  münhasıran  meşrutun  lehi  olan kimse, şartı vâkıfa muhalif olarak bir müddet başkasına kiraya verib ücretini 
almış     bulunsa     bu ücret     kendisinin     olur.     Mütevelli     bu ücreti vâkıf için taleb edemez. Çünkü men lehhüsükna, gâsib hükmünde
olacağmdan bu ücret kendisinin olur. Şu kadar var ki bu, tenaısirie tiyb olmaz. Bazı ulemaya göre bunu tesadduk etmelidir. Bazı ulemaya göre de
bunu vakfına red eylemelidir. Tenkihi Hâmidî.
516 - : Bir mütevelli, bir vakıf akan birine ecri misliyle kiraya vermek
istedjkde gailesinin meşrutun lehi olan kimse, «bu akarın gailesi bana meşrut olmakla bunu ben istimal ederim başkasına kiraya verdirmem» diye
müte velliyi kiraya vermekden men edemez.
517 - : Bir vakıf akarı, gailesinin meşrutun lehi olan kimseye kiraya vermek şahindir. Meselâ : bir vakıf hanenin gailesi, kısmen bir camii şerifin
imamına meşrut bulunsa  bu haneyi o imama kiraya  vermek ve kira bedelini gaileden müstahik olduğu fhikdara mahsub etmek sahih olur. Elveciz.
518 - : Bir kimse mütevellisi bulunduğu bir vakfın akarını, ecri misliyle de olsa nefsi için bizzat isticar edemez. Çünkü bir şahıs akdi icarenin iki
tarafına tevellide bulunamaz. Fakat müracaat edeceği hâkim tarafından ecri misliyle kendisine icar edilebilir, bu sahihdir. Haniyye.
Bahri Raikde deniliyor ki : bu icar, vakıf hakkında hayırlı bulunmak şartiyle sahihdir. Fetva  da bu veçhiledir.
519 -  : Mütevelli,   vakıf  aakn   lehine     şahadetleri  kabul  olunmayan akribasma,  meselâ  evlâdına  veya  zevcesine  icar  edemez.  Böyle  bir 
icar, ecri misliyle de olsa sahih olmaz. Çünkü bunda töhmet vardır.
Bu mesele, İmamı Azama göredir. Müfta bin olan da budur. Imameyne göre ise bu' icar. caizdir. Fakat bu gibi akribaya ecri mislinden ziyade ile



icar, îmamı Azama göre de caizdir. Hindiyye, Mecmaül'enhür. Behcetül'fe-tâvâ.
520 -  :  Mütevellinin  veya  hâkimin  vefa', etmesiyle veya  azl  olunr.ıa-sîyle vakıf namına yapmış olduğu akdi icar.e münfesih olmaz. Çünkü icarc
vakıf  namına yapılmışdır.   Akidin  vefaliyle butlanı   'âzın:  gelme Nitekim kiraya vekil olanın vefatiyle de kira bâtıl olmaz. Tenkihi Hânvdi.
Bizzat vâkıfın yapmış olduğu böyle bir akdi icarede vefatiyle istihsa-nen münfesih olmaz. Fakat kıyasa nazarim münfesih olur. IŞ'ou Bckril'iskâf.
bunu ahz etmişdir.  Hindiyye.
521 - : Bir mütevelli, vakfın akarâtını kiraya verib de henüz kira bedellerini toplamadan vefat etmekle veya azl utanmakla yerine başkası mütevelli
tayin edilse bunları toplamak salâhiyeti bu yeni mütevelliye aid olur. Çünkü sâbik mütevellinin velayeti vefatiyle veya azliyle münkati oîmusdur ve
bu akarât, vakıf namına kiraya verümişdir. Kinye, Nakdül'vesâil, Beh-cetül'fetâva.
522 - : Bir mütevelli, muayyen bir müddetle kiraya vermiş olduğu vaki' akaratm o müddete aid kira bedellerini tamamen kabz etmiş oldukdan sonra
vefat etmek veya azl olunmakla yerine başkası mütevelli tayin edilse bu yeni mütevellinin zamanına müsadif müddet için tekrar kira bedeli
istemeğe hakkı olamaz. Çünkü sabık mütevellinin kabziyle kiracının zimmeti beri ol-muşdur. Şu kadar var ki sabık mütevellinin bu bedelleri kabz
etmiş olması sabit olmak lâzımdır. Tenkihi Hâmidî.
523 - : Bir vakfın mütevellisi o vakfı kiraya verse veya onda başka bir tasarrufda bulunsa da bunu bir sâkke - mukaveleye rabt etmek istese kimin
tarafından, yani  :  vâkıf tarafından mı, yoksa hâkim tarafından mı müteevlli olduğunu mukavelenamede yazması lâzım  gelir.  Eğer  bunu
yazmazsa mukavelename fâsid, yani ihticaca gayri salih olmuş olur.  Vasi do böyledir. Hangi cihetden vasi olduğunu tasrih etmesi lâzımdır. Çünkü
vasilerin hükümleri, kendilerini vasi tayin edenlere nazaran ihtilâf eder.
Fakat bir mütevelli veya vasi, hâkim tarafından mütevelli veya vasi layin edilmiş olduğunu yazdığı halde hâkimin adını yazması mukavelenamenin
sıhhatine halel vermez. Çünkü bununla tevliyet veya vesayet ciheti bilinmiş olur. Hâkimin kim olduğu da o vesikanın tarihine müracaatla anlaşılır.
Haniyye.
524 - : Bir kimse bir mütevelliden malûm zevata mevkuf bir akarı isticar edib de senedinde  «Fülân oğlu fülân,  şöyle  demekle meşhur olan fülân
zata mensuz evkafın mütevellisi fülân ibni fülândan şu akarı isticar etdi» diye yâzıb da vâkıfın asıl adını tahrir ve tarif etmese bu sahih olmuş olur.
Nitekim : «Malûm zevata meşrut bulunan fülân vakfın mütevellisi fülân ibni fülândan şu vakıf akarı kiraladım» tarzında yazdığı takdirde de sahih

olur. Haniyye. 
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İcareteynli Vakıf Akarların Ferağ Ve Tefvizi  
 
525 - : Icareteynli vakıf yerlerin mutasarrıfları, bu yerleri gerek bir bedel mukabilinde ve gerek diğer bir mal ile mübadeleten ve gerek meccanen
başkasına ferağ edebelirler.
Binanaleyh bir kimse, tasarrufundaki icareteynli vakıf bir haneyi mütevellisinin İzniyle birisine meccanen ve bilâ şart ferağ etse bilâhare
meccanen ferağa pişman olub mefruğun lehden bedel istemeğe veya o haneyi istirdad kadir olamaz. NeticetüTfetâvâ.
526 - : Ferağ, icab ve kabul ile münakid, mütevellinin izniyle tamam olur.
Binaenaleyh icareteynli bir vakıf yerin mutasarrıfı, o yeri mütevellisinin izniyle bir kimseye ferağ o kimse de kabul etse ferağ muamelesi tamam
olmuş olur. Fakat böyle bir muamele, o vakfın mütevellisinin izni lâhik olmasa sahih olmaz, yapılmamış gibi sayılır. Bu halde bu muameleden fariğ
de, mefruğun leh de dönebilir.
Kezalik bu halde mefruğun leh vefat etse mefruğun bihe fariğ muta sarrıf olur. Bilâkis fariğ vefat eylese mefruğun bin. eshabı intikalden olan
vârislerine intikal eder, vârisleri bulunmazsa vakfı canibine aid olur.
527 - :  Mütevellisinin izni bulunmaksızın bir vakıf    hakkında yapılan ferağ muamelesi, bir hâkim huzurunda    mütevellisinin izni bulunmaksızın
bir hücrede rabt edilmiş olsa da sahih olmaz. Şu kadar var ki bir muhakeme neticesinde iki hasım tarafından birinin tasarrufunda bulunan
icareteynli bir vakıf akarın diğerine ferağı lâzım geldiği takdirde bu ferağ, usulüne tevfikan hâkim tarafından liechTmaslaha (meselâ mütevellinin
gaybubetine mebni vakfın gailesini ziyamdan siyanet için) muvakkaten bir kaimma-kam mütevelli nasb olunacak kimsenin izniyle sahih ve
muteber olur. Netice. Fetavâyı Hayriyye.
528 - : Fariğin âkil, baliğ, ve ferağa razı olması şartdır. Binaenaleyh çocukların,     mecnunların,  matuhların     ferağları  muteber
olamayacağı gibi ikrahı muteber ile yapılan ferağlar da sahih olmaz. Mük-reh; ikrahın zevalinden sonra dilerse ferağı imza eder, ve dilerse fesh
eyler. Çünkü ikrah, rızayı izale eder. Rıza ise bu gibi ,akidlerin sıhhatinde şartdır. Dürer, Netice, Behcetül'fetâvâ.     
529 - : Mücerred taahhüdle ferağa mecburiyet hâsıl olmaz. Binaenaleyh bir  kimse  tasarrufundaki     icareteynli bir. vakıf yeri  bir
şahsa ferağ edeceğini taahhüd etmiş olduğu halde mütevelli huzurunda ferağdan imtina etse ferağa cebr olunamaz. Çünkü mücerred vaid ile lüzum
tahakkuk etmez. Hattâ bu hususdaki taahhüd ve mukaveleden dönecek tarafın pişmanlık adiyle bir mikdar-meblâğ vermeyi taahhüd etmesi de
hüküm süzdür. Rücu takdirinde böyle bir meblâğın verilmesine hükm olunamaz.
530 - : İcareteynli bir vakıf bir muayyen bedel mukabilinde ve mütevellisinin izniyle bir şahsa bilâ şart kat'iyyen ferağ edildikden sonra o şahıs :
«her ne zaman ferağ bedelini bana ödersen bu yeri sana iade ederim» diye fariğe vâd etse bu vadini ifaya mecbur olmaz, velev ki fariğe bu vadini
nâtık bir sened vermiş olsun. Böyle lâhik bir şart, sabık akde iltihak etmez, Feyziyye.
Fakat ferağdan evvel, fariğ ile mefruğun leh arasında böyle bir mukavele cereyan edib de anın üzerine ferağ yapılmış olursa fariğ, fjgrağ bedelini
mefruğun lehe eda edinç mefruğun leh, o yeri mukavele mucebince fariğe red ve ferağa mecbur olur. Çünkü bu, bir vefaen ferağ kabilinden sayılır.
(Üçüncü cild Düsturun 447 nci sahifesindeki 1291 tarihine müsadif emlâki sırfa nizamnamesinin on dokuzuncu maddesi şöyledir : «Senedde
münderic olmayan rehin ve şart ve vefaen iştiğlâl dâvası istima olunmaz. Şöyle ki : bayi bir mülkü katiyyen satıb müşteri yedine usulü veçhile
senedi mubayaa verilmişken rehin vermişdim, yahud vefa veya iştiğlâl tarikiyle yahut şöyle bir şart ile satmış idim diye dâva etmek mes-mu
olmaz.»
531 - : îcareteynli vakıf bir akarın ölünceye kadar beslemek sartiyle ferağ edilmesi muteberdir.
Bu, halde bir kimse, uhdei tasarrufundaki, icareteynli bir vakıf akan, ölünceye kadar kendisini beslemek sartiyle bir şahsa mütevellisinin izniyle



ferağ, o şahıs da teferrüğ ederek tapu senedine dere edildikden sonra mef-ruğün leh, ashabı intikalden asla-vâris bırakmaksızın vefat etse o akar, ber
hayat bulunan fariğin uhdesine mütevellinin reyile iade olunur.
Fakat mefruğun lehin intikale müstahik varisi bulunub da fariği şart mucebince beslemeyi deruhde ederse iade cihetine gidilemez.
532 - : Bir kimse, uhdei tasarrufundaki icarteynli vakıf akarı, kendisini beslemek sartiyle ve mütevellisinin izniyle bir şahsa ferağ etdikden sonra
mefruğun leh olan o şahıs, beslemeğe razı. iken bu &imse, ferağdan rücu ederek mefruğün bih olan akan o şahısdan istirdad edemez. Fakat mefru‐
ğun leh, şarta riayet etmeyib de fariği beslemese fariğ, ferağından dönerek mefruğün bihi mütevellinin reyile mefruğün lehden istirdad edebilir.
(Ferağlar ,ewelce bey'e kıyas olunarak beslemek sartiyle yapılması caiz görülmemiş idi. Bilâhare meccanen vukubulan ferağların hibeye kıyas
edilmesi daha muvafık görüldüğünden Mecellenin1 (850) inci maddesi mantu-kunca beslemek şartiyie hibe fâsid olmadığından meccanen ferağın
fâsid olmayacağı nazara alınmış, bu şart ile vukubulacak ferağların senedat idaresince kabul olunarak o veçhile senetlerde yazılması 1296
tarihinde iradeye iktiran etmişdir.
Böyle tapu senedlerinde münderic olmayan şart dâvalarını dinlemekden hâkimlerin men'i hakkında da meşihat makamının iş'arı üzerine meclisi
mahsusı vükelâ karariyle bij'istizan bir irade sâdır olmuşdur.
Dördüncü cild Düsturun 372 nci sahifesiyle beş numaralı Ceridei Meha-kimin 32 nci sahifesine müracaat!.)
533 - : Bir kimse,, uhdei tasarruf undaki'icareteynli bir yeri mütevellisinin izniyle bir şahsa meccanen ve bilâ şart ferağ etdikden sonra ashabı
intikalden vâris bırakmaksızın vefat etse bu yere mütevelli müdahale edemez, ve bunun için mefruğün leh olan o -şahisdan icarei muaccele
istemeğe hakkı  olamaz.
534 - : Bir kimse tasarrufundaki icareteynli bir vakıf akarı, başkasının tasarrufundaki icareteynli bir vakıf akar mukabilinde ferağ edebilir. Şu kadar
var ki bu akarlar, başka başka vakıflardan ise bu ferağa o vakıflardan her birinin mütevellisi izin vermek lâzımdır.
535 - : Akdi bey'i ifsad eden şartlar, akdi ferağı da ifsad eder. Binaenaleyh bir kimse bil'icareteyn uhdesinde bulunan vakıf bir yeri,
mütevellisinin hıuurunda bir şartı müfsit ile bir şahsa ferağ, o şahıs da bu vekile- kabul edip mütevelli de bu şarta mukarin olarak ferağa izin verse
ferağ fâsid ttlur. Çünkü ferağlar, icar kabilindendir. İcar ise menfaati bey' demek olduğundan bey'in fâsid olduğu şey ile icar muamelesi de fâsid
olur.
Amma fariğ ile mefruğun lehin kendi aralarındaki mukaveleleri hükümsüz olduğu cihetle bunlar kendi aralarında bir şartı müfsid ile ferağ
hakkında bir mukavele yapıp da sonra mütevellinin huzurunda bu şartdan bahsetmiyerek kat'î suretde ferağ yapsalar, mütevelli de böyle kat'î olarak
izin verse ferağ muamelesi fâsid olmaz.
536 - : îcareteynli bir vakıf akarın hissedarlarından hiç biri : «hissemi teferrüğ eb>  veya  «hisseni bana ferağ  et»  diye şeriklerine  cebr. edemez.
Bunlardan. her biri kendi hissesini dilediğine ferağ edebilir. Buna diğerleri mâni olamazlar.
537 - : Vakıflarda ne mütevelli için, ne de mevkufun aleyhim için şüf:a hakkı sabit olamaz. Binaenaleyh icareteynli bir vakıf akarın
hissedarlarından her biri kendi hissesini dilerse şerikine ve dilerse şerikinn iznini istihsale muhtaç olmaksızın haricden birine ferağ edebilir.
Nitekim yukarıdaki mesele buna natıkdır.
Kezalik mahlûl kalan bir hisseyi mütevelli, muaccelei misliyesîyle dilerse diğer hissedarlara ve dilerse başka birine tefviz edebilir. Şu kadar var ki
îrad nevinden olmayan icareteynli vakıf meskenler ve menzillerde mahlûl hisseye ber hayat olan hissedar talib olunca başkasına tefviz edilmemesi
ve hattâ bu hissedar hakkında bazı tenzilât yapılması için vaktiyle Türkiyede bir nizamname mevcud bulunmuşdur.
(Üçüncü ciîd Düsturun 445 inci sahifesinde yazılı ve 19 zilhicce 1288 tarihli nizamnamenin ikinci maddesi şöyledir : «Hisseli hanelerin mahlûlâtı
nısıf raddesinde veya nısıfdan ziyade olur ise bunu alacak hisseler için kıymeti muhammenesinden yüzde yirmisi ve nısıfdan az olduğu suretde sü-
düs raddesine kadar kıymetli muhammenesinden yüzde otuzu, ve eğer sü-düsden dahi az ise yüzde ellisi tenzil ile hissedarlara mahsus muamelei ta-
tadiliyye icra
538 - : Borçlu olarak vefat eden kimsenin uhdei tasarrufundaki icareteynli vakıf akar, borcu için başkasına ferağ olunmaz. Fakat borcu   vakfın

karesine aid olunca ferağ olunabilir. Fetâvayı Abdurrahim. 
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Marizlerin Ve Kas1rın1n Ferağları  :
 
539 - : Bir kimse uhdei tasarrufundaki icareteyrtli bir vakıf yeri, marazı mevtinde mütevellinin izniyle gerek ashabı ihtikalden olan bir vârisir ne,
meselâ evlâdına veya zevcesine ve gerek bir yabancı şahsa ferağ edebilir, bu ferağa sair vârisleri itiraz edemezler. Çünkü bu, bir nevi teberrü-dür,
vakıfdan nüzul demekdir. Marizin bu gibi teberrüü ise bütün malından muteberdir. Mecmuai Cedide.
540 - : Eshabı intikalden vârisi olmayan kimsenin marazı mevtindeki
ferağı muteber değildir. Binaenaleyh vefat edince uhdesindeki icareteynli vakıf, mahlûl olarak vakfı tarafına aid olur, hakkındaki ferağ, sahih olmaz.
Bu halde mefruğun leh, vermiş olduğu bedeli o kimsenin terikesinden istifa eder. Ataiyye, Fetâvayı Ali Efendi.
Bir seneyi mütecaviz bir müddettenberi hasta olan kimsenin hali müte-gayyir ve hastalığı müşted olmadan yapmış olduğu ferağ, her halde
muteberdir. Marazı mevt için münakehat ve vasiyet bahislerine müracaat!..-
541 - : Bir kimse marazı mevtinde eshabi intikalden varisi bulunmadığı halde tasarrufundaki icareteynli vakıf bir yeri, başkasına ferağ etmek
istedikde mütevelli : «bunun hastalığı belki marazı mevtdir» diyerek bu ferağa mani olamaz. Çünkü bir hastalığın marazı mevt clduğu mevt vuku
bulmayınca bilinemez, tevehhüme itibar olunamaz. Şu kadar var ki o kimsenin vefatiyle hastalığının marazı mevt olduğu tebeyyün edince ferağ
muamelesi sahih olmamış olur. Bu takdirde mütevelli, mefruğun bihi mahlûl olmak üze re mefruğun lehden istirdad eder, velev ki ferağa izni havi
sened vermiş olsun.
Mefruğun leh de vermiş olduğu bedeli fariğin terikesinden istifa eder. Ahkâmül'evkaf.
542 - : Kasnının icareteynli vakıf akarlarını velileri veya vasileri mü-sevvigatı şer'iyyeye mebni ahara ferağ edebilirler.
Binaenaleyh bir çocuğun, veya bir mecnunun veya bir matuhun uhdei tasarrufundaki icareteynli bir akar, haraba yüz tutub da varidatı masrafına
kifayet etmese veya bunların nafakalarım başka suretle temin kabil olmasa bu akarı hâkimin izniyle ve hâkimin huzurunda erbabı vukufun haber
verecekleri bedeli mişl'ile mahımıdül'hal olan velîsinin veya muhtar veya mansub vasisinin başkasına ferağ etmesi sahihdir. Artık bu ferağa



müdahale edilemez.
Fakat müsevvigatı şer'iyyeden böyle bir şey bulunmaksızın yapılacak. bir ferağ, sahih olmaz. Bilâhare çocuk baliğ olunca veya mecnun ifakat
bulunca bu akarı mütevellinin reyile mefruğun lehden geri alabilir. Netice-tül'fetâvâ.
543 - : Bir çocuğun velisi veya vasisi, anın uhdesindeki icareteynli bir vakıf akarı kendi nefsi için teferruğ edemez. Fakat mesağı şer'îye binaen
hâkimin reyi ve mütevellinin izni ve bedeli misjli ile başka bir şahsa ferağ etdikden sonra o akarı o şahısdan kendi nefsi için teferruğ edebilir.
Ahkâmüt evkaf.
544  - :  Hasırının velîleri veya vasileri, bunların haklarında hayır ve menfaati mucib olmak üzere icareteynli vakıf bir yeri hâkimin izni,
mütevellinin reyi ve bedeli misli ile bunlar için teferruğ edebilirler. Çünkü kasirîn hakkında hayırlı olan şeyleri yapmaya  velîlerinin,  vasilerinin

salâhieytleri vardır. Edebül'evsiya. 
[13]

 
Vefa Ve  İstiğlâl Tarikiyle Ferağ  :
 
545  - : îcareteynli bir vakıf akarın taksimi kabil olsun olmasın, tamamını veya nısıf, rubu gibi bir hissei şayiasını bir borç mukabilinde alacaklıya
vefa veya istiğlâl yoliyle ve mütevellinin izniyle ferağ etmek caizdir. Mütevellinin izni şart olduğundan, bulunmazsa bu ferağ sahih olmaz.
îştirâk üzere tasarruf olunan bir vakıf akarın hissei şayiası hakkında da hüküm böyledir.
546 - :  îstiğlâl yoliyle ferağ olunmuş olan icareteynli bir vakıf akar, fariğ tarafından tahliye ve mefruğun lehe teslim edilmelidir ki vefaen
mefruğun lehin o akarı fariğe icar eylemesi sahih olsun. Dürri Muhtar fî ba-bissarf.
Binaenaleyh böyle tahliye ve teslim bulunmaksızın yapılan bir icar muamelesi bâtıldır. Bu halde mefruğun leh, böyle bir icara mebni fariğden kira
namiyle bir mikdar meblağ almış olsa fariğ, bu meblâğı asıl borcuna* mahsub edebilir. Fetavâyı Ali Efendi.
Şayed tahliye ve teslim bulunduğuna dair fariğin ikrarı sabit olsa ücreti vermekden imtina edemez. İkrarında kâzib olduğunu iddia etse bu
ikrarında kâzib olmadığına dair mefruğun lehe yemin verdirebilir. Mecmuai Cedide.
547 - : Alacaklıya vefa veya istiğlâl yoliyle ferağ olunmuş olan bir vakıf akarın icarei müeccelesi yine fariğ üzerine lâzım gelir, mefruğun lehe
lâzım gelmez. Çünkü bunun asıl mutasarrıfı, fariğdir.
548 - : Vefaen ferağ edilmiş bir vakıf akarın menfaati yine fariğe aid-dir. Binaenaleyh fariğ, anı âhara kiraya verib bedelini kendisi için alabilir. Bu
kiraya mefruğun leh müdahale edemez.
549 - : Vefa veya istiğlâî suretiyle ferağ edilmiş olan bir vakıf akar, mefruğün lehin bilâ veled vefatiyle mahîûl olmaz. Belki fariğ, borcunu
mefruğun lehin vârislerine ödeyerek mütevellinin reyile ferağ muamelesini fek ctdirir, o akara yine mutasarrıf olur. Yoksa mütevelli, bu akarı
mefruğün lehin mahlûlünden olmak üzere başkasına icar edemez, Neticetül'fet&vâ.
550 - : Vefa veya istiğlâî yoliyle ferağ olunmuş alan icareteynli bir hane, bilâ teaddin yanıb sırf arsa halinde kalsa mefruğün lehin alacağı sakıt
olmaz. Velev ki bu hane, kendi elinde bulunmuş olsun. Binaenaleyh alacağını fariğden istiyebilir. Behcetül'fetâvâ.
551 - : îcareteynli bir vakıf akar, muayyen bir zamana kadar borç öde-nilmediği takdirde yapılan ferağın kat'iyet kesb etmesi şartiyle bir alacaklıya
vefaen ferağ edilmiş bulunsa bu şarta itibar olunamaz.
Binaenaleyh fariğ, bu müddet içinde borcunu ödememekle ferağ, kat'iyet kesbetmiş olmaz. Belki bilâhare borcunu mefruğun lehe ödeyince o akarı
mütevellinin izniyle geri alabilir.
552 - : Vefaen ferağ edilen vakıf akarın mutasarrıfı, borcunu ödeyince mütevellinin izniyle ferağı fek ettirip o akarı mefruğun lehden geri alır.
Şayed fariğ, borcunu ödemeden vefat ederek ashabı intikalden vâris bırakırsa mefruğun leh, alacağını İstifa edinceye kadar bu akan elinde tutabilir,
vârisin buna müdahaleye salâhiyeti olamaz.
553 - : Vefaen ferağ edilen veya rehin olarak.alacaklıya teslim olu-$ıan bir vakıf akarın mutasarrıfı borcunu ödemeden bilâ veled vefat etse
bu akar borcu temin, belki mahlûl olarak vakfa aid olur. Ali Efendi.
Fakat tevsii intikali yapılmış vakıflardan ise vakfı tarafından muacce-lei misliyyesiyle başkasına tefviz olunur da vefaen mefruğün leh de alacağını
bu muacceleden istifa edebilir.
îcareteynle tasaruf olunan nizamh vakıf, gediklerde de bu istifa salâhiyeti vardır.
(Arazii emirîye ve mevkute ve müsakkafat ve müstagaliâtı vakfîyyenin badelmevt temini deyn etmesini gösteren ve birinci cilt Düsturun 242 net sa-
hifesinde yazılı bulunan nizamnamenin üç maddesi :
îkinci madde - : Bir kimse mutasarrıf olduğu arazii emir iye ve mev-kufeyi deyni mukabilesinde memuru marifetiyle dayinine vefaen ferağ ve tefviz
edib kablel'eda fevt oldukda deyni mezkûr, duyum saire gibi medyunun terikoi vâfiyyesinden istifa olunur. Eğer asla terikesi yok ise veya hut
terikei mevcudesi düyununa vefa etmez ise medyunun gerek hakkı intikale nail olan veresesi ve hakkı tapu sahibi bulunsun ve gerek bulunmasın ol
araziden deyne vefa edecek mikdarı bilmüzayede bedeli misliyle talibine tefviz olunarak deyni mezkûr tediye kıhnacakdır.
Üçüncü madde - : Bin iki yüz seksen dört senesi şehri seferinin on üçü tarihiyle müverrah kanun mucebince usuli intikaliyyesi tevsi ile icarei
müeccelesi ecri misline iblâğ kılınmış olan müsakkafat ve müstagaliâtı mev-kufede dahî ikinci madde ahkâmı icra kıhnacakdır.
Dördüncü madde - : Vefaen ferağ olunan arazi ve müsakkafat ve müsta-gallâtm bedeli, medyun müteveffanın deyyine vefa etmezse dain olan kimse
ne bakiyyei matlûbu için medyunun tasarrufunda olub da" vefaen ferağ olunmamış olan diğer arazi ve müsakkafat ve müstegallâtına dahi ve

taarruz edemez. Fi 24 ramazan 1286). 
[14]

 
Ferağ Ve Teferruga Vekâlet :      
 
554  - : Ferağa, teferruga tevkil caizdir,
İcareteynli bir vakıf akarın ferağına vekil olan kimse, o akarı kendi nefsi için teferruğ edemiyeceği gibi evlâdı, ebeveyni, zevcesi gibi lehlerine
şahadeti muteber olmayan şahıslara da ferağ edemez.



Fakat müvekkil, bunlardan birine ferağ etmek dilediğine ferağda bulunmak üzere mezuniyet verirse vekil, bunlara da ferağ edebilir.
555 - : îcareteynli bir vakıf akarı ferağa vekil olan, bu akan gabni fahiş ile ferağ edemez, ederse ferağ müvekkilinin icazetine mevkuf olarak
münakid olur. Bu halde müvekkil, ferağı red ederse ferağ bâtıl olur, mef-ruğun bihi mütevellinin reyüe mefruğun lehden istirdad eder, velev ki tag-
rir bulunmasın.
Bu mesele, imameynin bu hususda müfta bih olan kavillerine göredir, imamı Azama göre bey'a mutlak surette vekil olan kimse, aza da çoğa da
satabilir. Bezzaziyye, Camiül'icareteyn.
556  - : Vefaen ferağ edilmiş bir vakıf akarın muayyen zamanda. borç Ödenemediği takdirde başkasına kat'iyyen ferağ edilib    bedelinden borcun
ödenmesi için gerek vefaen mefruğün lehe ve gerek başka bir şahsa vefaen ferağ esnasında vekâlet vermek caizdir.
Binaenaleyh o müddetde borç ödenmezse vekil, vefaen mefruğün bihi bedeli misliyle başkasına kat'iyyen ferağ ederek bedelinden borcu
ödeyebilir. Bu bedelden fazla bir şey kalırsa o da müvekkile verilir.
Sayed muayyen müddet hitam bulduğu halde vekil, o akarı katiyyen ferağ ile borcu ödemekten imtina ederse hâkim, ferağ ile borcu eda etmek
üzere vekile emr ve tenbihde bulunur.
557 - : icareteynli vakıf bir akarı bir şahıs namma bilvekâle şu kadar meblâğ mukabilinde teferrüğa vekil olan kimse, o akan o kadar meblâğ ile
kendi nefsi için mütevellisinin izniyle teferruğ ve namma sened istihsal edemez, ederse müvekkil, o akarı mütevellisinin    izniyle o vekilin
uhdesinden nez" ve senedini ibtal etdirib kendi namına sened istihsal edebilir. Çünkü böyle bir muamele, müvekkili tağrire müedddî olur. Ve bu
halde vekil, mü vekkilinin haberi olmaksızın nefsini vekâletden azl etmiş olur, bu azle ise müfta bih olan kavle nazaran kadir olamaz. Hidaye,
Camiül'icareteyn.
558  - : Azli hakikîde vekilin azlinden haberdar olması şartdır. Azli hükmîde ise şart değildir.
Binaenaleyh icareteynli bir vakıf akarı ferağa vekil olan kimse, müvekkilinin kendisini gıyabında vekâletden vuku bulan azline vâkıf olmaksızın o
akarı mütevellinin izniyle bir şahsa ferağ etse ferağı sahih olur. Amma azline muttali oldukdan sonra ferağda bulunması muteber olmaz.
Kezalik : müvekkili vefat etdiği halde bundan haberdar, olmaksızın o akarı "bir şahsa ferağ etse bu ferağ, sahih olmaz. Çünkü vefatdan itibaren
hükmen azl vuku bulmuş olur.  
Binaenaleyh müvekkilin ashabı intikalden olan vârisleri mevcud iseler bu ferağa icazet vermeyib mefruğun bihi, mefruğun lehden istirdad
edebilirler. Vârisleri mevcud olmadığı takdirde de mefruğun. bih, mahlûlen vakfı tarafına aid olur. Mefruğun leh de vermiş olduğu ferağ bedelini
istirdad eder.

Vekâlet bahsine de müracaat!. 
[15]

 
Ferağlarda İtiyaz Ve Hiyari Ayb İle Hiyari Rü'yet Vesaire :
 
559 - :  İcareteynli vakıf yerlerin ferağları mukabilinde i'tiyaz, yani : bir bedeî alınması caizdir.
Binaenaleyh bir kimse tasarrufundaki vakıf bir yeri, bir bedel mukabilinde birine ferağ etse bu bedeli andan taleb ve dâva edebilir. Bu bedeli
vermeden vefat etse teriksinden taleb ve ahz olunur.
Bu gibi tasarruf haklarının ferağında i'tiyazın caiz olub olmayacağı fu-kahai kiram arasında ihtilaflı bir meseledir. Bazı fukahat bu gibi hukuki
mücerrede mukabilinde bedel alınmasının ademi cevazına kail olmuşdur. Bu cihetle bedeli ferağ dâvalarını dinlememek lâzım gelir. Fakat diğer fu-
kaha, bunun cevazına kail olmuşlardır. Bunların bu babdaki kavileri nâ-sın maslahat ve menfaatine daha uygun görüldüğü cihetle bu kavi, vaktiyle
meşihatı islâmiyye tarafından tercih edilmiş ve bu hususda bir irade sâdır olarak Türkiyede buna göre amel oluna gelmiş, bunun hilâfına olan bir
hüküm, gayri nafiz bulunmuşdur. Hamevî Alel'eşbah.
560 - : Ferağ bedelleri, sair mülk mallar gibi mevrus olur. Binaenaleyh bir kimse tasarrufundaki bir vakıf yerini başkasına ferağ
edib henüz bedeli ferağı mefruğun lehden almadan vefat etse bu bedel, vârislerine feraiz veçhile mevrus olur. Yoksa bu vakıf yerde carî olan intikal
hükümleri nazara alınamaz. Nitekim bu gibi vakıf akarların müstecirlerine aid kira bedelleri de anların sırf malları mesabesindedir. Hamevî,
Ataiyye.
561 - : İcareteynli vakıf akarların ferağlarında hıyarı ayb ve hıyarı rü-yet cereyan eder.
Binaenaleyh bir kimse başkasından teferrüğ etdiği bir vakıf akarın şer'en reddi müstelzim kadîm bir aybına bilâhare muttali olsa o akarı
mütevellinin reyile fariğe reddedebilir.
Kezalik : bir kimse görmeksizin teferrüğ eylediği bir vakıf akan görünce muhayyerdir, dilerse o ferağı mütevellinin re'yile fesh etdirib ferağ
bedelini istirdad edebilir. Behcetül'fetâvâ.
562 - : tcareteynli vakıf bir akarın ferağında tağrir bulunmaksızın gab-ni fahiş bulunsa, mağbun olan tarafın bu ferağı feshe salâhiyeti olamaz.
Fakat sagîr, mecnun gibi kasırîn hakkında velîlerinin veya vasilerinin noksanı fahiş ile olan ferağları sahih değildir, velev ki tağrir bulunmasın.
Binaenaleyh bunlar baliğ olunca veya ifakat bulunca mefruğun bihi istirdad edebilirler.                                           
Kezalik : vakıf bir akan mütevtllisi de bir şahsa noksanı fahiş İle tefviz edemez, velev ki tağrir bulunmasın.                                 
563 - : Fariğ ile mefruğun lehden biri diğerini tağrir edib de ferağda gabni fahiş bulunduğu tahakkuk etse magbun olan taraf, mütevellinin reyile
ferağı fesh edebili"
Meselâ : bir kimse icareteyn ile mutasarrıf olduğu vakıf odaları her gün için birer liraya icar olunur, her birinin gailesi yevmiye bir liradır diyerek
şu kadar bin kuruş bedel mukabilinde ve mütevellinin izniyle bir şahsa ferağ ve teslim o şahıs da bu söze itimaden bunu kabul ve kabz İle bedelini
tediye etdikden sonra odaların yevmî yetmişer kuruşa kiraya verildiği ve binaenaleyh gabni fahiş bulunduğu zahir olsa bu odaları red ederek verdiği
ferağ bedelini istirdad edebilir.
Kezalik : bir kimse sadedil bir şahsın tasarrufundaki bir vakıf Hanenin aydan aya nihayet bin kuruş kira getirebileceğini ve buna binaen bedeli
mislinin on bin kuruşdan ibaret bulunacağım söyliyerek o şahsı ikna etmekle o haneyi on bin kuruş mukabilinde ve mütevellisinin izniyle teferrüğ
etdikden sonra o hanenin ferağ zamanında bedeli mislinin, meselâ onbeş bin kuruş olduğu bigarez vukuf erbabının mevsuk şahadetleriyle tebeyyün
etse fariğ, mütevellinin reyile bu ferağı fesh ve bedeli reddederek o yeri istirdad edebilir. Behcetüle'fetâva, Ahkâmül'vakf.



564 - : Mefruğun bihin bir mikdarma, meselâ rubu hissesine bir müs-tahik zuhur edib de badel'isbat o mikdar müstahik için hükm olunsa mefruğun
leh, anı mütevellinin reyile fariğe reddederek ferağ bedelini istirdad edebilir.
Binaenaleyh bir kimse şu akarın tamamı icareteyn ile benim tasarru-fumdadır» diyerek bir şahsa fariğ oldukdan sonra o akarın bir kısmına
başkasının icareteyn ile mutasarrıf olduğu sabit olsa bu ferağ muamelesi fcsh edilebilir. Behce.
Kezalik : bir kimse bir akarı mütevellisi bulunduğu vakfın müstegallâ-tından olmak üzere icarei muaccele ve müeccele ile bir şahsa tefviz etdik-den
sonra birisi çıkıb da «bu akar benim mülkümdür» diye dâva ve b'ımu bil'isbat istizharen yemin etdikden sonra lehine hükm olunsa o şahıs, verdiği

muacceleyi mütevelliden istirdad eder. 
[16]

 
Vakıfların  Taksimi  Ve  Mühayee  İle  İfrazı  
 
565 - : îki vakıf arasında ifraz suretiyle taksim caizdir.
Meselâ : Bir kimse, mülk arazisinin yarısını muayyen bir cihete vakf, sonra diğer yarısını da başka muayyen bir cihete vakıf ve her biri için ayrı
mütevelli tayin etse bu iki mütevelli, o vakfı taksim ederek her biri anın yarısında tasarruf edebilir. Çünkü her nısıf, ayrıca vakıf edilmekle iki vakıf
bulunmu§ olur.
Nitekim iki kimse tarafından müştereken mâlik oldukları bir akar hakkında ayrı ayrı olarak yapdıkları vakıf hakkında da hüküm böyledir.
Fakat bunların vakfı müttehid olsa, masraflarının İttihadından dolayı kısmete hacet kalmaz. Reddi Muhtar, Tahtavî,
566 -: Bir kimse,bir akarının meselâ yansını vakf etse bu akarı kendi kendine.taksime kalkışamaz, belki bunu hâkim taksim eder, yahut mülkünde
tuttuğu kısmı bir şahsa satar, o şahıs bu mukasemeyi yapar, sonra bu kısmı o şahısdan birrıza satın alır. Hindiyye.
567 - : Müşterek, taksimi kabil bir akardaki hissesini bîr kimse vakf edib bunun sıhhatine bir hâkim hükm edecek olsa da bu akar, imamı Azama
göre taksim olunamaz. Bunda mühayee = nöbetleşmek cari olur. Ima-meyne göre ise taksim olunabilir. Hindiyle.
568 - : Müşterek bir akarın tamamı hissedarlar tarafından, (bir cihete) vakıf edilmiş olsa bunda kısmet ve mühayee icrası caiz olmaz. Nitekim
(565) inci meselede de. işaret olunmuşdur. Fethül'kadir.
569 - : Vakıflarda kısmeti cem, îmamı Azama göre caiz değildir, ima-meyne göre ise bir beldede bulunmak şartiyle caizdir.
Şöyle ki : bir kimse bir beldede başkaşiyle müştereken mâlik olduğu müteaddid arazi ve müsakkafatdan kendi hissesine aid olanları vakf etdikden
sonra vakfı ayırarak bu arazi ve müsakkafatdaki hisselerini bir yere toplamak istese îmameyne, ve Hilâli îbn Yahyaya göre caiz olursa da Imamı
Azama göre caiz olmaz. Her birini kısmeti ferd suretiyle taksim etmek lâzım gelir.
Şu kadar var ki hâkim, bunların kısmeti cem suretiyle taksimini vakf için faideli görürse bu veçhile taksim eder.
Şayed bu mükaseme neticesinde bir tarafa bir az da muayyen mikdar para verilmesi lâzım gelirse bakılır : eğer bu parayı verecek olan vâkıf ise caiz
olur. Çünkü bu halde kendi vakfım ayırmış, ortağının vakıf olmayan hissesinden bir kısmını da parasiyle satın almış olur ki, bu kısım, vâkıfın
mülkü olmuş olur. Fakat bu parayı alacak olan vâkıf ise caiz olmaz. Çünkü bu takdirde vakfının bir kısmını para ile satmış olur. Hindiyye, Ha-
niyye, îs'af.
570 - : Müştereken tasarruf olunan icareteynli vakıf akarların şerikler arasında taksimi caizdir. Bu halde hissedarlardan biri, hâkime müracaatla
kısmet ve hissesini ifraz etdirib başkasına ferağ etmek istese buna diğer hissedarlar mani olamazlar. Şu kadar var ki akar, taksime kabiliyetli
olmalı, ve her şerike isabet edecek kısım ile .intifa mümkün bulunmalıdır. Bununla beraber taksim, vakıf hakkında da daha faideli olmalı, sonra da
bu taksime mütevelli izin vermelidir.
Binaenaleyh bu dört şart bulunmadıkça taksim, sahih ve muteber olmaz. Neticeüü'fetâvâ, Ahkâmül'evkaf.
571 - : Vakıf hakkında muzir olan bir taksim, caiz değildir.
Bir taksimin muzir olması, vakıfdaki bir mikdar mahallin yolsuz kalması, veya küçük parçalara ayrıldığı takdirde şerefi zail olarak eski vâri datına
noksan ânz olması gibi şeylerdir. Binaenaleyh hamam gibi, küçük  haneler gibi vakıf yerlerde taksim cereyan etmez.
572 - : Taksimi kabil ve nafi olan icareteynli müşterek vakıf yerlerde cebren kısmet cereyan eder. Şöyle ki  ;  böyle bir akarın hissedarlarından bir
kaçı taksimine talib, diğerleri de bundan müctenib olunca hâkim, binaların ahvaline vâkıf kimseler marifetiyle hissedarların ve mütevellinin
huzurlarında o akarın ebniyesiyle arsasını keşf ve takvim    etdirerek kabili kısmet olduğu ve vakıf hakkında nafi bulunduğu o kimselerin
şahadetleriy-le tahakkuk ederse diğer hissedarların rızalarına bakmaksızın hepsinin arasında mütevellinin reyi ve kur'a keşidesiyle taksim ve her
birinin hissesini fasıla vaz'ile tayin ve tefrik eder.
573 - : icareteynli vakıf bir akarın hissederlarından  bazıları çocuk, mecnun veya matuh bulunursa velilerinin veya   vasilerinin marifetleriyle taksim
yapılır. Şu kadar var ki bu taksim, hem vakıf, hem de bu kasirîn hakkında enfa' olmak lâzımdır.
574  - : Müşterek vakıf bir yerin bırrıza veya bil'kaza taksiminde adalete riayet şartdir. Yani her hissedara verilecek kısım, kendisinin maksum-daki
istihkakına muadil olmalı, bundan noksanı fahiş ile noksan bulunmamalıdır. Aksi takdirde hissedarlardan her hangi biri, taksimde gabni fahiş
bulunduğunu bil'iddia isbat ederse taksim bozulur.
Bu halde kısmeti kazanın nakz edileceği hususunda ittifak vardır. Bir-rıza, vuku bulan kısmetin nakz edilmesi de sahih görülen kavle göredir. Vâfî
şerhi.
575 - :   Müşterek bir yerin taksiminden sonra hissedarlar,     biribirini kısmete müteallik dâvadan ibra edecek olurlarsa artık hisselerinde noksan
vukundan dolayı kısmeti nakz etdiremezler. Fakat    hissedarların arasında kasırindan kimse bulunursa velîsi veya vasisi marifetiyle yapılan
taksimden dolayı bu velinin veya vasinin ibrası muteber olmaz. Binaenaleyh bun larm hakkında gabn dâvası dinlenmesine mani olamaz.
576  - :  îcareteynli bir müşterek    vakıf akarın hissedarları    arasında kısmeti âdile İle taksim edilebilmesi için bazı hisselere nakid ilâvesine lüzum
görülse bu kısmet, mütevellinin izniyle bitterazi caiz olur. Fakat hissedarlardan bazılarının imtinaı takdirinde hâkim tarafından cebren caiz olmaz.
Çünkü ne akarın, ne de menkulün kısmetine ortakların rızaları bulunmadıkça nakd, dahil olamaz. Dürri Muhtar.
577 - : Müteaddid ve müşterek icareteynli vakıf akarlarda cebren kısmeti cem carî olmaz.
Binaenaleyh icareteynli iki parça vakıf akarın, müsavat üzere ortaklarından biri, bu iki parçadan birinin kendisine, diğerinin de ortağına verilmek
üzere kısmeti cem ile taksim edilmesini, diğerinin imtinaına mükarin taleb etse hâkim, böyle bir taksim için hissedara cebr edemez. Belki böyle bir



taksim, hissedarların kendi ri2alariyle yapılabilir.
578 - : îcareteyn suretiyle müştereken tasarruf olunan vakıf gediklerin taksimi, Türkiyede vaktiyle nizamen gayri kabil bulunmuştu.
Kezalik :  icareteynli bir vakıf akar içerisinde    müstakar vakıf gedik,1 veliyyül'emrin iradesi ve mütevellinin    marifeti ile lâğv edilmedikçe veya
hissedarlarından birinin hissesine birrıza kasr edilmedikçe o gediğin müsta-karrün fihi olan akarın taksimi nizamen memnu bulunmuşdur.
AhkâmüTev-kaf.
579 - :  îcareteynli bir vakıf akar, taksimi kabul etmez veya taksimi vakıf hakkında muzir olur da müşterek mutasarrıfları arasında şayian ta-saruf
hususunda dâva ve niza vuku bularak bazıları mühayee ister, bazıları da bundan imtina ederse hâkim,    mütevellinin reyile bu akarın mühayee
suretiyle tasarruf edilmesine hükm eder.
580 - : Vakıflarda mühayee, birrıza carî olursa da lâzım olmaz.
Binaenaleyh mevkufun aleyhim bitterazî mevkufu aralarında mühayee suretiyle taksim edebilirler.
Meselâ : bir cemaat, kendilerine mevkuf bulunan bir hanede muayyen müddetlerle ikamet edebilirler. Kezalik : kendilerine meşrut bir vakıf mez-
reayı da aralarında taksim ederek her biri kendi hissedini kendi namına ekib biçebilir.
Fakat bu bir kısmeti hakikiye değildir. Bunlardan her hangi biri, bu kısmeti ibtal edebilir.
Maahaza böyle bir kısmet ve mühayeenin pek uzun müddetle olmaması lâzımdır. Çünkü hisselerdeki vakfiyetin unutulmasına ve her hissedarın
kendi elindeki hissenin hassaten kendisine mevkuf bulunduğunu iddia etmesine müeddî olabilir. Fethül'muin, Bahri Raik, Reddi Muhtar.
581 - :  Mühayeeden evvel geçen müddet,  mühayye nevbetine mahsub edilemez. Çünkü mühayee, husumetden sonra başlar.
Binanaîeyh icareteynli bir vakıf akarın hissedarlarından bazıları o akarda bilâ mühayee'bir müddet müstakiîlen oturdukdan sonra birrıza veya
hâkimin ve mütevellinin reyile mühayee icra etdirseler, bu mühayee icrası tarihinden itibaren her biri o akarda muayyen müddetlerle oturmaya
müs-tahik olur. Evvelce müstakiîlen oturan hissedarların. oturmuş oldukları müddeti hesaba katarak o kadar da kendileri oturmak talebinde
bulunamazlar. Kinye.
582 - : Mütevellinin reyine mukarin olmayan bir mühayee ve ifraz lüzum ifade etmez. Şöyle ki - : bir kimse uhdei tasarrufunda bulunan icareteynli
bir vakıf akarın bir mikdanm ayırarak kendi    tasarrufunda ibka, mütebakisini de başkasına ferağ edebilir. Fakat bu ifraz hususunda mütevellinin
izni şartdir. Nasıl ki ifraz edilecek mahallerden her biriyle ayrıca intifa kabil olması ve bu ifrazın vakıf hakkında daha faideli bulunması da-şartdır.
Binaenaleyh bu şartlar bulunmayınca ifraz lâzım, ferağ sahih olmaz.
583 - :  Süknaya meşrut vakıf bir hanede mühayee bil'ittifak caizdir. Vâkıfı tarafından süknaya meşrut olmayan    vakıf bir hanede mühayeenin
cevazı ise muhteîefün findir. Vecizi Serahsî.
(Türkiyede evvelce icareteynli müşterek vakıflarda mühayee cereyan etmezdi. Mühayee cereyan etmemesi, şerikler arasında dâva ve niza vukuuna
bâis olduğundan Mecelle cemiyeti ilmiyyesince mühayee icrası muvafık görülerek o vecMe amel ve hükm olunması hakkında irade istihsali için

meşihatı islâmiyye makamına müracaat edilmiş, meşihat makamının arzı üzerine de fî gurrei şaban 1296 tarahinde bir irade sâdir olmuşdur.) 
[17]

 
Vakıfların Gasb Edilmesi  
 
584 - : Vakıfların menfaatleri, ecri misüleriyle mazmundur. Binaenaleyh bir kimse vakıf bir yeri, muaddün lilistiğlâl olsun olmasın
bir müddet tegallüben zabt ve tasarruf edecek olsa o müddet için üzerine vakıf namına ecri misi lâzım gelir. Vakıf bir dükkânı veya medreseyi
tegallüben işgal gibi. Tenkihi Hâmidî.
585 - : Vakıflarda te'vili akd veya te'vili mülk ile tasarruf, ecri mislin lüzumuna mani olmaz.
Binaenaleyh bir kimse, «fülândan satın aldım» diye bir dükkâna mâli-kiyet iddiasiyle vaz'ı yed edib üzerinde bina içerisinde kuyu gibi şeyler tesis-
ederek bunlardan bir kaç sene müstefid oldukdan sonra bir vakfın mütevellisi, bu dükkânın vakfına aidiyetini mahkemede usulen isbat ve hüküm
istihsal etse bu müddet için o kimse üzerine ecri misi lâzım gelir, Bezza-ziyye, Fetavayı Hayriyye.
586 - : Vakıf bir malın gasb edilmesi, kendisinden intifa edilmiş olmasa da ecri misli müstelzim olur.
Binaenaleyh-bir kimse, gasb etdiği bir vakıf arsayı ekmeyib bir müddet muattal bir halde bıraksa veya gasb etdiği vakıf bir hanede ikamet et-meyib
anı boş bırakmış olsa da bunun gasb müddetine aid ecri mislini za-min olur. Neticetül'fetâvâ.
587 - : Vakıflarda iare caiz değildir.
Binaenaleyh vakıf bir akar, bir kimseye ariyet olarak verilemez. Şayed-bir vakıf yerin mütevellisi, o yerde bir kimseyi bir müddet ücretsiz oturt-sa
Hilâle göre o kimseye bir şey lâzım gelmezse de müteahhir fukahanm kâffesine göre o kimse gâsıb hükmünde olacağından üzerine o müddetde
vakıf için ecri misil lâzım gelir. O yer, gerek istiğlâl için hazırlanmış olsun ve gerek olmasın müsavidir. Çünkü bu suretle vakfı siyanet ,mevkufün
aleyhimin haklarına riayet lâzımdır. Fetva da bu veçhiledir.
Nitekim mütevellinin izni olmaksızın vakıf bir yerde fuzulen ikamet eden kimse üzerine de bâligen mâ beleg ecri misi lâzım gelir. Hindiyye, pürer.
Süknaya meşrut bir hanenin meşrutun lehi tarafından birisine iare edil--mesi ise bundan müstesnada.
588 - : Bir kimse yarısı vakıf, yansı da kendi mülkü olan bir akarın tamamını bir müddet tegallüben zabt etse bu müddet için vakfın hissesine düşen
ecri misli zamin olur.
589 - : Bir kimse süknası veya gailesi kendisiyle beraber başkalarına da megrut olan valuf bir hanenin tamamında tegaîlüben ikamet etse diğer
meşrutun lehlerin hisseleri için ecri misi vermesi lâzım gelir. Kinye.
590 - : Bir kimse bir vakıf bahçeyi meyva ağaçlariyle beraber bir kaç sene tegallüben işgal edib de badehu bunları vakfa red etmek istese bu müddet
içindeki gailesini de mevcud ise beraber reddetmesi lâzım gelir. Bu gaile, müstehlek olunca da mislini tazmin etmesi icab eder,
591 - : Bir kimse, ma'bed ve medrese gibi hayır müesseselerinden birini haksız yere tegallüben yıkacak olsa mütevelli, bunu o kimseye kel'ev-vel
bina etdirebilir, o kimse, buna mecburdur, yalnız noksanı zamin olması kifayet etmez.
Amma vakıf müstegallâtdan birini böyle tegallüben yıkacak olsa mütevelli, yıkılan binanın mebniyyen kıymetini tazmin etdirebilir, onu kema-
fissâbık bina için cebr edemez. - Cebr edebileceğine kail olanlar da vardır - Tenkihi Hâmidî, Reddi Muhtar, AH Efendi Fetâvası.
592 - : Bir vakıf gasb eden kimse, ona kendi malından bazı şeyler ziyade ve ilâve etmiş bulunsa bakılır: eğer bu ziyade ilâve edilen şeyler, gübre



vermek, yeri aktarmak, ırmağı kazımak, badana yapmak gibi mali müte-kavvîm olmayan şeyler kabilinde ise bunlardan dolayı gâşıb bir şey
isteyemez. Ve eğer bu ilâve edilen şeyler, bina ve ağaç gibi mali mütekavvim ise gâsıb, bunları kaldırmakla mükellef olur. Meğer ki kaldırılması
vakfa zarar versin.O halde mütevelli, binanın merfuan, ağaçların da makluen kıymetini, (diğer bir kavle göre bunların maklu, ve müstehikkul.kah
olarak kıymetlerinde hangisi az ise anı) gâsıba vererek bunları vakıf için zabt eder. Velev ki gâsıb razı olmasın.
Mütünı fıkhiyyeye göre mesele böyledir. Mecellede de böyle temellüki cebri kabul edilmiştir. Ahiren mülka fetvahanei âlice de böyle fetva
verilmiş-dir. Fakat fetva kitablarına nazaran bunları satmaya sahibi razı olmazsa mütevelli, bunların kıymetlerini vakfın gailesinden vererek vakıf
için cebren-temellük edemez. Belki bunların sahibleri, bunların münhedim. münkali olacağı zamana kadar bekler, o zaman ankazlannı alır.
Nitekim bu gibi muhdes şeylerin kaî'ı.vakfa muzır, mütevelli de bunlan vakıf için temellükden mümteni oldukda bunların kendi kendilerine münkali
olacakları zamana kadar sahihleri intizarda bulunmaya mecbur olurlar, şey'en feşey'en münkali oldukda enkazlarım ahz ederler. Hindiyye. Tahtavi.
Reddi Muhtar.
593 - : Bir vakıf yeri vâkıfının, veya mütevellisinin elinden gasb eden kimse, gasbı sabit olduğu halde o yeri red etmekden  imtina etse hâkim, red
edinceye kadar kendisini habs eder. Şayed gasb müddetinde vakfa bir noksan arıza olmuş ise anı da zamin olur. Bununla vakıf tamir edilir.
Hindiyye.
594 - : Gasb edilen vakıf bir yerine istirdadı mümkün olmamakla bilmuhakeme bedeli alınmış bulunsa bu bedel ile o vakıf için başka bir yer sa-tın
alınır. Fakat bilâhre bu vakıf yer, red edilecek olsa âlâ hâlini vakıf ola-arak kalır, alınmış olan yer, vakfiyetden çıkar, bu halde mütevelli, bunu
satarak semeninden gâsıbın verdiği bedeli öder. Bir mikdar noksan kalırsa bunu da mütevelli, kendi malından verir, bununla vakfın gailesine rücu
edemez. Hindiyye.
595 - :  Bir mütevelli, kendisine vâkıf tarafından teslim edilen vakıf bir akan benimsiyerek vakfiyetini inkâr etse gâsıb olmuş olur.  Bu halde vâkıfın
dâva ve isbatiyle o akar elinden alınır. Vâkıf vefat etmiş ise mevkufun aleyhimin müracaatları üzerine hâkim tarafından bir hasım - davacı
nasb olunur.
Şayed bu inkâr tarihinden itibaren bu akara bir noksan arız.olmuş olursa mütevelli bunu da zamîn olur. Bununla o akarın noksanı tamir edilir.
Hindiyye.
596 - : Gasb edilen bir vakıf hakkında hâkimin izni lâhik olmadıkça mevkufun aleyhimden hiç birinin husumete dâva  ikamesine hakkı olamaz.
Hindiyye.
597  - : Bir kimse kendisinden gasb edilen bir vakıf yer hakkında gâsib aleyhine beyyine ikame edecek olsa bu beyyine bil'icma kabul edilerek o yer
kendisine reddedilir. Hindiyye.
598 - : Evkafı sahihadan bir tarla, bir müddet gazben zabt ve ziraat edilmekle o tarlaya noksanı arz, tereddüb etse bakılır: eğer o tarlanın noksanı
arzı ecri mislinden daha az ise gâzib üzerine ecri misi ile hükm olunur. Ve eğer noksanı arzı, ecri mislinden daha ziyade ise bu noksan ile hükm
edilir. Ahkâmüssigar.
Fakat Türkiyede tahsisat kabilinden olan araziyi mevkuf ede gâsıb üze rine.ne ecri misi ve ne de noksanı arz lâzım gelir. Çünkü bu arazi, araziyi
memleket hükmündedir.  Araziyi memlekette ise  gâsıb üzerine bunların lâzım gelmiyeceği vaktiyle Arazi Kanuniyle kabul edilmişti.
(Düsturun birinci cildinde münderic 7 şaban 1274 Arazi Kanununun yirmi birinci maddesinde şöyle deniliyor  :
21 Madde - Fuzulen veyahut tegallüben zabt ve ziraat olunub sâl be-sal hukuki arazi alınmış olan arazi, badeîmuhakeme memuru marifetiyle
istirdad ve za.bt olundukdan sonra gerek memurunun ve gerek arazisini istirdad eden kimsenin ol araziyi fuzulî ve yahut tegallüben zabt ve ziraat
eyliyen şahısdan noksanı arz veyahut ecri misi almağa salâhiyeti yok-dur. -Sağır ve sagîre, mecnun ve mecmme ve matuh ve matuhenin arazisinde
dahi hüküm bu veçhiledir.
Bu kanunun dördüncü maddesinde de şöyle denilmişdir :
«Memaliki mahrusede kâin araziyi mevkufenin ekserisi bu kabilden-. dir. Ve böyle tahsisat kabilinden olan araziyi mevkufenin araziyi emiriy-yei

sirfe-gibi rakabesi beytülmâle aid olmasiyle bunlar hakkında bundan sonra zikr ve tafsil olunacak muamelâtı kanuniyye cari olur.) 
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Nükudı   Mevkufenin Tenmiyesi  
 
599 - :  Nükudun  vakfı  müteamil  olarak  tecviz edilmişdir.  Nükudun vakfiyetini esasen îmam Züfer de tecviz etmişdir. Vakıf paralara aid bir
kısım müseccel  vakfiyeler de Jmamı müşarünileyhin    kavline binaen bu vakıfların sıhhat ve lüzumuna hüküm verildiği görülmektedir.
Vakıf paralar, iki kısımdır : bir kısmı muhtaç olanlara bilâ ribh, yani: bir nema, bir faiz alınmaksızın ödüne verilmesi meşrut olan vakıf nükud-dur.
Mütevelli, bu kısım vakıf paraları istirbah edemez, yani : bunun için bir muameîei şer'iyye suretiyle faiz = küzeşte alamaz. Çünkü vâkıfın şeraitine
ittiba vacibdir.                                                    
ikinci kısmı, bir ciheti hayra sarf edilecek bir ribh mukabilinde talihlerine birrıza ikraz, edilmesi meşrut olan vakıf nükuddur. Mütevelli, bunları da
ribh - küzeşte ilzam edilmek suretiyle ikraz eder. Başka türlü edemez.                                       
600 - :  Muameîei şeriyesiz alınan bir nbh, mutlaka haramı mahzdır. Fakat muameîei şeriyye suretinde îmam Ebu Yusüfe göre riba, mürtefi, nbh
caiz olur.
Şöyle  ki   meselâ  mütevelli,  borç  alacak  kimsenin  bir  malını  vakıf namına peşin para ile yüz liraya satın alır, sonra bu malı parasını bir sene v
sonra almak üzere o kimseye vakıf namına yüz on liraya satarsa bu bir mumelei meşruadan ibnret olmuş olur.
Bu nbh ilzamı muamelesi şöyle de yapılabilir : Meselâ mütevelli, vakfın malından bir kimseye bir sene müddetle yüz lira ikraz ve teslim eder,
sonra bir malı da vakıf namına bir sene müddetle o kimseye müeccelen on liraya satıb teslim eder. O kimse de bu malı kabz ve tesellüm etdikdeh
sonra bir şahsa hibe ve teslim eder, o şahıs da bu malı vakıf için mütevelliye hibe ve teslim eder. Bu suretle o kimse de vakfın yüz lira asıî mali
vakıfdan, on lira da satılan mal bedelinden bir ribhi mülzem olarak alacağı sabit olur.
Bu, bir mahlası şer'îdir, bununla haramdan ihtiraz edilmiş olur. Yetimin veya vakfın malını veli veya mütevelli, bir kimseye rıbıhsiz ikraz edemez,
faiz alması ise haramdır, o halde meşru bir beyi ve şira vasıtasiyle bunların menfaatleri temin edilmiş, riba suretiyle bir muamele yapılmamış olur.
Bu, dîni hikmet karinde gösterilen bir vüsat, bir suhulet, bir müsaade demekdir.



Resulü Ekrem, sallâîahü aleyhi vesellem efendimizden Dunun bir mialı mervîdir. Bununla emir buyurmuş oldukları rivayet ediîmişdir. Kadîhan.
Artık bu muameleyi, gayri meşru bir hiyîe telâkki etmek doğru değildir. Ümmeti merhume, bir muamelenin meşru olub olmadığını ancsak Resuli
Ekrem hazretlerinden bizzat veya bilvasıta telâkki etmekle bilebilir. Bir muamelenin meşruiyeti tarafı risaletden haber verildiği takdird artık anın
gayri meşruiyetine kim kail olabilir?.
601 - : Mâtevelli, istirbahi meşrut olan vakıf nükudu, ribh ilzam etmeden bir şahsa ikraz etse o şahisdan rıbh namına bir şey alamaz. Şayed alacak
olursa müstakriz, bunu asıl borca mahsub     edebilir.  Çünkü bu ribh, haramı mahzdır. Maamafih bir kimse kendisine vacib olmayan bir şeyi
verince istirdad edebilir. Hamevî.
Fakat müstakriz : «şu meblâğ rıbıhdır, al vakfın masarifine sarf et» diye mütevelliye bir mikdar para verir, mütevelli de bunu vakfın umuruna sarf
ederse artık müstakriz, bunu asıl borca mahsub edemez. Ali Efendi Fetavâsı.
602  - : îlzam edilen rıbh, borcun müddetine tevzi edilir.
Binaenaleyh bir kimse meselâ : bir senelik ilzamı nbh suretiyle bir vakıf parayı bir sene müddetle istikraz etdiği halde altı ay sonra bu borcunu
ödese, veya altı ay sonra vefat edib bu borç terikesinden hemen ödense altı aylık ribh sakıt olur. Yalnız altı aya isabet eden mikdarın vakfa
verilmesi lâzım gelir. Yoksa bir senelik rıbh lâzım gelmez. Kınye, Zekeriyya Efendi Fetâvası.
603 - : Borç istifa edilmedikçe mülzem nbh, devam eder.
Şöyle ki : bir vakıf para, meselâ üç sene müddetle ilzamı rıbh edilerek ikraz edildikden sonra müstakriz, bir sene sonunda vefat edib de terikesinden
üç sene nihayetine kadar bu borç Ödenmese mütevelli, bu üç senelik rıbhi bu terikeden almaya salâhiyetdar olur, yoksa müstekrrizin vefatiyle rıbhi
müizem sakıt olmaz. Çünkü aksi takdirde vakıf mutazarrır olur. Sur-retüylfetâvâ Hamişi, îmadiyyeden.
Maahaza medyunun vefatiyle zimmetindeki borç. terikesîne raci olub bu tarihden itibaren mülzem rıbhın bâtıl olacağına dair mülga fetvahanei, âli
tarafından fetva verilmişdir.
604 - : Vakıf bir para, ilzam edilen müddetin geçmesinden sonra bir müddet daha müstakrizin zimmetinde nbıh ilzam edilmeksizin kalacak olsa bu
müddet için nbıh lâzım gelmez.
Meselâ : bir sene müddetle ve mülzem bir rıbh ile istidane edilen bir vakıf meblâğ, bu müddetten sonra bir sene daha medyunun zimmetinde ribh
ilzam edilmeksizin kalsa bu ikinci.sene için ribh lâzım gelmez. Aksi takdirde riba tahakkuk eder. Çünkü bu borçlu, rıbhı iltizam etmiş değildir.
Sürre-Löl'fetâvâ.
605 - : Bir muamelei şeriyye ile ilzam edilmeyen; bir rıbh, mücerred taahhüd edilmekle lâzım gelmez. Binaenaleyh bir vakfın nükudundan borç alan
kimse, kendisine usulen bir nbıh ilzam edilmediği halde : « ben geçen her sene için vakfa şu kadar nbh veririm» demiş olsa mücerred bu va'dine
mebni kendisinden mütevelli nbh almaya kadir olamaz. Abdurrahİm Fetâ-vas,
606 -  :  Bir mütevelli,  vakıf paralardan ödünç alan kimselere kendi malını «atmak suretiyle rıbıh ilzam etse bu nbıh, kendisinin olur. Şu kadar var
ki kendisine tîyb olmaz.  Vakıf namına hiyanotde bulunmuş     olmakla azle müstahik olur. Abdurrahİm Fetâvası.
607 - : Bir mütevelli, vakıf paralan vâkıfının şart ve tayin etdiği mik-dardan ziyade hâkimin izniyle istirbah edebilir. Onu on bir hisabiyle ikrazı
meşrut olan bir vakıf pjrrayr onu on bir buçuk hesabiyle ikraz gibi.
Fakat vakıfda müzayaka yok iken ziyadeye istirbah edilmesi caiz değildir. Ali Efendi Fetâvası.
608 - : Bir mütevelli, vakıf paraları bir müdet istirbah edemeyib muattal bir halde bıraksa bundan dolayı kendisine zaman lâzım gelmez.
609 - : Bir mütevelli, rehni kavi ile ikraz edilmesi meşrut bir vakıf parayı rehinsiz oîarak veya kıymeti noksan bir rehin ile İkraz edip de bilâhare bu
borcun tahsili mümkün olmasa mütevelli, noksanı zamin olur. Ali Efen di Fetâvası.
610 - : Bir mütevellinin istirbah kasdiyle ikraz etmiş olduğu vakıf paralan azli veya vefatı halinde yerine mütevelli olan zat. borçlulardan kabz eder.
bunları tahsil selâhiyeti. esah olan kavle göre mütevelliye aid olur.
611 - : Bir mütevelli, vakıf paraları kendi umuruna sarf İle    istihlâk etdikten sonra azl edilse bu paraları zamin olur, fakat aradan geçen müdet için
kendisine bir rıbh tazmin etdirilemez. Çünkü bu rıbhı iltizam etmiş değildir. Abdurrahİm Fetâvası.
612 - : Vakfa aid borçlar, emsaliyle kaza olunur.
Binaenaleyh bir kimse, vakfın her hangi cins nükudundan istikra etmiş ise borcunu o cins nükud ile ödemesi icab eder.
Meselâ : altın akçe istikraz" etmiş ise yine altın akçe vermesi lâzım e-lir. bunun yerine gümüş para veririm diyemez.
Maamafih bir kimse, meselâ şu kadar gümüş paradan ibaret olan borcunu buna muadil şu kadar altın ile birraz ödese. bilâhere pişman olub : «brn
gümüş para ile borcumu ödeyeceğim» diye vermiş, olduğu altını istirdada kıyam edemez.
613 - : Vakfa olan borç, mümtaz düyundan değildir.
Binaenaleyh bir kimse, vakfa olan borcunu ödemeden vefat etse bu borcu, sair bordan üzerine takdim edilemez. Terikesi borçlarına kifayet etmezse
mütevelli, sair alacaklılar gibi guremaya dahil olur.
614 - : Mütevelli, vakıf paralan istirbah etmediği veya vechi şer'î üzere nbh uzam eylemediği cihetle gaile hâsıl olmasa mürtezika vakıfdan
vazifelerini alamazlar. $âyed mütevelli, asıl vakıf maldan verirse zamin ve ilzamı rıbh etmediğinden dolayı azle müstahik olur.
Maamafih mütevelli : cVakfın gailesindendir» diye mürtezikaya vazifelerini verse bilâhare : «vakıfda gaile yok idi, asıl maldan verdim» diyerek

verdiği paraları mürtezikadan istirdad edemez. Fetâvayr Ali Efendi, Neticetül-fetâva. 
[19]

 
 (DÖRDÜNCÜ BÖLÜM)

 
VAKIFLARA AİD   TAMİRAT VE İNŞAATA,

SARFİYATA, İSTİDANEYE, CİHETLERE, VAZİFELERE MAHSUS UMUMİ MALÛMATI HAVİDİR.
 
İÇİNDEKİLER : Vakıflara aid tamirat ve inşaat. Bir vakfa aid varida tın başka bir vakfa sarf ve naklinin caiz olub olmaması. Vakıflar İçin istida-
ne. Cihetlerin tevcihi. Cihetlerde istinabenin ve ferağın cereyanı. Cihetlerin muattal bırakılması. Vazifelerin aksamı ve mürtezikaya vakfın
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gailesinden vazifelerinin nasıl verileceği. 
 
Vakıflara Aid Tamirat Ve  İnşaat  
 
615 - : Vakıfların tamiratı vazifelerden mukaddemdir.
Binaenaleyh tamire muhtaç bulunan bir vakfın gailesi, evvelâ tamirine sarf edilir. Tamir yapılmadıkça vazifelere bîr şey verilmez. Vâkıf tarafından
bu husus, şart edilmiş olsun olmasın müsavidir. Şayed mütevelli, gaileyi vazifelere sarf edib de tamir için bir şey kalmazsa vazifelere sarf ettiği
meblâğı zamin olur. Çünkü vâkıfın maksadı, vakfının devamiyle gailesinin müeb-beden sarf edilmesidir. Bu maksadı ise tamir İle kabil olabilir. Bu
halde imaret ciheti iktizaen meşrut bulunmuş olur. Artık mütevelli, tamiri takdim etmeyince vâkıfın iktizaen olsun şartına muhalefet etmiş,
kendisine mevdu olan emanete teaddîde bulunmuş, âdeta müvekkilinin enirine muhalefet eden bir vekil hükmünde bulunuvermişdir. Hidaye,
Ankaravî HâmişJ.
616 - : Bir vakfın gailesi bir camii şerifin yalnız imam ve hatibine meşrut bulunsa bu gaile, o camiin tamirine sarf olunamaz. Feyziyye.
Bir de imam, müezzin, ferraş, medrese müderrisi gibi hizmetlerinin mu-attaliyyetî zararı beyyini müsteizim olan hademei hayrat, imarete
mülhak tırlar, ki bunlara «erbabı şeair» denir.. Binaenaleyh bir mescid. tamire muhtaç olub gailesi hepsine kifayet etmediği gibi bu hademeye
vazifeleri verilmediği takdirde mescidin tatili lâzım gelecek olsa galiden bunların vazifeleri kesilemez. Belki gaile, tamirat ile beraber bunların
vazifelerine - imkân nisbetinde - sarf edilir. Fakat hizmetlerinin devam etmemesinde zararı beyyin olmayan sair bir kısım hademeye bu tamir
esnasında bir şey verilmez. Tenkihi Hâmiüı.
617 - : Gailesi fukaraya veya vâkıfın evlâdına meşrut olan bir vakıf haraba yüz tutunca mütevelli gailesinden evvelâ tamiratım yapar, sonra bir şey
kalırsa anı da fukaraya veya evlâdı vâkıfa sarf eder, yoksa fukara veya vâkıfın evlâdı, buna muhalefet ederek gailenin tamamını aramızda ikti-sam
ederiz diyemezler. Mülteka, Damad.
618 - : Medrese, mekteb gibi vakıf bir mahal, tamire    muhtaç olduğu halde gailesi bulunmasa tamirine kâfi bîr mikdarının kiraya verilerek
bedeliyle tamirini yapmak caiz olur, Mecmuai Cedide.
619 - : Süknası meşrut olan bir vakıf akar, tamire muhtaç oldukda bakılır. Eğer bu akarın gailesi vakıf dan tamir edilmesi vâkıf tarafından şart
kılınmış ise bu akar, vakfın gailesinden tamir edilir, çünkü vâkıfların bu gibi şartlarına riayet icab eder. Ve eğer vâkıf tarafından böyle şart
edilmemiş veya cart edilmiş ise de vakıfda gaile bulunmamış olursa bu akarı onun meşrutun îehi kendi malından teberrüan tamir eder.
Şayed meşrutun lehin tamire iktidarı olmaz, veya olur da tamirden kaçınırsa hâkim, o akarı mütevellisinin marifetiyle kirasına mahsuben tamir
etmek ü-zeıc başkasına kiraya verir, tamir masraf 'kiradan ödenince bu akar yine meşrutun lehine iade edilir. Şerhi Vatı
620 - : Süknası meşrut bir vakıf akarda meşrutun lehi kendi mâlinden badana ve saire gibi meremmeti müstehleke kabilinden bazı tamirler yapsa
bunlar her halde vakfa teberru olmuş olur. Çünkü bu gibi aynini ahz etmek mümkün veya vakfa zarardan hali olmayan şeyler, helak olmuş sayılır.
Fakat bir oda1 ilâvesi gibi meremmcü gayri müstehleke   kabilinden bir şey ise bu kendisinin malı olur. vefatında da vârislerine mevrus olur.
Bu hr.ide o akar, bu meşrutun lehin vefatından sonra başka bir zata tevcih edilince o zat, bu ilâve edilen binanın kıymetini müteveffanın
vârislerine vurı'î d binaya mâlik olur. Fakal bunu vermekden imtina etdiği takdirde o akar, ücretinden o binanın kıymeti temin ve tamamen
vârislere ita edilinceye kadar hâkim tarafından başkasına kiraya verilir, badehu o zata iade ve tesüm olunur. Yoksa bu zat, o binanın hedm ve
kal'ına razı olamaz. Is'af, Bahri Raik. C4ÛH) inci meseleye müracaat!.
621 - :  Süknası iki kimse arasında müşterek bir vakıf hane harab olmakla bunların biri tamirden imtina edib diğeri hâkimin emriyle kendi ma-
iından tamir eylese bu masrafını istifa    etmedikçe diğeri bu hanede sakin olamaz. Abdurrahim fetâvası.
622  - : Bîr vakfın müsteciri, mütevellinin emriyle vakıfda tamirat ya-
pınca bakılır: Bu tamirat, damın kiremitlerini aktarmak, mecurun ıslahına ve halelden vikayesine aid şeyler ise masrafını vakfın gailesinden olmak
üzere mütevelliden alabilir. Velev ki mütevelliden alması şart edilmiş olmasın. Fakat me'cur hanenin fırını tamir etmek, pislik çukurunu boşaltmak
gibi mü-cerred müstecirin menafiine aid ise masrafını vakıfdan alamaz. Meğer ki alması şart edilmiş olsun. Tenkihi Hamîdi, Hayriyye.
623 - : îcareteynli bir vakıf yerin taksimi mümkün olmadığı veya vakıf hakkında muzir bulunduğu halde haraba yüz tutmakla hissedarlardan biri
kirasına mahsuben malından tamir etmek, isteyib de diğer hissedarlar buna razı olmasalar, tamir etmek isteyen hissedar, hâkime müracaat eder.
Hâkim rîe mütevellinin re'yile bu tamire ve masrafının kirasından istifasına izin verirse o hissedar, yapacağı tamir masrafından sair hissedarlara
isabet eden mikdarı istif edinceye kadar bu akarı kiraya verib bedelini alabilir.
624 - : îcareteynli bir vakıf akarı,  hissedarlarından biri diğerlerinin emri hâkimin izni olmaksızın kendi malından para sarf ederek tamir etse'
müteberri olmuş olur.
Binaenaleyh diğer hissedarların hisselerine isabet eden masrafı anlardan isteyemez. Fakat hissedarların emirleri ve kendilrine rücua muvafaket-leri
ile veya görülen lüzumuna mebni hâkimin izniyle tamir etdiği takdirde anların hisselerine isabet eden masrafı kendilerinden isteyebilir. Nefakatü''-
hüiâsa.
625 - : Bir vakfın bizzat ayninden vücude gelen hâsılat, meselâ : mür:-hedim bir vakfın ankazı, o vakfın imaretine sarf edilir, m ür tezi kasın a sarf
çdilemez. Çünkü bu, gaile kabilinden değil, mevkufun rakabesi cümlesindendir.
626 - : Vakıf müsakkafatın kadim vaziyetini tağyir caiz değildir. Meğer ki tağyir için bir zaruret ve vakıfça bir menfaat tahakkuk etsin. O takdirde
hâkimin re'yi ve mütevellinin izniyle tağyiri caiz olur.
Meselâ : îcareteynli bir vakıf han, pek büyük olub zaman itibariyle kendisinin hali hâzırından kira ile istifade kabil olmasa da küçük kısımlara
ayrılması ve bazı odalarının dükkân ittihaz edilmesi, maslahata muvafık, vakfı için faideli olduğu tahakkuk eylese bu hanın kadim vaziyetini bu
veçhile ıslah etmesi için mutasarrıfına mütevellisi tarafından hâkimin reyüe izin verebilir.
627 - : Vakıf bir mezreayı mezreahkdan çıkararak üzerinde binalar, dükkânlar ve saire inşasiyle kiraya vermek caiz olmaz. Belki mezrea olarak
istiğlâl olunması lâzım gelir. Fakat böyle vakıf arazi, beldenin hanelerine bitişik olub da üzerinde bina veya dükkân inşa edilmekle intifa edilmesi,
vakıf ve fukara hakkında ekin ekmek, ağaç dikmek suretiyle intifadan daha faideli bulunsa mütevelli, vakfın maliyle onda ebniye inşa ve icar
edebilir. Bezzaziyye.



628 - : Bir kimse mütevellisi bulunduğu bir vakıf arşa üzerine bir bina yapınca veya dikince bakılır : eğer vakfın malından yapmış ise bu bina veya
ağaç da vakıf olmuş olur. Gerek nefsi için veya vakıf için yapdığım söy-liyerek işhadda bulunmuş olsun olmasın müsavidir. Ve eğer kendi malından
yapmış ve binaya veya ağaç diğmeğe başlıyacağı zaman kendi nefsi için yapdığım söyliyerek işhadda bulunmuş ise bina veya ağaç kendisinin olur.
Fakat bina veya ağaç dikme zamanında işhad etmeyib sükût eylemiş ise bina ve ağaç vakfın olur.
Bir de bu hususda mescidler müstesna bir halde bulunur. Şöyle ki : bir mescidin harimine dikilecek ağaçlar, işhad bulunsun bulunmasın her halde
mescide aid olur. Çünkü hiç bir kimse kendi nefsi için mescide ağaç dikemez. Rriüi Muhtar.
629 - : Bir kimse kendi vakfının mütevellisi olduğu halde kendi malından o vakıf üzerinde bir bina yapsa ağaç dikip yetiştirse bunlar, kendisinin
malı olmuş olur, vefatında vârislerine intikal eder. Velev ki bina ve dikme zamanında bunları kendi nefsi için yapdığım söyliyerek işhadda

bulunmuş olmasın. Kadıhan. 
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Bir Vakfa Aid Varidatın Başka Bir Vakfa Sarf Ve Naklinin Caiz Olub Olmaması  :
 
630 - : Cihetleriyle vâkıfları müttehid olan iki vakıf dan birinin fazla varidatını, gailesine zaaf arız olan diğer vakfın masarifine sarf etmek caizdir.
Meselâ bir kimse vakf etmiş olduğu bir medresenin tamiratı için bir akar, bu medresenin müderrislerinin vazifeleri için de diğer bir akar vakıf ve
şart etdiği halde meşrut akarın gailesine bilâhare zaaf arız olub vazifelere kifayet edemez olsa tamirata meşrut olan akarın gailesi fazlasından be
vazifele;  -arf edilebilir. Çünkü bunlar, .bir şey gibidirler. Dürri Muhtar.
631 - : Cihetleri muhtelif olan iki vakıfdan birinin bir cihete meşrut olan gailesini, diğer vakfın masarifine sarfetmek caiz değildir. Velev ki
vâkıfları müttehid olsun. Şaye3 mütevelli, sarf edecek olursa zamin olur.
Meselâ : bir kimse vakıf etdiği iki medreseden her birinin masrafı için bir akar vakf etmiş olsa bu medreselerden birinin akarının gailesi, diğer
medresenin masrafına sarf edilemez.
Kezalik bir kimse bir mescid ile bir mekteb yapmış olsa bunlardan birine vakıf etmiş olduğu akarın gailesi, diğerine sarf edilemez.  
Kezalik bir kimse biri süknaya, diğeri istiğlâle mahsûs olmak üzere flri menzil vakf etmiş olsa bunlardan birinin gailesi, diğerine sarf edilemez.
Kezalik iki kimseden her biri bir mescid yapmış oîsa birine meşrut akarın fazla varidatı, diğerine sarf edilemez. Dürri Muhtar, Reddi Muhtar.
632 - : Hayır müesseselerinden biri harab ve kendisinden istiğna hâsıl olunca varidatı, amn cinsinden olub varidatı az ve kendisine en yakın
bulunan diğer bir hayır müessesesine hâkimin reyile sarf olunabilir.
Meselâ : vakıf bir imarethane harab olub müstağna anh bir hâle gelse vakıfakaratmın gailesi, amn yakinindeki diğer bir imarethaneye sarf
edilebilir.
Kezalik bir dere üzerinde bulunan vakıf bir köprü, o vadideki sulann geçilib başka bir dereye akmasiyle müstağna anh olub o diğer derenin köprüsü
tamire muhtaç bulunsa bakılır : Eğer bu ikinci köprü de âmmeye aid olub birinci köprüye kendisinden daha yakın ve âmmeye aid bir köprü
bulunmazsa o birinci köprünün varidatını, bu ikinci köprüye sarf etmek caiz olur. Hindiyye.
633 - : Kiraya verilib gailesi bir cihete sarf edilmek üzere vakf edilmiş olan bir mahal, harab olsa, imamı Muhammede göre de vâkıfının mülküne
avdet etmez, belki bunun yalnız ankazı avdet eder. Fetva bu veçhiledir. Arsası yine vakıf olarak kalır, çünkü bu arsadan velev az bir kira ile intifa
edilmesi mümkündür. Reddi Muhtar.
634 - : İstiğlâle mahsus olmayan vakıf bir bina veya vakıf bir havz harab olub da tamiri mümkün olmamakla müstağna anh bir hâle gelse bunların
yerleriyle nakazı, îmam Muhammede göre vâkıflarına veya vârislerine aid olur. Bunlar Tnaîûm ve mevcud olmayınca o vakıf yerler; lûkata
hükmünde olarak fakirlere tesadduk edilir. Fakirler de bunları satarak seme-niyle intifa ederler. Hindiyye. îmam Ebu Yusüfün muhtar olan kavli ise

buna muhaliidir. 
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Vakıflar İçin İstidanenin Caiz Olub Olmaması
 
635 - : Bir vakıf namına istidanede bulunmak, yani ödünç para almak, veya veresiye bir mal satın almak caiz değildir. Meğer ki vakfın maslahatı
için bu istidaneye ihtiyaç görülsün.
Söyle k: : bir vakfın akarı tamire muhtaç olduğu halde gailesi filhal mevcud bulonmasa bakılır :. eğer ihtiyaç halinde mütevellinin istidanede
bulunması, vâkıf tarafından vakfiyyesinde zikr edilmiş, ise mütevelli, kendi kendine istidanede bulunarak vakfın tamiratına sarf edebilir. Fakat
böyle bir şey zikr edilmemiş İse istidane hâkimin iznine tevakkuf eder, Binaenaleyh mütevelli, hâkimin reyini istihsal etmedikçe istidanede
bulunamaz- Ten-kini Hâmidî, Reddi Muhtar.
Mezhebrie mutemed olan budur. Fakat bazı ulemaya göre mütevelli, zaruret tahakkuk edince hâkimin izni olmaksızın da istikrazda.
bulunabilirbahusus hâkim, uzak bir mahalde bulunub da kendisine müracaat müteazziı olursa. Haniyye, Hayriyye.
636 - : Müstegaliâtı tamire muhtaç olub filhâl gailesi mevcut bulunmayan bir vakıf için rıbıhsız = faizsiz olarak istidane mümkün oldukça rıbıh ile
istidane cihetine gidilemez. Fakat rıbıhsız istidane kabil olmayınca hâkimin emriyle ve muamelei §eriyye veçhile istidane caiz olur.
Binaenaleyh mütevelli, böylece istidane etdiği meblâğı vakfın tamirine kadri maruf olarak sarf edince bu meblâğ ile muayyen rıbhını - mukrize
vermek için - bu vakfın müstakbel gailesinden istifa edebilir. Kendisi henüz istifa etmeden vefat edince vârisleri bunu biTisbat istifaya müstahik
olurlar. Çünkü istidane edilmediği takdirde vakıf harab olub gidecekdir. Şerhi Vehbaniyye, Behcetül'fetâvâ.
637 - : Bir vakfın mütevellisi, o vakfın filhal gailesi mevcud olmamakla lüzum görülen tamirat ve mühimmatına hâkimin reyile ve vakfa rücu
etmek şartiyle kendi malından -kaderi maruf bir meblâğ sarf etmiş bulunsa bu meblâğı hayatında kendisi, vefatından sonra da vârisleri vakfın
gailesinden istifa edebilirler. Şu kadar var ki hâkimin izniyle ve rücu şartiyle sarf edilmiş olduğu beyyine ile sabit olmalıdır. Aksi takdirde   
mütevelli, müteberri olacağından vakfa rücu edemez. Tenkihİ Hâmidi.
638 - : Hademe ve mürtezikanın vazifelerini Ödemek için vakıf namına istidane caiz değildir. Mütevelli, bunlar için istidanede bulunacak oisa bunu
kendi malından ödemesi lâzım gelir.



Fakat imam, hatib, müezzin gibi mesalihi mescidden bulunan hademenin vazifeleri için hâkimin reyile istidane tecviz edilm^şdr. Bu halde bununla
vakfın gailesine rücu edebilir. Aksi takdirde mescidin muatta! kalmasına sebebiyet verilmiş olur. Tenkihi Hâmidî, Reddi Muhtar.
639 - :  Bir mütevelli, vakfın imar ve ıslahı için gailesi   mevcud iken kendi malından bir mikdar meblâğ sarf etse veya vakıf için bir şey satın alsa
bu bir istidane sayılmaz. Bununla vakfın gailesine dıyaneten rücu edebilir, velev ki hâkimin reyi munzam bulunmasın. Şu kadar var ki vakfa rücu
etmek niyyetiyle sarf etdiğine şahid ikame    etmedikçe hu: babdaki iddiası hükmen kabul olunmaz. Reddi Muhtar.
640 - : Bir vakfı bir kimse, meselâ o vakfın müüteciri, müteveHisinin emriyle vakfa rücu etmek üzere kendi malından tamir edecek olsa bununla
vakfa rücu edebilir. Fakat gerek mütevellinin ve gerk mütvelli tarafından mezun olan kimsenin vakfa rücuu şart etmeksizin kendi malından vakfın
tamiratına sarf etdiği meblâğ, bir kavle göre teberru sayılır, bununla vakfa rücu edilemez. Diğer bir kavle göre de teberru sayılmaz. Bununla vakfa
rücu edilebilir. Reddi Muhtar
(Hanbelî fukahasına göre bir mütevelli, hâkimin izni olmaksızın vakıf için bir maslahata mebni istidanede bulunabilir. Nitekim sair tasarrufatı da

böyledir. Çünkü mütevelli, mütemendir. mutlakuttasarrufdur, hakkında izin ve i'timan sabitdir. Keşşafül'kına.) 
[23]

 
Cihetlerin Tevcihi  :
 
641 - : İmamet, hitabet, müderrislik, vaizlik, kurralık gibi ilmi cihetlerin ve kayyımlık^ türbedarlık gibi bedenî cihetlerin ehil olmayanlara tevcihi
caiz değildir.
Binaenaleyh böyle bir cihet, ehil olmayan bir kimseye tevcih olunsa uhdesinden ref ile ehline tevcih edilmesi hâkim üzerin vâcib olur.
Bir cihetin nâ ehle tevcihinde iki bakımdan zulm ve teaddî vardır: birisi, o cihetin ehil olmayana verilmesi, diğeri de o cihetden ehil olanın
mahrum bırakılmasıdır. Hayrüddin.
642 - : Hademesinin azl ve nasbi'mütevellisine meşrut olan bir vakfın tevcihatma hâkim müdahale edemez. Çünkü hâkimin velayeti meşrutun lehin
velayetinden müteahhirdir. ftİeğer ki mütevelli; cihetleri nâ ehle tevcih veya bir kimsenin uhdesindeki bir ciheti haksız yere ref etsin, o takdirde
hâkim müdahale edebilir. Bahri Raik.
643 - : Bir zata tevcih edilen bir cihet refini mucib bir sebeb bulunmaksızın bilâhare başkasına da tevcih olunsa bu ikinci tevcih muteber olmaz.
Fakat bir kimsenin uhdesindeki bir cihet, refini icab eden bir sebebden dolayı ref edilerek başkasına tevcih edilirse muteber olur. Artık o kimse, bu
cihete müdahale edemez. Ali Efendi Fetâvası.
644 - : Cihetleri tevcih ve takrire memur olmayan bir hâkim, bir kimseye bir cihet için takrir ve tevcih hücceti verdikden sonra o cihet, veliy-
yül'emrin beratiyle başkasına tevcih olunsa o kimse, mücerred hâkimin takririne mebni bu ciheti zabta'kadir olamaz. Behcetül'fetâvâ.
(Berat : bir zata bir cihetin tevcih veya bir vazifenin tahsis edildiğini veya bir rütbe ve imtiyazın verildiğini tasdik eden ferman demekdir. îlmiyye-
ye verilen müderrislik cihet ve payesine «rüusi hümayun» denilmişdir.
Vaktiyle Türkiyede 2 Ramazanı şerif 1331 tarihli tevcihi cihat nizamnamesi muçebince imamet, hitabet, müderrislik, meşihat, ve kürsü şeyhliği ve
enbiyayı izam hazeratınuı türbedarlığı ve haremeyni şerif eyn ve beytül'-makdis hademeliği ile tevliyet ve zaviyedarlık ciheti beratı âli ile ve maada
cihatı ilmiyye evkaf nezaretince verilecek bir vesikai resmiyye ile ve berata muhtaç olmayan cihatı bedeniyye de kezalik evkaf nezaretince veya
nezaret namına mahallî evkaf idarelerince verilecek vesaik ile tasarruf olunurdu.)                   
645 - : Hidematmın ifası bir zamana müsadif olan iki cihetin bir zat uhdesinde cem'i caiz değildir, iki camii şerifde hitabet gibi.
Binaenaleyh bir zata böyle iki cihet tevcih edilse bunlardan dilediği uhdesinde ibka edilerek diğeri elinden alınır.
(Düsturun üçüncü cildinde yazılı 1290 tarihine müsadif tevcihi cihat ni-zamna;nesinin yedinci maddesinde şöyle denümidir :
«Eda ve ifaıs bir zamana tesadüf eyliyen ve. yahut birinin hizmeti diğerinin hizmetim hakkiyle ifaya mani olan iki ciheti müstakille şahsı vahide
t&vcih olunmaz.»)
646 - : Cihetlerin meşrutun lehlerindeki vasıflar, birer sarih şart mesabesindedir. Kendilerinde bu vasıfların bulunması aranır.
Binaenaleyh bir vasıf ile m utta sı f, bir sınıfa mensub zatlara meşrut edan cihetler, o vasfı haiz, o sınıfa dahil olmayan zatlara tevcih edilemez.
Meselâ : Hanefî fukahasma veya nakşibendî meşayihine meşrut olan bir cihet, Şafiî fukahasma, veya kadiri meşayihine tevcih edilemez. Tevcih
edilecek olsa ref olunarak vâkıfın şartına riayet edilir. Çünkü vâkıfın şartı, şariin nassı gibi lâzurtürriayedir. Bahri Raik.
647 - : İmamet, müezzinlik, müderrislik gibi bir cihet, vefat eden mutasarrıfının o cihete ehl olan büyük evlâdına tevcih edilir. Başkasına. tevcih
edilmesi lâik olmaz. Çünkü bununla maksadı şer'î hâsıl olmuş, ve cihet sahibinin hukukuna riayet edilmiş olur. Meğer ki o cihetin ayrıca bir
meşrutun lehi bulunsun. Feyziyye, Hızanatürrivâyat.
Ramazanı Şerif 1331 tarihli cihat nizamnamesinde şöyle denilmişdir.
6 - Madde : Meşruta olan cihat, ehliyeti tahakkuk eden meşrutun lehine usuli şeriyyesine tevfikan tevcih olunur.
7. - Madde : Evkafı gayri sahihaya aid cihatin tevcihinde şartı vâkıfa riayet lâzım olmayıb gayri meşruta cihat gibi tevcih olunur.
8 - Madde : Meşrutiyet vech ile tasarruf olunmayan bir cihetin teVcihi lâzım geldikde müsabaka imtihanı bil'icra en ziyade isbatı ehliyet edenlere
tevcih edilecekdir. Ancak babadan kalan postnişînliklerin evlâda tevcihi için bil'imtihan isbatı ehliyet kâfidir.
9 - Madde : Ciheti ilmiyye talibini meyanında icra kılınacak müsabaka imtihanında ehliyetde müsavi olanlar zuhur eder ve bunlar arasında
mutasarrıfı sabıkın evlâdı dahi bulunursa tercih olunacaktır.
10. Madde : Maddei sabıkada beyan olunan ehliyeti mütasaviye erbabı meyanında mutasarrıfı sabıkın evlâdı bulunmazsa birinci deredede
müteveffaya karabeti olan, ikinci derecede uhdesinde diğer cihet bulunmayan üçüncü derecede fakri hali bulunan tercih kılınır, dördüncü derecede
kura medarı tercih ittihaz edilir.
11 - Madde : Büâ meşrutiyet tasarruf olunan ciheti İlmiyyeden birine tasarruf eden  kimsenin  vefatında  kebir  evlâdı bulunmaz  veya. imtihanda
kazanamazsa ciheti mezkûre sagîr oğlu "bulunduğu halde bilmüsabaka isbatı ehliyet eden şahsı ahar niyabetiyle    sağiri mezkûre ve sağîri evlâdı
müteaddid ise sinnen ekberine tevcih olunur.
12 - Madde : Tasarrufu meşrutiyet vech ile olmayan müteaddid cihati ümiyyenin mutasarrıfı kebir ve sagir evlâdım terk ederek vefat eyledikde



cihati mezkûreden kebir oğullarının bilmüsabaka istihsal edebilecekleri birer adedinden maad kalacak cihet maddei sabıkaya tevfikan sagîr oğluna
veya evlâdı sigarının sinnen  ekberine tevcih edilir.  Evlâdı kibarı  müsabakada kazanamaz veya fazla kalan cihet, müteaddid olur iseı evlâdı
sigarına e"h faidelilerinden birer adedi kura ile taksim olunur. Ve sagîr oğlu bir dane ise cihati mezkûreden en faidelisi ana verilerek diğerleri
haricden bilmüsabaka ehliyet edenlere tevcih kılınır,
13 - Madde : kayyımlık, ferraşhk, türbedarlık gibi ciheti bedeniyyenin inhüâlinde mutasarrıfı sabıkın ehliyeti tahakkuk «den oğluna ve oğlu
müteaddid olur ve ehliyetde müsavi bulunurlarsa ekberine ve oğlu ehil olmadığı veya sagir bulunduğu takdirde haricden ehil ve erbabına tevcih
edilecekdir.
Madde : Sagîr iken uhdelerine binniyabe cihati ilmiyye tevcih edilmiş olanlar tariki tahsilde bulunmak şartiyle devr hanlık ve cüz' hanlık ve emsali
için yirmi ve imamet ve hitabet ve müezzinlik cihetleri için yirmi beş, ve müderrislik ve tevcih müsabakaya muhtaç olan sair cihetler için otuz ya‐
şma kadar müsabaka imtihanı taleb edeceklerdir. On beş yaşına vâsıl oîub da tariki tahsilde bulunmayanların veya tariki tahsilde buîunub da zikr
olunan cihat için muayyen olan sinleri tecavüz edinceye kadar a'zarı meşrua olmaksızın müsabakaya girmeyenlerin veya imtihanda müsabıkîarıyle

müsavi dererecede leyakat ibraz edemiyenlerin uhdelerindeki cihat ref olunarak müsabakada kazananlara tevcih edilecekdir.) 
[24]

 
Cihetlerde İstinabenin Ve Ferağın Cereyanı :
 
648 - : Niyabete kabiliyeti olan cihetlerde hâkimin reyile istinabe, yani : naib, vekil tayin etmek caizdir.
Binaenaleyh bir kimse, velev ki ma'zur olmasın, uhdesinde bulunan imamet, ifta, tedris gibi bir cihetin hizmetini eda için eh] olan bir zatı hâkimin
reyile vekil tayin edebilir. Hattâ sahih görülen bir kavle nazaran özrü şer'î mevcud olunca  hâkimin  reyi bulunmaksızın da  istinabe caizdir.
Fakat hizmetini bizzat ifa etmesi vâkıf veya hâkim tarafından meşrut bulunan bir ciheti mutasarrıfı, mazur olmadıkça yerine başkasını vekil tayin
edemez. Niyabeti kabil olmayan cihetlerde ise istinabe asla caiz değildir. Taallümi ilm gibi. Tahtavi. Tenkihi Hâmidi.
(Hanbelîlere göre de tedris, imamet, hitabet, ezan, bevvablık gibi hususlarda niyabet caizdir, velev ki vâkıf bundan neh yetmiş oisun. Şu kadar var
ki naib. bunları edaya ehl olmalıdır.  Keşşafül'kına.)
649 - : Bîr Özrden dolayı yapılan istinabe, cihet sahibinin muayyen vazifeyi almasına mani değildir. Bu halde vekâlet için bir ücret dermeyan
edilmiş olunca vekil de vekâleti müddetince bu ücreti müvekkili olan cihet sahibinden alabilir. Çünkü bu vekâlet, bir nevi icare demekdir.
Müteahhirini fukaha ise imamet, tedris, talimi kur'an gibi hususlar isticarı caiz görmüşlerdir.
Fakat istinabe özre müstenid olmaz veya cihet sahibinin bizzat hizmetde bulunması meşrut bulunursa bu cihet sahibi vekâlet müddetince muayyen
vazifeye müstahik olmaz.
Şayed vâkıf, imamet ve tedris gibi bir cihetin vazifesini o cihetin hizmetini biifi'l ifa edene şart etmiş olursa o hizmeti gören vekil, bu vazifeye
müstahik olarak bunu vakîfdan alabilir. Tahtavi, Reddi Muhtar. Tenkih.
650 - :  Okumaya mübaşeret edecekleri ezanlar veya dualar mukabilinde bir camii şerifin müezzinlerine meşrut, müretteb olan vazifeye bu ezan ve
duayı o müezzinler namına niyabeten ifa eden kimseler müstahik olurlar. Yoksa asıl olmaları itibariyle o müezzinler müstahik olmazlar. Çünkü bu
vazife o hizmetlerin mübaşirlerine meşrut bulunmuşdur. Tenkihi Hâmidi. -
651 - : Bir cihet sahibinin ademi ehliyeti, istinabe için bir Özür teşkil etmez. Çünkü ehliyeti olmayan kimseye bir cihetin tevcihi esasen sahih de‐
ğildir. Binaenaleyh uhdesine meselâ müderrislik tevcih edilen bir kimse, cahil bulunursa yerine bir âlim zatı vekil tayin etmekle tedris vazifesine
müstahik olamaz. Tenkihi Hâmidî.
652 - :  Bir kimse uhdesindeki bir ciheti hâkimin tevcihine iktiran etmek şartiyle başkasına ferağ ve o cihetden kasrı yed edebilir.
Fakat mefruğün îehin bu cihete ehliyeti hâkimin yanında tebeyyün etmeli, ve bu cihet mefruğün lehe hâkim tarafından tevcih edilmelidir. Böyle
olmayınca ferağın hükmü olamaz. Çünkü böyle mücerred bîr ferağ, bir sebebi zayıfdır, hâkimin takriri inzimam etmedikçe sahih olamaz. Tenkih.
453 - : Cihetlerden, vazifelerden bîr mal mukabilinde nüzul caizdir.
Meselâ : bir kimse uhdesindeki bir imamet veya hitabet cihetini malûm bir bedel mukabilinde ve hâkimin huzurunda her veçhile ehil olan bir zata
ferağ, hâkim de o ferağı takrir edebilir. Bu halde fariğ, bedeli ferağa müstahik olur.
Bu hususda fukahayı kiramın ihtilâfı vardır. Bazı fukahaya göre bu, şüfa-cİ3 olduğu gibi hukuki mücerrede kabilindendir, bundan bir bedel
mukabilinde feragat, caiz değildir. Binaenaleyh mefruğün leh, bedeli ferağdan fariği ibrâi âm ile ibra etmese bilâhare bu bedeli andan istirdad
edebilir. Şeyhül'islâm Ali Efendi merhum bu veçhile fetva vermisdir. Tenkihi Hâmidi.
Fakat diğer bazı fukahaya göre bu i'tiyaz. caizdir. Bu zevatın kavli, as-ph maslahatına daha muvafık görüldüğü cihetle bu kavil üzere amel
olunması için Şurayı Devlet ve mülga Mecelle Cemiyeti ve Meclisi Tedkikatı Şer'iyye tarafından verilen karar üzerine 1295 recebi şerifinde bir
irade sâ-dir olmuş, ve andan sonra bu kavi üzere fetva verilmişdir.
654 - :  Bir cihet, bir bedel mukabilinde ve hâkimin    huzurunda ferağ cdiidikden sonra mefruğün leh. ferağ bedeli kendisine geri verildiği takdirde
ciheti fariğe iade edeceğine söz vermiş bulunsa bu sözü ifası lâzım gelmez. Çünkü böyle mücerred bir va'din ifasına - hukukan - mecburiyet yokdur.

Fetavâyj Hayriyye. 
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Cihetlerin  Muattal Birakilmasi  
 
655 - : Evkaf hizmetlerinde bîlâ Özrin terk ve lekâsüiü vuku bulan c; hat sahihlerinin cihetleri hâkim    tarafından ref edilir. Çünkü bu hizmetleri
çıuattal bırakmak vâkıfların şeraitine muhalifdir. Vâkıfların bu gibi şeraitine ademi riayet ise azli müstelzimdir. Tenkih.
656 - : Bir cihet sahibi başka beldeye gidib o ciheti üç aydan ziyade muattal bıraksa bakılır : Eğer o beldeye gitmesi hac Tarizesini ifa veya sıla'
rahme riayet gibi vâcib bir sefer sebebiyle ise azle müstnhik <".ltrsa:'.. Şu kadar var ki bu tatil müddetince vazivesi kesilir, vazife alması helâl
olmaz. Fakat böyle vâcib bir sefer sebebiyle değime azle müstahik olur. Bahri Ra-ik. Behce.
657 - : Bir müderris, haftada bazı günler ders okutmasa bakılırı : Eğer ücret, her gün ders okutmak üzere tahsis edilmiş ise ders okutmadığı Sün-'?re



isabet eden ücrete müstahik olmaz. O günlerin ücreti medresenin tamiratı gibi mesalihine sarf edilir. Fakat her gün için tasrih ve tahsis edilmemiş
ise haftada cuma ve sah günleri tedrisde bulunmasa da o günlere isabet eden' ücreti de alabilir. Çünkü bu takdirde bugünler örfen tedrisden
müstesnadır. Bu halde ramazanı şerif ile bayram günleri de tedrisden müstesna bulunur.
658 - : Bir mescidi şerifin imamı, hor beş vakitdc ifa edeceği imamet"mukabil şu kadar meblâğ meşrut olduğu halde bazı vakitlerde imametde
bulunmasa o vakitlere isabet eden mikdara müstahik olamaz, bunu almış vakfa red etmesi lâzım gelir. Su kadar var ki böyle bir imamın senede bir
hafta kadar istirahatden veya köylerde akribasını ziyaretden veya musibet gibi bir sebebden dolayı imametini ifa edememesi şer'an ve âdeten
me'fuddur. Reddi Muhtar.
659 - : Bir mescidi şerifin imamı, bir senelik gaileyi peşin olarak aldık dan sonra sene henüz tamam olmadan hizmetini terk etse, bazı fukahaya göre
imametde bulunmadığı günlere isabet eden gaile mikdarı kendisinden geri alınır ki, vâkıfın gayesine yakın olan da budur. Diğer bazı fukahaya gö-
.re de eğer imam fakir ise bu gaile kendisine helâl olur.
Kezalik bir medresede oturan bir talibi ilm, bir senelik gaileyi peşin olarak aldıkdan sonra sene tamam olmadan o medreseyi bırakıb başka yere
nakl eylese almış olduğu gaile, bir kavle göre kendisinden istirdad olunamaz. Hindiyye, Reddi Muhtar.
660  - : Bir medrese ehline meşrut olan bir gaile, o medresede talebi ilm için sakin olanlara verilir. Bu medresede bir müddet sakin ölub daha uzun
bir müddet hanelerine ikamet edenlere veya bu medresede ders ahb mütemadiyen hanelerinde sakin olanlara verilemez.
Böyle bir medrese sakinleri, bulundukları kasabadan çıkarak en az üç günlük bir mesafeye giderlerse veya bundan az bir mesafeye gidib de orada
lâakal on beş gün kalırlarsa vazifelerini alamazlar. On beş günden az kaldıkları takdirde de eğer maişetlerini temin gibi zarurî bir iş için çıkmış
bulunurlarsa vazifelerini alabilirler. Fakat tenezzüh gibi zaruri olmayan bir iş için çıkıp kalmışlar ise vazifelerini yine alamazlar. Haniyye;
Ankaravİ.
661 - : Bir mescidi şerif harab olub orada namaz kılınması kabil olmasa vazife sahihleri vazifelerine müstahik olurlar. Zira bu muattaliyet kendi
taraflarından vaki olmamışdır.
Kezalik : bir îmam kendisine iktida edecek cemaat bulamayib mescidde münferiden namaz kılsa muayyen ücrete müstahik olur.
Kezalik : bir müderris, tedrise müheyya iken okutacak talebe bulamasa muayyen ücrete müstahik olur.
Kezalik : bir münderris, tedrisi meşrut olan talebenin gayrisine tedrisde bulunsa veya içinde tedris meşrut olan medresede tedris müteazzir olmakla

başka bir medresede tedrise devam etse vazifesin müstahik olur. Yoksa bu halde vakfın gailesi fukaraya verilmez. Tahtavî, Reddi Muhtar. 
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Vazifelerin.Aksamı Ve Mürtezikaya Vakfın Gallesinden Vazifelerinin Nasıl Verileceği :
 
662 - : Vakıfların gailelerinden verilen vazifeler, hizmet mukabilinde olub olmamak itibariyle iki kısımdır : Hizmet mukabilinde olan vazifeler,
sılaya müşabih olmakla beraber ücret kabilindendir. Binaenaleyh buna istihkak, hizmet iledir. Hizmet mukabilinde olmayan vazifeler ise meşrutun
lehleri ağniyadan ise sıla, atiyye sayılır, fukaradan ise sadakadan madud bulunur.
663 - : imamlık, müderrislik gibi bir hizmet, mukabilinde vakıf dan bir vazifeye sahib olan zat, bu hizmeti bir müddet mazeretsiz olarak terk etse bu
müddet aid vazifeye müstahik olamaz. Çünkü bu vazifenin tamamına istihkak, meşrutun aleyh olan hizmetin tamamını ifa iledir.
664 - : Bir zat bir cihetin hizmetini bir kaç sene bil'ifa mukabilinde meşrut vazifeyi .aldıktan sonra bir kimse çıkıp o cihetin kendisine meşrut
olduğunu dâva ve isbat etmekle bu cihet.kendisine tevcih olunsa o geçmiş seneler aid vazifeyi o zatdan istirdad edemez. Çünkü onların
mukabilindeki hizmeti ifa etmiş değildir.
Kezalik bir kimse, uhdesindeki cihetin, meselâ imametin tefinden bir müddet haberdar olmamakla hizmetini ifa etse haberdar oluncaya kadar
vazifeye müstahik olur. Zira bu hizmet, bir vazife mukabilidir.
665 - : Hizmet mukabili olmayan vazifelerin meşrutun lehlerine verilebilmesi için gailenin zuhuruna, tabiri aharla gailenin tulûuna itibar olunur.
Şöyle ki : meşrutun lehler, gailenin zuhuru ânında ber hayat iseler bu gaileye müstahik olurlar. Ve gailenin zuhurundan sonra vefat etseler bu
gaileye vârisleri müstahik olur.
Fakat daha gaile zuhur etmeden vefat etseler ileride zuhur edecek gaileye müstahik olamazlar. Çünkü bu vazifeler, anların hakkında ya atiye veya
sadakadır. Bunlarda ise kabz bulunmadıkça mülkiyet sabit olamaz ve bu gibi sıla kabilinden olan şeyler, kabz edilmemiş olunca mevt ile sakıt olur.
Bir gailenin zuhuru, o gailenin salâhından, kabiliyeti intifaiyyesinden başkadır. Bu vazifelere istihkak için gailenin yalnız zuhuru kâfidir. Ekinlerin
başak haline gelmesi gibi. Vakıf müstegallâtm kira.müddetleri de gailenin zuhuru mesabesindedir.
Meselâ : bir akar, şehrî bin kuruşa kiraya verilmiş olsa her ayın hıta-miyle o ayın gailesi olan bin kuruş zuhur etmiş sayılır. (33) üncü meseleye bak!
666 - : Hizmet mukabilinde olmayan bir vazifenin, meselâ: bir seneli
ğini mutasarrıfı, peşin olarak kabz etdikden sonra henüz sene tamam olmadan vefat etse senenin baki kısmına isabet eden rnikdar, terikesinden
istir-dad olunamaz. Çünkü bu vazife, sıla kabilinden olduğu cihetle kabz ile mülkiyet ifade eder. Tenkih, Reddi Muhtar.
667 - : Gaile, mürtezikaya istibatlarının    zamanı hulul edince verilir. Bunların gaileden hisselerini daha evvel isteyib almaya hakları olamaz.
Binaenaleyh mütevelli, istihkak zamanı hulul etmeden vazife sahiblerine vazifelerini vermemelidir, efdal olan budur. Çünkü bu zamandan evvel
vefat, etmeleri muhtemeldir. Tenkihi Hâmidî, Ankaravi.
668 - : Her senenin vazifeleri yalnız o senenin gailesinden verilir. Meğer ki bir senenin vazifelerinin diğer senenin gailesinden verilebilmesi
hakkında vâkıf tarafından bi? şart, zikr edilmiş olsun.
Binaenaleyh bir vakfın bir sene gailesi hâsıl olmadığı halde ikinci sene hâsıl olsa vazife sahibleri evvelki seneye aid vazifelerini, bu ikinci senenin
gailesinden alamazlar. Mütevelli, verecek olsa kendilerinden istirdad eder..
Fakat ikinci senenin gailesinden de verilebihresi meşrut olunca mütevelli vazifeleri bu gaileden de verebilir. Tenkihi Hâmidî.
(Hanbelilerden şeyh Nakİyyüddine göre bir mes'ftidin gailesi, bir sene muattal bulunsa gailesi muattal olmayan diğer senenin ücreti, bu iki seneye
taksit Ve taksim olunur. Tâ ki her iki senede hizmet ifa edilmiş olsun. Çünkü böyle bir taksim, tatilden hayırlıdır. Keşşafülkına".)
669 - : Mahsulü senevi olan vakıflarda sene ibtidasi, mahsulün yetişdi-ği zamandır. îkinci senenin iptidası da evvelki senenin nihayetinden
muteberdir. :



Böyle bir vakıfdan vazife alan kimse, sene esnasında azl edilse veya vefat etse sene ihtidasından azli veya vefatı tarihine kadar olan müddete
isabet eden vazife, kendisine veya vârislerine verilir. Behcetül'fetâva.
670 - : Mahsulü senevi olub gailesi vâkıfın evlâdına meşrut bulunan bir vakıfda senenin yarısı geçdikden sonra vâkıfın    doğacak çocuğu o senenin
gailesine müstahik olmaz. Fakat daha senenin yansı olmadan doğacak çocuğu, doğduğu tarihden itibaren kendisine isabet edecek gaileye müstahik
olur.
Evlâdı evlâd hakkında da hüküm böyledir. Eşbah. Diğer bir kavle nazaran çocuk, gailenin tulûundan itibaren daha altı ay geçmeden doğarsa hisseye
müstahik olur. Fakat en az altı ay sonra doğarsa , o senenin galîerine     müstahik olmaz,  ondan  sonraki senelerin gailelerine müstahik olur. Hassaf.
671 - : Gailenin bazı kimselere tevzii hususunda vâkıfın şartı mevcud ise ona riayet edilir. Mevcud değilse bakılır : eğer meşrutun lehler, mahsur bir
cemaat    ise    adetlerine    göre taksim edilir.     Fakat gayrı mahsur bir bir kavim iseler mütevelli, bazısına çok. bazısına az verib bazılarına da bir
şey vermeyebilir. Bir beldenin fukarasına meşrut gaile gibi. Fetâvayı Hayriyye.
(Hanbelî fukiıhasına göre bir vâkıfın gaile hakkındaki şeraiti malûm olunca o veçhile amel olunur. Mufassalan malûm olmayınca bakılır : Eğer gaile
bir vakfın İmaret ve ıslahına meşrut ise bunlara hacet mikdarı sarf edilir. Ve eğer bir cemaate meşrut olub bu hususda - yani : emsali vakıflarda ne
nisbetde vazife verilmesi hakkında - müstemir, carî bir âdet var ise ana göre amel olunur,'böyle bir örf ve âdet bulunmayınca da müsavat üzere sarf
edilir. Çünkü bunların arasında teşrik sabittir, tafzil ise sabit değildir.
Erbabı vakıf, malûm olmadığı takdirde ise masrafı zikr edilmemiş mutlak vakıflar kabilinden olmuş olur. Bu vakıflar hakkında ise Hanbelî fuka-
hasının ihtilâfı vardır.
Şöyle ki : masrafı zikredilmemiş, veya zikr edilmekle beraber meçhul bulunas vakıflar, bir kavle göre bâtıldır. Bir kavle göre de şahindir. Sahih
olduğuna nazaran bu vakfın gailesi nereye sarf edilecekdir?..
Neylül'meâribde beyan olunduğuna nazaran vâkıf, ciheti vakfı beyan etmeyib sükût etmiş bulunsa vakıf sahih olub mevkuf, vâkıfın neseben
vârislerine aid olur, bunu aralarında irsleri nisbetinde iktisam ederler ve aralarında mirasda olduğu gibi hacb de cereyan eder.
Nitekim Hanbelîlere göre bir, vâkıf, bir malını yalnız evlâdına vakıf edib  başka bir şey söylememiş bulunsa evlâdı münkariz olunca vakfın gailesi
neseben akribasına sarf edilir. Çünkü vakfın masrafı, gayesi birr ve ihsandır. Vâkıfın akribası ise birr ve ihsanına başkalarından daha lâikdir. Ak-
riba bulunmadığı veya bulunduğu halde bilâhare münkariz olduğu takdirde de gaile fukaraya sarf edilir. Zira vakıfdan asıl maksad, aleddevam cari
olacak bir sevabdır. Keşşafül'kına.
Neylül'meâribde de diniliyor ki : bir vakıf, münkatiül'âhır olub da vâkıfı her hayat bulunsa o vakıf, yine vakıf olarak vâkıfına rücu eder. Böyle bir
vakfın ciheti münkati olmakla beraber vâkıfı da vefat etmiş bulunsa o zaman bu vakıf, vâkıfın akribasına ve bir kavle göre beytül'mâle, veya rne-
sakine rücu eder.)
672 - : Vâkıf, vakfın masraflarını mikdar ve mahalli itibariyle tayin etmiş ise vakfın gailesi, imaretinden sonra o muayyen masraflraa şartı vâkıf
mucebince sarf olunur. Fakat vâkıf, masrafın mikdarmi tayin etmemiş ise, meselâ mescidin imamına ve müezzinine senevi kaçar kuruş
verileceğini tasrif edilememiş ise vakfın gailesinden evvelâ imaretine sarf edilir, saniyen imam, medrese müderrisi gibi vakfın imaretine daha yakın
olan cihat sahiblerine vazifeleri verilir, sâlisen tenvir ve tefriş gibi masraflara sarf edilir. Hindiyye.
673  - : îmaretden sonra mühim ve sair müstahiklerin haklarından mukaddem olan vazifeler;   imâma,  hatibe şart mucibince medresede tetrise,
müdavime,    müderrise,    müezzine,    kandil    yakıcıya,    ferraşa,    mütevelliye, kandil ve zeytinyağına, abdest suyuna, ve buna abdest alınacak
yere getirenlere, ve mescidlerde içilecek suları kablanna dolduranlara verilecek vazifelerdir. Bunlara «şeairi vakıf» denir.
Mescidlerin nezafetini murakabeye memur olanlar, kütübhanecüer, meocidlerde müderrislik edenler, şeairden sayılmazlar. Tahtavî, Reddi
Muhtar.            :
674 - : Vâkıf, gallei vakıfdan mevkufun aleyhimden birinin hissesini beyan edib diğerlerinin hisselerinden sükût etmiş bulunsa beyan edilen hisse,
sahibine verilir, bakisini de diğerleri alırlar.
Meselâ   :   vâkıf, vakfımın gailesini Zeyd  ile Amre vakf etdim, Zeyde gailenin sülüsü verilsin» dese baki sülsani Amre verilir. Hindiyye, Ankaravı.
675  - : Vâkıfın beyan etdiği nisbî hisseler, mahreci tecavüz efee avl tarikiyle taksim olunur.
676 - : Vâkıf, gaileden muayyen bir cemaat olan mevkufun aleyhimden her birinin hisselerini tayin edip de^ bir mikdar baki kaldığı halde bu baki
için masraf tayin etmese bu baki, mevkufun aleyhime ale.sseviyye verilir.
677 - : Vâkıf, muayyen mevkufun aleyhimden her biri için bir maktu mikdar tayin edip de gaile noksan zuhur etse, nisbet kaidesine göre tevzi
yapılır, ziyade.zuhur edince bu ziyade kendilerine müsavat üzere taksim edilir.                                          
678 -  :  Mütevelli vakfın gailesini ne veçhile alırsa o veçhile vazife sahihlerine verir. Meselâ:  bir beldede bir Türk lirası yüz. kuruşa    rayiç
olmakla mütevelli, vakfın varidatını yüz kuruş hesabiyle alsa, mürtezikaya da yüz kuruş hesabiyle verir. Mütevelli, bunu yüz on kuruş hesabiyle
ver-miyeceği gibi mürtezika da bunu doksan kuruş hesabiyle alırız diyemezler. Ali Efendi Fetâvası.
679 - : Bir vakıf paraların vâkıfı, bu paralara noksan ânz olursa nb-hından tekmil edilmedikçe mürtezikaya vazifeleri verilmemesini şart etmiş
bulunsa buna riayet lâzım gelir. Binaenaleyh asıl vakıf paralar noksanlaş-diğı halde mütevelli, bunları ikmal etmeden vazifeleri verecek olsa zamin
olur. Çünkü şartı vâkıfa muhalefet, zamanı müstelzimdir.
680 - : Vakfın nemaları, gaileleri ve sair müteallikleri, vakıfların şer'i masraflarına sarf edilmek lâzım gelir. Mütevelli, kendisine tayin edilmiş üp-
rctden ve ez kadîm, kendilerine avaid namiyle verilegelen şeylerden başka bir şey alamaz. Reddi Muhtar.
Kezalik bir vakfın müftekizası vakfın gailesinden vâkıfın tayin etdiği mikdardan fazla bir şey almak itiyadında bulunsalar, bunları zamin olurlar.
Hayriyye.
681 - : Bir vakfın gailesi, muayyen masraflarından fazla olunca bununla vakıf için müstagallât alınır. Bu fazla başka bir vakfa    veya fukaraya sarf
edilemez. Ankaravî, Hayriyye.
682 - : Bir vâkıf, mürtezikanın vazifelerini arttırıb eksiltmesini ve istediği kimseleri vazife sahihleri arasına idhal veya anların arasından ihraç
etmesini şart etse caiz olur. Ve bu salâhiyeti bir defa istimal etmekle nihayet bulur.
Fakat bu salâhiyetini merreten bade uhrâ veya her dilediği zaman istimal edebilmesini şart etmiş olursa ber hayat oldukça vazifeleri arttırıb
eksiltebilir, veya dilediği kimseleri idhal ve ihraç edebilir. Ancak vefatı günündeki hal, müstakar olub kalır, artık bu salâhiyet, istimal edilemez.



Meğer ki vâkıf, bu salâhiyeti, vakfı akd ve tesis etdiği zaman, mütevelliye tamamen veya kısmen vermiş olsun. O takdirde mütevelli de bu
salâhiyeti haiz olub istimal edebilir.
683 - : Vazife sahihleri arasına idhal edilecek kimse, tayin ile taayyün eder, artık andan başkası idhal edilemez. Ve idhal ve ihraç salâhiyeti, ibtal
ile bâtıl olur, badel'ibtal bu salâhiyet, artık istimal edilemez.
Bu salâhiyet bir kimseye, meselâ : mütevelliye bir zaman ile, meselâ : vâkıfın hayatda bulunmasile mukayyed olarak verilmesi de caizdir ki, bu
zamandan sonra bu salâhiyet, zail olub istimal edilemez. ^ Bir de vâkıf tarafından bir kimseye meşrut olan bu salâhiyeti, o kimse başkasına, meselâ :
vasisine veremez. Çünkü bu şart. yalnız kendisine maksurdur. Is'af, Hindiyye.
684 - : Bîr vakıf hademesinin vazifeleri, bazı sebeblerden dolayı hâkimin reyile  gallei  vakfın  fazlasından  arttırılarak  kifayet  mikdarına  iblâğ
edilebilir.
Şöyle ki : evvelâ : fakir olan hademenin vazifelerine zam yapılabilir. Saniyen  : salâhı hal ile muttasıf vazife sahihlerinin vazifeleri arttırılabilir.
Salisen : vakfın hizmetlerine müdavim hademesi i^i ı muayyen vazi" \ vakit ve hâle n^znran idarelerine gayri kâfi olduğu ve bu vazife arttınl-madığı
takdirde hizmetlerini terk edecekleri ve bu vazife ile o hizmetime başka ehil kimselerin rağbet göstermeyib bunlann muattal '. alncaih muhakk k
bulunursa vazifeleri tezyid edilebilir.  Reddi Muhtar.
685 - :  Zaruret yüz göstermedikçe hâkim, vâkıfın : u1'   eînrjdi&i  vr/i-fcleri ihdas edemez. Böyle bir vazifeyi almak helâl olın; :. Fakat bir zarıı-:^i
yüz gösterirce <« /.uman vazife ihdası caiz olur.    Bu  -urt-Ulc u vazifeyi
hâkim, ehline tevcih eder veya bu tevcih ve takriri mütevelliye havale eder. Cibayet vazifesi gibi.
Nitekim vâkıf, vazife ihdasını hâkim veya mütevelli için şart etmiş olunca da bunların vazife ihdas ve takriri caiz olur.
686 - : Mütevelli, vazife sahihlerinin hizmetlerini ifa etdiklerini inkâr etse vazife sahihleri maalyemîn sözleriyle tasdik olunurlar. Çünkü emin
sayılırlar.
Kezalik : bir vazife sahibi vefat etse vârislerinin sözleri maalyemîn kabul olunur. Bu yemin ; ademi ilme, yani : «murislerinin hizmeti ifa etmemiş
olduğunu bilmediklerine» dair yapılır.
Kezaîik : bir vakıfdan vazife sahibi olan bir zat, vefat etmekle vârisleri bu vazifeyi o zatın almamış olduğunu iddia etseler, bu sözleri yeminleriyle
kabul olunur. Tenkihi Hâmidî.
687 - : Bir vakfın fazla gailesi bazı kimselere, meselâ : vâkıfın evL\d ve ahfadına meşrut bulunduğu takdirde bu  fazladan    bir mikdan vakfın
müstakbel tamiratı için ihtiyat akçesi olarak tasarruf edilir, mütebakisi de meşrutun lehlere tevzi edilir. Tasarruf edilen mikdar, bunlara sarf
edilemez. Velev ki vâkıf, vakfın imareti için böyle bir tasarrufda bulunulmasını şart etmiş olmasın. Tenkih.
688 - : Gailesinin fazlası, bazı    kimselere, meselâ : vâkıfın evlâdına meşrut olan bir vakfın mütevellisi,  «gailenin fazlasıdır» diye o kimselere bir
mikdar para verdikden  sonra   :   «bu parayı vakfın fazlai gailesinden istifa etmek üzere kendi malımdan vermişdim, halbuki, fazla hâsıl olmadıı
diyerek o paraları İstirdada kalkışamaz. Çünkü ikrardan dönmek, sahih de ğildir. Tenakuz ise dâvanın sıhhatine manidir. Ali Efendi Fetavâsi.
689 - : Bir vakfın gailesi, vâkıfın veya başkasının fukaradan olan evlâdına veya zürriyetine meşrut bulunsa gaile, zuhuru zamanında fukaradan
bulunanlara sarf olunur. Bu zamandan evvelki veya sonraki zengin olraalan nazara alınmaz.  Zenginliğin tareyanı, sabit olan bir hakkı iskat edemez.
Nitekim gailenin zuhurundan sonra Ölmekle de bu hak, sakıt olmaz.
Bu vakfın gailesi, bir arızaya mebni bir kaç sene taksim olunamayıh badehu taksim olunacak olsa, gaile, zuhuru zamanındaki fakirlere Verilir,
yoksa taksimi zamanında fakir bulunanlara verilemez. Müfta bih olan budur. Fakat Hassafa göre bu halde kısmet zamanı nazara alınır Gaile bu

zamanda fakir bulunanlara    verilir, başkalarına verilmez. Reddi Muhtar. 
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(BEŞİNCİ  BÖLÜM)

 
MÜTEVELLİLERE VE VAKIFLARA MÜTEALLİK DÂVALARA AİD UMUM! MALÛMATI HAVİDİR.

 
İÇİNDEKİLER : Mütevelli olabilecek kimseler. Mütevellilerin ücrete istihkakları. Kaİmmakam mütevelli nasbi. Mütevellilerin ellerindeki vakıf
mallarda tasarrufları. Mütevellilerin sulh ve ibraları. Mütevellilerin zamin ve yeminerlyle musaddak olub olmadıkları hususlar. Mütevellilerin
İkrarları ve tesamü tarikiyle şahadet. Vakıflarda beyyineelrin tercihi. Vakıflara müte-sebeleri.  Mütevellilerin azillerini  icab «dib etmeyen şeyler.
Vakıflarda mesmu olub olmayan dâvalar. Vakıf dâvalarında hasım olub olamayanlar. Vakıflarda makbul olub olmayan şahadetler. Vakıflarda hisbe

ve tesamü tarikiyle şahadet. Vakıflarda beyyinelerin tercihi. Vakıflara müteallik ikrarlar.  Vakıflarda  mürurı  zaman. 
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Mütevelli Olabilecek Kimseler  :
 
690 - : Mütevellinin âkil, emin, fisk ile gayri maruf, vakfı bizzat veya najbi vasıtasiyle idareye muktedir olması şartdır.
Binaenaleyh bu vasıfları cami olmıyanlar, mütevelli nasb edilemezler. Çünkü o takdirde vakfın menfaatleri muhtel olur. Tevliyet, velayet kabilin-
dendir. Bu evsafı cami olmayanlar ise velayeti haiz olamazlar.
691 - : Mütevellinin hür, müslim, erkek, basir olması şart değildir. Binaenaleyh evvelki meseledeki vasıfları cami olan bir köle, bir kadın,
veya bir âma bir vakfe mütevelli alabileceği gibi bir müslim de bir gayri müslimin vakfına mütevelli olabilir. Tenkih, Fetavâyı Hayriyye.
692  - : Tevliyetde bulûğ, şart değildir.
Binaenaleyh mümeyyiz, vakfı hıfza muktedir, âkil bir çocuğa da tevliyet, tevcih olunabilir. Nitekim hâkim tarafından mümeyyiz çocukları, ticarete
de mezun olabilirler.
693 - : Bir kimse müteaddit vakıflara mütevelli olabileceği gibi mütead-did kimseler de bir vakfa bil'iştirâk mütevelli olabilirler. Çünkü bir şahsın
müteaddid vazifeleri uhdesinde cem etmesi caiz olduğu gibi bir vazifenin de müteaddid kimseleree biliştirâk tevcihi caizdir. Eşbah.
694 - : Tevliyete talib olan kimselerin mütevelli nasb edilmeleri lâik değildir. Meşrutun leh olanlar ile tevliyetden haksız yere azl edilmiş



bulunanlar bundan müstesnadır. Bunların tevliyet talebinde bulunmaları, mütevelli tayin edilmelerine engel olamaz.
695 - : Mütevelli nasb etmek salâhiyeti evvelâ vâkıfa, saniyen vâkıfın vasiyyi muhtarına,  salisen meşrutun leh mütevellinin vasisine, rabian da
salâhiyetdar olan hâkime aiddir. Mütevelli nasbına mezun olmayan bir hâkim ise mütevelli tayin edemez.
696 - : Vâkıfın hayatında tayin etdiği mütevelli vefat etse bakılır ; Eğer tevliyeti andan sonra başkasına şart etmiş ise o mütevelli olur. Şart etmemiş
ise yeniden mütevelli tayin etmek salâhiyeti vâkıfa aid bulunur. Hâkim, buna müdahale edemez.
(Hanbelî mezhebine göre vâkıf, tevliyet ve nezareti bir kimseye şart etmediği veya etdiği kimse vefat eylediği takdird artık vâkıfın mütevelli veya
nazır nasbına velayeti kalmaz. Çünkü kendi mâlikiyeti müntefi olmuşdur. Bu halde mevkufürf aleyh, muayyen bir insan veya mahsur bir cemaat ise
her biri kendi hissesinde velayeti Hazarı haiz olur .Mevkufun aleyh, fukara gibi gayri mahsur veya mescid, medrese, makbere gibi bir şey ise
tevliyet ve nezaret salâhiyeti hâkime veya naibine aid bulunur.
696 - : Hârisiye göre de mevkufun aleyh, mahsur bir cemaat    olunca bunlar mü§terek bir nezaret hakkını haiz olurlar.
Hanbelîlere göre meşrutun leh olan nazır - mütevelli, kendisine vâkıf tarafından şart edilmiş olmayınca yerine başkasını nazır tayin edemez ve
başkasına vasiyetde bulunamaz. Çünkü onun nezareti şartdan müstefadır. Böyle bir nazır, kendisine vasiy tayini şart edilmedikçe bunları yapmaya
saîâhiyetdar olamaz.  Keşşafül'kına.)
697 - : Bir vasıf ile meşrut olan tevliyet, o vasıfdan mahrum kimselere tevcih edilemez. Ve bu vasfın zevaliyle tevliyete istihkak zail olur.
Binaenaleyh meselâ : Istanbulda ikamet etmesi şartiyle mütevelli tayin edilen kimse, îstanbuldan başka bir yerde tevattun etse tevliyetden çıkar.
Kzalik : Başkasiyle izdivaç etmemesi şartiyle mütevelli olan bir kadın, izdivaç edince tevliyetden mahrum kalır, Hindiyye.
698 - : Bir mütevelli, kendi yerine başkasını mütevelli tayin etmek isteyince bakılır : Eğer kendisine tevliyet, sureti âmmede tefviz edilmiş ise
yerine başkasını tayin edebilir. Sonra bunu azl edemez. Meğer ki vâktf, tevliyeti başkasına tevfiz ve anı azl etmek hakkını mütevelliye şart etmiş
olsun,
Fakat tevliyet, sureti âmmede tevfiz edilmemiş ise mütevelli yerine baş-
kasını mütevelli tayin edemez. Bundan marazı mevt hali müstesnadır. Bu halde mütevelli, yerine bavkasını mütevelli tayin etse bu bir vasiyet
mahi yetinde olarak sahih olabilir.
Şu kadar var ki vâkıf, mütevellinin tevliyet için başkasını vasi tayin etmemesini şart etmiş olursa mütevelli, bu hususda vasi tayin edemez. Haniyye.
699 - : Bir mütevelli, tevliyet için bir vekil veya vasi tayin etdikden sonra cünûnı muttuk ile mecnun olsa vekâlet ve vesayet bâtıl, mütevelli tayini
salâhiyeti hâkime aid olur. Hindiyye.
700 - : Bir vâkıfın bir vakfına mütevelli tayin edilmiş olan kimse, o vakıfın diğer bir vakfına da mütevelli tayin edilmiş olmaz. Çünkü tevliyet,
vekâlet kabilinden olduğu cihetle muayyen şeyler ile tekayyüd eder.
Binaenaleyh bu ikinci vakfa vâkıf, badehu hâkim tarafından istenilen münasib bir zat, mütevelli tayin edilebilir.
701 - : Vâkıfa muhalif ifade ve inha üzerine vuku bulan tevliyet tevcihi muteber değildir. Velev ki berat etdirilmiş olsun.
Binaenaleyh bir vâkfın tevliyeti evlâda meşrut iken bir kimse zuhur edib de vâkıfın evlâdı münkariz olduğunu iddia etmekle hâkim, tevliyeti
kendisine tevcih etse de bilâhare bir zat zuhur ederek vâkıfın evlâdından olduğunu dâva ve beyyine ile isbat eylese tevliyeti kendisin tevcih
etdirebüir. Ali Efendi Fetâvası.
702 - : Bir vakfa bir belde hâkimi bir mütevelli, diğer bir belde hâkimi de başka bir mütevelli tayin etle ikisi de vakfın işlerini görebilir. Maamafih
'bu hâkimlerden biri, diğer hâkimin tayin etdiği mütevelliyi bir maslahat bulunduğu takdirde azl edebilir. Ankaravî.
703 - : Bir vâkıf, vakfına mütevelli nasb etmeden vefat edib bazı vasiyetlerinin tenfizine, velev marazı mevtinde bir zatı vasi tayin etmiş olsa bu
zat, anın vakfına da mütevelli olmuş olur. Vasiyetinde bu ciheti zikr etmiş olması lâzım değildir..
Kezalik : bir meşrutun leh mütevelli, vefat edib de vasiyyi muhtarı bulunsa tevliyet, zu vasiye aid olur. Haniyye, Tahtavî, Tenkihi Hâmidî.
704 - : Bir vâkıf, mütevelli tayin etmeyib bir şahsı kendisine vasiyyi muhtar nasb etmiş olunca bu vasi, anın hem emvaline, hem de vakfına nezaret
eder. Bunda ittifak vardır. Fakat vesayeti yalnız emvaline hasr etmiş olsa vasi, imamı Azama göre yine tevliyeti de haiz olursa da İmam Ebu
Yusüfe ve bir rivayete nazaran îmam Muhammede göre tevliyeti haiz olamaz.  Belki vesayet, musinin tahsis     eylediği şey ile mukayyed bulunur.
Bezzaziyye, Tahtavî.
705 - : Yalnız vakıf iğlerini rüyet için vasi tayin edilen kimse, her hu-susda vasi olmuş olur.
Binaenaleyh musînin hem vakıflarına, hem de terikesine vesayetde bulunur. Hattâ vâkıf, bir vakfına bir zattı, diğer vakfına da başka bir zatı vasi
tayin etmiş olsa bu iki zat, her iki vakıf için bü'iştirâk mütevelli tayin edilmiş olur. Vasinin vasisi de vâkıfın vâsisi hükmündedir.
706 - :Bir vâkıf, hem hayatında hem de öldükten sonra vakfına mütevelli olmak üzere bir zatı tayin ettiği   halde bir zatı da marazı mevtinde
kendisine vasi tayin eylese bu vasi de vakfa mütevelli olur. Fakat bundan sonra diğer bir zatı da vasi tayin etse artık bu zat, yalnız vasî olmuş olur,
vakfa mütevelli olmuş olamaz. Hindiyye.
707 - : Bir vâkıf; bir kimseyi mütevelli, diğer bir kimseyi de yalnız vaai tayin etdiğini tahsis etse bu vasi, mütevelliye müşareket edemez. Hindiyye,
Reddi Muhtar.
708 - : Tevliyet, zaman ile mukayyed olabilir.
Binaenaleyh muayyen bir müddet için mütevelli tayin edilen kimsenin tevliyeti o müddetin hitamiyle nihayet bulur.
709 - : Tevliyeti kimseye meşrut olmayan bir vakfın ilk mütevellisi, îmam Ebu Yusuf e göre bizzat vâkıf olmuş olur. Çünkü vâkıf, vakfına
başkalarından ehakdır. Bu halde vâkıf, vasisi olmaksızın vefat edince tevliyetin tevcihi hâkimin reyine mütevakkıf bulunur. Şu var ki böyle
meşrutür leh mütevellisi olmayan bir vakfın tevliyetine vâkıfın evlâdından, ehli beytinden mümkün mertebe münasib bir zat bulundukça hâkim,
haricden kimseyi mütevelli nasb edemez, şayed ederse veya sonradan münasibi yetişirse tevliyet o kimseden nez'edilerek evlâddan veya ehli
beytden münasib olana tevcih edilir. Çünkü bunlar vakıf hakkında yabancılardan daha ziyade alâka gösterir. Müşfik bulunurlar. Meğer ki evlâda ve
ehli beyte tevliyetin tevcih edilmemesi vâkıf tarafından şart edilmiş olsun. Ö takdirde bunlara tevcihi caiz olmaz.  Muhiti Burhanı.
710 - : Bir vakfın mütevellisi vefat eder veya azl olunur veya gaib bulunur da vâkıfı veya vâkıfının vasisi mevcud   bulunmazsa o vakfa derhal
hâkim tarafından mütevelli nasb olunur. Yoksa sabık mütevellinin hisabah görülünceye kadar mütevelli tayini tehire bırakılmaz. Vakıf işlerinin
muattal, gailenin ziyaa maruz bir halde bırakılması caiz değildir.



711 - :  Bir vakfın meşrutun leh mütevellisi, büâ müzahim teayyün ederse meşrutun leh, hâkimin tevcihine muhtaç olmaksızın mütevelli olmuş olur.
Fakat bilâ müzahim teayyün etmezse tevliyet, hâkimin tevcihine müte vakkıf bulunur.
Meselâ : Bir vakfın tevliyesi, vâkıfın ekberi evlâdına meşrut olup da vâkıfın evlâdından biri diğerlerinden yaşça büyük bulunsa bu. hâkimin
tevcihine muhtaç olmaksızın mütevelli olur.
Kezalik : bir vakfın tevliyeti bir camii şerifin imamına veya resmî bir makama meşrut olsa o vakfa o camii şerifin imamı veya o makamın reisi
hâkimin tevcihine muhtaç olmaksızın mütevelli olur.
Fakat bir vakfın tevliyeti, evlâdın erşedine meşrut olub da evlâd arasında erşediyyet iddiasında bulunan müteaddid kimseler bulunsa bunlardan hiç
biri, erşediyetine hâkim tarafından hükm olunub uhdesine tevliyet tevcih edilmedikçe mütevelli olamaz.
712 - : Bir vakfın tevliyeti, vâkıfın ekberi evlâdına meşrut olduğu halde evlâdı arasında yaşları müsavi müteaddid kimseler bulunsa bakılır : bunlar
vakfın umuruna vukuf itibariyle de müsavi iseler, tevliyet, hepsine müsa-" vat üzere tevcih olunur. Fakat biri diğerlerinden daha vukuflu bulunursa
tevliye, tercihan buna tevcih edilir. Çünkü daha âlim, daha yaşlı olmak ter-ciha sebebdir. Tenkih.
713 - : Bir "vakfın tevliyeti vâkıfın «el'erşedü fel'erşed» evlâdına meşrut olsa buna vâkıfın erkek olsun, kadın olsun evlâdının en ziyade reşid olanı
müstahik olur. Vâkıfın evlâdından müteaddid kimseler, erşediyet iddiasında bulunsalar erşedîyeti beyyine ile sabit olan, mütevelli nasb olunur. Her
bikrinin erşediyetde müsavatı beyyine üe sabit olsa tevliyet, kendilerine müsavat  üzere tevcih edilir. Erkeklik tercihe medar olmaz.
Rüşdden maksad, salâhı hal ve hüsni tasarrufdan ibaretdir. Tenkih, Reddi Muhtar.
714 - : Erşediyete şahadetde evlâdın hasr edilmesi, yani şâhidlerin bütün evlâdı vâkıfı tâdad ederek bunların arasında -müddeînin erşed bulundu‐
ğunu tasrih ederek şahadetde bulunmaları şartdır.
715 - : Vâkıfın evladından birinin erşediyetine beyyine ile hükm edildik-den sonra diğer biri çıkarak daha erşed olduğunu iddiada bulunsa bakılır:
Eğer aradan geçen müddet, az ise bu iddia kabul olunmaz. Evvelki iddia, hükmün lehukiyle tercih etmiş olur. Fakat ikinci müddeinin birnici
beyyine ikamesinden sonra erşed olabilmesi mümkün olan bir müddetden sonra vuku bulacak erşediyyet iddiası, makbul, beyyinesi mesmu olur. Bu
takdirde şâ-hidler, ikinci müddeinin birinci müddeiden ela'n daha reşîd olduğuna şahadet ederlerse tevliyet, evvelkisinden nez' edilerek ikinciye   
tevcih olunur. Çünkü böyle bir müddet içinde erşediyyet kesb edilmesi kabildir. Bu hâdisede mutlaka erşediyyete şahadet, yani ikinci müddeinin
mutlaka erşerf oluğuna şahadet edilib birinci müddetden daha reşid olduğuna taarruz edilmemesi kifayet etmez. Reddi Muhtar.
716 - : Erşed, efdal, a'lem, esen gibi ismi tafdil sigalan bire de birden ziyadeye de tenavül eder.
Binaenaleyh bir vakfın tevliyeti, evlâdın efdaline meşrut olduğu halde evlâd arasında dlyanetde, sedad ve reşadda müsavi iki erkek veya iki kadın,
veya bir erkek ile bir kadın bulunsa tevliyet, bunların ikisine tevcih olunur. Fakat bunlardan biri, vakfın işlerine daha âlim olursa o tercih olunur.
717 - : Tevliyeti evlâdın efdaline meşrut olan bir vakfın tevliyetini hâkim, evlâcbn efdaline tevcih etdikden bir müddet sonra daha efdali zuhur etse
tevliyet, bu zuhur edene aid olur. MecmaüTenhür.
Şayed evlâdın efdaline meşrut olan bir tevliyeti evlâdın efdali kabul etmese bu tevliyet, ehdaliyetde ani takib eden evlâda tevcih olunarak bu
veçhile vâkıfın şartına mümkün1 mertebe riayet edilir. Tahtavî.
Vâkıflarda efdal ; vera' ve tekvasi daha ziyade, daha salih, vakfm işlerine daha vâkıf olan kimsedir. Ankaravî.
718 - Bir vakıf da tevliyetle nezaret vazifeleri bir şahsın uhdesinde cem edilemez. Binaenaleyh bir vakfın mütevellisi, anın nezaretini de kendi
uhdesine tevcih ve berat etdiremez. Çünkü bunların cem'i, vâkıfın garezine, murakabe gayesine münafidü*. Ancak bazı yerlerde nazır, kayyım
tabirleri mütevelli mânasında mütearefdir. O gibi yerlerde bir vakfın nazırı,  mütevellisini demek olacağından ayrıca bir mütevelli tayinine mahal

kalmaz. Tayin edilecek olsa azle müstahik olur: Fetâvâyı Hayriyye, BehcetüTfetâvâ. 
[29]

 
Mütevellilerin Ücrete İstihkakları 
 
719 - : Bir vâkıf, mütevelli için ücret şart ve tayin etmiş olunca mütevelli, btı ücrete mevkufun aleyhim gibi müstahik olur. Vâkıf, bu ücreti
mütevelliye ameli mukabilinde şart etmiş olmayınca müteveli, amelde bulunsun bulunmasın bu ücreti alabilir. Tenkih.
720 - : Hâkim, mütevelli için ecri misi mikdan ücret tayin edebilir. Velev ki vâkıf, vart etmiş olmasın. Fakat ecri mislinden ziyade ücret tayin
edemez, edecek olsa mütevelliye helâl olmaz, Risalei îbni Nûceym.
Maamafih vâkıf tarafından tayin edilen ücret, ecri miskten noksan olunca hâkim, mütevellinin talebiyle bunu ecri misle iblâğ edebilir. Ve
mütevelli çalışınca bu ücrete müstahik olur. Tahtavî.
721 - : Vâkıf veya hâkim, mütevelli için ücret şart ve tayin etmemiş olunca mütevelli, ancak hizmet mukabilinde ecri misle müstahik olur. Bundan
ziyadesini alamab. Tevliyet, bihasebizzahir, ecri misi ile kabul edilir. Bu, mahud olduğundan meşrut gibidir. Hindiyye.
722 - : Vâkıfın akribasmdan olanlar, tevliyeti ücretsiz olarak kabul etmedikleri halde başkası ücretsiz kabul edecek olsa hâkim,  ehli vakf hakkında
enfa' ve aslâh olan ciheti nazara alır. Hindiyye.
723  - : Mütevelli, ücretini almak hususunda sair mevkufun aleyhimden mukaddemdir.
Binaenaleyh gallei vakıfdan evvelâ mütevelli ücretini tamamen alır, badehu gailenin bakiyesi sair mevkufun aleyhime verilir. Gaileye noksan tari
olsa bu noksana mütevelli iştirak etmez. Fetâvâyı Hayriyye.
724 - : Bir mütevelli, başkasını kendi yerine vekil tayin ve kendisine aid tevliyet ücretinden bir kısmını vekile ita ve bu vekili dilediği zaman azl
edebilir.
725 - : Bir mütevellinin vasisi, mütevelli olunca mütevelliye meşrut tevliyet ücretini almaya müstahik olmaz. Belki hâkim tarafından tayin edi-lecek

ecri misle müstahik olur. Meğer ki vâkıf, tevliyet için tayin etmiş olduğu ücretin her mütevelliye verilmesini şart etmiş bulunsun. Hindiyye. 
[30]

 
Kaimmekam   Mütevelli   Nasbi  
 
726 - : Mütevellisi mevcud olan bir vakfa ihtiyaç mes etmedikçe hâkim, kaimmekam mütevelli nasb edemez. Ederse tasarrufaü sahih, nafiz olmaz.



Fakat şu bir kısım vakıflar için kaimmekam mütevelli nasb edilmesi caizdir:
(1)  : Mütevellileri aramb da bulunamayan vakıflar.
(2) : Mütevellileri  yerlerine vekil bırakmaksızın sefer müddeti uzak bir beldeye gıdib tegayyüb etmiş olan vakıflar.
(3)  : Meşrutun leh mütevellileri henüz doğmamış veya çocuk bulunmuş olan. vakıflar.
(4) : Mütevellileri bir, mutasarnflan başka başka olan vakıflar ki, böyle iki vakfa dair mutasarnflan arasında tecvüz dâvsı ve muhakemesi tahaddüs
edince bu vakıflardan birine hâkim tarafından muhakeme için ayrıca muvakkaten bir mütevelli nasb olunur.
(5) : Tevliyet cihetleri münhal olub meşrutun lehleri taayyün etmediği ve kimseye tevcih edimediği halde bir kaç kimse tarafından tevliyetinin
meşrutun lehi oldukları iddia edilen vakıflardır ki, bunların arasında muhakemenin hitamına kadar hâkim tarafından bir kaimmekam mütevelli
tayin edilir, anın muvacehesinde dâvaları dinlenilerek hüküm verilir.
 (6) : Mütevellileri hıyanetle ittiham edilen vakıflar ki mütevelli aleyhine dâva ikamesi için hâkim tarafından bir kaimmekam mütevelli nasb olunur.
(7) : Mütevellilerinin uhdei tasarruflarında bulunan icareteynli vakıflar ki, mütevellileri bu vakıfları başkalarına ferağ etmek isteyince birer
kaimmekam mütevelli nasb olunur.
(8) : Mütevellileri tarafından teferruğ edilecek icareteynli vakıflar ki, bir mütevelli böyle bir vakfı mutasarrıfından bir bedel mukabilinde kendisi
için teferrüğ edecek olunca ferağa izin vermesi için bir kaimmekam mütevelli nasb olunur.   
(9) : Mütevellilerin borç almak istedikleri vakıf paralardır ki, mütevellinin müracaatı üzerine hâkim, mütevelliye o vakıfdan ödünç verilmesi için
muvakkaten bir kaimmekam mütevelli nasb eder.
(10) : Mütevellileri müstakimülhal oldukları halde vakıf İşlerini idareden âciz bulunan vakıflardır ki hâkim, bu gibi mütevelliere yardım için birer
kaimmekam müteveli nasb edebilir.
727 - :  Bir vakfın tevliyeti bütün evlâda meşrut olduğu halde bunların içinde birisi gayri mümeyyiz bir çocuk bulunsa hâkim, bu çocuğun yerine
dilerse haricden birini ve dilerse büyük kardeşlerini kaimmekam nasb eder. Enfeül'vesail, Reddi Muhtar.
728 - : Bir tevliyetin meşrutun lehi çocuk olunca baliğ olub vakfı idareye kadir olacağı zamaha kadar hâkim tarafından bir kaimmekam mütevelli
nasb olunur. Bilâhare bu çocuk baliğ olub vakfı idareye kadir olunca hâkimin emriyle kaimmekamlığa nihayet verilerek tevliyet umurunu kendisi
idareye başlar. Fakat hâkimin emri olmaksızın bu kaimmekam mütevelliyi telviyatden çıkaramaz. Hindiyye, Tenkihi Hâmidî.
729 - : Bir kimse mütevellisi olduğu vakıf akarların    müstecirlerinden yalnız icare bedellerini toplayıb mürtezikaya vermek üzere bir şahsı
kaimmekam mütevelli tayin etdiği halde o şahıs, mezun olmadığı halde bu akarlardan mahlûl düşenleri taliblerine icarei muaccele ve müeccele ile
icar etse nafiz olmaz. Mütevelli bunları başkalarına icar edebilir. Çünkü bir vekâlet, müvekkilin takyid etdiği şey ile tekayyüd eder. Müvekkilinin
takyid-lerine riayet etmeyen bir vekil ise fuzulî sayılır, CamiüTicaretevn.
730 - : Bir vakfa kaimmekam mütevelli tayin edebilmesi için hâkimin hükümet tarafından kaimmekam nasbına mezun olması şartdır. Bu
mezuniyeti haiz olmayan bir hâkimin kaimmekam mütevelli nasb etmesi sahih olmaz.
(Vaktiyle Derseadetle bilâdı seîâsedeki vakıf müsakkafat ve müstegallât için kaimmekam mütevelli nasbi evkaf müfettişliği makamına mahsus
bulunmugdu.
(1287) tarihli evkaf nizamnamesinin 17 ve 31 inci maddelerinde kaimmekam mütevelliler hakkında bazı hükümler yazılıdır. (1299) tarihinde Şurayı
Devlet Dahiliye Dairesinin kararı ve encümeni mahsust vükelânın tensibi mucebin-ce bümeşruta mütevellisi mevcut veya malûm olmayan veya
ahar diyarda gaib bulunan evkafı mülhak amüsakkafat ve müstegallâtının senedat idaresinde ferağ ve intikali vuku buldukda izin itasiyle ferağ ve
intikal muamelesinin tashihi zımnında liecelilmaslaha mezkûr vakıflar için muvakkaten kaimmekam mütevelli tayinine işbu senedat idaresi umun
 şer'iyye memuriyetine irade ile mezuniyet verilmişdi.
Türkiyede bilâhare mer'i bulunan emvali gayri menkulenin tasarrufuna dair 30 Mart 1329 tarihli muvakkat kanunun ikinci maddesinde :
«Müsakkafat ve müstegallâtı vakfiyyeye aid bilcümle muamelâtda mütevelli hazır olmadığı takdirde Defteri Hâkani müdür ve memur ve kâtibleri
kaimmekam mütevelli sıfatını haiz olarak doğrudan doğruya ifayı muameleye mezundurlar» diye musarrahdır. Bu halde bunlar ferağ

muamelelerinde kaimmekam mütevelli sıfatını haizdirler.) 
[31]

 
Mütevellilerin   Ellerindeki  Vakıf  Mallarda Tasarruf-Ları  
 
731 - :  Mütevelliler, vakıfları tamir eder. korur, vakıfların bir kısım akaratını kiraya verir, kira paralarını toplar veya toplatır, bir kısım vakıfların
ferağ ve tefviz muamelelerine izin verir, vakıfların hukukunu siyanel için icabında dâva ikame eder, vakıfların gailelerini meşrutun lehlerine sari'
v ve tevzi eder. Fakat mütevelliler, vâkıflar tarafından meşrut olmadıkça vazifeleri tevcih edemez, ederlerse muteber olmaz. Bu tevcih salâhiyeti
hâkime aid bulunmuş olur. Tcnkİhi Hâmidi.
732 - : Mütevelliler,  kendi salâhiyetleri dahilinde bulunan  peyleri  bizzat yaparlar. Vakıfların  lüzumlu tamirlerini yapmak, akarlarını  ecri  misi
leriyle kiraya vermek gibi. Fak:;t kendi salâhiyet ve mezuniyetlerinde bu lunmayıb hâkimin reyine mütevakkıf bulunan şeylerde de hâkime
müracaat ederler. Hâkim de o şeyleri ya bizzat yapehnr veya bunların yapılması için mütevellilere izin verir.  Aksi takdirde mütevellilerin
tasarrufları  sahih oi-maz. Vakıf bir akarı vâkıfın şart etdiği müddetden ziyade bir müddetle kiraya vermek gibi.
733 - : Bir vakfın iki mütevellisi bulunsa bunlardan birisi diğerinin n-yi olmaksızın o vakfın işlerini kendi başına göremez. Görecek olsa diğerinin
icazetine mevkuf bulunur. İcazet vermeyib reddederse bâtıl olur.
Mütevelliler, daha ziyade olduğu takdirde de hepsinin muvafakati, inzi mamı reyi lâzımdır. Minehül'gaffar, NelicctüTfetâva.
734 - : Hâkim, mütevelliye sikadan bir zatı mütevelli olarak zam ve üâve etse bakılır : eğer bu ilâve asıl mütevellide hissedilen bir hiyanetden dolayı
ise bu mütevelli, yalnız başına tasarrufda bulunamaz. Fakat mücer-red mütevelliye bir yardım maksadına müstenid İse asıl mütevelli, müsta-kilîen
tasarrufda bulunabilir, munzam mütevellinin her. halde reyini almaya muhtaç olmaz. Dürri Münteka, Dürri Muhtar.
735 - : Bir vâkıf, vefatından sonra İki zatın mütevelli olmasını şart etmiş olmakla bilâhare bu iki zatdan biri vakfın işlerini diğer zata vasiyet ve
badehu vefat etse ber hayat kalan zat, vakıfda müstakillen tasarrufat-da bulunbilir. Fakat îmamı Azamdan bir rivayete göre müstakillen tasarruf
atda bulunamaz. Haniyye.



736 - : Bir vakfın hem mütevellisi, hem de nâzın bulunsa nazırın reyi olmadıkça mütevellinin tasarrufatı nafiz olmaz.  Çünkü bunlar, vâkıfın
vekilleri mesabesindedirler. Vâkıf, bunların ikisinin reyine itmad etmiş bulunduğundan infiradları caiz değildir. Tenkihi Hâmidî.
737 - : Bir mütevellinin elinde mescidin malinden meselâ bin lira bu-îunub da bununla vakıf için alınacak akarın senevi kirası yüz lira tutmadığı
halde bununla şer'î bir veçhile yapılacak istirbah neticesinde senevi yüz liradan fazla faide temin edilecek olsa mütevelli, bununla akar satın
alamaz. Vâkıât.'
738  - :  Bir vâkıf,  vakfının  fazla  gailesini  «füîân  mescidin  kapısında tese'üî eden kimselere verilsin, diye şart etmiş olsa mütevelli, bu gaile
fazlasını sair mescidlerde veya mescidlerin    haricinde tese'ül eden fakirlere verebileceği gibi tese'ülde bulunmayan sair fakirlere de verebilir. Bu
şarta riayet lâzım gelmez. Maamafih riayet edilmesi evlâdır. Bahri Raik.
739 - : Mütevelli, vakfın meyve ağaçlarını kesemez, başkasına satan.az. fakat vakfm çınar, söğüt gibi meyvasız ağaçlarını veya meyvah ağaçların
kurumuş  kısımlarını kesdikden,     kopardıkdan  sonra  veya  evvel satabilir. Çünkü bu ağaçlar, gaile kabilindendir. Nitekim vakıf dut ağaçlarının
yaprakları da gaile kabilinden olub satılabilir.
Vakfın bu kabil ağaçlarını satın alan kimse, bunları tekrar sürecek yerlerinden kesebilir, yoksa kaimeleı inden kesemez. Mütevelli buna mani
olmazsa vakfa hıyanet etmiş olur. iîindiyyc.
740 - : Harab olan vakıf bir hanede ceiz ağacı gibi meyvah- ağaçlar bulunsa mütevelli, o haneyi tamı. için bu akaçları satamaz. Belki hanenin
arsasını kiraya verir, ağaçların mevvn'av=nı satar, bunla1 m bedelleriyle1 haneyi tamir etdirir. Çünkü ağaç1 ir sauhncii v.ikfiyeti kalmı-z. Arsanın
kiraya verilmesi ise vakfiyetine mini cimaz. Bezznziyyc. Hindiyye, Reddi Muhtar.
741 - :  Bir vakıf üzüm bağındaki bir ağacın gölgesi, üzümlere iarar
verince bakılır  eğer ağacın hâsılatı, meyvaları, üzüm mahsulünden ,eksi-len mikdardan ziyade ise ağaç kesilmez ve illâ kesilir.
Nitekim rneyvasız bir ağacın gölgesi muzir olmakla beraber kesilib satılması, vakfa daha faideli. bulunsa kesilib satılır. Bedeli gaile kabilinden
olmuş olur.
742 - : Bir mütevelli, vakfı kurtarmak için açdığı dâvadan dolayı ilâm harcı gibi zarurî olan masrafları vakfm malından yapabilir. Ve mütevelli
vakfa musallat olan bir zalimin elinden vakfı kurtarmak için - sahih görülen kavle nazaran - vakfın malından bir mikdar şey verebilir. Hindiyye.

Ahkâmül'evkaf. 
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Mütevellilerin Sulh Ve İbraları  
 
743 - : Bir müvevellinin vakıf hakkında yapacağı sulh, vakıf için muzir ise sahih değildir.-Muzır değilse sahihdir.
Meselâ : bîr kirnse bir vakıf aleyhine şu kadar meblâğ veya bir akar dâva edince bakılır : Eğer o kimsenin beyyinesi yok ise kendisiyle bir şey
üzerine sulh yapılması sahih olmaz. Çünkü bu sulh bedeli, teberrüan verilmiş olur. Mütevelli ise vakıf aleyhine teberrüde bulunamaz. Fakat o
kimsenin beyyinesi mevcud İse müddeasmdan az bir mikdar üzerine sulh yapılması sahihdir. Zira bu sulh, vakfın nefine hadimdir.
Kezalik : bir mütevelli, bir kimseden vakıf namına bir şey dâva edib de müddeasım isbat için beyyinesi bulunsa veya o kimsenin yeminden nükûl v
edeceği malûm olsa anınla bir şey üzerine sulh yapması sahih olmaz. Fakat mütevellinin beyyinesi olmadığı gibi o kimsenin de yemin edeceği
müte-hakkik bulunsa anınla mütevellinin müddeadan ziyade olmamak üzere az çok bir bedel üzerine sulh yapması sahih olur. Artık busulhden o
kimseye yemin tevcih edemez. Meğer ki sulhden sonra beyyineye zafer bulsun, o takdirde sulh bozulur. Kinye.
744  - : Bir mütevellinin ve yabancı bir şahsın kendi parasiyle bir kimsenin vakıf aleyhine açmış olduğu dâvadan sulh olması sahihdir. Velev* ki o
kimsenin beyyinesi mevcud bulunmasın. Çünkü bu bedeli müddeiye teberrüan "vermiş, bununla vakfa müracaate hakkı bulunmamış olacağından
bu halde vakıf mutazarrır olmayacakdir.
745 - : Bir mütevelli, vakfa borçlu olan bir kimse ile borcun bir mik-dari üzerine sulh ve maadasından zimmetini İbra etdikde bakılır  : Eğer &
kimse bu borcu mukir değilse, mütevellinin de bi/yyint^i movcud bulunmuyorsa sulh, sahih olmuş olur.
Fakat  bu kimse borcunu' nmkir ise v> a, mütt vellinin bey yinesi mevruft
ise bakılır : Eğer o borç, mütevellinin yapmış olduğu bir akid sebebiyle hâ sil olmuş ise. sulh ve ibra, îmam Ebu Yusuf e göre sahih olmazsa da
İmamı Âzam ile îmam Muhammede göre sahih olur. Bu. halde bedeli sulhden maadasını, mütevellinin vakıf için zamin olması lâzım gelir. Ve eğer
mütevellinin yapmış olduğu bir akid sebebiyle hâsıl olmamış ise bu sulh ve ibra. bü'ittifak sahih olmaz.
Binaenaleyh mütevelli, o borcun tamamını bu sulh ve ibradan sonra da borçludan isteyib alabilir. Camiürfüsuleyn.
746 - :  Bir mütevelli, vakıf    namına dâva    etd'iği bir akarı müddea-leyhe terk ederek bir bedel mukabilinde sulh olsa bakılır : eğer mütevellinin
beyyinesi var ise veya müddeaaleyhin yemin etmeyeceği muhakkak ise bu sulh, bir bey'e ve istibdal kabilinden olacağı cihetle sahih olmaz. Amma
mütevellinin beyyinesi olmadığı gibi müddeaaleyhin yemin edeceği de malûm bulunursa sulh, sahih olur. Bu halde mütevelli, dâvasında muhik ise
bedeli sulhu alması helâl olur. Bu bedel ile vakıf için bir akar satın alması lâzım gelir. Ankaravî.
747 - : Ekkâr, yani : bir vakıf mezreanm ekincisi, vakfın mahsûlünü istihlâk etmekle mütevelli, bir bedel üzerine sulh olsa bakılır   :  Eğer mü'
'.evcilinin müddeasma mutabık beyyinesi mevcud veya ekkâr, mukir ise kendisiyle hat ve tenzil ile sulh, sahih olmaz. Meğer ki ekkâr, fakir
bulunsun. Bu takdirde fahiş olmamak üzere hat ve tenzil ile sulh, sahih olur. Haniyye.

748 - : Bir mütevellinin tevliyet hususunda müşterekile sulh olması caiz değildir. Abdurrahim Fetâvası. 
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Mütevellilerin Zamin Ve Yeminleriyle Musaddak Olub Olmadıkları Hususlar :
 
749 - : Bir mütevellinin mesağı şer'î bulunmaksızın vâkıfın şartına muhalefet edib de bu yüzden vakfa zarar vermesi, hakkında zanarm müstel-
zimdir.
Meselâ : rehn veya kefil ile istirbahı meşrut olan vakıf paralan.mütevellisi, rehinsiz ve kefilsiz olarak bir kimseye ikraz edib de o kimsenin if-
lâsiyie bu paraların tahsili kabil olmasa bunlan mütevelli zamin olur.



Kezalik : rehni kavi veya kefili meli, yani : borca maa ziyade kâfi bir rehn ile veya servet sahibi bir kefil ile istirbahı meşrut vakıf paralan
mütevellisi kıymeti borç mikdanndan dûn bir rehn mukabilinde veya gayri melî bir kefil ile ikraz edib de bilâhare rehnin kıymeti borca kifayet
etmese veya kefilden borcu tahsil kabil olmasa mütevelli borcun tahsil edilemeyen mikdarım zamin olur.
Fakat rehn, kavi uiıâhare mürurı zaman ile kıymetine noksan arız olsa veya kefil servet sahibi iken muahharan fakir düşse mütevelliye zaman lâzım
gelmez. Ali Efendi Fetâvası.
750 - : Mahkeme marifetiyle istirbahı meşrut vakıf paraları mütevellisi bizzat edib de bilâhare borçlu bunu inkâr've borcu olmadığına yemin
etmekle isbatı mümkün olmasa bunu mütevelli zamin olur.
Kezalik : müstahkem bir yerde saklanması meşrut bulunan bir vakıf malı, mütevelli kendi evinde saklayıb çaldırsa bedelini zamin olur.
751 - : Bir mütevellinin şartı vâkıfa muhalif   bulunan sarfiyatı kabul olunmıyacağı gibi kadri marufdan zaid pîup zahiri hâlin mükezzib olacağı
derecedeki sarfiyatı da kabul olunmaz.
Meselâ ; müstegallâtı, eykafi sahihadan olan bir vakfın gailesinden bazı kimselere şartı vâkıfa muhalif olarak vazife ihdas ve berat ita edilmekle,
mütevelli, mücerred bu berata mebni p vazifeyi vakfın gailesinden ita etse bunu tazmin etmesi lâzım gelir. Feyziyye.
752 - : Bir vakfın mütevellisi, o vakfın maliyle irad olmak üzere ara-ziyi'memleket veya mevkufeden bir yer ve icareteynli bir vakıf akar tefev-vuz
edemez. Ederse bedel olarak vermiş olduğu vakıf malını zamin ve azie müstahik olur.
753 - : Bir mütevelli, mevkuf bulunan bir şeyin ayninde taksir ederse zamin olur. Meselâ : mütevelli, vakfa aid kerestece ahşabı veya yıkılan bir
mescidin ankazını veya bir mescidin mefruşatını muhafaza etmemekle ^unlar zayi olsa bunlan tazmin etmesi lâzım gelir.
754 - : Bir mütevelli, vakfın nükudunu kendisinin ayni cinsinden olan nükudiyle veya başka vakıfların nükudiyle fark ve temyiz olunamayacak su-
retde karışdırmış olsa vakfın nükudunu zamin olur. Fakat bir vakfın nükudunu yine bu vakfın başka nükudiyle karışdırmış olsa zamın olmaz.
Haniyye, Ankaravî.
755 - : Bir mütevelli, vakfı icarei muaccele ve müeccele ile taîib olanlara vermez de vakfın menafii fevt olursa vakfa gadr etmiş olur. Fakat bundan
dolayı kendisine zaman lâzım gelmez. Camiüricareteyn.
756 - : Mütevelli, vakfın alacaklarını tahsildeki taksirinden- dolayı zar min olmaz.
Meselâ : mütevelli, kiraya verdiği vakıf akarın bedeli icaresini vaktiyle taleb etmediğinden dolayı bu bedel, tahsil edilemez bir hale gelse bundan
mütevelliye zaman lâzım gelmez. Ankaravî, Reddi Muhtar.
757 - : Bir vakfın mütevellisi, o vakfın    gailesinden meselâ Medinei Münevvere fukarasına verilmesi meşrut olan şu kadar meblâğı kendisi gö-
türmeyib başkasiyle göndermekle zayi olsa o meblâğı zamin olmaz.
758 - : Mütevellinin vakıf mallardaki eli, bir yedi emanetdir, bir yedi zaman değildir.
Binaenaleyh mütevellinin elinde bulunan bir vakıf mal, kendisinin tead-disi, taksiri bulunmaksızın telef olsa üzerine zaman lâzım gelmez.
759 - : Bir mütevelli, «vakfın gailesini kabz etmişdim, elimde zayi oldu» dese, yahut «mevkufun aleyhime taksim etdim» deyib de onlar inkârda
bulunsa söz, nefsinin beraeti hususunda mütevellinin olur. Binaenaleyh kendisine artık zaman lâzım gelmez.
Fakat bununla mevkufun aleyhimin kendi haklarım almış olduklan sabit olmaz. Bunların vazifelerini aldıkları beyyine ile sabit olmadığı takdirde
vakfın malından bunların tekrar verilmesi lâzım gelir. Haniyye, Vâ-kıat, Tahtavî, Tenkih.
760 - : Mütevellinin sözü, ekseri ulemaya göre kendisinin beraeti için hem sıla, hem de ücret kabilinden olan şeylerde kabul olunur.
Fakat Ebussuud merhuma göre mütevellinin sözü ; meselâ : vâkıfın zürriyetine verilmesi meşrut bir gailenin bu zürriyete verilmesi gibi sıla
kabilinden bir hususa aid ise maalyemîn makbul olub kendisinin beraetini müstelzim bulunur. Fakat imam, hatib, müderris ücretleri gibi bir şeye aid
ise makbul olmaz. Mütevellinin bunu isbat etmesi lâzımdır. Tenkih, Tah-taşî, Ankaravî Hamişi.
761 - : Bir mütevelli, vakfın gailesini vakfın masarifine sarf etdim» dedikde bakılır : Eğer emin ise kadri maruf masraflar hakkında yemini ile tasdik
olunur. Fakat emin değilse, yani müfsid, mübzir ise yemini ile tasdik olunmaz, iddiasını beyyine ile isbat etmesi lâzım gelir. Bu hususda vakfın
nâzın da mütevelli hükmündedir. Tenkihi Hâmidî.
762 - : Bir mütevelli, vakfın işlerini görmek için başkasını tevkiî edib de bu yüzden vakfa bir zarar gelse bu zararı zamin olmaz. Çünkü vekil tayin
etmesi şer'an caizdir. Cevazı şer'i İse zamana manidir. Şu kadar var ki vekil, mütevellinin emini bulunmuş olmalıdır. Emini olmayan bir şahsa
vakfın malını tevdi, teslim ve ikraz edemez. Eder de zayi olursa mütevelli, zamin olur. Emini hakkında ise hüküm böyle değildir.
Meselâ : mütevelli, vakfın. matlûbatını borçlulardan toplamak üzere emini olan bir kimseyi vekil edib o kimse de bunları toplayarak kendi umuruna
sarf ile istihlâk etse mütevelli, bunu zamin olmaz. Belki zaman yalnız o kimseye teveccüh eder. CamiüTfüsuleyn.
763 - : Bir mütevelli, vakfın emvalini kendi umuruna sarf edemez ve
kendisinin ayni cinsden olan mallarına karışdıramaz, bundan kaçınması lâzımdır. Maamafih sarf etmiş veya kanşdırmış oldukdan sonra bedelini
vakfa veya hâkime red ve teslim etse zamandan beri olur. Bu malları tekrar elde edince yine eli bir yedi emanet sayılır. Bezzaziye, Ankaravî.
764 - : Bir mütevelli, vakfa rücu etmek üzere kendi malından mürtezi-kaya  sarf  etdiğini  iddia etdiği meblâğ hususunda yeminiyle tasdik olunmaz.
Bunu beyyine ile isbat etmesi lâzımdır.
Meselâ : bir. mütevelli, azl edildikten sonra lâhik mütevelli muvacehesinde : «ben kendi malımdan vakfa rücu etmek üzere vakfın işlerine reyi
hâkim ile kadri maruf olarak şu mikdar meblâğ sarf etmişdim, onu bana vakfın gailesinden ver» diye dâva etse bunu beyyine ile isbat etmedikçe
alamaz. Ankaravî.
765 - : Bir mütevelli, vakfın gailesini müstahik olanlara hâkimin kaza-siyle tevzi etdikden sonra bir zat çıkarak gailede    kendisinin de istihkakı
olduğunu isbat etse mütevelliye tazmin etdiremez. Hissesini diğer müstahik-lerden alabilir. Fakat o mütevelli, hâkimin hükmü olmaksızın tevzi
etmiş olursa o zatın hissesini zaniin olur. Tenkihi Hâmidî.
766 - : Bir mütevelli, vakfın gailesini kabz ettiği halde bundan mevkufun aleyhime istedikleri vazifelerini vermese yedi emaneti yedi zamana
münkalib olurv Binaenaleyh bu gaile, bilâhare teaddî ve taksiri olmaksızın telef olsa veya kendisi mücehhilen vefat etse bunu zamin olmuş olur.
Tenkihi Hâmidî.
767 - : Bilfi'l mütevellilerin sözleri makbul olan    hususlarda sikadan bulunan mâzul mütevellilerin, nazırların sözleri de teviiyet ve nezaretleri
zamanına aid olmak üzere kabul olunur. Çünkü bunlar azî edilmekle emin olmakdan çıkmış olmazlar. Tenkihi Hâmidî, Reddî Muhtar.



768 - : Bir vakfın cabisi, «vakfın gallelernii müteveffa mütevellisine teslim  etmişdim» diye iddiada bulunsa    yeminiyle tasdik    olunur.  Çünkü
zamanı münkirdir.
769 - : Mütevellinin,- cabinin sözleri kabul olunacak hususlarda «üzerlerine red ve zaman lâzım  gelmediğine» yemin etmeleri-lâzımdır. Yemin
etmedikçe zamandan beri olamazlar. Müfta bih olan kavi; budur.
Bazı ulemaya göre ise yemin lâzım gelmez, emin olduklan için mücerred sözleriyle tasdik olunurlar. Hayriyye, Tenkihi Hâmidî.
Maamafih bunların böyle yemînleriyle kabul edilmesi, îmamı Azama göredir. îmameyne göre ise sözleri mücerred yeminîeriyle kabul edilmez,
iddialarına beyyine ikame etmeleri lâzımdır. Çünkü bunlar eciri müşterektirler. Eçiri müşterek ise mücerred yeminiyle kabul olunur. Mecellede
îmamı Azamın kavli kabul edilmisdir.
770  - : Mütevellinin vakıf işleri için vekil tayin etdiği kimse hakkında da mütevelli hakkındaki hükümler carîdir.
Binaenaleyh mütevellinin yedi, bir yedi emanet olduğu gibi vekilinin. yedi de bir yedi emanetdir. Mütevellinin sözünün makbul olduğu, üzerine
zaman lâzım gelmediği hususlarda vekilinin de sözü makbul olur, kendisine zaman lâzım gelmez. Hayriyye, Tenkili.    .
771 - : Bir mütevelli, marazı mevtinde:, «vakfın gailesinden mütevellisi olduğum sırada şu kadar meblâğ istihlâk etdim, onu malımdan verini» de-
dikde vârisleri tasdik ederlerse bu meblâğ, anın bütün terikesinden verilir' Tekzib ederlerse hâkim, vârislere yemin tevcih eder, yani : o marizin bu
ikrarının hakikate mukarin- olduğunu bilmediklerine yemin verdirir. Yeminden nükûl ederlerse bu meblâğ, terikenin tamamından alınır. Fakat
yemin
ederlerse yalnız sülüsünden istifa olunur. Hindİyye.' _
772 - : Bir mütevelli vefat edince kendisinde bulunan vakıf paralar, lâ-' hik mütevelliye teslim olunur. Fakat mütevellinin hali hayatında : «Ben o
paralar ile vakıf için fülân akan satm aldım» veya «O paraları fülâne borç verdim* veya «O paralar teaddî ve taksirim olmaksızın elimde zayi oldu»
demesi gibi bir suretle o paraların halini beyan etmiş olduğu teayyün etse. terikesinden zaman lâzım gelmez.
773 - : Bir mütevellinin hali hayatında makbuzu olan vakıf paralar, nükudı mevkuf e gibi veya istibdal edilen .vakıf akarların bedelleri gibi asıl
vakıf olmayıb da vakıf akarların icare, bedelleri gibi gallâtı vakfiyyeden ibaret bulunduğu halde o mütevelli, mücehhiîen vefat etse terikesinden
tazmini lâzım gelmez. Çünkü bunları masarifi vakfa sarf etmiş olması melhuzdur. Fakat mütevellinin makbuzu asıl vakıf mal olduğu takdirde mü-
cehhilen vefat edince terikesinden zaman lâzım gelir. Zira bunların masarifi vakfa sarfı caiz değildir. Ankaravî, Tenkih.
774 - : Lâhik mütevelli, sabık mütevellinin mücehhiîen vefatından ba hisle terikesinden tazminat dâvasında bulunmakla vârisleri : «Müteveffanın
mah vakfı beyan etmiş olmakla mücehhiîen vefat etmediğini» veya «Bu malı hayatında icab eden cihetlere sarf etmiş olduğunu» dermeyan etseler
söz lâhik mütevellinin, beyyine de vârislerin olur. Çünkü lâhik    mütevelli; zahirî, vârisler ise hilafı zahirî iddia etmektedir. Söz ise zahiri iddia

edenen, yemin ise hilafı zahiri iddia edenindir. Hayriyye. 
[34]

 
Mütevellilerin İkrarları Ve Kendilerine Yemin Teveccüh Edib Etmeyen Hususlar
 
775 - : Bir mütevellinin vakıf aleyhine ikrarı muteber değildir. Bmnenaleyh bir mütevelli, vakıf namına elinde bulunan bir akar hakkın-
da bir kimsenin mülkiyet iddiasını tasdik ve itiraf etse caiz ve muteber olmaz.
776 - : Bir mütevelli, zürriyete meşrut vakıf bir gailede bir' ecnebinin de istihkakı olduğunu meşrutun aleyhimin inkârlarına mükarin ikrar etse sahih
olmaz. Çünkü başkasının aleyhine ikrar, muteber değildir.
777 - : Bir mütevelli, diğer bir mütevelliye hitaben : «Senin mütevellisi bulunduğun vakfın  gailesi,  benim  mütevellisi olduğum vakfın aid olduğu
cihatı birre mevkufdur»  diye  dâva, bu mütevelli xle bunu ikrar ve tasdik etse sahih oîmaz,
778 - : Mütevellinin şartı vâkıfa muvafık olan ikrarı ^muteberdir. Bandan artık rücu edemez.
Meselâ : bir^kıf, vakfının gailesini batnen bade batnin zürriyetine ve bu zürriyetin'den fecinin vefatında hissesinin evlâdına verilmesini ş«rt etmiş
olub bu şartı-mütevelli de ikrar eylese muteber olur. Artık bu §artı bilâhare inkâ  tetûıesi hükümsüzdür. Tenkihi Hâmidî.
779 - : Bir vakfın meşrutun leh mütevellisi, meşrutun leh olduğu sabit olmayan bir kimse hakkında  :  «Bu da vakfın meşrutun îeh mütevellisidir»
dese bu ikrarı vakfiyyeye muhalif olsa bile kendi hakkında muteber olur. Binaenaleyh o kimse de kendisiyle beraber mütevelli olur. Ve o kimse
vefat etse hâkim, anın yerine başka bir mütevelli tayin eder. Çünkü meşrutun leh olan mütevelli, kendisinin  müstakillen tevliyete müstahik
olmadığını itiraf etmiş bulunmakdadır.
Fakat bu mukir olan mütevelli vefat edince ikrarı bâtıl olur, kendisinden sonra meşrutun leh olan kim'ise tevliyet ana teveccüh eder. Tenkihi
Hâmidî.
780 - : Bir mütevelli, vakıf akarın tamiratı için müsteciri    tarafından kadri maruf olarak sarf edildiği iddia edilen şu mikdar meblâğ alacağı ikrar
etse muteber olmaz. Bu sarfiyatın beyyine ile isbatı lâzımdır. Tenkih, Reddi Muhtar.
781 - : Bir kimse : «Bu akar, sadakai mevkufedir, hâkim babamı buna mütevelli tayin etmişti, babam da tevliyeti bana vasiyet ederek vefat etmiş-
din> dese tevliyet hakkındaki sözü kabul olunmaz.
Kezalİk : bu vakıf akar, fülân şahsın elinde idi, vefat etti, tevliyeti ba-t.z vasiyet etmişti» dese sözü kabul olunmaz. Belki bu akarı o şahsın vâris-
leVinc rcd etmesine emr olunur. Hindİyye.
782 - : Bir kimse elindeki bir akar için : 4Bu vakıfdır, tevliyeti fülân hâkim bana tevcih etmişdi» diye iddia etse hâkim, bir zaman intizar eder, başka
müstahiki çıkmazsa tevliyeti o kimsenin elinde ibka eder. Haniyye,
783 - : Bir kimse elinde bulunan bir akar için : «Bu akan bir müsîii-man vücuhi hayra ve fukaraya vakıf ve bana teslim, tevliyetini de bana tefviz
etdi» dedikden sonra bir şahıs gelip : «Bu akarı ben vakf ederek bu kimseye teslim ve tevliyetini tefviz etmişdim» diyerek andan istirdad etmek is-
tedikde o kimse, bu şahsı tasdik eylese bu şahıs, o akarı o kimseden alabilir.
Fakat o şahıs : «Ben bu akarı vakf etmedim, ana vedia tarikiyle teslim etdim» deyib o kimse de : «Bu akar, bu şahsın mülkü idi, mezkûr vücuhi
hayra vs fukaraya vakf etdb dese hâkim, o kimsenin : «Bu akar o şahsın mülkü idi» tarzındaki ikrarım kabul etmez. Hindiyye.
784 - : Vakfa mütevellik dâvalarda vakfa aid bir akidde bulunduğu iddia edilmeyen bir mütevelliye yemin teveccüh etmez.
Binaenaleyh bir mütevellinin elinde vakıf olmak üzere bulunan bir malı bir kimse : «Benim mülkümdür» diye biiâ beyyine dâva etse mütevelliye



yemin verdiremez.
Kezalik : lâhik mütevelli, bir kimsenin sabık, mütevelliden ve vakfın parasından şu kadar istikraz etmiş olduğu dâva o kimse de «Ben bu borcu
mütevelliye tamamen teslim etmişdim» diye bilâ beyine defa tesaddi etse bu lâhik mütevelliye yemin tevcih edemez.
Kezalik ; Bir kimse; «§u vakfa şu kadar kuruş borcum vardır» diye ikrar, badehu : «Hayır borcum yokdur, ben yalan yere ikrar etdim» diye iddia
etse ikrarında yalancı olmadığına dair mütevelliye yemin verdiremez. Çünkü mütevellinin bu yeminden nükûlü, vakif aleyhine bir ikrar
mahiyetinde bulunur. Mütevellinin vakıf aleyhine ikrarı ise sahih değildir. Binaenaleyh kendisine yemin tevcihinde bir faide yokdur.
785 - : Vakfa müteallik dâvalarda vakfa aid bir akidde bulunduğu iddia edilen mütevelliye yemin tevcih edilebilir.
Binaenaleyh bir kimse, bir vakfın akarını mütevellisinden isticar etmiş olduğunu beyan ile akarın kendisine teslim edilmesini bilâ beyyine dâva,
mütevelli de bu icare akdini inkâr etse o kimse : «Bu akarı kendisine icar etmediğine» dair mütevelliye yemin verdirebilir.
Kezalik : Bir kimse : «Vakfın levazımı için benden şu kadar eşya satın almışdın, semenini ver» diye mütevelliden inkârına mukarin dâva v&-teeyyi-
ne ikamesinden izharı acz etse mütevelliye yemin tevcih edebilir,
Kezalik : Bir mütevelli, vakfın müstecirinden toplanmış kira bedellerini taleb etmekle müstecir : «Ben bu kira bedellerini tamamen sana verdim»

diye bilâ beyyine iddia, mütevelli de inkâr etse bu bedelleri almadığına dair mütevelliye yemin verdirebüir. Hindiyye, Ahkâmüi'evkat. 
[35]

 
Mütevellilerin Muhasebeleri
 
786 - : Bir vakfın muhasebesini her sene görmek icab etmez. Bir kaç senede bir görülmesi de kifayet eder. Tahtavî, Dürri Münteka.
787 - : Bazı vakfiyelerde mütevellilerin her sene veya bir kaç senede bir hâkim marifetiyle muhasebelerinin yapılması meşrut bulunmuşdur.
Binaenaleyh bu gibi vakıfların varidatını, sarfiyatını tedkik ve bir muhasebe cedveü tanzim ve imza etmek hâkimlere aiddir. Böyle bir şart
bulunmayınca hâkim, mütevellinin tasarrufatına müdahale edemez.
Fakat bir mütevellinin vakıf hakkında hiyaneti, suiistimali bazı emarelerden anlaşıldığı takdirde hâkim, vakfı siyanet için mütevellinin vakıf
.hakkındaki tasarrufatını teftiş ile muhasebesini rüyet edebilir. Hıyaneti, suiistimali tahakkuk eden bir mütevelliyi tevliyetden azl eder, velev ki o
mütevelli, bizzat vâkıf bulunsun.
(Türkiyede mülhak vakıflar mütevellilerinin muhasebeleri her yerde evkaf müdürleri vasıtasiyle yapılarak kaleme alman musabe cedvelleri vakıflar
umum müdürlüğünce tasdik edilmektedir.)
788 - : Emanet ve istikametle maruf bir mütevellinin vakfa aid sarfiyatı hususunda bitarikiFicmal olan sözü kabul olunur. Bunların müfredatını
muhasebe esnasında birer birer tefsir ve beyan etmesi için hâkim, kendisine cebir etmez. Fakat hiyanetle müttehem olan bir mütevellinin bu gibi
sarfiyatını birer birer b'eyan etmesi lâzımdır. Aksi takdirde hâkim, habs etmeksizin iki üç gün tehdid suretiyle cebr eder. Buna rağmen yine
alettefsir masraflarmı    beyân    etmez    veya      muhasebeden    imtina    ederse    kendisine  ;  «Vakfın mallarına hıyanet etmediğine» dair yemin
vermekle ikti-' fada bulunur. Kinye, Tenkihi Hâmidî, BehcetüTfetâva.
789 - : Bir vakfın vakfiyesinde mütevellilerin tasarrufatına hâkimlerin müdahale etmemeleri şart edilmiş olsa bile buna riayet lâzım gelmez.
İcabında mütevellinin tasarrufatı hâkim tarafından teftiş edilebilir.
(Şeyhâ!1 islâm Ebussuud Efendinin beyanına göre bu hususa dair 942 tarihinde bir irade de sâdir olmuşdur.)
790 - : Bir mütevellinin geçmiş senelere aid, görülmüş olan hisabatı tekrar görülemez. Muhasebe defteriyle amel olunur. Meğer ki hisabatında bir
şüphe mahalli bulunsun. O takdirde istizah maksadile tekrar hisabı görülebilir. Tenkihi Hâmidî.
791 - : Kendi tevliyet zamanının nisabım veren bir mütevelliden hâkim, evvelki mütevellinin nisabım da istiyemez. Sabık mütevellinin zarnapı-na
aid muhasebe, hayatda iken kendisiyle, vefatından-sonra da vârisleriy-Ie görülür. Behcetül'fetâva.
792 - :  Hademei vakfın reyile görülmesi meşrut bir muhasebe, bizzat hâkim ile mütevelli arasında görülemez. Görülürse muteber olmaz.

Hademenin reyife tekrar görülmesi icab eder. Çünkü vâkıfın şartı hilâfına hüküm, nassın hilâfına hüküm gibidir ki caiz olamaz, Eş ban. 
[36]

 
Mütevellilerin Azillerini  İcab Edib Etmeyen Şeyler :
 
793 - : Hain olan her mütevellinin ve her nazırın azli vâcibdir. Velev ki mütevelli, bizzat vâkıf, bulunmuş olsun. Şu kadar var ki hiyanetin sübu-tü
lâzımdır.
794 - : .Meşrutun leh bir mütevelliyi meşru bir sebeb olmadıkça ne vâkıf, ne de hâkim azl edemez. Şayet azl ederek yerine başkasını tayin etseler
muteber olmaz. Haniyye, Reddi Muhtar.
Fakat bazı fukahaya göre mütevellinin azli vakf için faideli olunca caiz olur. Çünkü vakıf için enfa' ve esjâh olan ihtiyar olunur. Tenkih.
795 - : Bir vâkıf, kadının tayin ve tevliyetine hükm etdiği bir mütevelliyi haksız yere azl edemiyeceği gibi kendisinin tayin, kadının tevliyetine
hüküm etdiği bir mütevelliyi de haksız yere azl edemez. Çünkü kadının hükmünü ibtale salâhiyeti yokdur. Reddi Muhtar.
796 - : Bir hâkim, bir vakfa nesb etdiği mütevelliyi hiyaneti tebeyyün etmedikçe azl edemez. Mensuse muvakıf olan ^budur. Fakat diğer bir kavle
göre hâkim, mensub olan mütevelliyi sebebsiz1 yere de azl ve yerine başkasını tayin deebilir. Artık- lâhik hâkim, sabık mütevelliye tevliyeti iade
demez. Çünkü sabık hâkimin azl hükmü, bir maslahata hami olunur. Tahtavİ.
797 - : Bir vâkıf, tayin etmiş olduğu nâzın bir azil sebebi mevcud olsa da olmasa da ve nefsi için azil salâhiyetini şart etmiş bulunsa da bulunmasa
da azl edebilir. Bu, imam Ebu Yusüfün kavlidir, müfta bih olan da budur. Fakat imam Muhammede göre azil şartı bulunmadıkça azl edemez. Bazı
zevata göre de müfta bih olan budur.
Nitekim hâkimin tayin etmiş     olduğu bir nazırı» da vâkıf azl edemez, Tecnîs, Tahtavî.
798 - : Yalnız vakfın tescil edilmesi için  vâkıf tarafından mütevelli nasb edilmiş olan bir zatın tevliyeti, tescilin hitamiyle nihayet bulur. Çünkü bu
tevliyet, tevkil mesabesindedir. Vekil ise müvekkilün    fihin nihayet bulmasiyle bilâ azl münazil olur. Binaenaleyh böyle bir mütevelli, vâkıfın
işlerine bilâhare müdahale .edemez. Ve münhal bulunan tevliyetin kendisine tevcihim iddiaya hakkı olamaz. Dürri Muhtar, Ali Efendi Fetâvası.



799  - : Vâkıfın vefatiyle tayin etmiş olduğu    mütevelli, münazil olur. Meğer ki vâkıf, hem hayatında hem de vefatından sonra mütevelli olmak
üzere tayin etmiş olsun, imam Muhammede göre vâkıfın tayin etdiği mütevelli, vef atiyle her halde münazil olmaz. Reddi Muhtar.
800 - : Hâkimin vefatiyle veya azl edilmesiyle nasb etmiş olduğu mütevelli, münazil olmaz.' Çünkü hâkim, anîme namına velayeti haizdir. Âmme
ise berdevamdır. Reddi Muhtar.
801 - : Bîr müetevellinin vakıf hakında meşağı şer'iye mükarin olma yan her hangi bir tasarruf da kasden bulunması, vakfa hiyanet olub azlini
mucibdir. Vakfın akarını bir zaruret olmaksızın bile bile noksanı fahiş ile kiraya vermek, vakfın akarım kendi mülkü olmak üzere başkasına satmak,
vakfın gailesini vâkıfın şartına muhalif olarak kendi umuruna sarf etmek gij?i.
Böyle bir hareketde bulunan bir mütevellinin azli vâcibdir. Velev ki vâkıf, «mütevelli hain olsa bile azl edilmesin» diye şart etmiş bulunsun. Aksi
takdirde şer'i şerife ve menafii vakfa muhalefet edilmiş olur. Hindiyye, MecmaüTenhür, Reddi Muhtar.                                                              ,
802  - : Bir mütevellinin vakıf arazide kendi nefsi için ekin ekmesi ağaç ' dikmesi veya bina yapması hiyanet olduğu gibi vakıf    hanede velev ecri
misi ile olsun ikamet etmesi de bir. hiyânetdir. Binaenaleyh bundan dolayı azle müstahik olur.
803 - : Bir mütevellinin vakıf akar hakında : «Bu benim mülkümdür» diye vuku bulan İddiasını isbat edememesi, bir hiyanet olacağından azlini
icab eder.
Kezalik : bir mütevellinin elinde bulunan bir- akarın vakfiyeti dâva, ve mütevellinin mülkiyet iddiasiyle vakfiyeti inkârına mukarin bu akarın vakıf
olduğuna beyyine ile hükm olunsa mütevellinin tevliyetden azli lâzım gelir.
804 - : Bir mütevelli, vakıf bir şeyi gerek vakfın ve gerek başkasının borcundan dolayı bir kimseye rehn etse hiyanetde bulunmuş olur. Binaenaleyh
bu halde ya azl olunur, veya kendisine başka bir mütevelli zam edilir. Bindiyye.                                 .
805 - : Bir kaç vakfın mütevellisi bulunan bir şahsın, yalnız bir vakıf hakkında hiyaneti sabit olsa bu vakıfların hepsinin tevliyetinden azl olunur.
Çünkü hiyanet, tecezzi kabul etmez.
806  - : Vakıf işlerinde ihmal, tekâsül gösteren bir mütevelli azle müstahik olur.
807 - : Bir mütevelli, hiyanetile, taksiriyle azle müstahik olursa da hâkimin hükmü olmadan münazil olmaz. Tenkihi Hâmidî.
Binaenaleyh vakfa hiyanet etdiği halde hâkim tarafından azl edilmemiş bulunan bir mütevellinin bu hıyanetinden sonra vuku bulacak meşru tasar-
rufatı nafiz ve muteber olur. Fakat azline hükümden sonra vakıf namına vuku bulacak tasarrufları asla nafiz ve muteber olmaz.
808 - :  Bir mütevelli, vakfın işlerini idareye kadir oldukça mücered kendisine arız olan, körlükden dolayı azl edilmez. Fakat mütevelli; körlük,
sağırlık, felç gibi bir âfetden dolayı vakfın umurunu görmekden âciz bir halde bulunsa hâkim tarafından azl edilerek yerine başkası tayin edilir ve bu
aczi zamanından itibaren tevliyet ücreti, sakıt olur. Ankaravî, Tenkih, Reddi Muhtar.
809 - : Bir mütevelli, mecnunı mutbak olunca, yani : bir seneden ziyade imiidad eden bir cinnete tutulunca hükme muhtaç olmaksızın tevliyetden
münazil olur. Sonra ifakat bulunca bakılır  :  eğer meşrutiyet üzere mütevelli ise tevliyet kendisine avdet eder,' ve illâ etmez. Tenkihi Hamidî.
810 - : Fişka, sefahate münhemik olan bir mütevelli, azle müstahik olur. Binaenaleyh böyle bir mütevelli, hiyaneti görülmese de hâkim tarafından
azledilebilir. Çünkü vakfın malım itlaf etmesi melhuzdur.
811 - : Fisk ve sefahate inhimakinden veya vakf hakkında, hıyanetinden veya vakıf işlerine vukufsuzluğundan dolayı azl edilen bir mütevellinin,
aradan hayli bir müddet geçib de ıslâhı nefs etdiği veya vakıf umuruna vukuf peyda eylediği tahakkuk etse kendisine yemden tevliyet tevcih
edilebilir. Fakat bunlar tahakkuk etmedikçe bu tevcih caiz olmaz.
812 - : Mücerred şikâyet ve ta'n, mütevellinin azlini icab etmez. Binaenaleyh bir vakfın hademesi, mürtezikası    mütevellisinden hâkime
şikâyet etdikleri halde bu şikâyetlerinde mütevellinin azlini mucib, meşru bir sebeb beyan edemezlerse, veya beyan edib de isbatına kadir olamaz-
larsa bununla mütevelli azl edilemez. Böyle bi şikâyete mebni bir hâkim tarafından azl edilen bir mütevelli, lâhik hâkime müracaatla haksız yere azl
edilmiş olduğunu isbat ederse kendisine tevliyet iade edilir.-
813 - : Bir mütevelli, vâkıfa veya hâlume bildirilmek şartiyle kendisini tevliyetden azl edebilir. Fakat azlini bunlara bildirmedikçe tevliyetden mü*
nazil olmaz. Vakıf hakkındaki tasamıfatı nafiz olur.
814 - : Tevliyeti bir kimseye meşrut olmayan bir vakfın mütevellisi, uhdesindeki tevliyeti hâkimin huzurunda başkasına ferağ ve kasrı yed edib
hâkim de tahakkuk eden ehliyet ve kifayetine mebni tevliyeti mefrugun lehe tevcih ve takrir etse artık o mütevellinin bu yapdığı ferağdan rücua
salâhiyeti kalmaz. Çünkü bu ferağ, fariğin azlini, mefruğun lehin nasbim mu-tazammmdır.
815 - :  Bir vakfın meşrut üzere mütevellisi    bulunan kimse, tevliyet hususundaki hakkı tasarrufunu tevliyete ehil olan, yani : bu hususda adalet ve
kifayeti müsellem bulunan bir zata ferağ ve tefviz ile    tevliyetden kasrı yed edebilir. Şöyle ki : bu babda hâkim, muhayyer bulunur, dilerse bu
ferağı kabul ve takrir eder, dilerse red Fakat ehil olmayan kimseye yapılacak bir ferağı kabul etmez.
Maamafih bu ferağ, bir akdi lâzım değildir. Belki tevliyete başkasını tevkil demekdir. Binaenaleyh meşurtün leh. olan mütevelli, bu ferağdan
bilâhare rücu edebilir. Bu tevliyetden bilkülliyye nüzulü, nefsini azl etmesi sahih değildir. Hattâ meşrutun leh mütevelli, vefat edince yapmış
olduğu ferağ ~ bâtıl olub mefruğun lehin vakıf da tasarrufa salâhiyeti kalmaz, tevliyet diğer meşrutun lehe teveccüh etmiş olur. Tenkihi Hamidî,
Reddi Muhtar.
Meşrutun lehleri bulunan sair ciheüerdeki ferağlar da işbu tevliyetden ferağ mesabesindedir.
Meselâ : bir vakfın fazlai gailesine meşrutiyet üzere vâkıfın evlâdından biri mutasarrıf iken bu fazlayı nzasiyle bir şahsa ferağ ve hüccet ita edebilir.
Fakat bilâhare nadim olunca bu fazlayı yine kendisi alabilir, yoksa o şahıs : «Bu fazla, mücered ferağ sebebiyle benim olmuşdur» diye anı men'e

kadir olamaz. Behcetül'fetâva. 
[37]

 
Vakıflarda Mesmu Olub Olmayan  Dâvalar  
 
816 - : Bir malın vakfiyetine hüküm, âmme hakkında hüküm değildir. Binaenaleyh bir akarın vakfiyetine hükm edüdikden sonra bir kimse çı-
kıb o akarın kendi mülkü olduğunu usulen isbat etse vakfiyeti zail olur. Mutemed görülen kavi böyledir. Diğer bir kavle göre ise bir şeyin
vakfiyetine hüküm, kâffei nâs aleyhine hükümdür. Binaberin bu hükümden sonra bir kimse çıkıb da bu şeyin kendi mülkü olduğunu veya başka bir
vakfa aid bulunduğunu iddia etse dâvası mesmu olmaz. Ebussuud Efendi bu veçhile fetva vermişdir.



817 - : Bir şeyin kadim bir vakıf olduğunu dâvada   vâkıfın adı zikredilmese de dâva mesmu olur. Hindiyye.
818 - : Bir şeyin vakfiyetini dâvada q şeye vâkıfın malikiyetini söylemek lâzımdır. Şöyle ki : bir mütevelli, bir şahsın elinde bulunan bir akar için
«Bu akar fülânm vakfıdır, fülân cihete vakf etmişdir» diye dâva etse sahih olmaz. Belki : «Fülân kimse bu akara mâlik iken bunu fülân cihete vakf
etmişdir» demelidir ki, dâvası sahih olsun. Çünkü insan bazan mâlik olmadığı bîr şeyi de vakf etmiş olabilir ki bu, gayri lâzım bir vakıf olmuş olur.
Bezzaziye.
819 - : Bir kimse bir vâkıfın zürriyetinden veya karabetinden olduğunu beyan ile vakıfdan bir hak istese, meselâ  tevliyet iddiasında bulunsa vâkıf
ile kendi arasındaki vasıtaları beyan etmesi lâzırn gelir. Silsilei nesebini bu veçhile vâkıfa kavuşturmadıkça dâvası dinlenemez.
Meselâ : «Ben fülânm oğluyum, o da fülâmn oğludur, o da vâkıf fülâ-
nın oğludur demesi icab eder.
Fakat bir kimse, bir vâkıfın zürriyetinden veya karabetinden olduğu evvelce sabit bulunan bir şahsın neslinden veya f ir aşından bulunduğunu dâva
ederse inkâr halinde yalnız o şahsın neslinden olduğunu isbat etmesi kifayet eder. Vâkıfa kadar olan vasıtaları beyan etmesi lâzım gelmez.
Meselâ : Bir kimse bir vâkıfın zürriyetinden olduğu müsbet bulunan bir müteveffanın oğlu olduğunu ve bu cihetle vâkıfın zürriyetinden olub
meşrutiyet üzere babasından münhal olan tevliyetin kendisine tevcih edilmesini dâva etse yalnız o müteveffanın oğlu olduğunu isbat edince
tevliyeti zabt edebilir. Vâkıf ile aralarındaki vasıtaları beyan etmesi icab etmez.
820 - : Tevliyeti veya gailesi vâkıfın batnen bade batnin evlâdına müştereken meşrut olan bir vakfın tevliyetine veya gallesene vâkıfın meselâ :
üçüncü batında evlâdından olduğu sabit bulunan bir zat mutasarrıf iken bir şahıs zuhur ederek «Ben de vâkıfın üçüncü batında avlâdından olub da
zatın amcazadesiyim» diye dâva ve bu zatın amcazadesi olduğunu beyyine ile isbat etse tevliyet veya gaile de ana müşarik olur, kendisiyle vâkıf
arasındaki vasıtaları ayrıca isbata muhtaç olmaz.
821 - : Tenakuzu müstelzim olan bir dâva vakıfda mesmu olamaz. Binaenaleyh bir kimse bir akarı bir şahsa satdıkdan sonra :  «Ben bu.
akarı vakf etmişdim» veya «Bu^akar bana mevkufdur» gibi bir dâvada bulunsa mücerred bu dâvası dinlenemez. Fakat böyle bir dâva beyyineye
İktiran ederse kabul olunur. Çünkü vakıflarda dâva bulunmasa bile mücerred beyyine, yani ; şahadeti hisbe de makbuldür. Bu halde bu "kimsenin
dâvası iki şahidin şahadetiyle sabit olsa vakfiyete hükm edilerek satış muamelesi bâtıl olmuş olur.
Bu takdirde o şahıs, vermiş olduğu semeni istirdad edebilir. Ve bu satış akdine aklanarak üzerinde bina yapmış ise bunu da satana teslim ederek bu
binanın kaimen kıymetini tazmin etdirebilir. Çünkü akdi muavezede aldatmak, zararın zamanını mucibdir.
Maamafih o şahıs, vermiş olduğu semeni istirdad edinceye kadar o akarı habs edemez. Çünkü bu habs, bir rehn mesabesindedir. Vakıf ise rehn
edilemez. Hindiyye, Tahtavî, Hayriyye.
822 - : Bir kimse bir akarın vakıf olduğuna kail olarak tevliyetini kabul etdikden sonra bu akarın kendi mülkü olduğunu dâva etse mesmu olmaz.
Kezalik : bir kimse bir akarın evvelâ vakıf olduğunu, badehu kendisine mevrus bulunduğunu dâva etse bu irs dâvası mesmu olmaz. Meğer ki :
«Bunu babam gayri lâzım olarak vakf etmişdi, yefatiyle bana miras kal-mışdır» diye iki iddiası arasını telif edebilsin.
823 - : Bir kimse bir arsayı bir şahısdan satın aldıkdan sonra : «Bu şahsın bu arsayı mescid veya makbere kılmış olduğunu beyyine ile isbat etse
kabul olunur. Çünkü vakfiyetine sonradan muttali olmuş olması muhtemeldir. Ve bu hususda şahadeti hisbe de kâfidir."
824 - : Bir kimse : «şu akar fülân sahsa mevkufdur» dedikden sonra kendisine mevkuf olduğunu dâva etse mesmu olmaz.
Kezalik : bir kimse tasarrufunda olan bir akar için : «£ülâmn vakfıdır» diye o vakfın mütevellisine bu akar içindir müddet ücret verdikden sonra :
«Bu akar benim mülkümdür» diye dâva etse mesmu olmaz.
825 - : Bir kimse bir akarı bir şahısdan satın aîdıkdan sonra bir zat. mütevelli sıfatiyle çıkıb : «Bu akar fülâmn evlâdına mevkufdur» diye vuku bulan
dâvasını beyyine ile isbat ve hüküm istihsal etmekle o kimse verdiği semeni istirdad etmek istedikde o şahıs, «Evet., bu akar Öylece vakıf, edil-
mişdi, fakat vâkıf vefat edince vârisleri hâkime müracaatla bu vakfın but-Iaânına hüküm aldığından bu akar terikeye red olunmuş ve terikenin taksi-
miyle irsen bana isabetetmiş olmakla sattım» diye defi dermeyan ederek müddeasını isbat etse vakfiyet, mündefi olub bu akar o kimsenin elinde
kalır. Hindiyye.
826 - : Bazı kimseler, bir akarı babalarından kendilerine mevrus mülkleri olduğunu biliddia muayyen bir bedel mukabilinde bir şahsa sattıkdan
sonra : «Bu akar fülân vakfın müstegallâtmdandır, babamızın bil'icareteyn tasarrufunda idi, vefatiyîe bize âdiyen intikal etti, bunu mülkümüz olmak
üzere satışımız sahih değildir» diye dâva etseler mesmu olmaz. Çünkü sa-tışda bulunnıalariyle bu iddiaları arasında tenakuz vardır. Bu gibi
dâvalarda müddeaaleyhe yemin verdirilemez. Çünkü tahlif dâvanın sıhhatinden sonra cereyan eder. Haniyye, Tenkihi Hamidî, Neticetülfetâva.
827  - : Bir kimse mütevellisinden icareteyn ile isticar etmiş olduğu bir vakıf akarın bir müddet müecpelesinİ verdikden sonra mütevelliye hitaben :
«Bu akarın vakfiyetini isbat et. ve illâ badema ücret vermem» dese bu dâvası mesmu olmaz.
828 - : Bir kimse bir akarı icareteyn ile mütevellisinden isticar ve tc-fevvuz etdikden sonra : «Bu akar isticardan evvel benim mülküm idi» diye dâva
etse mesmu olmaz. Çünkü bu ak?n isticar etmesi, p.na  mâlik olmadığını ikrar demekdir. Bezzaziyyc.
829 - : Bir kimse tasarrufunda bulunan icareteynli bir vakıf akarı mütevellisinin izniyle bir şatisa ferağ edib o akara müteallik dâvadan o şahsın
zimmetini ibra etdikden sonra  :  «Ben o akarı ferağı bilveFa ile feraf; etmişdim» dese dâvası mesmu oîmaz. Çünkü bir şahsı bir aynden ibra etmek,
anın mülkiyetinden ve anda olan her hakdan ibra demekdir. Ankarâvî.
830 - : Bir' kimse tasarrufunda bulunan icareteynli bir akan mütevellisinin izniyle bir sahsa fariğ oldukdan sonra : «Ben o akarı namı müstear
oîarak muvazaaten fariğ olmuşdum» diye o şahsın inkârına mukarin dâva ve muvazaayı nâtık ve o şahsın imza ve mührünü havi bir sened ibraz etse
dâvası mesmu olur. Kendisi vefat etmiş olunca vârislerinin bu veçhile muvazaa iddiaları da dinlenir.
Bilâkis o şahıs vefat edib vârisleri bulunduğu takdirde de kendilerine karşı bu veçhile muvazaa dâvası dinlenir.
Fakat mefruğün leh olan o şahıs da asla ashabi intikalden kimse bırakmaksızın vefat edib o akar mahlûlen vakfı tarafına aid olsa artık muvazaa
senedi mevcud olsa 'da bu muvazaa dâvsi mesmu olamaz.
831 - : Bir kimse tasarrufunda bulunan İca."eteynli bir akarı mütevellisinin izniyle bir şahsa kat'î surette ferağ etdikden sonra : «Bu ferağın bir
istiğlâlden ibaret olduğunu ve bu hususda o şahıs ile muvazaa akd etdikle-rini ve badehu mütevellinin huzurunda kat'î suretde ferağ yapıldığını «O
şahsın inkârına mukarin dâva ve o şahsın imza ve mührünü havi bir muvaza senedi ibraz eylediği takdirde böyle bir dâvayı dinlemekden vaktiyle
Tür-kiyede hâkimler bir irade ile memnu bulunmuşlardı.



832 - : Bir kimse mutasarrıf bulunduğu icareteynli bir akarı mütevellisinin izniyle bir şahsa ferağ edib badehu hâkimin huzurunda bu akarı
mütevellisinin izniyle ve ferağı sahih ile o şahsa fariğ olduğunu ikrar ederek o şahsın eline bir kıt'a hüccet verdikden sonra : «Ben o akan şöyle bir
şartı fâsid ile fariğ olmuşdum» diye dâva etse mesmu olmaz. Çünkü sabık ikrarından rücu ile tenakuza düşmüş ve kendi ikrariyle tamam olan bir
şeyi nakza sa'y etmiş olur ki, bu caiz değildir.
833 - : Bir kimse tasarrufundaki    icareteynli bir akarı mütevellisinin izniyle bir şahsa kat'î olarak fariğ oldukdan sonra : «Ben bu akarı ölünceye
kadar görüb gözetmek şartiyle bu şahsa meccanen fariğ olmuşdum, bu şarta riayet etmediği cihetle bu akann bana reddini dilerim» diye o şahsın
inkârına mukarin dâvada bulunsa dâvası    dinlenemez. Çünkü bu takdirde tenakuzda bulunmuş olur. Ve kişi ikrariyle muaheze olunur.
(Bunun içindir ki böyle bir dâvanın istima) olunmayacağına dair 18 Recep 1296 tarihinde bir irade sadir olmuşdur.)
834 - : Bir kimse bir akarın evvelâ kendi mülkü olduğunu dâva, badehu bu akarın, fülân zat tarafından fülân mescide vakf edilmiş olduğunu iddia
etse bu vakfiyet iddiası mesrr.u olmaz. Eindiyye.
835 - : Bir mütevelli, vakfın asıl malinden şu kadar meblağ makbuzu olduğunu ikrar edib badehu muhasebesi görüldüğünde : «Makbuzum o kadar
değildir, evvelce yalan yere ikrar etmişdim» diye dâva etse mesmu olmaz. Ali Efendi Fetâvası.
836 - : Bir zat, vakf etmiş olduğu araziyi bazı masraflar ihtiyar ederek ekdikden ve ekinler hâsıl oldukdan sonra : «Kendi tohumiyîe kendi nefsi için
ekmiş olduğunu», ehli vakıf da vakıf için ekilmiş olduğunu iddia etseler söz, o zatın olub ekinler kendisine aid olur. Şu kadar var ki bundan sonra
vakıf namına ekmesine emr olunur.

Ayni iddiada bulunacak bir mütevelil de vâkıf hükmündedir. Hindiyye. 
[38]

 
Vakıf Davalarında Hasım Olub Olamayanlar  
 
837 - : İcareteynli vakıf akarların gerek rakabelerine ve gerek âdîyen tasarruflarına aid dâvalarda mütevellinin huzuru şartd.ır. O akarların müs-
tecirleri gerek müddeî ve gerek müddeaaleyh bulunsunlar müsavidir.
Meselâ : Bir kimsenin tasarrufunda bulunan icareteynli bir hane için bir şahıs : «Bu benim mülkümdür veya bu icareteyn ile benim tasarrufum-
dadır» diye dâva etse mütevellinin hazır bulunması icab .eder, bulunmazsa dâva sahih olmaz.
Kezalik : bir vakfın müstegallâtından olmak üzere bir kimsenin icare ile tasarrufunda bulunan bir arsayı bir kaç kimseler : «Bizim tariki hassı-
mızdır» diye dâva etseler mütevellinin huzuru lâzım gelir. Ali Efendi Fe
tavası.
Fakat bir kimsenin icaresi altında bulunan bir akarı bîr şahıs gasb edecek olsa o kimse, müstecir sıfatiyle bunu gâsıbdan dâva edebilir.
Mütevel linin huzuru lâzım gelmez. Behcetül'fetavâ.
838 - :  Bir kimse başkasının tasarrufunda bulunan    icareteynli vakıf bir akarı bir müddet gasben zabt etse o müddet için üzerine lâzım gelen ecri
misli dâvada hasmı mütevellidir, yoksa bil'icareteyn müstecir değildir. Meğer ki mütevelli, bu dâvaya müsteciri tevkil etmiş olsun.
Meselâ : bir kimse, bîr şahıs ile müştereken mutasarrıf oldukları icareteynli vakıf bir hanede bir müddet tegallüb tarikiyle "müstakillen ikamet etse
o şahıs, bu müddetde haneden hissesinin ecri mislini mütevellinin tev-kiliyle vakıf için o kimseden dâva edib almaya kadir olur. Neticetülfetâva.
839 - : Bir kimse tasarrufundaki icareteynli vakıf bir akarı bir şahsa kiraya vermiş olsa toplanmış kira bedellerini, mütevelli hazır bulunmaksszın1 o
şahısdan dâva edebilir. Çünkü bu kira bedelleri kendisine aiddir, bunların hakkında bizzat husumete salâhiyeti vardır.
Nitekim bedeli ferağ dâvasında da mütevellinin huzuru şart değildir.
Binaenaleyh bir kimse, tasarrufundaki icareteynli bir vakıf akarı mütevellisinin izniyle başkasına peşin olmayan bir bedel mukabilinde ferağ etmiş
olsa bu bedeli bilâhare o şahısdan bizzat dâva edebilir.
840 - :  Arsası mukataah vakıf,    binalar ve ağaçlar gibi müştemelâtı mülk olan bir akann orsasına müteallik dâvada mütevellisinin huzuru şartdır.
Fakat müştemelâtına aid dâvada mütevellisinin    huzuru şart değildir. Çünkü, bu müştemelâtda mütevellinin hakkı yokdur.
841 - : Bir kaç vakıf ile mahlut bulunan bir vakıf hakkındaki dâvada bütün bu vakıfların mütevellileri hazır bulunmak lâzımdır. Bazısının huzuru
kifayet etmez.
842 - : Birbirine muttasıl, başka başka vakıflara aid iki bab icareteyn-li vakıf haneden birinin mutasarrıfı, bu haneye diğer hane mutasarrıfının
tecavüz etdiğini dâva etse her iki vakfın mütevellisi hazır bulunmak lâzım gelir. (726) ncı meseledeki (4) üncü fıkraya bak!
843 - : Bir vakfın meşrutiyet üzere müştereken mütevellileri bulunan bir kaç kimseye karşı bir şahıs tevliyete istihkak dâvasında bulunsa bu
mütevellilerden her hangi biri bu müddeiye hasım olabilir,    hepsinin huzuru lâzım gelmez.                        .                                
Meselâ : bir vakfın tevliyetine vâkıfın evlâdından üçüncü batında bulunan bir kaç kişi, meşrutiyet üzere mutasarrıflar iken bir şahıs zuhur edib de :
«Ben vâkıfın ikinci batında evlâdındarum, tevliyet de batneri bade bat-nin evlâda meşrutdur. Binaenaleyh ben tevliyet hakkında sizden
mukadde mim» diye dâva ve bunu mütevellilerden yalnız birinin huzurunda beyyine ile isbat etse tevliyet, onlardan naz' edilerek bu müddeiye
tevcih edilir.  
844  - :  Bir vakfın münhal bulunan tevliyetinin    meşrutun lehi henüz müteayyen bulunmamakla iki kişiden her biri tevliyete istihkak dâvasında
bulunsa bu iki kişiden biri diğerine hasım olamaz. Belki anlara hasım olub muvacehesinde dâva olunmak üzere hâkim tarafından o Vakfa bir
kaimme-kam mütevelli nasb olunur. (726) ncı meseledeki (5) inci fıkraya bak!..
845 - : Fukarayı karabete meşrut bir vakıfda fukarayı karabetden bulunmak dâvası, ya vâkıfa veya vasisine veya mütevelliye karşı açılır. Bununla
beraber mürtezikada vakfın gayesinden vazifelerini almışlar ise anlar da hasım olabilirler. Bunlardan biri mevcud olmayınca hâkim, birini
muvakkaten mütevelli tayin ederek '.uıın muvacehesinde dâva görülür, An-karavî.                                                .
846 - : Süknaları veya gaileleri meşrut olan vakıf akarlara müteallik dâvalarda hasım mütevellilerdir. Mürtezikanın, mevkufun aleyhimin hasım olub
olamayacakları hususunda iki kavil vardır : Bir kavle göre bunlar da hasım olabilirler.
Meselâ : bir kimsenin mülkiyet üzere tasarrufunda bulunan bir hane. için bir şahıs : «Bu hane bana meşrut vakıf bir evdir, bunu sen fuzulî olarak
işgal ediyorsun» diye inkâra mukarin daya etse bu dâvası mesmu olur. Çünkü kendisine aid bir hakkı iddia etmiş sayılır. Bu kavi, esah görülüyor.
Mecellenin (1661) inci maddesi de bu kavle .müstenid bulunmuşdur.



Fakat müfta bih görülen diğer bir kavle göre de bu gibi dâvalarda yalnız mütevelli, hasım olur, mürtezika hasım olamaz. Çünkü mürtezikanın
hiikUtrı süknada veya gailededir, asıl vakıfda değildir.
Binaenaleyh bir kimsenin elinde bulunan bîr akar için bir şahıs çıkıp da : «Bu akar filân vakıfdan olub süknası veya gailesi bana meşrutdur/> diye
inkâra muk&rin dâvn etse bakılır ; Eğer bu şahıs, iddia etdiği vakfın mütevellisi ise dâvası -biriHifak sahih olur, ve illâ sahih olmaz. Meğer ki
hâkim, mçşruüin leh olan bir şahsı dâvaya mezun kılıb husumetini rey etmiş olsun, o takdirde bu meşrutun leh de hasım olabilir. CamiüTfüsuieyn,-
HülâsaUirfctavâ, Fctavâyı Hayriyye.
847 - : Bir zat tarafından yapılmış bir vakfm meşrutun lehlerinden her biıi veya her birinin vekili,  meşrut  menfaata müteallik     dâvalarda  gerek
nıüddei  ve .ucrek müddealeyh sıfatiyle diğerleri tarafından hasım olabilir. Kinye.
848 - : Menfaatleri umuma aid ve meşrut bulunan cami. makbere, has-tahane'gibi va'kıf müessesatı hayriyeyi dâvada    âmmeden her hangi biri.
umum iKimına hasını olabilir.  Çünkü hakkullahı, âmmenin hukukunu istifa hususunda bir zat.  umumun  makamına  kaim olabilir.  Haniyye, 

Mecellenin ' fî4-31 üncü maddesine müracaat. 
[39]

 
Vakıflarda Makbul Olub Olmayan Şahadetler  
 
849 - :  Bir mahallin kadim vakıf olduğuna    şahadet edenler, vâkıfın .ismini zikr etmeseler de şahadetleri kabul olunur.
Binaenaleyh kadim bir vakfın mütevellisi, bir şahsın elinde bulunan- bir hane-için : «Bu. mütevellisi bulunduğum vakfın müstegallâtındandır» diye
inkâvr* mukarin dâva etmekle ikame etdiği şahidler, vâkıfın ismini beyan etmeksizin o hanenin kadim bir vakıf olduğuna şahadetdc bulunsalar
şahadetleri --îmam Eb.u Yusüfün vakıflarda müfta bih olan kavline nazaran -    caiz olur.
Vakıf kadim olmadığı takdirde ise bir kavle göre vâkıfın ismini zikr etmek lâzımdır. Tahtavî, Neiicetülfetâva.
850 - :  Kadim olmayan  bir vakfa şahadetde vâkıfın vakf  etdiği  şeye vakfı zamanında mâlik olduğunu söylemek lâzımdır. Fakat vakıf, kadim isr
sâhidlcrin vakıf edilen oyo vâkıfın hini  vakifda mâlik bulunmuş olduğunu söylemeleri lâzım gelmez.
851 - : Vâkıfın ikrarın;! ş.ıhadetde de vakf etdiği şeye ikrtırı zamanında mâlik bulunduğunu şahidlerin beyan etmeleri lâzımdır.
Binaenaleyh sahiciler  «Vâkıf bu akan vaki1 etdiğini ikrar etti ve bu akar o zamana kadar elinde bulunuyordu» diye şahadet etseler makbul olmaz.
Fakat : «Vâkıf bu akarı vakf etdiğini ikrar etdi ve bu ikrarı zamanında o akara mâlik bulunuyordu» diye şahadetde bulunsalar makbul olur. Ankara
vî.
852 - : Bir mahallin vakfiyetine şahadetde cihet ite masrafını beyan lâzımdır. Meğer ki kadim bir vakıf olsun.
Binaenaleyh şahidler, bir akarın kadim bir vakıf olduğuna şahadet edib de gailesinin nereye meşrut olduğunu beyan etmeseler şahadetleri kabul
olunub gailesi fukaraya sarf edilir.
Fakat kadîm olmayan bir vakıfda «Bunun gailesi, meselâ : fülân mescide veya hastahaneye veya vâkıfın zürriyetine mevkuföur» denilmezse
şahadet makbul olmaz. Bezaziye, Hindiye, Ankaravî.
853 - : Bir mahallin vakfiyetine şahadetde anın dört ve nihayet üç haddini  = sınırını beyan etmek lâzımdır.
Binaenaleyh şahidler, bir vakıf yerin hududunu beyan edemeseler ve yahut yalnız bir iki haddini beyan etseler şahadetleri makbul olmaz. Çünkü
olabilir ki vakf edilmiş olan yer, şahidlerin bildikleri yerden başka bulunmuş olur.
Şahitler, vakfın üç haddini'beyan edince dördüncü haddi, üçüncü had-din mebdeinden birinci had de müntehi oluncaya kadar olan had itibar edilir.
Haniyye, Bezzaziye, Hindiyye.
854 - : Vakıf edildiği zamanda şahidlerce malûm ve muayyen bulunan bir mahallin vakfiyetine şahadetde hududunu başkaca beyan lâzım gelmez.
Binaenaleyh şahidler, fülân zat, ikametgâhı olduğunu bildiğimiz mülk konağını fülân cihete vakf etdiğine bizi şahid tuttu, fakat hududunu bize
bildirmedi» diye şahadetde bulunsalar şahadetleri kabul olunur. Haniyye, Hindiyye.
855 - : Şahidler, vakf edilen bir mahallin hududunu beyan etdikleri halde bulunduğu mekânı tayin edemeseler    şahadetlerinin kabulüne mani
olmaz. Bu halde iddia edilen mahallin vakfiyeti sabit olar. Bulunduğu mekânı tayin için de başka şahidler ikamesine mecburiyet görülür. Haniyye,
Be-zaziyye.
856 - : Şahidlerin vakfiyetde ittifakları kâfidir.    Mevkufun aleyhimde ihtilâfları şahadetlerinin kabulüne mani değildir.
Binaenaleyh iki şahid, bir akann vakfiyetinde ittifak etdikleri halde bunların biri akarın Zeyde, diğeri de Amr'e mevkuf olduğuna şahadetde
bulunsalar bununla yalnız vakfiyet sabit olub gailesi fukaraya sarf edilir.
Kezalik : şahidlerden biri gailenin Zeyde, ve andan sonra evlâdına, diğer şahit de yalnız Zeyde mevkuf olduğuna şahadetde bulunsa yalnız Zeyde
vakf edilmiş olduğu sabit olur. Çünkü onda şahidlerin ittifakları bulun-muşdur.
Kezalik ; şahidlerden biri Zeyd ile Amr, diğerleri de yalnız Zeyde mevkuf olduğuna şahadet etse gailenin nısfı Zeyde, diğer nısfı da fukaraya aid
olur. Hindiyye.
857 - : Bir vakfın zaman veya mekânında şahidlerin ihtilâf etmeleri, şahadetlerinin kabulüne mani değildir.
Meselâ : şahidlerden biri cuma günü Istanbulda vakıf yapıldığına, diğeri de cumartesi günü Edirnede vakf edildiğine şahadet etse şahadetleri caiz
olur. Çünkü akdi vakf, tekerrür edebilir. Fakat şahitler, vakf edilen şeyin asıl mekânında ihtilâf etseler şahadetleri makbul olmaz. Hindiyye.
858 - : Şahidler, mevkufun mikdarını bümeseler de şahadetleri caiz olur. Şöyle ki  :  şahidler    vâkıfın bir akardaki hissesini yahut    murisinden
mevrus mikdarını vakıf -etdiğine şahadet edib de o hissenin ve mikdarın ne kadar olduğunu bümeseler şahadetleri yine kabul olunur. Hindiyye.
859 - : Vakıf edilen şeyin mikdannda şahidlerin ihtilâf etmeleri şahadetlerinin kabulüne mani olmaz.
Meselâ : iki şahidden biri ; «Fülân zat mâlik olduğu şu akarının tamamını, diğeri de : bunun nısfım fülân cihete vakfetti» diye şahadetde bulunsa
şahadetleri o akarın yarısı hakkında muteber olur. Çünkü bunda ittifak-.ları vardır. Bu mesele, Müşam vakfım tecviz eden imam Ebu Yusüfe
göredir. Haniyye, Bezaziye.
860 - : iki şahidden biri, bir vakıf gailesinin bir cihete, meselâ sülüsü meşruttur diye' şahadet etdiği halde diğeri yarısının meşrut olduğuna
şahadette bulunsa sülüs hakkında şahadetleri kabul olunur. Çünkü bunda ittifakları vardır. Hindiyye.
861 - : Şâhidlerden bîri vâkıfın : «Şu akarını vakf etdiğine» diğeri de «o akar ile beraber fülân akarını da vakf etdiğine» şahadetde buluca İttifak



etdikleri akar hakkında şahadetleri kabul olunur. Çünkü ekalle şahadet makbuldür. Hindiyye.
862 - : Sâhidler, bir zatın vakıf yapmış olduğunu ikrar eylediğine şahadetde bulunup da vakf edilen şeyin ne olduğunu bilmeseler hâkim, o zata
vakf etmiş olduğu şeyi beyan için cebr eder. Beyan edeceği mikdar hakkında sözü muteber olur. Şayed beyan etmeden vefat etmiş olursa vârisleri
anın makamına kaim olur. Hindiyye.
863 - : iki şahitten biri vâkıfın şu akarım fukara ve mesakine vakf ettiğine, diğeri de fukara ve mesâkin ile fukarayı karabetine de vakf ettiğine
şahadette bulunsa şahadetleri makbul olmaz. Çünkü fukarayi karabete şahadet eden, bütün gailenin fukara ve mesâkine aidiyetine şahadet etmemiş
olur. Hindiyye.
864 - : Bir vâkıfın akribasmdan bulunan kimseler, anın vakfının fukarayı karabetine meşrut olduğuna şahadet etseler şahadetleri makbul olmaz.
Velev ki kendileri filhal zengin bulunsunlar. Çünkü ilende fakir düşünce bundan hisse almaya müstahik olacaklardır. Hindiye.
865 - : Şâhidlerin kendi lehlerine şahadetlerini tazammun eden sebeb, zail olmayacak bir sebep ise şahadetleri kabul edilmez, fakat zaiî olacak bir
sebep ise kabul edilir.
Meselâ ; bir vâkıfın zürriyetinden bulunan iki şahid, anın vakfının zür-riyetine meşrut olduğuna şahadet etseler makbul olmaz. Zira zürriyetden
bulunmak sebebi zaiî olmaz. Fakat bir vâkıfın komşularından olan iki şâhid, anın vakfının ciranına ~ komşularına meşrut olduğuna şahadet etseler
kabul olunur. Çünkü komşuluk zail olabilir.
Bir medresenin vakfına medrese ehlinin ve bir mahalle vakfına o mahalle ahalisinin şahadetleri de bu kabilden olduğu cihetle makbuldür.
866 - : Asıl vakıf hakkında mütevellinin ve sair mürtezikanm şahadetleri makbuldür.
Meselâ : bir kimse mütevellisi bulunduğu bir vakfın müstegallâtından olmak üzere bir akarın vakfiyetine başka bîr kimse ile beraber şahadette
bulunsa şahadeti kabul olunur.
Kezalik : bir vakfın mütevellisi, başkasının elinde bulunan bir akar için : «Bu, mütevellisi bulunduğum vakfın müstegallâtındandır» diye dâva
etdikde bu vakfın mürtezikasından bazı kimseler bu dâvaya şahadetde bulunsalar şahadetleri kabul olunur.
Kezalik : bir vakıf nükudun mütevellisi, bir şahsın zimmetinde asıl malı vakıfdan şu kadar meblâğ alacağı bulunduğunu inkâra mukarin dâva
etmekle buna o vakfın mürtezikasından bazıları şahadette bulunsalar şahadetleri muteber olur. Tahtavî, Dürri Muhtar, Ali Efendi fetâvası.
867 - :  Bir vakfın rıbhı veya gailesi hususunda lehine mürtezikasının şahadetleri makbul değildir.
Binaenaleyh bir vakıf nükudun mütevellisi, bir şahısdan ana ikraz etmiş olduğu şu kadar vakıf para için vechi şer'i üzere ilzam etmiş olduğu şu
mikdar nbhdâva etmekle buna bu vakfın mürtezikası şahadetde bulunsalar makbul olmaz.
Kezalik : bir vakıf akarın mütevellisi, bir kimseden kira bedeli olarak şu mikdar meblâğ dâva etmekle buna bu vakfın mürtezikası şahadetde
bulunsalar şahadetleri kabul edilmez. Çünkü mürtezikanm meşhudun bihde haklan vardır, kendi lehlerine şahadetde bulunmuş gibi olurlar. Bahri
Raik, Ali Efendi Fetâvası.
868 - : Müvellinin şahidleri hasr etmesi veya  şahidim yoktur  demesi bilâhare başka şahid ikamesine mani değildir. Çünkü bir mütevellinin böyle
yapması, vakıf aleyhine ikrar olacağından bâtıldır.
Binaenaleyh, vakfa aid bir dâvada «hiç şahidim yoktur» dese veya «fü-lân ve fülândan başka şahidim yokdur» dese de badehu başka şahid ikame
edebilir.
869 - : Bir kimsenin zürriyeti vakıfdan olduğuna şahadet eden şahitler, o kimse ile vâkıf arasındaki vasıtaları beyan etmeleri lâzımdır. O kimsenin
yalnız zürriyeti vâkıftan olduğuna şahadet    etmeleri makbul olmaz. Fakat o kimse vâkıfın zürriyetinden olduğu     evvelce sabit olan bir zatın
zürriyet veya akribasmdan olduğunu dâva ettiği takdirde şahitlerin bu veçhile şahadetleri kifayet eder. Vasıtaları beyana hacet kalmaz.
Meselâ : hâkim, vâkıfının karabetine meşrut bir vakifda bir kimsenin karabetine hükm etse de bilâhare bir şahıs çıkıp o kimsenin oğlu olduğuna
beyyine ikame eylese bu vakfa istihkakı için kifayet eder. îs'af.
870 - : Bir kimse bir şahsın elinde bulunan bir akar için:  «Bu benini mülkümdür, bunu bana ver» diye dâva o şahıs da «Hayır bu vakıfdır» diye def
dermeyan etse de o kimsenin beyyinesi bulunmayıb yemin tevcih istese bakılır   :   Eğer bu kimse, o şahsın yemininden nükûlü takdirinde o akarın
kıymetini almak isterse o şahsa yemin verdirebilir. Fakat o akarın aynini almak  isterse yemin  verdiremez.  Çünkü, yeminden  nükûl,   ikrar 
demekdir. Vakıf aleyhine ikrar ise sahih değildir. Haniyye, Bezaziyye.
871 - :   Menfaati kendisine meşrut bir hâkimin huzurunda bir vakfın gerek aslı ve gerek gailesi dâva ve şahadet ikame edilemez. .
Binaenaleyh gailesi bir beldenin hâkimine meşrut olan bir vakfın mütevellisi, o beldede bir şahsın mülkiyet üzere tasarrufunda bulunan bir akar
hakkında vakfın müstegallâtından olmak üzere bu hâkimin huzurunda inkâra mukarin dâva ve beyyine ikame etmekle hüküm ve hüccet istihsal
eylese bunlar muteber olmaz. Çünkü bir hâkim, kendi lehine ve lehlerine şahadet edemiyeceği kimselerin lehlerine hükm edemez. Belki o beldede
bu gibi dâvalara bakacak başka hâkim var ise anın huzurunda dâva açılır, yok ise Mecellenin (1809) uncu maddesine göre hareket olunur. Eşbah,

Behce-tül'fetâva. 
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Vakıflarda  Hisbe   Veya Tesamü'  Tarikiyle  Şahadet:
 
872  - : Bir şeyin asü vakfiyetini isbat için dâvayı hisbe kabul olunduğu gibi şahadeti hisbe de kabul olunur.
Fakat bir vakfın varidatı hakkında şahadeti hisbe kabul olunmaz. Dâvayı hisbede müddeî, müddeasını isbat edemezse müddeaaleyhe yemin teklif
edemez. Reddi Muhtar.
873 - : Bir vakfiyetin sübutü için vuku bulan şahadeti hisbe de özürsüz yere tehir bulunmamalıdır, bulunursa kabul olunmaz.
Binaenaleyh mülkiyet üzere satılan bir akarın vakfiyetine şahadetde bulunan kimseler, satış ve teslim muamelelerine vâkıf oldukları halde özürleri
bulunmaksızın şahadetlerini bir müadet tehir etmiş bulunsalar fâsik sayılacaklarından artık şahadetleri kabul edilemez. Tenkih, Reddi Muhtar.
874 - : Vakıflarda şahadet üzerine şahadet ve erkekler ile beraber kadınların şahadetleri makbul olduğu gibi asıl vakıf hakkında şöhretle, yani:
tesamü' ile şahadet de caiz olur. Velev ki şahidler tesamü* ile şahadet ettiklerini hâkimin huzurunda tasrih etsinler. Çünkü bu sayede kadim
vakıflar, ziyadan siyanet edilmiş olur. Müfta bih olan budur. Mecellenin (1688) inci maddesinde bu, kabul edilmişdir.



Fakat bazı fukahaya göre tesamü ile şahadet edildiği beyan edilirse şahadet muteber olmaz. Hindiyye', Damad, Ankaravî.
(Tesamü ile şahadet, şahidlerin gördüklerine değil, işitmiş olduklarına şahadet etmeleri demektir. Şahadet bahsine müracaat.)
875 - : Kadim olsun olmasın, âmmeye aid bulunsun bulunmasın asıl vakıf hakkında te'samü' ile şahadet muteber ise de vakfiyetine şahadet edilecek
şeye zilyedin tasarrufu, esbabı mülkden şer'î bir sebebe müstenit olmamak lâzımdır. Aksi takdirde tesamü' ile şahadet kabul olunamaz.
Meselâ : bir mütevelli, bir kimsenin elinde bulunan bir akar için : «Bu mütevellisi bulunduğunu vakfın müstegallâtındandır» diye dâva etmekle o
kimse; bey', hibe, irs gibi esbabı mülkden bir sebeb beyan etmiyerek : «Hayır bu benim mülkümdür> diye vakfiyeti inkar etse bu vakfa şahitlerin
tesamü' ile şahadetleri kabul edilir. Fakat : «Ben bu akarı fülândan satın aldım, o sebeple benim mülkümdür» diye bir sebebi şer'î dermeyan ederek
vakfiyeti inkâr etse şahitlerin sema' ile şahadetleri kifayet etmez, belki vakfın tescil edilmiş olduğutiu isbat lâzım gelir. Çünkü tescil edilmemiş bir
vakfın bilâhare ibtal edilerek satılmış, olması melhuzdur. Tescil hususunda ise sema' ile şahadet kabul olunmaz. Feyziyye, Ali Efendi Fet&vasi,
Mec-muai Cedide.
876 - : Bir vakfın yalnız şurutu hakkında tesamü' ile şahadet, müfta bih olan kavle nazaran kabul olunmaz.
Meselâ bir vakfın gailesi fülân cihete meşruttur diye dâva edilmekle bazı kimseler buna sema' ile şahadetde bulunsalar şahadetleri muteber olmaz.
Şu kadar var ki bir vakfın.aslı hasım tarafından inkâr edilmekle gâhid-ler onun asıl vakfiyetine sema' ile şahadet zımnında şurutuna da veya
tevliyetine de sema' ile şahadetde bulunsalar kabul olunur. Çünkü bizzat tecviz olunmayan bir şey, bittaba' tecviz olunabilir. Hülâsa, Fetâvayı Ali
Efendi.
877 - : Mücerred sâkk ile, münkatiüssübut vakfiyye ile vakfiyyet sabit olmaz. Çünkü yazı yazıya benziyeceği gibi bü gibi yazılar da tezvir ihtifali
de mevcuddur. Binaenaleyh geçmiş hâkimlerden birinin hükmünü ve şahidlerin imzalarım havi olarak ibraz edilen bir ilâm ile, bir vakfiyye ile
hükm edilemez.
Fakat mahakimden birinin sicilâtında mukayyed bulunan bir vakfiye ile amel olunur. Zira bu takdirde vakfiyenin sıhhati kuvvet bulmuş olur.
Kezalik : Defteri Hâkani kadim kuyudunda mevcut bulunan vakfiyye ka-yitleri de muteberdir. Bununla beyyineye muhtaç olmaksızın amel olunur.
Tahtavî, Reddi Muhtar, Mecelle.
Kezalik : kadîmden, meselâ yüz seneden beri mazmuniyle amel oluna-gelenatik, mamulün bina vakfiyenin mündericatı da muteberdir, bununla
amel  olur,  bunu     mazmununu     isbata lüzum yokdur.     Camiül'icareteyn. (163, 262) nci meselelere müracaat!.
878 - : Bir vakfın şeraiti bir mahkemenin sicillâtında mevcud ve müs-bet ise ana mütabeat lâzım gelir. Mevcud değilse kadim zamanlardan beri
mer'î ve mamul olan ve müstefîz bulunan muameleye devam olunur. Bunlardan biri bulunmayınca vakıf hakkında bir şey iddia eden kimsenin
bunu şahadetle isbat etmesi lâzım gelir. Böyle bir isbat da bulunmadığı takdirde gailesi fukaraya sarf edilir. Meğer ki vakfın bir vechi şer'î ile

butlanı zahir oisun, o takdirde vakıf, vâkıfının veya vârisinin mülküne ve bunlar yok ise beytül'mâle avdet eder. Dürri Muhtar. 
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Vakıflarda  Beyylnelerin  Tercihi
 
879 - : Bir vakfın hali sıhatde vukuuna dair olan beyyine, marazı mevt halinde vukuuna dair olan beyyineden evlâdır.
Binaenaleyh tescil ve mütevelliye teslim edilmiş bir vakıf hakkında vâkıfın sülüsi emvali müsaid olmamakla vârisleri : «Vâkıf bunu marazı
mevtinde vakf etmigdir» diye dâva, mâtevelli de hali sıhhatinde vakf etmişdir? dîye iddia ve her iki taraf iddiasına beyyine ikame etse mütevellinin
bey-raaesi tercih olunur. Ali Efendi Fetâvası.
Kezalik : intikal eshabından kimsesi bulunmayan bir zat, uhdei tasarrufundaki icareteynlİ vakıf akarı bir şahsa fariğ oldukdan sonra vefat et-csekle
vakfm mütevellisi, ferağın. marazı mevtde vukuiyle sahih olrnayıb aiarın mahlûlen vakfı tarafına aidiyetini dâva, mefruğun leh ise ferağın hali
*sıhatde vuku bulduğunu iddia etse mefruğun lehin beyyinesi takdim
880 - : Zahiri iddia edenin sözü, hilafı zahiri iddia edenin de beyyinesi evlâdır.
Binaenaleyh bir kimse tasarrufunda bulunan icareteynlİ vakıf bir arsa üzsrinde kendi maliyle bir bina yapdıkdan sonra mütevelli : «Sen bu binayı
masrafını kirasına mahsub etmek üzere benim emrimle vakıf için yapdm» dfye dâva, o kimse de : «Hayır bunu kendi nefsim için yapdım» diye
iddia ese söz, o kimsenin olubmütevellinin beyyinesi tercih olunur. Çünkü mütevellinin iddiası, hilafı zahirdir. Beyyineler ise hilafı zahiri isbat
içindr. Aiaiyye.
881 - : Vakıflarda takyid ve tahsis beyyinesi, ıtlak ve umum beyyine-s±Dden evlâdır. Binaenaleyh bir vakfın gailesi hakkında ihtilâf vuku bulub &*
vâkıfın evlâdından bazıları gailenin alel'ıltak umum evlâda meşrut oî-dciğunu, diğerleri de batnen bade batnin evlâda meşrut bulunduğunu iddia
enseler, bu ikinci kısmın beyyüıeleri tercih olunur. Çünkü mukayyedi isbat, h-Iâfı zahiri ve bu cihetle ziyadeyi isbat demek olduğundan mutlakı
isbatdan mrjkadderndir.
Kezalik : bir taraf gailenin mutlaka evlâda meşrut olduğunu, diğer taraf da yalnız erkek evlâda meşrut ve mahsus bulunduğunu iddia etse erkek
evlâda tahsis beyyinesi müreccah bulunur. Attabiyye,  Tenkihi Hamidî.
882 - : Şöhreti şayiaya iktiran eden beyyine, buna mukterin olmayandan e-siâchr. Binaenaleyh bir vakfın mütevellisi, bir arazi hakkında : «Bu
benim mütevellisi bulunduğum vakfın arazisidir» diye dâva, beytülmâl memuru : «Bu arazii milliyyedendir» diye iddia edib ikisi de beyyine ikame
etmek istese bakıhr : Eğer bu arazinin vakfiyeti hakkında bir şöhreti şayia var ise mütevellinin beyyinesi, bilâkis araziyi memleketden olduğuna dair
bir şöhreti şayia var ise beytüimal memurunun beyyinesi tercih olunur. Böyle bir S^iret bulunmayınca o arazi, mütevellinin elinde ise beytülmâl
memurunun, bilâkis beytülmal memurunun elinde ise mütevellisinin beyyinesi tercih olu-nrsr. Çünkü haricin beyyinesi, zilyedin beyyinesinden
mukaddemdr. Zira hariç, müddeîdir, beyyine ise müddeîye aiddir.
Böyle bir dâva neticeisnde mütevelli, müddeasını şöhreti şayia ile isbat edib hâkim tarafından mucebince hüküm ve hüccet verüdikden sonra diğer
taraf da müddeasını şöhreti şayia ile isbat edeceğini söylese artık buna iltifat olunmaz. Behcetül'fetâva.
883 - :  Mukaddem tarihli vakıf hakkındaki beyyine, muahyar tarihli vakıf hakkındaki beyyineden evlâdır.
Şöyle ki : iki mütevelliden her biri bir mahallin vakıf edildiği tarihi beyan ile bunun kendi vakfına aidiyetini iddia etse tarihi mukaddem olan
mütevellinin beyyinesi tercih olunur. Velev ki bu mütevelli, züyed bulunsun. Kınye/ Mecmaüle'nhür.



884 - : Bir kimsenin elinde bulunan bir akar hakkında iki mütevelliden her biri kendi vakfına, aid olmak üzere dâva ve tarih beyan etmeksizin
beyyine ikame etse o akarın yarısı bir vakıfdan; diğer yarısı da öbür va-kıfdan olmuş olur. Çünkü mütevellilerin ikisi de zilyed değildir. îkisi de
tarih beyan etmemişdir. Binaenaleyh birinin beyyinesi, diğerinin beyyinesine tercih edilemez. Bahri Raik, îbni Abidin.
885 - : Bir kimse elinde bulunan bir mal hakkında  :  bunu fülân vâkıfın sabık bir tarih ile satmış olduğunu, hariç bir şahıs da : bunu o vâkıfın lâhik
bir tarih ile vakf etmiş    bulunduğunu    iddia etse zilyed    bulunan o kimsenin beyyinesi tercih olunur. Ganimi Bağdadî.
886 - : Hariç bir kimse, bir vakfın arsasında bulunan bir imaretin kendi mülkü olduğunu iddia, mütevelli de bu imaretin vakfa aidiyetini dermeyan
etse o haricin beyyinesi müreccah olur. Tenkihi Hâ-midî.
887 - : Bir vakfın fesadı hakkındaki beyyine, sıhhati hakkındaki beyyineden1 evlâdır. Binaenaleyh bir müteveffanın vârisi elinde bulunan bir akar
hakkında bir zat, mütevelli sıfatiyle : «Bu akar müteveffa tarafından fülân cihete vakfı sahih ile vakf edilmişdir.» diye dâva, vâris de : «Müf-sid bir
şarta mebni vakfın fâsid bulunmuş» olduğunu iddia etse vârisin fesad beyyinesi tercih olunur. Çünkü bu beysine, ziyadeyi veya hilafı zahiri
müsbitdir. Müeyyid zade.
888 - : Beyyine hususunda vakıf dâvasiyle mutlak mülk dâvası müsavidir.
Binaenaleyh bir mütevelli, bir mahallin vakıf olduğunu dâva edib müd-deaaleyh de «Bu mahal benim mülkümdür» diye mülki mutlak iddiasında
bulunsa bunlardan hangisi zilyed ise diğerinin beyyinesi tercih olunur.
Bir kavle göre burada vakıf beyyinesi müreccahdır. Bu, îmam Ebu Yusüfün kavlidir. Ettarikatülvâzıha.
Kezalik : iki mütevelliden her biri bir mahallin kendi vakfından olduğunu iddia etdiği takdirde o mahal, bunlardan hangisinin elinde ise diğerinin
beyyinesi  müreccah  bulunur.
889 - : Vakıflarda bir kira bedelinin ecri misi olduğuna dair oîan beyyine. o bedelin ecri mislden dûn bulunduğuna dair olan beyyine üzerine tercih
olunur. Tenkİhi Hâmidî.
890 - : Bir mütevelli, vakfın ağaçlarını satdikdan sonra bunları kurumuş, telef olmaya yüz tutmuş olduğundan dolayı saldığını  iddia, ehli  vakıf da

bunların müsmir bulunduğunu dâva etse mütevellinin beyyinesi tercih olunur. Tenkihi Hamidî. 
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Vakıflara Müteallik İkrarlar 
 
891 - :  Bir kimse elinde bulunan  bir akar  için,, «Bu akar  vakıfdır» dese bu sözü o akarın vakıfedümiş olduğunu ikrara hami edilir, yoksa yeniden
inşai vakfa hami edilmez. Binaenaleyh bunda inşayı vakf için lâzım gelen vakıf şeraiti aranmaz. Tatar Haniyye, Reddi Muhtar.
892 - :  Bir müteveffanın vârisleri ellerinde bulunan bir akar için   : «Bunu müverrisimiz fülân vakf etmişdir» diye ikrar etmekle beraber her biri
vakf için başka bir cihet beyan etse ikrarları muteber olub her varisin hissesi, beyan etdiği cihete -sarf edilir.  Bu vârisler arasında  çocuk veya gaib
bulunursa. anların hisseleri hakkında baliğ ve hâzır olacakları zamana kadar bir hüküm verilemez. Hâkim bu vakıf için dilediğini mütevelli tayin
edebilir. Haniyye, Bezaziyye.
893 -  :   Bir kimse elindeki bir akar  için   :   «Bu müteveffa  babamın veya ceddimin sadakai mevkufesidir » diye ikrar etse yalnız kendi hakkında
sahih olur. Hattâ başka vâris bulunmadığı halde tevliyetini de İddia etse istihsanen kabul olunur.  Tevliyet iddiasında bulunmazsa hâkim,  dilediğini
mütevelli tayin edebilir. Hindiyye.
894 - : Bir müteveffanın münhasıran vârisi bulunan iki oğlundan biri, elinde bulunan bir akar için  : «Bu, babamın bana vakfıdır» diye ikrarda
bulunduğu halde diğer oğlu :  «Hayır bu akar ikimize mevkufdur» diye iddiada bulunsa söz bunun olur. Yalnız kendisine mevkuf bulunduğunu
söyliyen oğlun bu iddiasını isbat etmesi lâzım gelir. Hindiyye.
895 - : Bir vakfın gailesi hakkında    mevkufun aleyhin ikrarı yalnız kendi hakkında muteberdir. Velev ki vakfiyeye muhalif olsun, diğer mevkufun
aleyhlere sirayet Binaenaleyh bir vâkıfın oğullarından bir zat : «Bu vakfın gailesi vâkıfın evlâdiyle fülânın zürriyetine mevkufdur» diye ikrar,
diğerleri de: « Gailenin yalnız evlâdı vâkıfa aidiyetini iddia etseler, o sakın'bu ikrarı yalnız kendi hissesinde muteber olur. Hindiyye.
896 - :  Bir kimse elindeki bir akar için   :  «Bu fülân zatındır, bursı vakf etmişdir» diye ikrar edince bakılır : o zat, ber hayat ve hâzır ise kendisine
müracaat edilir, vakfiyeti tasdik ederse vakıf sabit olur. Vakfiyesi tasdik etmeyib yalnız kendisinin mülkü olduğunu    tasdik ederse mülkiyeti sabit
olub vakfiyet sabit olmaz. O zat ber hayat değilse tasdik ve tekzü hakkı vârislerine aid olur. Vârislerinin bazısı tasdik, bazısı da tekzib ederse yalnız
tasdik edenlerin hisseleri vakf olur, diğerlerinin hisseleri kendi mülkleri bulunur. Hindiyye.
897 - : Bir kimse elindeki bir akar için vâkıfını ve mevkufun aleyhini söylemeksizin «Bu vakıfdır» veya «Bu sadakai mevkufedir» diye ikrar etse
ikrarı caiz oiub bu akar fakirlere vakf edilmiş sayılır, ve o kimsenin elinde bırakılır. Gailesini fakirlere kendisi taksim eder.
Bu kimse bu ikrarından sonra : «Bu akarın vâkıfı benim» dese bu sözü de kabul edilir. Fakat :  «Bunun vâkıfı fülân zatdır» derse kabul olunmaz.
Şayed bir şahıs çıkıb da bu akarın vâkıfı bulunduğunu dâva etmekle o kimse : «Hayır bunun vâkıfı benim» diye iddia ve bunu beyyine ile isbsî etse
o şahsın husumeti bertaraf olur. Haniyye, Bezaziyye, Hindiyye.
898 - : Bir kimse elindeki bir akar için marazı mevtinde : «Bu akan mâliki bulunan  bir  zat,  fülânvefülân  şahıslar da fakirlere ve miskinlere vakf
etmişdir» dese bu ikrarı malının tamamından muteber olarak o akar vakıf olmuş olur. Bu takdirde gailesinin iki sülüsü , o muayyen şahıslara, bir
sülüsü de fakirler ile miskinlere verilir.
899 - : 'Bir kimse elinde bulunan bir akar için :  «Bu, Zeyd Üe Amre vakifdır» diye ikrar etdikden sonra : «Bu yalnız Zeyde» veya «Zeyd ve Anrr ile
beraber Bişre» veya «bunlara değil, başkalarına mevkufdur» dese bu ikinci ikrarı muteber olmaz. Çünkü sabık ikrarından rücu etmiş olur. İkrardan
rücu ise caiz değildir.
900 - : Bir kimse başkasının elindeki bir akar için : «Bu vakifdır» diye ikrar etdikden sonra o   akar» irs veya iştira ve ittihab gibi cebrî veya ihtiyari
bir sebeble mâlik olsa o akar, bu ikrarını mebni vakıf olmuş olar. Hindiyye, Tahtavi.
901 - : Bir vakıf hakkındaki ilk ikrara şahadet muteberdir, muahhar ikrara şahadet muteber değildir. Söyle ki : bir kimsenin elindeki bir için iki
şahid, «Bu akarın fülân zat ile anın nesline mevkuf bulund bu kimse ikrar etti» diye şahadet etdikleri gibi diğer iki sâhid de : «Bu akarın başka bir
zat Üe nesline mevkuf olduğunu bu kimse ikrar etti» diye şahadette bulunsalar bakılır : Bu iki ikrardan hangisinin tarihi mukaddem ise o muteber



olup diğeri bâtıl olur. Şayet bu iki ikrardan hangisinin mukaddem olduğu bilinemezse o akarın gailesinin bu iki zümreye münasafaten aidiyetine
hükrn olunur. Haniyye, Bezaziyye.
902 - : Bir vakfın meşrutun lehi olan kimse, meşrutun leh olduğu sabit olmayan bir şahsın da meşrutun leh olduğunu ikrar etse bu ikrarı yalnız kendi
hakkında muteber olur. O şahıs yalnız bu mukırrin hissesine iştirak" eder. Çünkü ikrar bir hücceti kasıradır.  Binaenaleyh  bu ikrar,  sair  meşrutun
lehler hakkında muteber olmaz. Ve bu ikrar ile mukırrin evlâdı da ilzam edilemez.
Meselâ : gailesi vâkıfının evlâdına ve evlâdı evlâdına meşrut olan bir vakfın gailesine vâkıfın evlâdından Zeyd ile Amr vâkıfın şartı mucebince
mutasarrıf iken Zeyd, Bişr için «Vâkıfın evlâdındandır» diye İkrar etse kendi hissesine sülüs nisbetinde Bişr iştirak eder. Fakat Amrin hissesine
iştirak edemiyeceği gibi Zeyd vefat etse Bişr, Zeydin evlâdına aid olacak hisseye de iştirak edemez. Meğer ki kendisinin de evlâdı vâkıfdan olduğu
ayrıca beyyine i-Ie sabit olsun. Behcetül'fetâva, vesaire.
903 - :  Icareteynli bir vakfın rikabesi aleyhine mutasarrıfının ikrarı muteber değildir.
Meselâ : Bir kimse uhdei tasarrufundaki ıcareteynli bir akarın başkasına aid bir mülk olduğunu veya başka bir vakfın müstegallâtında
bulunduğunu bir dâva neticesinde ikrar etse muteber olmaz. Çünkü bu, başkası aleyhine ikrardır. Bir de bu kimse, bir müstecirdir, isticar etmiş
olduğu şeyin rakabesinde tasarrufa salâhiyeti olamaz. Zahire.      
904 - :  Bir gayri müslim, elinde bulunan bir akar için  :   «Bunu bir müsüm fakirlere veya hacce veya gazaya veya müslümanlarca tekarrüb ve
ibadet kabilinden olan diğer cihetlere vakf eylemişdir» diye ikrar etse bu ikrarı caiz olur.  O akarın gailesinin bu  beyan etdiği  hususa sarfı iktiza
eder.
Fakat : «Bunu bir müslim kiliseye veya müslümanlarca ibadetden sayılmayan sair her hangi bir cihete vakf etmişdir» diye ikrar etse bu ikrarı bâtıl
olur. O akar elinden alınarak beytülmâle verilir. Hindiyye.
905 - : Va'di mücerred, ikrar olmadığından ilzamı icab etmez.
Binaenaleyh bir vakıf nükudun lâhik mütevellisi, bir kimseden sabık mütevellisinin ödünç vermesiyle vakfın nükudundan zimmetinde şu kadar
meblâğ borı bulunduğunu dâva etmekle o kimse bunu inkâr etmekle beraber : «Eğer sabık mütevelli böyle bir iddiada bulunursa bu meblâğı vakfa
öderim» diye va'd, sabık mütevelli de :  «Evet., ben bu kimseye o kadar meblâğ Ödünç vermişdim» diye inkâra mukarin beyan etse o kimsenin
mücerred va'dine mebni bu meblâğı vakfa vermesi lâzım gelmez.

Fakat sabık mütevellinin bu ifadesini tasdik ederse bu, bir ikrar olacağından o meblâğı vakfa ödemesi lâzım gelir. Haniyye, Ahkâmülevkaf. 
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Vakıflarda Müruru Zaman  
 
906 - : Akar olsun, nükud ve saire olsun asıl vakıflara ve tahsisat kabilinden olan vakıf arazinin rakabesine ve akarlara mahsus tariki hâs, mesîl ve
hakki şirbe müteallik dâvalarda mürurı zaman müddeti otuz altı senedir. Vakıf akarların tasarruflarına, gailelerine, mukataalarına, vakıf paraların
rıbhına ve tevliyetine müteallik dâvalarda mürurı zaman müddeti on beş senedir.
Tahsisat kabiln en olan vakıf arazinin tasarrufuna müteallik dâvalarda da on senedir.
Müddeabihin mahiyetine göre bilâ özrin böyle bir müddetle terk edilmiş olan bir dâva, artık mesmu olmaz. Çünkü bir dâvanın bu kadar uzun bir
müddet bilâ özür terk edilmesi, ademi hakka delâler eder. Hiyleye, tez-virata meydan verilmemesi için bu müddetlerden sonra dâvayı dinlemekden
hâkimler memnu bulunmuşlardır.
Otuz altı seneden ibaret olan pıüruri zaman, bir hükmi ictihadîdir, fukahaca müsellem^ bulunmakdadır. Bunun dûnündeki mürurı zaman müd-deüeri
de veliyyüremrin iradesine, kanunlara müstenid olduğundan bunlar tebeddül edebilir.
Maamafih mürurı zamana mebni bir dâvanın dinlenilmemesi. bir hakkın sukutunu icab eder. Eğer müddei haklı ise müddealeyhe manevî mesuliyet
teveccüh eder, müddeinin hakkını vermedikçe veya kendisinden istihlâlde bulunmadıkça bu mesuliyetden kurtulamaz. Nitekim «tekadümi zaman
ile hak sakıt olmaz» kaidesi islâm hukukunca bir esasdır.
907 - : Yukarıdaki mesele mucebince bir kimse bir akarı bir vakfın mütevellisi muvacehesinde otuz altı sene mülkiyet üzere elinde tuttuğu halde
mütevelli, bu müddet içinde özürsüz yere sükût etmiş iken bilâhare : «Bu akar mütevellisi bulunduğum vakfın otuz altı seneden mukaddem
zamandım beri müstegallâtmdan bulunmuşdur» diye dâva etse dinlenilemez.
Kezalik : bir vakfın mütevellisi, bir akan o vakfın müstegallâtmdan olmak üzere diğer bir vakfın mütevellisi muvacehesinde otuz altı sene kiraya
verib durmuş iken bu ikinci mütevelli, bu müddet içinde bilâ özrin sükût etmiş bulunduğu halde bilâhare o akarın kendi vakfına aidiyetini dâva etse
dinlenilemez.
Kezalik   :  bir kimse,  bir  şahıs  ile  bir  beldede  otuz. altı sene beraber oturmuş, kendisinden bir şey dâva etmemiş iken muahharan mütevellisi
bulunduğu vakıf paraların aslından o şahsın zimmetinde şu kadar meblâğ alacağı olduğunu inkârına mukarin dâva etse mesmu olmaz.
908 - : (906) ncı mesele mucebince bir kimse icareteynli vakıf bir akara bir şahsın muvacehesinde on beş sene bü'icareteyn mutasarrıf bulunmuş, o
şahıs da bilâ özür sükût etmiş iken bilâhare o.şahıs : «Bu akar bu müd-detden daha mukaddemden beri icareteyn ile benim tasarrufumda bulun-
muşdur» diye inkâra mukarin dâva etse dinlenilemez.
Kezalik : Bir mütevelli, bir şahıs ile bir yerde on beş sene oturub kendisinden bilâ özrin bir şey dâva etmemiş iken bilâhare : «Mütevellisi
bulunduğum vakıf paralardan almış olduğun ödünç neticesinde rıbhı şer'î olarak zimmetinde şu kadar meblâğ kalmışdır, onu vakfa ver» diye inkâra
mukarin dâva etse mesmu olmaz.
909 - : Fariğ ile mefruğun lehin ve müntekalün minh ile müntekalün ileyhin tasarruf  müddetleri biribirine zam olunur,  tamamı  mürurı  saman
müddetini doldurunca dâva dinlenilemez.
Meselâ : Bir kimse icareteynli bir vakıf akara bir şahsın muvacehesinde on sene mutasarrıf olub badehu başkasına ferağ etmekle o da beş sene
mutasarrıf oldukdan sonra o şahıs, bu müddet içinde bilâ özrin sükût etmiş iken bilâhare : «Bu akar o tarihden mukaddem bir zamandanberi
icareteyn ile benim tasarrufumdadır» diye dâva etse mesmu olmaz.
910 - : Bir mütevelli bir kimsenin otuz altı senedenberi tasarrufunda bulunan bir akar için :  «Bu akar mütevellisi bulunduğum vakfın müstegal-



lâtındandır, o müddette sana kiraya vermiştim» diye dâva, o kimse de  : «Bu akar benim mülkümdür» diye mütevellinin   dâvasını   inkâr etse
bakılır: Eğer bu akarın bu müddetde vakıf namına o kimseye kiraya verilmiş olduğu nâs  arasında maruf ve meşhur ise mütevellinin  dâvası
dinlenilir,  değilse dinlenilemez.
911 -  :  Mütevellisi mevcud bulunmayan bir vakıfdaki tasarruf müddeti, ne olursa olsun mürurı zamanı vücude getiremez.
Binaenaleyh tevliyeti münhal bulunan bir vakfa bir kimse mürurı zaman mikdanna baliğ bir müddetle ve mülkiyet iddiasiyle mutasarrıf olsa da
bilâhare tayin edilecek mütevellinin açacağı vakfiyet dâvası mesmu olur.
912 - : Tevliyet ve gailesi batnen bade batnin vâkıfın evlâdına meşrut olan bir vakıf akarı batni evveldeki evlâddan biri bir şahsa satıp teslim
etmekle o şahıs  bu akara otuz beş sene mikdarı  vaz'i  yed  ve  tasarruf ettikten sonra batni evvel, münkariz olmakla batni sanideki evlâdı mütevelli
olub bir iki sene mürurunda : «O akan vakıf olmak üzere o şahısdan dâva etseler dâvaları mesmu olur. Çünkü evvelki batnin inkırazından sonra
henüz iki sene geçmiş, dâvaya henüz salahiyetli bulunmuşlardır.
Binaenaleyh bundan evvel geçen müddet, mürurı zaman müddetine mahsub edilmez, ikinci batnin zamanında da otuz altı sene geçmelidir ki mürurı
zaman vücude gelmiş olsun.
Kezalik : bir vâkıfın batnen bade batnin evlâdına ve evlâdı evlâdına meşrut olan bir tevliyeti haneden bir şahıs, vâkıfın. mukaddem batında buluna
evlâdı muvacehesinde meselâ on dört sene zabt edip sonra bu batn münkariz olmakla bundan sonraki batında bulunan evlâd, bir iki sene mürurunu
müteakib tevliyet dâvasında bulunsalar dâvaları mesmu olur. Mü-cerred iki batın arasında on beş sene geçmekle mürurı zaman teşekkül etmiş
etemaz. Başka bir tabir ile bu iki müddet biribirine zam. edilemez, yeniden bilâ özür dâvasız on beş sene geçmesi lâzımdır.
Fakat bir batın zamanında mürun zaman müddeti tamam olsa artık andan sonraki batınların dâvaya salâhiyetleri kalır mı kalmaz mı?. Bu, halle
muhtaç bir meseledir. Bu hususda bir sarahat yokdur. Merhum fetva emini Ali Haydar Efendinin beyanına nazaran «batnı evvel zamanında mürurı
zaman müddeti tamam olsa dahi batnı saninin hakkı dâvası olsa gerekdir.» Çünkü anlar için dâvaya salâhiyet, batnı evvelden sonra gelmiş
bulunacaktır,
Tertibüssunuf fî ahkâmilvukuf.
913 - : Mücerret mürurı zaman iddiası, müddeinin dâvasını def etmez, Melki mürurı zaman iddiasiyle beraber müddeînin dâvasını inkâr veya müd-
deabihe malikiyet iddiasında bulunmak da lâzımdır.
Binaenaleyh bir kimsenin kendisinden bir hak talebinde bulunan şahsa karşı «Dâvada mürurı zaman vardır» demesi kifayet etmez. Müddeabİh deyn
ise «Benim borcum yokdur, dâvada mürurı zaman vardır» denilmelidir. Müd-deabih ayn ise : «Bu benim mülkümdür veya bu bana miras kalmışdır
veya ben bunu satın almışımdır, bununla beraber hâdisede mürurı zaman vardır» gibi bir şey denilmelidir ki defi, sahih olsun.
Maahaza mücerred mürurı zaman iddiası kabul edilemez. Bunu inkâr vukuunda beyyine ile isbat da lâzımdır,
914 - : Müddeinin dâvasını, ikrar etmesi muteber olan bîr müddeaaley hin sarahaten veya zımnen ikrarda bulunması, mürurı zamanı bertaraf eder.
Meselâ : Bir mütevelli «Hu akar mütevellisi bulunduğum vakfın müste-galie^ındandır, ^sen bunu otuz altı senedenberi haksız yere zabt etmiş
bulunuyorsun» diye bir şahısdan dâva, o şahıs da «Evet bu vakfın müstagallâ-tındandır, fakat mürurı zaman vaki olmuşdur, artık dâvaya salâhiyetin
ka! mamışttr& diye vakfiyeti sarahaten ikrarda bulunsa bu mürun zaman müdafaası dinlenilemez, akarın mütevelliye reddi lâzım gelir.
Kezalik : bir kimse kendi muvacehesinde icareteynli bir vakıf akara on beş seneden ziyade mutasarrıf olan bir şahsa : «Bu akar, icareteyn ile benim
tahtı tasarrufumda idi, sen bunu gasb ettin» diye dâva, o şahıs da : Sen bu akarı mütevellisinin izniyle bana ferağ etmiştin» diye müdafaada bulunsa
vakfiyeti zımnen ikrar etmiş olacağından bu ferağ müdafaasını is-bat etmesi lâzım gelir, İsbat edemediği, müddei de teklif edilen yeminden nükûl 
etmediği  takdirde  o  akarı  müddeiye  red  etmesi  iktiza  eder.
Merhum fetva emini Ali Haydar Efendi. Mecelle şerhinde ve (Terti-b'üssünuf fi ahkâmilvukuf) adlı eserinin (1640) inci maddesinde bu kavli
iltizam etmekdedir. Sevab olan da bu olsa gerektir.
Fakat merhum fetva emini Ömer Hilmi Efendinin (İthafül'ahlâf fi ah-kâmil'evkaf) unvanlı eserinin (4Î0) inci meselesine nazaran bu hâdisede
müddeaaleyh, ferağı beyyine ile isbata mecbur olmayıb mücerred mürun zamana mebni akar elinde ibka olunur.
915 - : Mütevellinin ikrariyle vakıf hakkındaki mürun zaman bertaraf Dlmaz. Çünkü mütevellilerin vakıf aleyhine ikrarları muteber değildir.
Binaenaleyh bir mütevelli, bir akara vakfın müstegallâtından olmak üzere otuz altı sene vaz'ı yed etdiği halde bir kimse çıkıb o akann kendi mülkü
olduğunu dâva, mütevellide onun mülkü olduğunu ikrar etse bu ikrar mu-;ebcr olmadığından bu dâvadaki mürun zaman müddeti zail olmayıb o akar
vakfiyetini muhafaza eder.
916 - : Cami, mescid, namazgah, çeşme, sebil, ribat, makbere gibi me-.lafii âmmeye aid olan müessesatı hayriye dâvalarında mürun zaman carî
eğildir.
Bilûmum vakıflarda mürun zamanın asla cari olmadığına kail olan 'ukaha da vardır. Bu hususa dair (Tertibüssünuf fi ahkâmil'vukuf) da güzel 3ir

mütalâa vardır. 
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Bir Vakviye Sureti
 
Mürun zaman için dâva bahsine de müraenat edilmeli! Mahkemei Evkaf Reisi ve Mecelle sarihi meşhur Muhammed Atıf Efendi nerhumun tescil
clmiş olduğu bir vakfiyye suretini bir numune olmak üzere curaya kaydediyoruz  : kitabı sıhhat nisabın tahrir ve inşa ye testir ve imlâsına bâis ve
badi oldu ki medinei Mardin ahalisinden olup Dersaadette Boğaziçinde esbak Buldur mutasarrıfı saadetlû Abdülganî Paşa Hazretlerinin sakin
olduğu sahilhanede müsafereten sakin liebeveyn büraderi medinei mezkûre nakibül' eşrafı Esseyid Muhammed Hindî Efendi ibni Esseyyid Osman
M vakfı âtübe-yana lieicelittescili vel'itmam veîvakfi vettekmil mütevelli nasb ve tayin eylediği Bağdat ahalisinden Geylânî zade Esseyyid
Muhammed Reşid ibni Seyyid Said mahzarında ikrarı sahihi şer'î ve itirafı sarihi mer'î edip yedimde olan üç yüz üç senesi kânunusaninin yirminci
günü tarihiyle müverre-ha senedi hâkanî mantukunca Mardinde tekye mahallesinde vaki iki tarafdan tariki âm ve iki tarafdan Muhammed Zemzem
Hibni Abdillah ve Muhammed Ali ibni Abdurrahman menzilleri ile mahdud fevkani iki oda ve bir eyvan ve bir abdesthane ve tahtanı iki oda ve iki
sof fa ve bir abdesthane ve bir ahır ve bir rnutbah ve bir bi'ri ma1 ve iki serayı müştemil bir bab mülk hanem ile yine yedimde olup iki yüz doksan



bir senesi cümadel'ûllâsınm üçüncü günü tarihile muverreha ve ol tarihde Mardin naibi Elhac Hüseyin Hilmi Efendinin imza ve hatmini haviye bir
kıt'a hücceti .şer'iyye natıka olduğu üzere Mardin haricinde Makirkatla nam mevkide vaki kibleten ali Sibran bağı ve Ahmet Bektaşi bağı ve garben
Elhac Ahmed Efendi bağı ve şimaien tariki âm ile mahdut vemüştemilâtı malûme ve gürüm ve eşca-n müsmire ve mai carîyi havi bir bab mülk
köşkden altı sehim itibariyle dört sehim hissesi benim ve iki sehim hissesi aharın uhdesinde olup mezkûr uhdemde olan dört sehim hisseden bir
sehmini uhdemde bil'ibka maada üç sehim hissei şayiamı hasbeten Hlîâhi tealâ ve taleben limerzati rabbihiî'âlâ vakfı sahihi şer'î ve habsi sarihi mer'î
ile vakf ve habs edib şöyle şart ey ledim ki hanei mezkûr tarikatı aliyei rüfaiyyeye mensub dergâhı şerif olarak derununda şeyh olanlar müridâniyle
beraber sakin olup haftada iki gün, yani : cuma günü ve pazartesi gecesi tarikati aliyyei mezkûre âyini icra oluna. Ve zikr olunan üç sehim hisse
köşk ve bahçei mezkûrun gürüm ve eşcarı bâ yedi mütevelli müştereki bulunan ile alâ ma emken İslah ve terbiye oîunub hâsıl olan menafi ve
semeratı ve yahut müştereki ile maan ahara icar olunub hâsıl olan ücretinin nıfsı ve mezkûr meşihat vakfının tevliyet ihayatta oldukça nefsime ve
badel'memat evlâdı zükûrumun ve evlâdı evlâdı zükûrumun ve evlâdı evlâdı evlâdı zükûrumun ekber ve erşedine ve maazallâhi tealâ evlâdı evlâdı
evlâdı zükûr münkariz olur ise evlâdı inasjmm ve evlâdı evlâdı inasımın ve evlâdı evlâdı evlâdı inasımın ekber ve erşedine meşrut olub evlâdı inas
taraflarından bir mürşidi kâmili tevkil ile meşihati mezkûre hizme tini ifa ettireler ve neuzûbillâh bade inkırazÜ'kül tarikati aliyei mefkureden
müstahlef irşadi sâlikine kadir sülehadan bir zat şeyh ve mütevelli ola ve hâsılat ve galleî merkufhenin nısfı diğeri tekye ve bağı mezkûsün tamir ve
imarlarına sarf oluna ve vakfı mezkûrun tebdil ve tağyir ve teksir ve tev-kiri merreten bade uhra yed ve meşiyyetimde ola ve mürurı eyyam ile
şeraiti mezkûreye riayeti müteazzire olur ise menafii vakıf mutlaka fukafayı müslimine sarf oluna ve bu tayini şürut ve tebyini kuyud birle mevkuf
mezkûrları bundan bir sene mukaddem mütevelli mumaileyhe teslim eylediğimde oldahi vakfiyet üzere tesellüm ve kabz ve kabul ve sair
mütevellilerin evkafda tasarrufları misillû tasarruf eyledi dedikde gıbbettasdik vâkıfı mumaileyh bazı eimei izam aleyhim rahmetülmelikil'allâm
kavullerine teşebbüs ile vakfı mezburdan rücu ve mevkufı mezkûri mülküne istirdad ve mü-tevelüi mezbur dahi vâkıfın1 mücerred vakfiyyet
kavliyle ve teslim ilelmü-tevelli ile vakf sahih ve lâzım olduğuna dair olan kavli müfta hibe temes-sük birle red ve teslimden imtina ederek hâkimi
muvakkıi sadrı kitab vef-fekahüllahü tealâ bissıdkı vessevab Efendi huzurunda kema hüvel mestur fîlkütübilfıkhiyye müterafian ve her biri
mübtegasmca fasl ve hasme ta-liban olduklarında hâkimi mumaileyh dahi canibi vakfı evlâ ve teşyidi me-bani hayn ahra görüp âlimen bilhilâf
velcari beyneîeimmetireslâf alâ kavli menyerahü mineîeimmeülmüctehidin ndvanullahi tealâ aleyhim ecmain vakfı mezkûrun sıhhatine ve
lüzumuna ve şürutunun cevazına hükmi sahihi şer'î ve kazai sarihi mer'î etmeğin vakfı mezkûr min bad sahih ve lâzım olup nakz ve ibtali muhal ve
tebdil ve tağyiri vâkıfı mumaileyhden gayre adimüTihtimaroldu. Cerâ zâlike ve hurrire fi
Dâva vekillerinden İbrahim Hakkı Bey îbni Ali Riza Hoca zade Muhammet Ziyaüddin Efendi îbni İbrahim

ve gayrihim îşbu vakfiyye, mülga Meşihatı' îslâmiyye dairesi sicülâtı şer'iyye mahzenindeki defteri mahsusda mukayyeddir. 
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On  üçüncü Kitap
 

VASİYETLERE, VASİLERE DAİR HÜKÜMLERİ CAMİ OLUP BİR MUKADDİME İLE  İKİ  BÖLÜMDEN  İBARETTİR.
 

MUKADDİME
 
Vasiyetlere Ait Bazı  Istılahlar 
 
1 - :  Vasiyet, lûgatde -emir, bir işi birisine ısmarlama demekdir. Cc-m'i : vesâyadır. istilanda : «bir malı veya menfaati mâ badelmevte = ölümden
sonraya izafetle bir şahsa, veya bir hayır cihetine.teberru yoliyle. yani meccanen temlik etmektir.
izah : «BâdelmevU kaydiyle hibe gibi filhal vaki olan teberrüler hariç kaldığı gibi. «teberru yoliyle» kaydiyle de bir malı satmak veya kiraya
vermek gibi muayezat hariç kalmışdır.
2 - :  Musa bih;   kendisiyle vasiyet olunan, yani ölümden sonraya izafetle teberrüan temlik edilen mal veya menfaatdir.
3  - : Musa leh; kendisine vasiyet olunan şahıs veya bir hayır cihetidir.
4 - : Vasiyeti mürsele; mûsa binin mikdan malûm olup da sülüs, rubu gibi bir kesir ile mukayyet olmayan vasiyettir. Bir şahsa meselâ on bin kuruş
vasiyet edilmesi gibi.
5 - : Vasiyeti gayri mürsele;  mûsa binin mikdan malûm olmayib sülüs, rubu, südüs gibi bir kesir ile mukayyet olan vasiyettir. Bir şahsa teri-kenin
üçte birini vasiyet gibi.
6 - : Vasiyyeti mutlaka; muayyen bir hâdise ile, bir vakit veya mekân ile takyid edilmeyen vasiyettir. «Malımın dörtte birini şu cihete vasiyet
ettim» denilmesi gibi.
7 - : Vasiyyeti mukayyede; muayyen bir hadise ile veya bir vakit ile veya bir mekân ile takyit edilen vasiyettir : «Şu yolculuğumda veya şu beldede
ölürsem terikemin sülüsü şu cihete vasiyet olsun» denilmesi gibi.
8 - : Vasiyyeti muallâka; bir şartn rabt edilmiş olan vasiyettir ki va-siyyeti mukayyede kabilindendir. «Şu hastalığımdan ölürsem şu malım  fü-lana
vasiyet olsun» denilmesi -gitti.
9 - : Müsi; bir malı veya menfaati vefatından sonraya izafetle bir şuh sa veya bir hayır cihetine teberru yoliyle tahsis ve temlik eden kimsedir.
10 - : îsâ; vasiyet mânasına geldiği gibi vasi nasb etmek mânasına (\i[ gelir. Buna «tavsiye» de denir ki :   «bir şeyin yapılmasını birine sipariş
etmek, ısmarlamak demektir.
11 - :  Vasiy;  bir kimsenin mallarında veya çocuklarının işlerinde  tasarruf etmek üzere nasb edilen kimsedir. Kendisine «muşa ileyh» denildiği
gibi haiz olduğu sıfata da «vesayet» denilir.
12 - : Vasiyyi muhatr; bir kimse tarafından vefatını müteakip teriko-sinde veya sair işlerinde tasarruf etmek üzere tayin olunan vasidir.  Buna
«vasiyyülmeyyit» denildiği gibi vârislerin hallerine     nazaran «vasiyyüleb», «vasiyyül'ah» veya «vasiyyi zevil'erham-» da denilir.
13 - : Vasiyyi mansub;  bir kimsenin her hangi bir hususu için hâkini tarafından nasb ve tayin olunan vasidir. Buna : cvasiyyül'kâdı» da denilir.

14 - : Nazır;  vasinin yapacağı tasarruflara nezarette bulunmak üzere müsi veya hâkim tarafından tayin olunan zattır. Buna «-müsrif» de denilir. 
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(BİRİNCİ BÖLÜM)

 
VASİYETLERE DAİRDİR

 
İÇİNDEKLER :Vasiyetlerin rüknü, sebebi, kısımları, hükmü. Vasiyetlerin meşruiyelindeki hikmet ve maslahat. Vasiyetlerin mûsilere, mûsa
lehlere, mûsâ bihiere ait şartları. Mûsâ leh olup"olamayacak, ve mûsa bihin tamamını alıp alamayacak kimseler. Menfaatlere müteallik vasiyetler.
Vasiyetlerin cevazına, butlanına ait bazı meseleler. Vasiyetlerden rücua dair meseleler. Vârislerin vasiyetlere icazetleri. Müteaddit vasiyetlerden
hangilerinin takdim edileceğine dair meseleler. Hayır çinilerine ait vasiyetlerin lenfiz suretleri. Kariblere, ehli beyte, cîrana, vesaire namına
yapılacak vasiyetler. Terikenin sütüsiyle yapılan vasiyetler. Terİkeden cüz' senim, nasip gibi bir şey verilmesiyle yapılan vasiyetler. Borç ikrarı

suretiyle yapılan vasiyetler. Marizlerin vasiyetlerine müteallik bazt meseleler. Gayri müslimlere ait vasiyetler. 
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Vasiyetlerin   Rüknü, Sebebi,  Kısımları, Hükmü  
 
15 - : Vasiyetin rüknü, mûsîden icap ve muayyen olan mûsâ lehden sarahaten veya delâleten kabuldür.
Vasiyette icap, «Şu malımın sülüsünü fülân cihete vasiyet ettim, veya şu malımı şu kimseye vasiyet ettim, veya benden sonra terikemin sülüsü fülân
şahsa verilsin» gibi bir tabirdir. Kabul de : «Yapılan vasiyeti kabul ettim* demekten veya mûsînin vefatından sonra mûsâ bihte kabulü gösterir bir
tasarrufta bulunmaktan ibarettir.
Binaenaleyh bir kimse : malımın üçte birini fülân şahsa vasiyet ettim, deyip o şahıs da o kimsenin vefatından sonra bu vasiyeti kabul etse vasiyet
münakit olmu§ olur.
Fakat mûsâ leh, fakirler, hac, gaza, mescitlerin maslahatları gibi gayri muayyen bulunursa vasiyet, kabule muhtaç olmaksızın yalnız icap ile
münakit olur.
Kabulün lüzumu, imamı Âzam ile îmameyne göredir, imam Züfere göre kabule lüzum yoktur. Çünkü mûsâ leh, vâris mesabesindedir. Vâr;sin
kabulüne ihtiyaç görülmediği gibi mûsâ lehin kabulüne de ihtiyaç görülmez. Buna cevap olarak deniliyor ki ; bir âyeti kerime mantukunca insan
için sa'-yinden başka bir şey yoktur, kabul ise bîr sa'y demektir, ademi kabul ise sa'yde'n mahrumiyettir. Vârislerin istihkakları ise başka bir delil ile
sabittir.
Bir de kabulün ademi lüzumu, mûsâ ileyhi mutazarrır edebilir: Olabilir ki mûsâ ileyh, minnet altında kalmak istemez, ve olabilir ki vasiyet edilen
şey, işe yaramaz bir şey bulunur. Artık mûsâ ileyh, iltizam etmediği bir şey ile neden ilzam edilsin. (Bedaİ).
(Eimmei selâseye göre de kabul, lâzımdır. Nitekim aşağıdaki meselelerden de anlaşılacaktır.)
16 - : Mûsâ lehin kabulü, mûsînin vefatından sonra olmak lâzımdır. Çünkü vasiyetin hükmü, mûsînin vefatından sonra sabit olur. Binaenaleyh
mûsînin hayatında mûsâ lehin vaki olacak kabulü muteber değildir.
17 - :  Kabul, sarahaten olacağı gibi delâleten dahi olabilir. Sarahaten kabul malûmdur. Delâleten kabul de mûsâ lehin icabı red etmesi ihtimalinin
zevaliyle, diğer bir tabir ile «icabı red etmekten yeis husuliyle sabit olur.
Meselâ : mûsînin vefatından sonra mûsâ lehin vasiyeti kabul veya red etmeden vefat eylemesi delâleten kabul hükmündedir.
18 - :  Musa lehin kabllekabul vefatiyle vasiyet zail olmaz.
Şöyle ki : mûsî, vefat ettikten sonra mûsâ leh, red ve kabul etmeyip do sükût eylese mûsâ bih, ne vârislerin, ne demûsâ lehin mülkü olmayıp mûsâ
lehin sarahaten- veya delâleten kabulüne mevkuf bulunur. Binaenaleyh müsînin vefatından sonra mûsâ leh de red ve kabul etmeden vefat etse
vasiyet, istihsanen sahih olarak mûsâ bih, mûsâ lehin vârislerine verilir. Çünkü artık red edilmekten yeis hâsıl olmakla vasiyetin rükünleri tamam
olmuş bulunur. Hindiyye.
(Malikîlere göre de mûsînin vefatından sonra muayyen olan mûsâ iehin kabulü şarttır. Şayet kendisi de kabul etmeden vefat ederse yerine vârisleri
kaim olur. Meğer ki mûsî, vaktiyle vasiyetinin bizzat mûsâ lehe aidiyetini kasd etmiş olsun. O halde vârislerinin kabule haklan olamaz. Fakirler gibi
gayri muayyen olan mûsâ lehlerin kabulleri ise şart değildir. Çünkü bu, müteazzirdir. Gayri reşit olan bir mûsâ lehin yerine de kabul hususunda
velîsi kaim olur. Şerhi Ebil'berekât, Hâşiyei Düsukî.)
(Şafiilerce de kabulün fevri olması şart değildir. Mûsînin vefatından sonra vasiyeti henüz kabul etmeden mûsâ leh de vefat etse kabul hakkı
vârislerine intikal eder, velev ki vârisi Imamülmüslimîin olsun. Şu kadar var ki mûsâ leh, kasırînden olunca velîsinin maslahata göre fevren kabulü
veya reddi lâzımdır. Maslahata muhalif -olarak kabulden teannüden imtina ederse mün'azil olur, yerine hâkim, kaim olarak vasiyeti kabul eder.
Tuh-fetüi'muhtaç.)                                              :
 (Hanbelîlere .göre de mûsâ leh, kabulden evvel ölünce kabul hakkı vârislerine intikal eder. Bunların hepsi kabul ederse mûsâ bihe müstahik
olurlar. Bazıları kabul, bazıları da red ederse yalnız kabul edenler, hisselerini alırlar. Vârisler arasında kasırlar, meselâ mecnunlar bulunursa kabul
hakkı velîlerine ait olur. Meğer ki kabul takdirinde bir faide buîunmayıb zarar bulunsun, o zaman velînin red etmesi lâzım gelir. KeşşafüTkına.)
19 - : Kabul, mûsînin vefatından bir müddet sonra da vuku bulsa, mûsâ bih ve ânın menafü, mûsînin vefatından itibaren mûsâ lehe ait bulunmuş
olur.
(Şafiîlerce de ezber olan kavle nazaran mûsâ bih, her.ne zaman kabul edilirse edilsin mûsînin vefatından itibaren mûsâ lehin mülküne girrriiş olur.
Ve her ne zaman red edilirse yine mûsînin vefatından itibaren vârislerinin mülküne girer. Kabul veya red vukuuna kadar mevkuf bulunur. TuhfetüT-
muhtac.)
(Kanbelîlere göre de mûsinin vefatiyle mûsâ İehin kabulü arasında husule gelen döl, semere gibi münfasil nema, menafi, 'mûsînin vârislerine aid
bulunur. Neylül'meârib.)
20 - : Mûsâ lehin, mûsâ bihte daha kabz etmeden tasarrufu caizdir. Çünkü bu tasarruf, kabule delildir. Binaenaleyh mûsâ leh, kendisine vasiyet
edilmiş olan bir haneyi mûsînin vefatından sonra henüz kabz etmeden başkasına satma sahih olur.
(Hanbeli mezhebine göre de mûsa leh, mûsâ binde badelkabul. kablel-kabz tasarrufda bulunabilir. Velev ki mûsâ bih. mekilât ve emsali kabilin den



olsun. Çünkü kabul ile mülkiyet istikrar bulmuştur, artık infisahından kurtulamaz, mebî ise böyle değildir, çünkü onda satışın bozulmasından
korkulur. Keşşaf ül'kına.)
21 - : Vasiyyetin sıhhati için Kabulün icaba muvafakati şarttır.
Binaenaleyh bir kimse, iki şahsa : «Şu hanemi size vasiyet ettim» dedikten sonra vefat etmekle o iki şahıstan yalnız birisi bu vasiyeti kabul edip
diğeri red etse vasiyet bâtıl olur. Çünkü şart, yani her ikisinin kabulü bulunmamış o'ur. Fakat böyle bir hane evvelâ bir şahsa, sonra da rücu
bulunmaksızın diğer bir şahsa vasiyet edilip- de bilâhare bunlardan yalnız birisi kabul etse, bu hanenin yarısına mâlik olur, diğer yarısı da müsinin
vârislerine intikal eder. Çünkü bu, ayrı ayrı iki vasiyet demektir, bunu kabulde mûsâ lehlerin içtimaları şart değildir. Bedai.
22 - Bir kimse, «vefatımdan sonra malının sülüsünü fülân mahallenin fakirlerine veriniz» diye vesiyet ve bedahu vefat etmekle bu sülüs, o fakirlere
verilmek istenildikte onlar : «Biz bunu istemeyiz bizim bu mala ihtiyacımız yoktur» derseler bu ma! vârislere red olunur. Velev ki bu mal, vârislere
varmadan bu sözlerden rüca etsinler. Çünkü bu söz İle, haklarını iptal etmiş olurlar.
Kezalik bu fakirler, o malı kabul ettikten sonra vârislere red, onlar da kabul etseler bu fakirlerin mülkleri münfesih olur. Ama varisler kabul
etmezlerse kabul cebr olunmazlar.
23 - : Vesiyetlerin    sebebi,    hac,    zekât    gibi    vecibelerde    bunları odaya müteallik olan mukaddes kitabı ilâhîdir.  Müstahab olan hususlarda
ise nihai hayır ile yâd edilmek, ahirette de yüksek derecelere ermek arzusudur.  Nitekir.". bu husus,  vasiyetlerin  meşruiyetindeki  hikmet  ve 
masla hattan daha güzel anlaşılacaktır.
24 - : Vasiyetler beş kısma ayrılır  : Birincisi  :  vacip olan vasiyetlerdir. Vediaları, meçhul borçları redde ve hac ile zekâta ve kefaretlere ait
vesiyetler gibi. ikincisi :  müstahap vasiyetlerdir. Borcu ve vârisleri olmayan bir müslümanın bütün emvalini    vesiyete eylemesi    gibi. Üçüncüsü :
mendup olan vasiyetlerdir.  Ağniyadan f bulunan  ilm  ve salâh    sahiplerine iane için yapılan vasiyetler gibi. Dördüncüsü  :   mubah olan
vasiyetlerdir. Kariplerden .yabancılardan olan zengin kimselere vesiyet gibi. Beşincisi  : mekruh olan vasiyetlerdir. Fâsik, ma'siyetkâr kimselere
vesiyet gibi.
Bununla beraber şunu da ilâve edelim ki : vârisler fakir olup da kendilerine mevrus olacak miktar ile istiğna hâsıl edemiyecekleri anlaşılırsa - vacip
olmayan - vasiyetleri yapmamak evlâdir. Çünkü bu suretle hem karabet hakkına riayet, hem de ihtiyaç erbabına tesadduk ve muavenet edilmiş olur.
Fakat vârisler, zaten zengin, bulunur, veya kendilerine düşecek mal ile istiğna hâsıl edecekleri anlaşılırsa bu halde vasiyet yapılması evlâ olur. Zira
bu vasiyetin yapılması, yabancılara bir tesadduktur, terk edilmesi de kariplere bir hibe kabilindedir. Tesadduk    ise hibeden    evlâdır.
(Eimmei selâseye göre bazı vasiyetler, vacip, baiaları da müstahap veya mekruh bulunur. Ezcümle îmam Ahmet ibni Harbele göre zengin zengin bir
kimsenin vârisi olmayan fakir bir karbine malının beşte birini vesiyet etmesi müstahaptır. Karibi zengin ise âlim, mütedeyyin veya mücahit bir zata
veya sair bir fakire vasiyet etmesi de müstahaptır. Zengin bulunmayan bir kimse vârisi mevcut olduğu halde vesiyet etmesi ise mekruhtur.)
(Zührîye göre vâris olmayan kariplere vasiyet yapılması her halde farzdır, bunlar ister asabeden, ister zevil'erhamdan olsunlar müsavidir. Zahiriy-
yeye göre de böyledir. ElmîzanüTkübra.)
Zahirilere göre her müslim üzerine farzdır ki, kendisine vâris olmayan kariplerine bir mal vesiyet etsin. Şayet anasiyle babası veya bunlardan biri
gayri müslim veya memlûk bulunursa bunlara veya bunlardan birine vasiyet etmesi bir farizadır. Karipîerden üç kişiye vasiyet edilmesi kifayet eder.
Kariplere gelince baba cihetinden o kimselerdir ki, ölü ile onun mensubiye-tiyle maruf olduğu babasında toplanan şahıslardır. Ana cihetinden de o
kimselerdir ki, ölünün anasiyle onun nisbet edilmekle bilineceği baba da içtim? eden şahıslardır. Çünkü lügatçe karip sayılan bunlardır.)
(Hasane, Tavus ile îshaka göre de vasiyetler, her halde vâris olmayan, kariplere yapılmalıdır. Yabancılara yapılan vasiyetler, akriba-ya red olunur.
Çünkü Kur'amkerimde :
buyrulmuştur. Buna karşı cumhur tarafından deniliyor ki bu âyeti kerime, hars ifade etmez, asrı saadette başkalarına vasiyet yapılmış olduğu da
sabittir.)
Zahiriyeye göre mal bıraktığı halde karibine vasiyet yapmamış olan bir ölünün vârisleri veya vasisi, kolaylarına gelen miktarda bir mal tesadduk
ederler bu da bir farzdır. Elmuhalİâ, Bidayetül'müctehid.)
25 - : Vasiyetlerin hükmü, mûsirün vefatından itibaren mûsâlehin vasiyet olunan şeye yeni bir mülk ile mâlik olmasından ibarettir. Vasiyet edilen
şey; ayn kabilinden bir mal olunca mûsâ leh, bundan her türlü mâlikiyet hakkına mâlik olur, menfaatten ibaret olunca müsâleh, bunu muvakkaten
mâlik olur, bundan tayin edilen müddet içinde müstefit olur. Sonra bu menfaat, mûsînin vârislerine avdet eder. Nitekim aşağıdaki meselelerden

tavazzuh edecektir. 
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Vasiyetlerin  Meşruiyetindeki  Hikmet Ve Maslahat 
 
26 - : Vasiyetlerin meşruiyeti, müteaddit âyetler Üe, hadisler ile ve ümmetin icmaı ile sabittir. Bu meşruiyette şüphe yok ki, bir nice hikmetler ve
maslahatlar vardır. Hele zengm olan kimselerin - vârislerini mutazarrır etmemek suretiye - yapacakları vasiyetler, yardımlaşma esaslarına dayanan
birer mali ibadettir, insan çok kerre sevdiği, hallerine acıdığı, veya kendisine karabetleri olduğu halde vâris olamayacaklarını bildiği kimselere
yardımda bulunmak ihtiyacım duyar, bu gibi kimselere muavenette bulunmayı insanî bir vazife sayar, kendisinin hayır ile yâd edilmesini ister,
bahusus nail olduğu bir çok nimeterin bir şükrânesi olmak için bundan bazı münasip kimselere bir hisse ayrılmasını manevî bir borç bilir. Bütün
servetini 'başkalarına bırakıp ahirete eli boş olarak gideceğini düşünen bir insan; fakirlere zaillere servetinden bir hisse ayrılmasını uhrevî bir
kazanç telâkki eder. Bu bir sadakai cariye olabilir. Bundan dolayı amel defterlerine sevap yazılabilir. Hele dinî vazifelerinden bazılarını her nasılsa
yerine getirememiş olan bir müslüman için böyle bir vasiyet, bir vecibe hükmünde bulunur. Nitekim (24) üncü meselede bildirilmiştir, bir hadisi
şerif de :
buyurulmustur. Kütübi sittede münderiç bulunan bu hadisi nebevi, bizleri vasiyyete teşvik etmektedir. Bunda buyurulmuş oluyor ki : kendisinde va-
siyyet edecek bir şey bulunan bir müslüman için muvafık değildir ki, yanında vasiyetnamesi yazılmış bulunmaksızın iki gecesi bile geçsin.
Velhâsıl : hava ile, hevesat ile geçen hayat günlerinin zararlarını telâfi için bazı vasiyetler birer çare hükmünde bulunur. însan, hayratının böyle
hayırlı bir işle nihayet bulmasını arzu eder, bu arzuyu tatmin etmek bir ihtiyaç demektir. Binaenaleyh insanın bu ihtiyacını istifaya salahiyetli
bulunması îâzim gelir. Nitekim bir ölünün terkesndep muhtaç olduğu teçhiz ve tekfini yapılır, borçları ödenir, bu ihtiyaçları yerine getirilmedikçe



vârislerine bir şey verilmez. îşte vasiyet de çok kere böyle bir ihtiyaç mahiyetinde bulunur.
Bununla beraber (24) üncümeselede de işaret olunduğu üzere vasiyetlere de riayet edilmesi icap eden bazı hususlar vardır. Ezcümle malı az,
vârisleri ise çok ve fakir bulunan bir kimse için vasiyet etmemesi efdaldir. Bir hadisi şerifde : «Vârislerini zengin bir halde bırakman, senin için,
onları başkalarına el açacak bir halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır.» buyu-rulmuştur.
Bir de vâris olmayan münasip kariplere yapılan vasiyetler, yabancılara yapılacak vasiyetlerden efdaldir. Hattâ böyle bir vasiyetin farziyetine kail

olanlar da vardır. 
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Vasiyetlerin Ait Şartları : Müsilere,   Musa   Lehlere, Musa  Bihlere
 
27 - : Mûsînin vasiyet zamanında teberrüa ehil olması şarttır.
Binaenaleyh mecnun ve mümeyyiz ve gayri mümeyyiz bulunan çocuk gibi teberrüa ehil olmayanların vasiyetleri caiz olmaz. Velev ki çocuk,
vasiyet ettikten sonra baliğ olup da badehu vefat etsin veya vasiyetini bulûğu vaktine muzaf kılsın, meselâ : «Ben baliğ olduktan sonra ölünce
malımın sülüsü fülân cihete vasiyetim olsun» demiş bulunsun. Çünkü bir çocuk ne tenciz ve ne de talik suretiyle temlike ehil değildir.
Şu kadar var ki mümeyyiz olan çocuğunUechiz ve tedfinine 'ait vasiyeti maslahata muvafık olunca sahih olur.
Meselâ : mümeyyiz bir çocuk, beş altı parça sevp ile kefenlenmesini vasiyet etse buna riayet edileceği gibi, «Beni fülân makberede fülân zahidin
yakınında defn edin» diye vaki olan vasiyeti de terikeden yüklenip götürme masrafı lâzım gelmediği takdirde muteber olur.
Fakat iki übas ile veya şu kadar liralık kefen ile kefenlenmesini veya fülân ile bir kabre defn edilmesini vasiyet etse bu sahih olmayacağından orta
halli bir kefen ile tekfin ve başka bir kabre defn edilmesi lâzım gelir.
(Malikîlere göre mümeyyiz çocuğun vasiyeti sahihtir. îmam Şafiîye göre de âkil olan çocuğun kurubet kabilinden olan vasiyetleri sahihtir. Çünkü
bununla sevaba nail olur. imam Ahmede göre' de sabiyyi mümeyyizin bilcümle vasiyetleri sahihtir. Çünkü bunlar, hakkında nef'i mahzdır.
Hanefiyece vasiyet, dünyevî bakımdan bir zarardır, çocuğun böyle bir zararı iltizam etmesi ise muteber değildir.)
28 - : Mûsînin ikrahtan beri olmaması ve hata ile veya hezl tarikile vaziyet etmemiş bulunması şarttır. Binaenaleyh cebre, ikrahi mulciye veya
hataya veya hezle mukarin olan bir vasiyet sahih olmaz.
29 - : Mûsînin hür olması şarttır.
Binaenaleyh kölenin, cariyenin, mükâtep olsalar da vasiyetleri caiz değildir. Velev ki mükâtep, kitabet bedeline kifayet edecek kadar mal bıraksın.
Şu kadar var ki bunlar, .vasiyetlerini azat edilmelerinden sonraya talik ettikleri takdirde - manianın irtifama, yani mevlâlannın haklarının zevaline
mebni - vasiyetleri sahih olur.
Meselâ bir mükâtep : «Ben azat olursam malımın sülüsü fülân kimseye vasiyetimdir» veya : «malımın sülüsünü vasiyet ettim» dedikten sonra
kitabet bedelini eda etmek veya başka bir suretle kablelmevt azat olup da bilâhare vefat etse malının sülüsü mûsa lehe ait olur.
Fakat kitabet bedeline kâfi mal bıraktığı halde henüz azat olmadan vefat etse vasiyeti bâtıl olur. Çünkü bu surette kendisi için hakikaten mülk sabit
olmamıştır.
30 - : Mûsînin terikesi borcüe müştağrak bulunmamış olması şarttır. Binaenaleyh mûsînin borçları terikesinden zait veya ana müsavi olunca
vasiyeti sahih olmaz. Çünkü borç, vacibüleda olduğundan teberrüat kabilinden olan vasiyet üzerine mukaddemdir. Meğer ki alacaklılar, ölüyü
alacaklarından ibra etsinler. Terike borç miktarından fazla olursa vasiyet, bu fazla miktarda carî olur. Mûsâ leb, baki terikenin sülüsünden
ziyadesine yine müstahik olamaz. Meğer ki vârisler icazet versinler.
31 - : Mûsa lehni vasiyet zamanında hakikaten veya takdiren berhayat bulunması şarttır.
Binaenaleyh ölüye vasiyet bâtıl olduğu gibi bir adamm eli, ayağı gibi cüzlerine vasiyet de bâtıldır. Hakikaten berhayat ulnıak malûmdur. Takdi-ren
ber hayat olmak ise mûsa lehin vasiyet zamanında henüz ruhu nefh edilmemiş bir cenin bulunmasından ibarettir. Anasının rahminde canlanmış
bulunan bir cenin ise hakikaten berhayattır.
(imam Şafiî ile îmam Ahmede göre de Ölüye vasiyet bâtıldır. Fakul Malikîlere göre bir kimsenin ölü olduğunu bildiği bîr şahsa vasiyet etmesi
muteberdir. Bu halde vasiyet edilen mal, o şahsın borcuna, borcu yuk ise vârislerine verilir, vârisleri de bulunmayınca vasiyet bâtıl olur. Nitekim ölü
olduğu bilinmeyen ölmüş bir şahsa da vasiyet bâtıldır. Elmizanülkübra, Haşiyei Ebil Berekât.)
32 - : Mûsâ lehin münazaaya müncer olacak surette meçhul bulunmamış olması şarttır.
Binaenaleyh bir kimse; : «Malımın sülüsünü Zeyde veya Amre veya şu iki kişiden birine vasiyet ettim» dese, veyahut «Malımı bir şahsa vasiyet
ettim» diye alelıtlak bir söz söylese bu vasiyeti sahih olmaz. Fakat «Mahmın üçte birini dilediğin bir adama ver» diye birini tahyir ederek meçhule
vasiyet eylese bu, sahih olur. Çünkü bu cehalet muhayyer kılınan kimsenin tayin etmesiyle bertaraf olacağından münazaaya sebebiyet vermez.
Bu meseleler, İmamı Azama göredir. îmameyne göre bu vasiyetlerin birincisi de sahihtir. Şu kadar var ki, o meselede mûsa bih her iki şahsa
müştereken ait olur. îmam Muhammede göre de mûsa bih bunlardan yalnız birine ait olup vârisler muhayyer olurlar, bunu onlardan dilediklerine
verirler. Bedaî.
33 - : Mûsa lshin vasiyet eden şahsa vefatı ânında vâris bulunmamış olması şarttır.  Meğer ki kendisinden başka vârisi bulunmasın.
Binaenaleyh bir kimse, bir miktar malını oğlu bulunduğu halde kardeşime vasiyet ettikten sonra oğlu ölüp kardeşi kendisine vâris olsa vasiyeti bâtıl
olur. Meğer ki başka vâris bulunmasın, veya bulunup da icazet versin.
Fakat bir kimse filhal vârisi görülen kardeşine vasiyet ettikten sonra oğlu doğacak olsa kardeşine yaptığı vasiyet aahih olmuş olur. Çünkü vasiyet,
filhal temlik değil, mevt halinde temliktir. Bu cihetle mevt vaktine itibar olunur.
(Eimmei selâseye göre de vârisler hakkındaki vasiyetler, diğer vârislerin icazetlerine tevakkuf eder. (34) üncü meseleye de bak! Şu kadar var ki
Hanblî mezhebine göre bir kimse, vârislerine terikeden muayyen şeyleri, hissei irsiyelerinden fazla olmamak üzere vasiyet edebilir. Bu vasiyet diğer
vârislerin icazetlerine tevakkuf etmez. Meselâ  : vârisleri bir oğlu ile bir kızından ibaret bulunan bir kimse, bin lira kıymetindeki bir hanesini
oğluna, beş yüz Ura kıymetindeki diğer bir hanesini de kızına vasiyet etse buna riayet edilmesi lâzım gelir. Çünkü vârislerin haklan miktardadır,
aynde değildir.



Bu vasiyetin sıhhati, Şafiî mezhebince sahih görülen kavle göre vârislerin icazetine mütevakkıfdır. Çünkü aynler hakkında garzler muhtelif olabilir.
Her vârise bir ayndeki hissesini muşa, bir surette vasiyet ise lâğuvdır. Şu haneden nısıf veya rubu miktarında hisse al diye va?,iyet gibi. Çünkü her
vâris, böyle bir vasiyete muhtaç olmaksızın ohisseye zaten müstahlik bulunur. Keşşafüj'kına, Tahfetül'muhtaç.)
(Müzeni ile zahiriyye göre ise vârislere vasiyet asla sahih değildir. İcazetle sıhhate münkalip olmaz. Çünkü vasiyet, bir ibadet mahiyetinde olup
vârise yapılması şer'an nehy edilmiştir. Hattâ zahiriyyeye göre bir kimsenin vasiyet ettiği şahıs, kendisinin hayatında vârisi görülmüyorken
vefatında vârisi olsa vasiyet bâtıl olacağı gibi bilâkis hayatında vârisi görülmüyorken vefatında vârisi olmasa vasiyet yine caiz olmamış olur.
Çünkü bu vasiyet ,akid zamanında bâtıl bulunmuşdur. Vârisler icazet versinler,  vermesinler müsavidir.  Elmuhallâ.)
34 - : Varislere yapılan vasiyetler, birer akdi lâzım olmayıp bunların muteber olmaları için diğer vârislerin icazeteleri şarttır.
Vârislere yapılan vasiyetlerin böyle muteber olmamaları ise bir Lakım hizmetlere müstenittir. Müslümanlığın başlangıcında vâris olacak ana ile
babnya ve sair kar iplere vasiyet edilmesi, bir vecibe iken bu husustaki hükmi şer'i, bilâhare miras âyetleriyle ve mütevatirülâmel olan hir hadisi
serif ile Hhikmetİn nesh edilmiştir. Filhakika vârisler, zaf.en muayyen hisselerini alacakları için kendilerine ayrıca vasiyete hacet kalmamıştır.
Gerek vârisler arasında ve gerek vârisler ile müverriseri arasında bir muhabbet ve meveddetin, bir merbutiyetin devamı pek matlûptur. Bunlardan
bazılarını biüereih vasiyette bulunmak ise diğerlerinin kalplerini kırar, aralarında bir adavetin uyanmasına sebebiyet vererek kat'ı rahme müeddi
olabilir. Binaenaleyh böyle bir hale sebebiyet" verilmesi doğru olamaz.
Şu kadar var ki, herhangi bir maslahat mülâhazasiyle vârislerden bazılarına yapılan bir vasiyete diğer vârisler, icazet verirlerse kendi rızalariyle
haklarını iskat etmiş olacakları cihetle bu vaziyetin cevazına bir mani kal mamış olur.
Bununla beraber bir kimse, vârislerinden bazılarına fazla bir şey verilmesini bir maslahat. müiâhazasiyiesmuvafık görürse bunu hayatında iken
derhal temlik suretiyle temin edebilir. Elverir ki sair vârisleri arasında bir münaferet tevlit etmesin.                   
35 - : Musa lehin mükellef olduğu halde mûsinin mübaşereten katili bulunmamış olması şarttır. Kati, gerek amden ve gerek hataen oîsun
müsavidir. Çünkü kati, haddi zatında büyük bir cinayettir. Bundan dolayı zecr ve hırman lâzım gelir. Vasiyet ise buna münafidir.    Bir hadîsi
şerifde de buyurulmuştur.
Binaenaleyh katil, vasiyetten evvel katle mübaşeret etmiş olursa vârislerin icazetleri bulunmadıkça vasiyet caiz olmaz. Fakat vasiyetten sonra
mübaşeret edecek oİUrsa vârisler icazet verseler de vasiyyet caiz olmaz. Çünkü bu takdirde vasiyyet bilkülliye fevt olur.
Bu meseie, Ziyadattaki beyanata nazaran İmam Ebu Yusüfe göredir. îmam Âzam ile imam Muhammede göre vârislerin icazetleri takdirinde bu
vasiyet de sahih olmuş olur. Çünkü cevazın imtinaı, kati hâdisesinden mü-teezzî olmuş olan vârislerin haklarından dolayıdır, buna icazet verdikleri
takdirde ise haklarını iskat ile mani zail olmuş olur.
Kezalik bir kimse, katiline badel!cerh vasiyette bulunduğu halde vârisi bulunmasa veyahut vârisleri bulunup da icazet verseler vasiyet sahih olur.
Kezalik bir kimseyi bir şahıs cerh edip diğer bir şahıs da kati etse, cerh eden şahsa vasiyeti sahih olur. Çünkü cârin, katil değildir.
Kısasen kati, vasiyetin sıhhatine mani olmadığı gibi mükellef olmayıp da çocuk vey? mecnun olan kimselerin kati etmeleri haklarındaki vasiyetin
sıhhatine mani olmaz. Mütesebbiben katil olan kimseye de maktulün vasiyeti sahihtir. Zira müteaebbip, hakikaten katil değildir. Cinayet bahsine
müracaat« Bedaî, Reddül'muhtar.
(Malikilere göre bir kimse kendisinin katline amdcn veya hataen sebebiyet verdiğini bildiğiği bir şahsa vasiyette bulunsa bu sahih olur. Fakat bunu
bilmeksizin yaptığı vasiyetin sıhhatinde iki kavi vardır.
Kezalik : vasiyet, kati hâdisesinden evvel olduğu takdirde de maktul, bunu bile bile vasiyetini tağyir etmezse yine bu vasiyeti sahih olarak kal mış
olur. Bunu bilmediği halde tağyir etmezse bunda da iki kavi mevcuttur. Şerhi Ebil'berekât.)
36 - : Mûsinin vefatı zamanında mûsa binin şer'i akitlerden biriyle temliki kabil bulunması şarttır. Mûsa bin, gerek mal ve gerek bir hanenin süknası
gibi menfaat olsun ve gerek filhal mevcut ve gerek madûm bulunsun müsavidir.
Binaenaleyh bir kimse, malûm ağaçlarının gelecek seneye veya ilerideki bütün senelere ait meyvalarım vasiyet etse sahih olur. Çünkü bu meyvalar,
her ne kadar vasiyet ânında madum ise de mûsînin hayatında akdi mü-sakat ile temliki kabil bulunmuştur.
Fakat malûm koyunlarının ileride, yani : kendisinin vefatından sonra doğuracakları kuzularını vasiyet etse bu sahih olmaz. Zira bu kuzuların bu
vasiyet ânında hiç bir akd ile başkasına temliki sahih değildir.
37 - : Mûsînin vârisleri bulunup da ziyadeyi mücîz olmadıkları takdirde müşabihin nihayet sülüs mikdarı olması şarttır.
Amma verese bulunmaz, veya bulunur -da ziyadeye icazet verirse vasiyet mâlin tamamında bile sahih olur.
(Evzâîye ve Malikilere göre vârisler bulunup ziyadeye icazet verirlerse bu ziyade kendi taraflarından bir atiyye mahiyetinde olup bunun lüzumu
mûsa lehin hem kabulüne,.hem de tesellümüne tevakkuf eder. Fakat vâris bulunmazsa sülüsten ziyade olan vasiyet, nafiz olmaz, bu ziyade
beytül'mâlin hakkıdır, buna Emirülmü'minîn de icazet vermez. Şafii'lere göre de bu ziyadeye Emirülmü'minîn tarafından icazet verilemez.
EbüTberekât. Tuhfe, Bedaî.)
(Zahirîlere,göre sülüsden fazla vasiyet asla caiz değildir. Vâris bulunsun, bulunmasın, icazet versin vermesin müsavidir. Binaenaleyh bir kimse.
malının üçte birinden fazla bir vasiyette bulunduktan sonra başka mal da kazansa vasiyeti ancak vasiyet zamanındaki malının sülüsünden caiz olur.
Hattâ bu mal, bilâhare azalmış olsa bu az miktarın sülüsünden vasiyeti lenfiz olunur, velev ki bilâhare başka mal da kazanmış olsun. Elmuhallâ.)
33 - : Mûsa bîh, muayyen, yani : işaretle malûm olursa vasiyet zamanında mevcut bulunması şart olduğu gibi malin bazısında gayri muayyen
surette şayi olunca da indel'vasiyye mevcut olması şarttır. Fakat mâlin tamamında - hey'eti umumiyesinde - şayi bulunduğu takdirde yalnız indcT-
mevt vücudu şarttır.
Meselâ : bir kimse : «Koyunlarımdan bir koyun vasiyet ettim» dese bu koyunun vasiyet ânında mevcut bulunmuş olması lâzımdır. Amma

«koyunlarımdan bir mal vasiyet ettim» dese kendisinin vefatı zamanında o malın mevcudiyeti lâzım gelir. Hindiyye, Dürri Muhtar. 
[50]

 
Musa Leh Olup Olamayacak Ve Musa Bihin Tamamını Alıp Alamayacak Kimseler  
 
39 - : Münferit vârisler, mûsa leh olabilirler.
Binaenaleyh zevcesinden başka vârisi olmayan bir erkek, bütün malimi nı zevcesine vasiyet edebilir. Zevcinden başka vârisi olmayan bir kadın da



bütün terikesini kocasına vasiyet edebilir.
Kezalik böyle bir kadın, malının yarısını kocasına vasiyet etse, kocası anın terikesinin yarısına irsen, yarısına da vasiyet yoliyle müstahik olur.
40 - : Kocasından başka vârisi bulunmayan bir kadm, malının yansım bir yabancıya vasiyet ettikten sonra ölünce terikesinin yarısı mûsâ lehe,
sülüsü kocasına, südüsü de beytülmâle ait olur. Demek, ki kocası hissesinin bir sülüsünü kaybetmiş, binaenaleyh altıda üç sehi malacak iken iki
senim olmaya müstahik olmuştur.
41 - : Hami için vasiyet sahihtir. Gerek kendisine ruh nefh edilmiş olsun ve gerek olmasın. Bu vasiyet, kabule de muhtaç değildir. Çünkü cenin
hakkında bir kimsenin velayeti olmadığından anın namına binniyabe kabul mümkün- olamaz.
Binaenaleyh bir kimse, malının sülüsünü bir kadının hamline vasiyet edebilir. Şu kadar var ki bu hamlin vasiyet vaktinde mevcut bulunmuş olması
malûm olmalıdır. Bu ise kadının kocası berhayat ise vasiyet ânından itibaren altı ay tamam olmadan, kocası ölmüş veya kendisi bâinen bozayıp da
henüz iddet içinde vefat veya talâk zamanından itibaren İki seneden az bir müddette hamlin diri olarak doğmasiyle sabit olur.
Zahİrürrivayeye nazaran altı aydan az olan müddet, mûsînin vefatından muteberdir. Çünkü vasiyetin nüfuz vakti, ölüm zamanıdır. Binaenaleyh
hamlin bu zamanda vücudu aranılır, ve bu müddet içinde doğunca mûsa bihe müstahik olur. Bedaî, Reddül'muhtar.
42 - : Cenin için vasiyet edilmiş olan mal, hayvan veya telefinden kor-kuîur her hangi bir şey ise, velîsi olacak kimse tarafından satılabilir. Amma
cenine yapılan vasiyetten onun babası veya anası sulh yapamaz. Çünkü cenîn hakkında bunların böyle bir velayetleri yoktur.
43 - : Mevcut bulunan bir hami ile vasiyet de sahihtir. Binaenaleyh bir kimse, meselâ bir kısrağın hamlini bir şahsa vasiyet
edebilir. Şu kadar var ki bu vasiyetin sıhhati için mûsihin vefatında itibaren hamlin en. az müddetinde yavrunun doğması şarttır.
Hamlin ekalli müdeti insanlarda altı. koyunlarda beş, sığırlarda dokuz, kedilerde iki, fillerde on bir avdır. Atlarda, develerde, hımarlarda bir
senedir, kelplerde kırk, kuşlarda yirmi bir gündür. Dürri muhtar, Reddi Muhtar.
44 - : Hamt ile vasiyet sahih olduğu gibi hamlin vasiyetten istisnası da sahihtir. Çünkü münferiden akdi sahih olan bir şeyin akitten istisnası da sahih
olur.
Binaenaleyh bir kimse, «hamli = karnındaki yavrusu müstesna olmak üzere şu koyunumu, vasiyet ettim» dese koyun hakkında vasiyet sahih, hamli
ise bundaş müstesna olmuş olur.
45 - : Bir kimse, verasetinden mahrum kaldığı şahsın'mûsâ lehi olabilir. Binaenaleyh bir kimse ,  zevcesine vasiyet edip de bilâhare bunu üç talâk ile
boşadıktan veya bir talâk ile boşadığı halde iddeti nihayet bulduktan sonra vefat etse vasiyeti sahih olmuş olur.
Halbuki bir kimse, vârisleri bulunduğu halde bir kadına vasiyette bulunup da badehu anınla izdivaçta bulunsa vasiyeti bâtıl olur. Çünkü vasiyette
vâris olup olmamak, ciheti mûsînin vefatı ânına nisbetle aranlr, yoksa vasiyet vaktine nîsbetle aranmaz.
Kezalik bir müşlirn, gayri müslim olan babasına, veya anasına bir şey vasiyet ettiği halde vefatından evvel bunlar müslüman olsalar. vâris
olacakları cihetle - vasiyet bâtıl olur. Bedaî, Reddi Muhtar.   
46 - : Bir kimsenin kendi memlûküne malının sülüsünü vasiyet etmesi sahihtir.
Binaenaleyh bir kimse, malının sülüsünü kölesine veya cariyesine vasiyet ettikten sonra vefat etse bakılır: Eğer bu memîûkim kıymeti malın
sülüsüne müsavi ise meccanen azat olur. Sülüsden noksan ise bu miktarı da alır. Amma sülüsten fazla ise sülüsün müsait olduğu miktar, meccanen
asat olup kıymetinin bakiyesi için sn'y etmesi lâzım gelir.
Şu kadar var ki. terikenin bakiyyesi altın ve gümüş olmayıp da uruz kabilinden bulunursa memlûkün filhâl meccanen azat olması, iki tarafın
rızalarına tevakkuf eder. Alâkadarlar razı olmazlarsa memlûk kıymetinin sülü-sanı mukabilinde sa'y eder. Mütebaki terikenin de sülüsünü alır.
Vârisler bu sülüsü zapt edip memlûkün sülüsanı kıymetine mahsup edebilirler. Bu mesele, İmamı Azama göredir. îmameyne göre İse memlûk
böyle bir vasiyetle tamamen müdebber olmuş olur. Binaenaleyh mûsînin vefatında tamamen azar olur, bu ıtk, sair vasiyetlere takdim edilir. Bu
halde bakhır : eğer terikenin sülüsü memlûkün kıymetinden ziyade ise bu ziyade miktarı da memlûke verilir. Eilâkİs memlûkün kıymeti sülüsden
ziyade ise memlûk, bunu borçlu olur, bunun için kazanç sahasına atılır, fakat derhal hürriyetine kavuşmuş olacağı cihetle azat olması bu borcu
ödemesine tevakkuf etmez. Bedaî, Dürri Muhtar.
47 - : Bir kimsenin kendi 'müdebberine, ümmi veledine ve bedeli kitabeti vermekten aczini izhar etmeyen mükâtebine vasiyet etmesi sahihtir.
Amma mükâteb, aczini izhar ederse memlûki mahz hükmünde olacağından hakkındaki vasiyet sahih olmaz. Velev ki aczini, mûsî olan efendisinin
vefatından sonra izhar etsin.
Kezalik : vârisin memlûküne, müdebber veya ümmi veled bulunsa da sahih olmaz. Çünkü bu, nefsül'emrde vârise vasiyet demekdir. Amma vârisin
evlâdına vasiyet caizdir.
48 - : Bir kimse, kendisinin meselâ yüz altın    kıymetinde bulunan ve kınm muhz denilen, yani müde'bber, ümmi veled, mükâteb bulunmayan bir
memiûküne malının sülüsünü vasiyet ettiği gibi fakirlere de yüz altınının sü-lüsamm vasiyet ettikten sonra bu memlûk ile beraber iki yüz altın daha
terk ederek vefat etse, memJükün sülüsü meccanen azad olur. Kıymetinin sülü-san mikdarı da kendisiyle fakirlere yarı yarıya ait olacağından
kıymetinin bir sülüs mikdanm fakirlere vermesi lâzım gelir.
49 - : Bir kimsenin kendi kmm 'mahz olan memiûküne mebaliği mür-seleyi, yani : şu kadar muayyen parayı veya mallarından bir ayni vasiyet
etmesi sahih değildir.
Meselâ : bir kimse: «Fülân köleme şu kadar kuruş» veya «mallarımdan fülân haneyi vasiyet ettim» dese caiz olmaz. Çünkü, sülüs, rubu gibi gayri
mürsel surette vuku bulan bir vasiyet, memlûkün nefsini kendisine temlik mânasına hami edilerek kabili tashih bulunur. Amma diğer surette
vasiyet, böyle bir şeye hami edilemiyeceğinden tashihi kabil bulunmaz, âdeta mûsî kendi raahm kendisine vasiyet etmemiş gibi olur.
(Şafülere göre bir kimse başkasının memiûküne, mükâtep olsun olmasın vasiyet ettiği takdirde bakılır. Eğer bu memlûk, o kimsenin vefatından
evvel azat edilmiş olursa mûsâ bihe bizzat müstahik olur. Amma azat edilmeyip de vaâiyeti bizzat kabul edecek olursa mûsâ bihe kendisinin
mâliki müstahik bulunur. Meğer ki o kimse, mûsâ bihin bizzat o memîûke temlikini kasd etmiş olsun. Bu takdirde memlûk, o kimsenin, vefatında
azat edilmiş bulunmayınca vasiyet bâtıl olmuş olur. TuhfetüFmuhtaç, Haşiyei Şebramel-lissî.)
50 - : Bir kimse, bir şahsa meselâ yüz lira, diğer bir şahsa da yüz lira vasiyet ettikten sonra üçüncü bir şahsa da : «Seni onlara teşrik ettim» dese bu
üçüncü şahsa her yüz liranın sülüsü verilir, yani : iki yüz lira bu üç şahsın arasında müsavat üzere taksim edilir. Çünkü mûsâ binler arasında tefavüt
bulunmadığından bu suretle şerikler beyninde müsavat temin edilebilir. Fakat bir kimse, meselâ : kırk altın birine, yüz altın da diğer birine vasiyet



edip de badehu diğer birine de «seni de onlara terşik ettim» dese bu üçüncü şahıs, her iki mûsâ bihin yarısına müstahik olur. Zira bu surette mûsâ
binler mütefavit bulunduğu cihetle her mûsa bihin yarısı verilmedikçe müsavat temin edilemez.                                        
Kezalik bir kimse, bir şahsa bir hanesini (veya cariyesini) diğer bir şahsa da başka bir hanesini vasiyet ettikten sonra üçüncü bir şahsa da : «Seni de
onlara şerik kıldım» dese bu şahıs, her iki hanenin yansını alır. Hanelerin kıymetleri gerek mütefavit olsun ve.gerek olmasın. Bedaî, Reddi Muhtar.
51 - : Bir hanede müşterek olan iki şerikten biri, o hanenin muayye  bir odasını birine vasiyet edip de bilâhare o hane taksim olundukta eğer bu oda,
vasiyet yapan şerikin hissesine isabet ederse mûsâ lehe verilir, amma hissesine isabet etmezse isabet eden kısımdan arşın hesabiyle bu oda mikdarı
yer verilir.
Bu taksim,- gerek vasiyet yapan ile şeriki arasında olsun, ve gerek vâ-risleriyle şeriki beyninde olsun müsavidir. Şu kadar var ki jmûsînin
vefatından sonra mûsâ leh, bu vasiyeti kabul edince hanenin taksimi vacip olur.
Böyle bir hanenin muayyen bir odası hakkındaki ikrar da mezkûr vasiyet hükmündedir.
52 - : Bir kimse, bir hanesini birine vasiyet edip de sonra vefatından evvel o hanenin gailesi, meselâ : kira bedeli hâsıl olsa bu gaile vârislerine ait
olur. Fakat gaile,  kimsenin vefatından sonra hâsıl olsa nazar olunur. Eğer hane ile gailesi, terikenin sülüsünden çıkarsa her ikisi de mûsâ lehe
verilir. Amma sülüsden çıkmadığı takdirde gaile, terikenin taksiminden ve mûsâ lehin kabulünden evvel veya terikenin taksiminden evvel, mûsâ
lehin kabulünden sonra hâsıl olmuş ise mûsa leh terikenin sülüs mikdanm evvelâ haneden, sonra da gailesinden alır. Çünkü tâbi, asla müzahame
edemez. Fakat gaile, taksimden ve mûsâ lehin kabulünden sonra hâsıl olursa tamamen mûsâ lehe ait olur. Zira bu surette kendi mülkünün neması
sayılır.
Meselâ : mûsî, yüz lira kıymetli bir hanesiyle iki yüz elli liradan ibaret nükudunu terk edip de vefatından sonra kısmetten evvel bu haneden on lira
kira bedeli alınmış olsa bu hane ileberaber bu bedel de mûsâ lehe ait olur.
Mûsâ bihin dölü, kazancı, diyeti hakkında da hüküm bu veçhiledir.
53 - : Bir kimse satın aldığı bir haneyi birine vasiyet ettikten sonra vefat etmekle mûsâ leh, o haneyi kabz ettiğinde bir şüf'adar    zuhur ederek
elinden alsa mûsâ leh bunun semenini mûsînin terikesinden alır, vârisler de bununla şüf'adar üzerine müracaat ederler. Fakat bu hane bil'istihkak
zabt olunsa mûsâ leh, bir şey ile vârislere müracaat edemez. Çünkü bu takdirde başkasına ait bir mülkî mûsînin vasiyet etmiş olduğu «âhir olur.
54 - : Bir kimse, bir şahsa şu kadar meblâğ vasiyet ettikten sonra vefat etmekle terikesinin bir kısmı ayn, bir kısmı da o meblâğ cinsinden olarak
nâsm zimmetlerinde deyn bulunsa bakılır : Eğer o aynin sülüsü vasiyet edilmiş olan meblâğa kâfi ise mûsâ bin olan bu meblâğ, o aynden ifraz
edilir; fakat kâfi değilse bu aynin üçte biri mûsâ lehe verilmekle beraber vasiyetin mütebaki mikdarinı ikmal için o deyn tahsil edildikçe onun
sülüsü de verilir.
Şafiilerce mûsâ bin, terikenin sülüsüne muadil bir ayn olup da terikenin sülüsam deyn veya vârislerin elinde bulunmayıp gaip bulunsa o aynin
tamamı mûsâ lehe filhal teslim edilmez., Hattâ sahih olan kavle göre onun sülüsünde bile tasarrufuna müsaade edilmeyebilir. Çünkü mütebaki
sülüsanın tahsil edilememesi melhuzdur. Tahfetül'muhtaç.)
55 - :  Mutlak vasiyet, yani : zengine, fakire aidiyeti söylenmiyen vasiyet, sadaka hükmündedir.  Binaenaleyh bu  vasiyet,  zengine helâl olmaz.
Velev ki vasiyet eden tamim ederek bundan fakir de, gani de yesin demiş olsun. Çünkü bu surette zenginin yemesi temlik yoliyle olmak lâzım gelir.
Halbuki zengin, muayyen ve mahsur olmadığından kendisine temlik mümkün olamaz.
Meselâ bir kimse «Malımın sülüsü veya malımdan şu kadar meblâz vasiyet olsun» dese bunu yalnız fakirlere sarf lâzım gelir. Amma bir kimse,
vasiyetini muayyen bir zengine veya ağniyadan mahsur bir cemaate tahsis etse mûsâ bih bunlara helâl olur. Nitekim vakıfda da hüküm böyledir. ..
56 - : Bazı şeylerin mûsâ bihe tabî olup olmaması hususunda örf ve âdete bakılır.
Meselâ : bir kimse bir hanesini vasiyet etse, o hanenin eşyası bu vasiyete dahil olmaz. Fakat bir küp sirkeyi vasiyet etse küp de sirkeye tebean
vasiyete dahil olur.
Kezalik : Gılafh bulunan bir mushafı şerif, vasiyet edilse imamı Azam ile imam Ebu Yusüfe göre gılaf, vasiyete dahil olmaz. îmam Züfere göre
dahil olur. Çünkü imamı Azama göre gılaf, mushafa tabi değildir. Eğer tabi olsa idi abdestsiz bir kimse, mushafı şerifi gılaf içinde de mea
edemezdi, imam Ebu Yusüfe göre de gılaf, mushafdan munfasıldır, ayrıca tasrih edilmedikçe vasiyete dahil olmaz, imam Züfere göre ise gılaf,
mushafa tabidir, binaenaleyh ona tebean vasiyet edilmiş olur. Bedayî, Hindiyye.
57 - : Mûsînin sıhhati icabı, mûsâ leh muayyen olmazsa vefatı gününden, mûsâ leh muayyen olup da istihkak ehlinden bulunursa vasiyeti
gününden muteber olur.
Binaenaleyh bir kimse, «malımın sülüsünü Zeyd ile Bekirin evlâdına vasiyet ettim» deyip de Bekirin evlâdı o kimseden evvel vefat eylese bu sülüs,
tamamen Zeyde ait olur.
Fakat bu veçhile vasiyetten sonra Bekirin meselâ : on çocuğu dünyaya gelip de badehu mûsî vefat etse bu sülüs, on bir sehme taksim edilerek Zeyd
ile bu çocuklardan her birine birer sehm verilir.
Nitekim bir kimse «malımın sülüsünü Zeyd ile anın evlâdının fakirlerine veya evlâdından fakir olacak şahıslara vasiyet ettim» deyip de vefatında
Zeydin, böyle fakir evîâdı bulunmasa bu sülüs, tamamen Zeyde ait olur.
Kezalik : «Zeydin oğullarına vasiyet ettim» denilip de Zeydin oğulları vasiyet zamanında bulunmayıp mûsînin vefatında dünyaya gelmiş
bulunsalar, mûsâ bihe müstahik olurlar. Hattâ vasiyet ânında Zeydin oğullan mevcut iken mûsi, bunların adlarını zikr ve kendilerine işaret
etmeksizin mücerret : «Zeydin oğullarına vasiyet ettim» dese vasiyet edilen mal, mûsînin vefatı zamanında mevcut bulunan oğullara ait olur. Velev
ki bunlar vasiyet zamanında dünyaya gelmiş bulunmasınlar.
Amma mûsi, vasiyeti ânında Zeydin mevcut olan oğullarının isimlerini zikr veya kendilerine işaret etmiş olursa vasiyeti yalnız bunlara münhasır
olur. Binaenaleyh bunlar mûsîden evvel vefat edince vasiyet bâtıl olur. Çünkü bu takdirde mûsâ lehler muayyen olduğundan icabın sıhhatinde
vasiyet vakti muteber bulunmuştur.
58 - : iki mûsâ lehden her biri vasiyet ânında ehliyeti haiz olarak vasiyete dahil .olmuşken bilâhare birisi şartın .fıkdanına veya ehliyetin zevaline
mebni vasiyetten hariç kalsa anın kissesi diğer mûsâ lehin hissesine zam edilmez.
Meselâ : Bir kimse «malımın sülüsünü Zeyd ile öldüğüm zaman fakir bulunursa Amr'e vasiyet ettim» deyip de vefatı ânında Amr, zengin bulunsa
bu sülüsün yalnız yarısı Zeyde ait olur. Kezalik : «Malımın sülüsünü Zeyd ile şu hanede ise Amre vasiyet ettim» deyip de Amr o hanede bulunmasa



bu sülüsün yalnız yarısı Zeyde verilir.
Kezalik : «Malımın sülüsünü Zeyd iîe Amre vasiyet ettim» deyip de kendisinden evvel bu iki mûsâ lehden biri vefat etse diğeri bu sülüsün yalnız
nıfsına müstahik olur.
59 - : İki mûsa lehden biri ehliyetin fikdanına mebni bidayeten vasiyete dahil olmasa anın hissesi de diğer mûsâ lehin hissesine zam edilir.
Meselâ : Bir kimse : «malımın sülüsünü Zeyd ile Amre vasiyet ettim» dediği halde bu vasiyet ânında Amr ölmüş veya gayri mevcut bulunmuş olsa
bu sülüs, tamamen Zeyde ait olur. Çünkü ölü ile mâdum bir şeye müstahik olamayacağından başkasına müzahim olamaz.
Kezalik : «malımın rub'u Zeyd ile şu hanede, bulunan şahsa vasiyet olsun» denilip de o hanede kimse bulunmasa bu rubu tamamen Zeyde verilir.
60 - :  Bir kimse, «Zeyde vasiyet ettiğim mal Amr içindir» dese ba«-kılır : Eğer vasiyet ânında Amr berhayat ise Zeyde olan vasiyet bâtıl olur. Ve
eğer berhayat değilse Zeyde olan vasiyet hâli üzere sahih olarak kalır, Fakat Amr, vasiyet zamanında ber hayat iken bilâhare o kimseden evvel vefat
etse her iki vasiyet de bâtıl olur. Çünkü bu takdirde birinci vasiyet rücua, ikinci vasiyet de mûsâ lehin vefatına mebni bâtıl olmuş bulunur.
61- : Bir kinişe bir şahsa bir malını vasiyet, sonra rücu ettiğini tasrih etmeksizin o malı başka bir şahsa da vasiyet edecek olsa bu mal, o iki şahsa
nısfiyet üzere vasiyet edilmiş olur.
(Bu meselede dört imamın ittifakı vardır. Fakat Hasan ile Ataya ve Tavusa göre bu bir rücudur. Vasiyet ikinci şahsa ait olur. Davudi Zahiriye göre
ise birinci şahsa aittir. Çünkü bir kere birinci şahsa vasiyet edince omal. mülkünden çıkmış  olur, artık bunda  ayrıca tasarrufa hakkı kalmaz.
ElmizânüTkübrâ.)
62 - :  Bir Kimse, bazı vasiyetlerde bulunduktan sonra bakisi de fakirlere olsun» diye vasiyet edip bilâhare mûsâ lehlerden, bazıları vefat eylese
anların hisseleri de fakirlere sarf olunur.
Meselâ : bir kimse, malının sülüsünden meselâ on bin kuruş Zeyde, on bin kuruş da Amr'e, lâalettayin bakisini de fukaraya vasiyet edip
kendisinden evvel An~ vefat etse veya bunlardan, birine olan vasiyetinden rücu etse bunun hissesi de fakirlere ait olur. Meğer ki bu hisse
hakkındaki vasiyetinden rücu etsin. Jîindiyye.
Kezalik bir kimse : «Şu bahçemden hâsıl olacak gailenin bir sülüsünü Zeyde, bir sülüsünü de Amre, bakisini de fakirlere vasiyet ettim» deyip bu
îsası üzerine musir olarak vefat etmekle bahçenin gailesi bu veçhile sarf edilirken Zeyd de vefat eylese anın bu sülüs hissesi de fakirlere sarf
olunmak lâzım gelir. Fakat fukaraya da muayyen bir hisse gösterilmiş olursa ölenin hissesi fûsînin vârislerine ait olur.
63 - : Bir kimse, meselâ : «Malımın südüsü fülâne vasiyet olsun» sözünü tekrar eylese de mûsâ lehe yainız bir südüs verilir. Bu tekrar gerek bir

mecliste olsun ve gerek olmasın. Çünkü ma'rife olarak iade edilince ikincisi birincisinin ayni olur. Bedayî, Reddi Muhtar. 
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Menfâatlere Müteallik Vasiyetler
 
64 - : Mücerret menfaatleri vasiyet caizdir, bunlarda tevkit carî olduğu gibi te'bid de carîdir. Nitekim aşağıdaki meselelerden anlaşılacaktır. Bu
cumhura göredir.
(Hanbelî fukahası diyorlar ki : menfaati müfredeyi, yani rakabesiz menfaati - zamanımızın ıstılahınca mücerret intifa hakkını vasiyet sahihtir.
Nitekim yalnız rakabeyi, yani : çıplak mülkiyet hakkını vasiyet de caizdir. Çünkü bir menfaati akdi muaveze ile, meselâ: icare ile başkasına temlik
sahih olduğundan iareye kıyasen meccani olarak temlik de sahihtir. Keşşa-fül'kma.)                                                                        
(Fakat ibni Ebî Leylâya, ibni Şübrümeye, ve Zahiriyyeye göre menafi üe vasiyet bâtıldır. Çünkü mülkün rakabesi vârise ait olacağından onun
menfaatini başkasına vasiyet etmek, vârisin malında tasarruf etmek olacaktır. Bir de bu, iare mesabesindedir. Ariyet ise muîrin vefatiyle bâtıl olur.
Buna cevaben deniliyor ki : bir kimse hayatta iken başkasına ariyet verebileceği bir mülkünü badelmevte izafe suretiyle de ariyet verebilir. Ve
menfaatler, vasiyet için tahsis edilince ayne tabi sayılamaz, Bedaî, Bidayetül'müctehid.)
65 - : Bir hanenin süknasını muayyen bir kimse için gerek müebbeden ve gerek muvakkat olarak vasiyet caizdir. Bu halde bakılır i Eğer hanenin
kıymeti terikenin sülüsünden çıkarsa tamamen mûsâ lehe verilmesi lâzım gelir. Şayet mûsînin başka malı bulunmazsa bu hane içinde sakin olmak
için üç kısma ayrılır veya mühayee suretiyle kullanılır. Bu halde vârisler sülü-san hisselerini satmaya imamı Azama göre müstahik olamazlar, İmam
Ebu Yusüfe göre müstahik olurlar.
Amma mûsînin bu hane ile beraber bir miktar da başka malı bulunsa hanenin süknası, bütün terikenin sülüsiyle mütenasip olur.
Meselâ : hanenin kıymeti bütün terikenin yarısına muadil olsa süknası-nın sülüsanı mûsâ lehe, sülüsü de vârislere ait olur. Çünkü hanenin sülü: sanı,
bütün terikenin sülüsü nisbetinde bulunur.
Memlûkün hizmetini vasiyet de bu hükümdedir. Şu kadar var ki bunda taksim carî olamayacağından yalnız mühayee yapılır, meselâ : memlûk, iki
gün vârislere, bir gün de mûsâ lehe hizmet eder.
66 - : Bir hanenin süknası veya bir kölenin hizmeti veya bir hayvanın rükûbü fakirlere vasiyet edilse, İmamı Azama göre sahih olmaz. Çünkü
bunlar malûm,  muayyen değildirler. İcabında hanenin  tamirini,  kölenin,  hayvanın nafakalarını kim temin edecektir. Bunlar vârislere tahmil
edilemez Bunların istiğlâli de caiz olamaz, çünkü vasiyet bunların gaileleri hakkınds değildir. İmameyne göre ise bu vasiyet, bir sadaka
mesabesindedir. Bunda ki meehuliyet, ya hayatta iken mûsî tarafından veya badehu vârisleri tara fından muayyen fakirlere tahsis ve tevdi edilmek
suretiyle izale edilebilir.
67 - :  Bir hanenin süknası veya bir kölenin hizmeti alelıtlak vasiyet edilince te'bide hami olunur. Amma bir kaç sene diye vasiyet edilirse üç seneye
masruf olur.
Hane veya kölenin gailesini vasiyet suretinde de hüküm böyledir.
68 - : Bir kaç kimseye vasiyet edilen bir bahçeyi o kimseler aralarında taksim etmekle bunlardan yalnız bazılarına isabet eden hissenin gailesi hâsıl
olsa, yapılan taksimin butlanına mebni bütün o mûsâ lehler bu gailede müşterek olurlar.
69 - : Gailesi vasiyet edilmiş olan üzüm asmalarının kaimleri, yaprakları, üzümleriyle kurumuş odunları da gailesinden sayılır.
70 - :  Gailesi vasiyet edilen bir arsa üzerinde ağaç    namına bir şey bulunmadığı gibi mûsînin de bundan başka malı bulunmasa bu arsa kiraya
verilip bedeli iearenin üçte biri men lehül'galleye, yani : mûsâ lehe verilir.
Fakat arsa üzerinde ağaçlar bulunsa yalnız bunlardan hâsıl olacak şeylerin sülüsü verilir.                .



71 - : Bir kimse, koyunlarının sütünü veya yünlerini veya karınlann-daki yavrularını vasiyet etse, gerek ebediyen kaydiyle takyit etmiş olsun ve
gerek olmasın, bu vasiyeti yalnız vefatı zamanında mevcut olanlara münhasır olur. Binaenaleyh mûsâ leh, yalnız bunlara müstahik olup ileride
hâsıl olacakları talep edemez. Çünkü bunlar, madum, ve şer'î akitlerden biriyle temellükü gayri meşru olduğundan «ebediyen» denilip
denilmemesi müsavidir.
Fakat gaile, semere hakkında icare ve müsakat gibi şer'î akitler carî olduğundan bunların madumları hakkında da vasiyet caiz bulunmuştur.    
72 - : Bir kimse bahçesinin meyvalarım birine vasiyet ettikten sonra vefat ettikte bakılır : Eğer alelıtlak vasiyet etmiş ve öldüğü zaman bahçede
meyve bulunmuş ise terikesinin sülüsünden hariç olmak veya vârisleri icazet vermek şartiyle yalnız bu meyvalar mûsâ lehe ait olur, Çünkü meyva
tabiri hakikaten bu mevcut olanlara münhasırdır. Fakat müebbeden vasiyet etmişse mûsâ leh, hem hâlen mevcut olan, hem de âtiyen hâsıl olacak
olan meyvalara müstahik olur.
Amma alel'itlak vasiyet edip de vefatı ânında meyva mevcut bulunmasa vasiyeti ileride hâsıl olacak meyvaların umumna şMnil olur. Çünkü bu
takdirde meyva tabiri bunların hepsine mecazen şâmil bulunmuştur. Binaenaleyh mûsâ leh, ber hayat oldukça o bahçenin meyvalarma müstahik
olur.
Nitekim bahçenin gailesini vasiyet ettiği takdirde de gerek ebediyyen kaydini ziyade etsin ve gerek etmesin o bahçenin gailesi ber hayat
bulundukça mûsâ lehe ıait olur. Çünkü alelıtlak gailenin mahsulâtı arzda istimali mütearef olduğundan mevcuda da,' maduma da tenavüli dergârdır.
Reddi Muhtar.
73 - : Bir hanenin gailesi veya bir ağacın semeresi .vasiyet edilmiş olduğu halde mûsâ leh vefat edip de hanenin gailesi hâsıl olmuş veya ağacın
semeresi üzerinde bulunmuş olsa bu gaile ile semere mûsâ lehin vârislerine ait olur. Çünkü mûsâ leh, bunlara hayatında temellük etmiştir. Fakat
mûsâ lehin vefatından sonra vücude gelecek gaile veya semere mûsînin vârisle--rine intikal eder. Vasiyet, gerek muvakat ve gerek müebbet olsun.
Çünkü mûsî, bu menfaatleri yalnız mûsâ lehe tahsis etmiştir. Nitekim üç senelik süknası vasiyet edilen bir hanede de mûsâ leh ancak üç sene ikamet
edebilir. Badehu hane, mûsînin vârislerine intikal eder. Bedaî, Mebsut.
74 - : Bir kimse, meyva ağaçlarının gailesini birine, rakabelerinl de diğer birine vasiyet etse sahih olur. Bu halde o ağaçların terbiyesine, İskasına
ait masraflar gaile sahibine lâzım gelir. Velev ki bu ağaçlar alelade bir sene meyva verdikleri halde bir sene meyva vermesinler.
Fakat bu ağaçlar filhâl meyva vermediği gibi meyvayı hâmil de bulun* masalar bu takdirde terbiyelerine, İskalarına ait masraflar rakabe sahibine
lâzım gelir. Çünkü bu surette ağaçlardan gaile sahibi müstefit olarnıyacağı ve bunların terbiye ve iskasiyîe rakabe sahibinin mülkü muhafaza
edileceği cihetle bu masraflar gaile sahibine lâzım gelmez.
.Şayet ağaçlar, meyvayı hâmil bulunduğu halde gaile sahibi masariften kaçınıp da rakabe sahibi bu masrafları ihtiyar etse bunu hâsıl olacak mey-
valardan istifa ve bakisini gaile sahibine red eder. Çünkü rakabe sahibi, mülkünün bekasını temin için bu masrafları yapmaya mecbur olduğundan
müteberri sayılamaz.
75 - : Bir kimse, kölesinin rakabesini birine, hizmetini de başka birine vasiyet etse sahih olur. Bu halde hizmetle mûsa leh olan vefat edince köle
rakabesiyle müsâ leh olana intikal eder.
Şayet köle, çocuk veya şifası -umulmaz bir halde hasta olmakla hizmete muktedir bulunmasa nafakası rakabe sahibine lâzım getfr. Fakat hizmete
muktedir bulunur veya hasta olmakla beraber şifa bulması umulursa nafakası hizmet sahibine teveccüh eder. Hattâ bunu infâkdan kaçınırsa rakabe
sahibine red etmesi icap eder.
Kezaîik : bu köle bir cinayette bulunsa, diyetini vermek, hizmet sahibine lâzım gelir. şu kadar var ki bu hizmet sahibi, o diyeti verdikten sonra vefat
etse vârisleri bu diyet ile rakabe sahibine rücu ederler. Hattâ men lehürrakabe, bunu vermekten imtina etse köleyi satarak semeninden o diyeti istifa
edebilirler.                                          
Fakat bu cinayet üzerine men lehülhizme diyeti vermekten imtina edip de men lehürrakabe bu diyeti zamin olsa veya köleyi veliyyi cinayete def
eylese birinci takdirde men lehüFhizmenin köle üzerinde hizmet hakkı kalmaz, ikinci takdirde de vasiyet bilkülliye bâtıl olmuş olur.
76 - :  Bir kimse, kendisine hizmeti vasiyet olunan köleyi, bulunduğu .beldeden çıkaramaz, meğer ki kendisiyle ailesi başka bir mahalde ikamet eder
bulunsunlar. Bu halde köleyi, terikenin sülüsünden hâriç olursa o ma-, halle çıkarabilir.
Fakat mûsâ lehin iki ailesi olup da bunlardan yalnız biri başka mahalde ikamet eder olsa köleyi yine çıkaramaz. Meğer ki kölenin hizmeti, o
mahaldeki ailesine şart edilmiş olsun.
77 - : Bir hanenin veya bir kölenin gailesi kendisine vasiyet edilmiş olan kimse, o hanede ikamet, o köleyi istihdam edemez. Çünkü gaile île ikamet
ve istihdam arasında fark vardır. Şöyle ki : mûsinin bir garîmi = ala-calkısı zuhur etse mûsâ lehe verilen gaile istirdat olunur. Amma ikamet ve
istihdam halinde menfaatler aynen istifa edilmiş olacağından istirdat edilecek bir şey bulunmaz.  .
78 - : Kendisine bir hanenin süknası veya bir kölenin hizmeti vasiyet edilmiş olan kimse, bunları başkasına icar edemez. Çünkü bir mûsâ leh,
teberru yoliyle mâlik olduğu mücerret bir menfaati, bir bedel mukabilinde başkasına kiraya verebilse kendisine temlik edilen şeyden ziyadesine
müs-tahik olmak iktiza eder.
79  - : Süknâsı vasiyet olunan bir hanenin ikamet için taksimi takdirinde vârisler kendi ellerinde bulunan sülüsan hisseyi satamazlar. Çünkü mûsî
nin başka mah zuhuru halinde mûsâ leh, hanenin tamamına müstahik olabileceği gibi kendi elindeki hissenin harabiyeti    haHr.de de diğer
hisselere müzahameye müstahik olur. Binaenaleyh vârislerin bu satışları mûsâ lehin hakkını iptale müeddî olabileceği cihetle caiz    değildir. Bu,
îmamı Azama göredir, îmameyne göre satabilirler.
80 - : Bir hanenin bir şahsa iare edilmesini vasiyet, sahih değildir, fakat gailesini vasiyet sahihtir. Mûsâ leh gerek muayyen ve gerek gayr muayyen
olsun.
Binaenaleyh bir kimse, hanesinin gailesini fakirlere vasiyet etse bakılır : eğer bu gaile, terikesinin sülüsüne müsavi veya andan noksan ise
tamamen fakirlere tes&dduk edilir, amma sülüs mikdanndan fazla ise yalnız sülüs mikdarı tesadduk olunmak lâzım gelir. Hindiyye. Reddi Muhtar.
(Zahirîlere göre mûsînin vefatı ânında tenfiz edilemiyeeek bir şey ile vasiyet sahih değildir. Meselâ : bir. kimseye muayyen bir müddet nafaka
verilmesiyle veya bir kölenin birine az veya çok bir müddet hizmet ettikten sonra azat olmasiyle veya bir hanenin gallesiyle veya bir bostanın âtiyen

zuhur edecek mahsulâtîyle ve bunlara benzer sair şeyler ile yapılan vasiyetlerin hükmü yoktur: Hiç biri tenfiz edilmez. Elmühallâ.) 
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Vasiyetlerin Cevazına, Butlanına Ait Bazı  Meseleler  :
 
81  - : Dilsizin malûm işaretiyle yapacağı vasiyeti caizdir. Dil .tutukluğu devam edip maruf işareti bulunan kimse de dilsiz hükmündedir.
82 - : Bir kimsenin kendi yazısiyle caizdir. Amma başkasının yazısiyle caiz değildir. Binaenaleyh bir kimse : «Kendi eliyle bir vasiyetname yazıp da
iki şahsa  :  «$u yazdığım vasiyetnamemdeki şeylere şahit olunuz» diye onları i§hat etse vasiyeti muteber olmuş olur. Amma birisi namına başkası
tarafından yazılmış bir vasiyetname muteber olmaz.
83 - : Alâ hatarilvücut olan, yani : vücude gelmesi mutad bulunan bir mâdûm ile vasiyet caizdir. Binaenaleyh bir kimse, bağının semerelerinin bir
zata yaşadığı müddetçe vasiyet edebilir. Kezalik : bir kimse, malı bulunmadığı halde, terikesinin sülüsünü birine vasiyet edip de bilâhare mal
kazansa vefatmdaki malının sülüsüne mûsâ leh müstahik olur.
Kezalik : bir kimsenin hanesi veya bostanı olmadığı halde «Hanemi veya bostanımı fülân cihete vasiyet ettim» deyip de badehu bir haneye veya
bostana mâlik olsa vasiyeti sülüsünden olmak üzere muteber olur.
Fakat bir kimse, bir miktar nükudu mevcut olduğu halde ana işaretle «Bu malımın sülüsünü vasiyet ettim» dese veya ayandan diğer bir malına işaret
ederek : «Bu malı vasiyet ettim» dese de badehu o nükut veya ayn helak olsa vasiyeti bâtıl olur. Bilâhare kazanacağı mala şâmil olmaz. Çünkü
vasiyeti bu mevcut mala müteveccihtir. Bedaî.
84 - : Mahcur olan sefihin, yani : malını beyhude yere sarftan ve is raf ile, tebzir ile itlafından dolayı hâkim    tarafından hacr ve men edilen
kimsenin vasiyetine bakılır  :  Eğer hayırve salâh sahiplerinin    vasiyetleri gibi ise caiz olur ve illâ caiz olmaz.
Soyle ki : hac, keffaret gibi bir hayır cihetine veya fakirlere vasiyet etmesi muteberdir, tenfiz olunur. Bunu infazda kendisi için bir menfaat var dır.
Böyle olmayan vasiyeti ise tenfiz edilmez. Hindiyye, Reddi Muhtar.
(Böyle bîr mahcurun vasiyeti eimmei selâseye göre de caizdir. Şafiî fukahasi diyorlar ki : Bunun ibaresi sahih, sevaba ihtiyacı derkârdır. Bununla
beraber bu vasiyet, borcu edadan sonra tenfiz edileceği cihetle ga-rimlere de zarar vermez. Nihayetül'muhtaç.)
85 - : Vasiyetin şarta taliki veya bir kayit ile takyidi caizdir.
Binaenaleyh bir kimse : medyununa «Ben ölürsem zimmetindeki alacağım sana helâl olsun» veya «zimmetindeki alacağımdan birisin» dese vasiyet
olarak sahih olur. Amma «Sen ölürsen veya ben fülân yere gidersem üzerindeki alacağımdan berisin» dese sahih olmaz. Çünkü bu bir ibra oldu‐
ğundan muhataraya, yani: vücudı müterakkab olan mûduma taliki caiz değildir. Fakat : «Eğer zimmetinde alacağım var ise seni andan ibra ettim»
dese bu bir ibra olur, borçlu da borcundan kurtulur. Zira bu surette ibra, bir kâin şarta talik edilmekle caiz olur.
(Malikîlere göre bu talik ve takyit caizdir. Muayyen bir şey ile mukayyet veya muayyen bir şeye muallâk olan bir vasiyet, o şeyin zevaliyle bâtıl
olur. Meselâ : «Şu hastalığımdan veya şu yolculuğumda vefat edersem terikemden fülâna şu kadar meblâğ verilsin» diye yapılan bir vasiyet, o
hastalıktan ifakat bulmakla veya o yolculukta vefat etmemekle bâtıl olup hükümsüz kalır. Ebülberekât.)                             
86 - : Bir hayvan hamlinin infakı için vasiyet caizdir.
Şöyle ki bir kimse : «Malının sülüsü fülân şahsın atının karnındaki yavrusuna infak edilsin» diye vasiyet, o şahıs da mûsâ leh olacak kimselerden
olmak şartiyle kabul etse vasiyet, tamam olur. Amma red eder veya mûsî-den evvel ölürse vasiyet bâtıl olur.
Kezalik : fülân kimsenin hayvanına her ay şu kadar arpa infak edilsin, diye vasiyet sahih olup o hayvanın satılmasiyle veya ölmesiyle bâtıl olur.
Fülân kimsenin hayvanlarına alef parası olarak verilsin denilmesi de bu kabildendir. Bu suretlerde mûsâ bine temellük edecek, hayvanların sahibi
olur.                             
Amma : «Fülân şahsın hayvanlarına şu kadar arpa veya saman verilsin» diye yapılan vasiyet bâtıldır. Çünkü bu surette hayvan, müsâ leh olmuş
olur. Onun ise buna salâhiyeti yoktur.
87 - : Bir yabancının' memlûküne her ay şu kadar meblâğ infak edilmesi suretiyle vasiyet, caizdir. Bu vasiyet, o memlûkün satılmasiyle veya azat
edilmesiyle bâtıl olmaz. Hattâ bu memlûkün efendisi bu.mûsâ bih olan' meblâğdan bir şey üzerine sulh olup kendisi de icazet verse caiz olur. Fakat
azat edildikten sonra icazet verse bu icazeti bâtıl olur.
88 - : Bir kimse, kendi namına bir cariye azat--ve o cariyeye malının sülüsünden şu kadar meblâğ ita edilmesini vasiyet ettikte.cariye muayyen ise
her iki vasiyeti caiz olur. Amma muayyen değilse i'taka ait vasiyeti caiz olup mal itasına dâir vasiyeti caiz olmaz. Şu kadar,var ki vasiyet tefviz
ederek  :  «Dilersen o cariyeye şu kadar meblâğ ver» derse bu vasiyet de caiz olur. Çünkü böyle tahyir halinde meçhul için de vasiyet caizdir.
89 - : Vasiyet ettim tabiriyle olduğu gibi sadaka kıldım tabiriyle de vasiyet caizdir.   
Meselâ : Bir kimse şahitlere hitaben : «Siz şahit olunuz ki ben fülân için şu kadar meblâğ vasiyet ettim, veya : benim hanemin südüs hissesi fülân
kimse içindir» dese vasiyette bulunmuş olur.
Kezalik : «fülân zat için şu malımı ve fülân zat için de şu malımı vasiyet ettim» veya : «Fülân zat için hanemin rubunu sadaka kıldım» dese bu
sözleri vasiyet olarak caiz olur.
Amma «Vasiyet ettim ki benim mahmda fülânm şu kadar alacağı vardır, veya : «Benim hanemde fülânın südüs hissesi vardır.» dese bu ikrar sayılır,
vasiyetten madut olmaz.
90 - : Miktarda, adette hata edüse bile şayi surette zikr olunan veya kendisine işaret edilen şey hakkındaki vasiyet caiz olur.
Şöyle ki : bir kimse, şayian vasiyette bulunmakla veya vasiyet ettiği şeye işaret etmekle beraber anın mikdannı da söylese şayian zikr veya işaret
ettiği şey hakkında vasiyeti sahih olur, bu şey o söylediği mikdara muvafık olsun olmasın müsavidir.
Meselâ : bir kimse «Malımın sülüsü ki on bin kuruştur, fülâne vasiyet ettin» dediği halde bu sülüs yirmi bin kuruş olsa tamamen mûsâ lehe verilir.
Çünkü asıl müsemma «sülüsi maldır» bu ise bir şayi isimdir. Bunun yanında işaret lâğvdur. Bununla beraber «on bin kuruştur» sözü muhtaç ileyh
olmadığından anın söylenilmesine itibar olunmaz.
Kezalik : bir kimse «Fülân zata on bin kuruş vasiyet ettim ki malımın öşrüdür» dese terikesinin sülüsünden fazla olmamak şartiyle - müsâ lehe tam
on bin kuruş verilir, velev ki malının onda birinden noksan veya fazla olsun,
Kezalik : «Şu kese içindeki nükudumu ki bin kuruştur, vasiyet ettim» dediği halde kesenin içinde iki bin kuruş veya bir miktar altın veya mücevher
bulunsa, terikenin sülüsünden fazla olmamak şartiyle tamamen mûsa
lehe ait olur.



«Bütün koyunlarımı vasiyet ettim ki yüz adettir, denildiği halde koyunlar yüzden fazla bulunsa yine hüküm böyledir.
Kezalik : «Şu hanedeki hisselerim ki üçte bir nisbetindedir, fülân "zata vasiyet ettim» denildiği halde hisseler nısıf nisbetinde bulunsa, yine -
terikenin sülüsünden fazla olmamak üzere - tamamen mûsâ lehe ait olur. Velhâsıl, miktardaki bu hata, vasiyetin sıhhatine mani değildir. Bedaî,
Reddi Muhtar.
91 - : Cemi sıgasiyle yapılan bir vasiyetin iki üç şahsa verilmesi caiz olabilir.
Şöyle ki : bir kimse, malının, sülüsünü. Amrin oğullarına veya beş oğlu-, na vasiyet ettiği halde Amrin iki veya üç oğlu bulunsa bu sülüsün
tamamına bunlar müstahik olurlar. Adetâ mevcut ile maduma vasiyet edilmiş gibi olur. Fakat .«Fülânın oğullarına vasiyet edildiği halde anın bir
oğiu bulunsa bu, mûsâ'bihin yalnız yarısına müstahik olur. Çünkü cem'ın ekaîli ikidir. Vasiyet ise cemi hakkında yapılmıştır. Vasiyet edilen şeyi
yalnız bir şahsın almasına mûsînin rızası yoktur. Bedaî.
92 - : Bir şeyin aynini bir şahsa, müştemelâtından birini de diğer bir şahsa vas^e't caizdir.
Meselâ : boğazlanmış bir koyunun eti bir şahsa, derisi de başka bir şahsa, yahut henüz başaklı bulunan bir miktar buğday bir şahsa, bunun samanı
da diğer bir şahsa vasiyet edilebilir. Bu halde koyunu soymak ve buğdayı dökmek bu iki şahsa ait olur. Fakat koyun boğazlanmamış bulunursa
boğazlama ücreti et sahibine lâzım gelir. Çünkü tezkiye, et içindir.
Kezalik bir miktar susamın yağı birine, küsbesi de diğer birine ve yahut bir miktar sütün kaymağı birine, ayranı da başka birine vasiyet edilebilir.
Bu takdirde çıkarma yağ ve kaymak sahibine lâzım gelir.
93 - : Bir vasiyet red olunmadıkça kabulün tehiriyle bâtıl olmaz. Binaenaleyh bir kimse, bir akarını birine vasiyet ettikten sonra vefat
etmekle vârisleri terikesini aralarında taksim ettikleri halde mûsâ leh o beldede hazır ve taksime muttali olmakla beraber mûsâ bini talep etmeyip de
aradan bir kaç sene geçtikten sonra iddia etse dâvası dinlenir. Çünkü vasiyete bilâhare muttali olmuş olabilir.
94 - : Ma'siyete yardımı müstelzim olan vasiyetler bâtıldır.
Binaenaleyh bir kimse, vefatından sonra nâyihalar için üç gün taam verilmesini vasiyet etse sahih olmaz. Nitekim vefatından sonra nâsa ziyafet
verilmesini vasiyet etmesi de muteber değildir. Şu kadar var ki vefatında taam izhar edilerek teçhiz ve tâziyetle, uğraşacak kariplerine, dostlarına
it'am edilmesi hakkındaki vasiyeti terikenin sülüsünden caiz olur. Bu halde haneleri uzak, yani : bir günde gidip gelmesi gayri mümkün olan teçhiz
ve fa'ziyet sahipleri için o taamdan yemek helâl olur. Bunlar gerek fakir ve gerek zengin olsunlar.    
Nitekim ölecek bir hastanın akribası anın yanında bulunarak malından "yedikleri takdirde bakılır : Eğer bunlar vârislerden iseler yemeleri caiz
olmaz. Meğer ki bunların hizmet ve muavenetlerine muhtaç bulunsun, o halde bunlar o hastanın malından sair ailesi efradiyle beraber israf
etmeksizin yiyebilirler. Amma bunlar vârislerden olmadıkları takdirde hastanın emriyle malının sülüsünden yemeye müstahik olurlar. Hindiyye,
Hidaye, Dürri Muhtar.
(Sair imamlara göre de ma'siyete müeddî olan vasiyetler bâtıldır. Mak-bere yerinde mescit yapmak, nâmehremlerin ihtilâlim mucip olacak surette
mevlidi şerif okutmak gibi. Hâşİyei Düsuki.)                        /
95 - : Cenaze namazını fülân zatın kıldırması,    veya cenazenin fülân beldeye nakl edilmesi veya ölünün şu çeşit veya şu renk bir libas ile kefen-
lenmesi hakkındaki vasiyetler sahih değildir. Hattâ vasi, vârislerin icazetleri olmaksızın ölüyü vasiyet ettiği beldeye nakl ederek masarifte bulunsa
bunu zamin olur.
Kezalik bir kimsenin kendi hanesine defn edilmesi veya kitaplarının kendisiyle beraber defn olunması hakkındaki vasiyeti sahih değildir. Meğer ki
bu kitaplar, kimselerin anlayamayacağı veya nâsın ahlâkını ifsat edecek şeyler olsun.
Bir kabrin tatyin edilmesi veya bir kabir üzerine kubbe yapılması veya bir kabir üzerinde kur'an okuyacak zata şu kadar meblâğ verilmesi
hususundaki vasiyetler de mekruhdur.
96 - : Mûsînin mûsa bihi mûsâ lehe fühal temlikile vasiyet bâtıl olur. Binaenaleyh mûsî,  o mala bilâhare bir veçhile tekrar mâlik ol'duktan
sonra vefat eylese artık mûsâ leh bu malı alamaz. Çünkü bir şeyde temellük sebebinin tebeddülü o şeyin tebeddülü hükmündedir.
97 - : Mûsinin vefatından evvel mûsâ lehin vefatiyle veya mûsâ bihin helâkiyle de vasiyet bâtıl  olur.  Çünkü  vasiyetin     müstahikki,  ve  mahalli
kalmaz.
98 - :  Vasiyet edilen  malın hepsi de muttasıl surette istisna  edilse, meselâ : şu yüz liramı, yüzü de'müstesna olmak üzere vasiyet ettim denilse bu
vasiyet îmamı Âzam ile îmam Ebu Yusüfe göre caiz olup istisnanın hükmü kalmaz. Çünkü bu, haddi zatında rücu olmadığı gibi bir istisna da
değildir, istisnadan sonra müstesna minh olan şeyden bir miktar kalmak lâzımdır, bunda ise hiç bİF şey kalmamış oluyor. Fakat bu vasiyet, imam
Muhammede göre bâtıldır. Çünkü bu istisna sahih olup bir rücu demektir. Bedaî,
99 - : Mûsâ bih ile mûsâ lehi temin mümkün olmayınca vasiyet bâtıl olur.
Meselâ : bir kimse «bütün malı ile bir köle satın alınarak kendi tarafından azat edilmesini» vasiyet ettikten sonra vefat edip vârisleri icazet
vermeseler bu vasiyeti bâtıl olur. Çünkü bütün mal ile alınacak bir köle, sü-lüsi mal ile alınacak köleden başkadır. Terikenin sülüsiyle bu temin
edilemez. Kezalik :.şu kadar meblâğ ile bir köle alınarak azat edilmesi vasiyet edildiği halde terikenin sülüsü o meblâğdan noksan bulunsa vârisler
ziyadeyi müciz olmayınca vasiyet tenfİz edilemez.
Kezalik «Şu kadar meblâğ ile tarafımdan bir köle satın alınarak azat ediniz» diye yapılan vasiyet, o meblâğın bir kısmı telef olsa tenfiz edilemez.
Çünkü bu meblâğın bir kısmı telef olunca mûsâ bih olan köleyi satın almak mümkün olamaz.
Amma bir kimse, bir şahsa meselâ : yüz lira vasiyet ettiği halde bunun yirmi lirası zayi olsa o şahsa mütebaki seksen lirayı vermek lâzım gelir.
Çünkü bu takdirde mûsâ bihin bir miktarı zayi olmakla mûsa leh tebeddül etmiş olmaz.
Nitekim hac için yapılan vasiyet hakkında da hüküm böyledir. (143) üncü meseleye müracaat!
100 - : Müstahikkin cehaletine mebni vasiyet bâtıl olur.
Meselâ : bir kimse tarafından âlâsı birine, orta hallisi diğerine, âdisi de diğer birine vasiyet edilmiş olan mütefavet üç libastan biri zayi olup da
hangisinin libası olduğu bilinmediği gibi vârisler dahi : «Birinizin libası zayi olduğu halde hanginizin libası olduğu bilinmediğinden baki iki libası
size teslim edemiyeceğiz» deseler vasiyet bâtıl olur.
Nitekim tayin edilmeksizin iki şahıstan birine yapılan ,vasiyet de bâtlı-, dır. Fakat mûsâ lehler, tesnmühte bulunarak baki iki libası tesellüm
ederlerse bu vasiyet sıhhate avdet eder. Bu takdirde mevcut iki libastan âlâsının süîüsanı âlâ sahibine, diğerinin sülüsanı da âdi libas sahibine ait



olacağı gibi her iki libasın birer sülüsü de orta halli libas sahibine ait olur.
101 - : Cinayeti mukabilinde veli cinayete verilen veya borç mukabilinde satılan memlûk hakkındaki vasiyet bâtıl olur.
Şöyle ki : bir kimse : «Vefatımdan sonra vârislerim şu kölemi azat etsinler» diye vasiyet edip de vefatmdansonra o köle cineyette bulunmakla
veliyyi cinayete def edilse veya borç mukabilinde satılsa vasiyet zail olur. Meğer ki vârisler fidyesini versinler. Bu halde vasiyet bâtıl olmaz ve bu
fidye İltizamlarına mebni vârislerin mallarına ait olur. Amma böyle def ve feda bulunmadığı halde vasi, bu köleyi azat etse bakılır: Eğer cinayete
muttali olduğu halde azat ederse diyeti = ersi. tamamen kendi üzerine lâzım gelir. Amma muttali olmaksızın azat ederse o halde kölenin yalnız
kıymetini zamin olur. Çünkü vasiyet cani olmayan köle hakkında iken vasi, cani olan köleyi azat etmekle muhalefette
bulunmuştur.                                         
102 - : Mûsî, vasiyetinden sonra tecennün etse bakıhr : eğer cinneti, mutbik = bütün zamanını müstev'ib olup da altı ay kadar devam ederse vasiyeti
bâtıl olur. Bu müddet, imam Ebu Yusüfe göre bir ay, İmam Muham-mede göre bir senedir. Böyle olmazsa bâtıl olmaz. Çünkü vasiyet, vekâlet gibi
bir akdi caizdir. Bunun bekası için akde ehliyetin bekası muteberdir.
Kezalik : vasiyetten sonra vesveseye tutularak matuhen vefat etse vasiyeti bâtıl olur.
103 - : Mürteddin hali islâmındaki vasiyeti bâtıl olur. İmamı Azama göre bir mürtedin hali riddetinde vuku bulup bir müslümana nazaran sahih
olmayan vasiyeti de bâtıldır. Fakat hali riddetinde yapılmakla beraber bir müslümana göre sahih bulunan vasiyeti mevkuf bulunur. îslâma rücu
ederse nafiz olur, rücu etmeksizin ölür veya öldürülür veya darı harbs iltihakına hükm olunursa bâtıl olur. îmameyne göre ise mürteddin tasarrufatı
lühal sahihtir. Binaenaleyh intikal ettiği mîllet hakkında sahih olan bir vasiyet mürted tarafından yapılınca da sahih olur. Nitekim mürtedde
hakkında da hüküm böyledir. Hindiyye, Şürünbüîâlî, Reddi Muhtar.
fMalikilere göre vasiyetler, mûsînin, mûsâ lehin riddetleriyle bâtıl olur. Fakat mûsâ bihin riddetiyle bâtıl olmaz. Vasiyet edilen memlûkün irtadadı
gibi.
Mûsi, islâma rücu ederse ancak yazılı bulunmuş olan vasiyeti caiz olarak kalmış olur. Ebülberekât.) 227 nci meseleye müracaat!
104 - : Bir müslümanın gayri mütekavvim bir mal hakkındaki vasiyeti bâtıldır. Hamr veya hınzır gibi bir şeyi vasiyet etmek gibi.
105 - : Muayyen olan mûsâ bih ile vasiyet tekayyüt edip heiâkiyie bâtıl olur.
Binaenaleyh vasiyet olunan bir ayn veya muayyen bir nevî, mûsînin vefatından evvel helak olsa vasiyetin hükmü kalmaz. Velev ki mûsî bilâhare
bunların emsaline mâlik olsun.
Meselâ : bir kimse, bir takım koyunları olduğu halde : «Şu koyunlarımın sülüsünü vasiyet ettin» dese bu vasiyet zamanında mevcut bulunan
koyunlar hakkında muteber olur. Bu halde bu koyunlar o kimsenin vefatından evvel telef olsa veya tarafından satılsa vasiyet bâtıl olur. Velev ki
muah-haran başka koyunlar tedarük etsin.
106 - : Gayri muayyen mûsâ bih ile vasiyet tekayyüt etmez.
Binaenaleyh böyle bir mûsâ bih, vasiyet zamanında mevcut olmadığı halde mûsînin vefatı zamanında mevcut bulunsa vasiyet, sahih olmuş olur.
Meselâ : bir kimse hiçbir malı olmadığı halde malının sülüsünü vasiyet edip de vefatında bir miktar malı bulunsa bunun sülüsü hakkında vasiyeti
nafiz olur.
Kezalik koyunları bulunmadığı halde : «koyunlarımın sülüsünü vasiyet ettim» deyip de badehu bir miktar koyuna mâlik olduktan sonra vefat etse
bu koyunlar hakkındaki vasiyeti tenfiz ediîir.
107 - : Bir kimse, meselâ  : koyunları olmadığı veya var iken helak olduğu halde : «Fülân şahsa malımdan bir koyun vasiyet ettim» dese vefatında
mûsâ lehe orta halli bir koyun kıymeti verilir. Fakat malları, arasında koyun bulunursa vârisleri bu koyun ile bunun kıymetini vermek hususunda
muhayyer olurlar. Çünkü bu suretlerde mûsînin maksadı koyunun maliyeti olacağından" her halde vasiyeti sahih olur. Amma koyunları olmadığı
ve yahut yalnız bir koyunu bulunduğu halde  :  «Fülân için koyunlarımdan bir koyun vasiyet ettim» dese bu vasiyeti bâtıl olur. Kezalik koyunları
olmadığı halde anlara ve sair mallarına izafe etmeksizin- «bir koyun vasiyet ettim» denildiği surette de vasiyet bâtıl olur. Zira bü Suretlerde
mûsînin maksadı koyunun ayni olacağından ademine mebni vasiyeti muteber olamaz.
At, deve gibi hayvanat, buğday, arpa gibi hububat ve saire hakkında da hüküm böyledir. (83) üncü meseleye de müracaat!
108 - : Bir kimse, kendisine meyvası vasiyet olunmuş olan bir bahçeyi mûsînin vârislerinden satın alsa bey, caiz, vasiyet bâtıl olur. Fakat vasiyet
edilmiş olan gaile, süknâ ve hizmet gibi mücerret haklarda satış muamelesi caiz olmaz. Şu kadar var ki vârisler, bu haklar kendilerine kalmak
üzere mûsâ lehe bitterazi bir miktar mal verseler veya bu haklar mukabilinde bir miktar mal üzerine müsalfeha olsala* bu caiz olur. Hindiyye,

Haniyye. 
[53]

 
Vasiyetlerden  Rucua Dair Bazı  Meseleler :
 
109 - : Vasiyetler, birer akdi caizdir, birer akdi lâzım olmadıkları cihetle kendilerinden rücu = dönmek kabildir. Mûsînin mücerret icabiyle vasiyet
tamam olmadığından bu icabı iptale salâhiyeti vardır. Ancak «tedbiri mutlak» kabilinden olan bir vasiyetten rücu sahih değildir. Nitekim ileride
bildirilecektir. (Sair müctehitlere göre de tedbir sureti müstesna olmak üzere vasiyetlerden rücu, bil'ittifak caizdir. Tedbir suretinde ise ihtilâf
vardır. Bidaye-tül'müctehid.)
110 - : Vasiyetlerden rücu, sarahaten veya delâlete» olacağı gibi bazı hallerde zarureten de sabit olur.
111 - : Sarahaten rücu, vasiyetten dönmeye açıkça delâlet eden lâfızlardan biriyle sabit olur ki buna «rücuı kavi!» de denilir.
Meselâ : mûsî : «Ben fülân kimseye yapmış olduğum vasiyetimden rücu ettim» veya «ben o vasiyeti terk. ettim» veya «ettiğim her vasiyet
bâtıldır» yahut «Zeyd için vasiyet ettiğim mal, Amrindir» dese sarahaten rücu etmiş olur,
Kezalik : «Zeyde yaptığım vasiyet, vârisim Amrindir» denilmesi de bir rücudur. Bu halde diğer vârisler bilâhare mücîz olurlarsa Amr, mûsâ bihe
müstahik olur, mücîz olmazlarsa mâsâ bih, vârislere ait olur. Birinci mûsâ lehe aid olmaz. Çünkü onun hakkında vasiyetten rücu edilmiştir. Bedaî,
Dürri Muhtar.
112 - : Delâleten rücu, üç suretle olur ki buna «rücuı fi'lî» de denilir. Birincisi : mûsâ bibin'adı ve en büyük menfaatleri tebeddül edecek bir
veçhile değiştirilmesiyle olur. Vasiyet edilmiş bir koyunu kesmek, kumaşı biçip dikmek, demiri kılıç veya bakın leğen yapmak gibi.



İkincisi : mûsâ binde teslime mani olacak bir şey ziyade etmekle olur. Vasiyet edilen arsa üzerine bina yapmak, araziye ağaçlar, üzüm çubukları
dikmek gibi. Mûsâ bih olan bir hanenin binasını yıkmak, veya bu haneye badana vurmak, veya araziye yonca ekmek rücu değildir.
Üçüncüsü : mûsînin mülkünü izale edecek bir tasarruf ile olur. Mûsînin mûsa bihi başkasına satması veya hibe ve teslim etmesi, veya ayrılması
gayri mümkün veya mûteassir olacak surette başka bir şeye karıştırması gibi.
Satma ve hibe suretlerinde mûsî, bilâhare mûsâ bihe zira veya hibeden rücu misilli bir sebeple tekrar mâlik olsa da artık vasiyet hükmü avdet
etmez. Çünkü bu' avdet eden, bir mülk sayılır. Meğer ki- vasiyet, tedbiri mü-kayyede müteallik olsun.
113 - : Zarureten rücu, mûsâ bihin adının kendi kendine tegayyür et- mesi gibi bir suretle sabit olur.
Meselâ : mûslnin vefatından evvel mûsâ bih olan yas üzüm, kuruyup rezaki olsa veya mûsâ bih olan yumurtalardan kuluçka neticesinde civciv ler
çıksa zarureten rücu meydana gelir. Fakat mûsînin vefatından sonra vuku bulacak tegayyür ile rücu sabit olamayacağından vasiyet bâtıl olmaz, bu
tegayyür, gerek .mûsâ lehin kabulünden evvel ve gerek sonra olsun.
114 - : Vasiyeti mürseleden, yani : muayyen bir mala müteallik vasiyetten hem kavlen hem de fi'Ien rücu sahihtir.
Meselâ : bir kimse, muayyen bir hanesini birine vasiyet ettikten sonra bu vasiyetinden kavlen dönebileceği gibi bu haneyi satmak gibi bir veçhile
fi'Ien de dönebilir.
115 - : Vasiyeti gayri mürseleden, yani : sülüs, rubu, südüs gibi kesr ile vuku bulan bir vasiyetten fi'Ien rücu sahih olmayıp yalnız'kavlen rücu
sahihtir.
Meselâ : Bir kimse, malının üçte birini veya yansını vasiyet ettikten sonra bundan kavlen dönebilir Amma fi'Ien dönemez. Binaenaleyh mevcut
mallarının bir kısmını satsa veya başkasına hibe ve teslim etse de vasiyeti, vefatı anındaki mütebaki malının sülüsünden tenfiz olunur.
Kezalik bu surette mallarının bir kısmı helak olsa. veya bir kısmını istihlâk etse bakisinden vasiyeti tenfiz edileceği gibi mallarının tamamı helak
olsa veya tamamını istihlâk etse de badehu bir miktar mal kazandıktan sor. ra vefat eylese vasiyeti bu kazandığı malından tenfiz edilir. (106) ncı
meseleye müracaat!..
116 - : Tedbiri mukayyed kabilinden olan bir vasiyetten kavlen rücu sahhi olmayıp yalnız fi'Ien rücu sahihtir.
Meselâ : bir kimse «Ben şu hastalığımdan ölürsem fülân kölem azad olsun» diye vasiyet etse artık bundan kavlen dönemez. Fakat bu köleyi
satması sahih olduğundan bu veçhile fi'Ien dönebilir. Maamafih bu köleyi tekrar satın alsa vasiyetin hükmü avdet eder.
(Zahiriyye mezhebine göre bir kimse, her hangi bîr vasiyetinden döne-bilir, ancak vasiyet ânında mâlik olduğu memlûkünün azat olması
hakkındaki vasiyetinden asla dönemez. Meğer ki anı satmak, başkasına bağışlamak gibi temlik vecihlerinden biriyle mülkünden çıkarsın.
Kitabülmuhallâ.)
117 - : Tedbiri mutlak kabilinden olan bir vasiyetten kavlen rücu sahih olmadığı gibi fi'Ien rücu da sahih değildir.
Meselâ : bir kimse «her ne zaman ölürsem şu kölem azat olsun» diye vasiyette bulunsa artık bundan bilâhare ne kavlen, ne de fi'Ien dönemez.
118 - : Bir kimsenin iki vasiyetinden biri diğerine münafi olmasa ikisi de usulü dairesinde tenfiz olunu , fakat biri diğerine münafi olsa, bu bir rücu
mesabesinde olup muahhar olan vasiyet, mukaddem olan vasiyeti iptal etmiş olur.
Meselâ  : bir kimse «kölesinin satılmasını vasiyet    ettikten sonra azat edilmesini de vasiyet etse, birinci vasiyetini bozmuş olur. Çünkü satmak ile
azat etmek biribirine münafidir! Bedaî,
119 - : Bir kimse : «Fülân şahsa yaptığım vasiyet fülân zatadır» dese bakılır : Eğer bu vasiyet ânında o zat berhayat ise birnici vasiyetinden rü-cu
etmiş olur. Fakat o zat berhayat değilse bu, rücu sayılmaz. Çünkü ölü vasiyete mahal değildir. Fakat o zat, berhayat olup da sonra o kimseden evvel
vefat etse vasiyet bilkülliye bâtıl olup mûsâ bih vârislere ait olur.
120 - : Bir kimse, yapmış olduğu vasiyeti inkâr etse veya «Ben böyle bir vasiyet bilmiyorum» veya «ben böyle bir vasiyet yapmadım» dese bu bir
rücu sayılır. Çünkü bu inkâr, bir fesh, ve akde ademi rıza mânasındadır.
Fakat imamı Muhammede göre bu inkâr, bir rücu değildir. Zira vaki olan bir vasiyeti inkâr, bir kizbi mahz olduğundan bâtıldır, buna bir hüküm
terettüp etmez, nikâhı vakn inkâr gibi. Bedaî.
121 - :  Mûsinin «yapmış olduğum vasiyeti tehir ettim*  demesi, veya mûsâ bih olan libası yıkaması, veyahut mûsâ bih. olan kumaşı mücerred
biçmesi vasiyetinden rücu sayılmaz. Kezalik : «yaptığım her vasiyet haramdır, veya ribadır» demesi rucu değildir. Çünkü hürmet, vasiyete münafi
olmadığından rücua delil olamaz. Elbedaî.
122 - : Fuzulî olan bir vasiyet, teslim olunmadık bir hibeye müşabihtir. Binaenaleyh mal sahibi bu vasiyete icazet verse de kabletteslim
icazetinden rucu edebilir.
Şöyle ki : bir kimse, kendi yanında vedia olarak bulunan muayyen şu kadar kuruşu veya bir haneyi birine vasiyet edip o vedianın sahibi de o
kimsenin hayatında veya vefatından sonra bu vasiyete icazet vererek bunu mûsâ lehe teslim etse, bu bir hibe olarak caiz olur.
Fakat icazet verdiği halde henüz etmemiş bulunsa bu icazetinden dönerek teslimden imtina edebilir. Çünkü bu hibeye müşabih olduğundan teslim
bulunmadıkça lâzım olmaz.
Şayet bu vasiyete icazet verip de mûsâ bihi henüz teslim etmeden vefat etse - bu icazet, kendi tarafından yapılmış bir vasiyet gibi olacağından -

terikesinin sülüsünden sahih olur. Elbedaî, Reddülmuhtar, Hindiyye. 
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Vârislepin Vasiyetlere İcazetleri  :
 
123 - : Borç gibi şer manialardan biri bulunmaksızın bir ecnebiye te-rikenin sülüsüne kadar yapılmış olan vasiyetler,    vârisler mücîz olsunlar
olmasınlar sahih olur. Fakat vârislerden birine yapılan vasiyet, ne miktarda olursa olsun diğer vârisler icazet vermedikçe sahih olmaz.
124 - : Bir yabancıya terikenin sülüsünden ziyade vasiyet edilmiş olunca bakılır : Eğer vârisler, men yerüddü aleyh takımından olup da bu vasiyete
icazet verirlerse mûsâ leh, mûsâ binin, tamamına müstahik olur. Terikenin mütebakisi de vârislere ait bulunur. Amma icazet vermezlerse mûsâ leh,
sülüs mikdarından fazlasına müstahik olamaz.
Meselâ : vârisi yalnız bir kızından ibaret bulunan bir kimse, malının yansını bir şahsa vasiyet ettikten sonra vefat edip de kızı bu vasiyete icazet



verse terikesinin yarısı o şahsa, yarısı da kızına ait olur. Amma icazet vermese terikesinin sülüsü mûsâ lehe, sülüsanı da kızma ait olur.
Fakat vârisler men lâ yüreddü aleyh takımından olup da bu vasiyete icazet verirlerse kendi hisseleri mûsâ bihden baki kalan terike miktarından
itibar olunur, mütebakisi de beytülmâle ait olur. Amma icazet vermezlerse rnûsâ ieh, terikenin sülüs mikdariyle beytülmâle düşecek hisseden
mütebaki mikdarı alır, vâris, hissesinin yalnız bir sülüsünü gaip etmiş olur.
Meselâ : Vârisi yalnız zevcinden ibaret bulunan bir kadın malının yarısını bir ecnebiye vasiyet etmiş olup zevci de bilâhare buna icazet verse
terikesinin yarısı mûsâ lehe, diğer yarısı da müsavat üzere zevç üe beytülmâle ait olur. Fakat zfivc icazet vermezse terikenin on ikide altısı mûsâ
lehe, dördü zevce, mütebaki ikisi de v beytülmâle ait bulunur, demek ki sülüsten fazla olan vasiyet miktarı, yalnız beytülmâlin hissesinden çıkmış
oluyor.
(Vasiyetin beytülmâldem olmadığına ve beytülmâle ait hisseler hakkında icazet verilemiyeceğine kail olan müctehitlere göre bu meselede mûsâ leh,
terikenin-sülüsünden fazlasını asla alamaz.) (37) nci meseleye de müracaat.
125 - : Terikenin sülüsünden ziyade miktarı hakkında vârislerin icazetleri sahih olmak için vasiyetin mikdarına vâkıf olmaları şarttır.
Binaenaleyh vârisler, müverrislerinin vasiyette bulunmuş- olduğunu bilip de ne miktar şey vasiyet etmiş olduğunu bilmedikleri halde mûciz
olsalar, icazetleri caiz olmaz. Amma mûsâ binin mikdarını bildikleri halde İcazet verseler vasiyet tamam olur.
(Hanbelilere göre de nısıf, süîüsan gibi terikeden şayi bir cüz' ile yapılan bir vasiyete, vâris icazet verdikten sonra : «Ben malın az bir şey olduğunu
zan ederek böyle icazet verdim» dese sözü yeminiyle kabul olunur. Altı bin kuruşu üç bin kuruş sanmak gibi. Çünkü aza razı olmak çoğa rızayı
istilzam etmez. Fakat mal, zahir veya bu mala vârisin vukufu beyyine ile sabit olursa sözü kabul edilmez. Nitekim vasiyet edilen mal, muayyen bir
mebiâğ veya muayyen bir hane gibi bir şey bulunursa «terikenin bir çok şey olup vasiyete müsait olduğunu zan etmiştim» diye vârisin icazetinden
rücu etmek istemesi muteber değildir. «Mûsînin borcu var imiş ben onu bilmiyordum» demesi de böyledir. Çünkü icazet verilen şey malûmdur.
Onda cehalet yoktur, artık rücu sahih olamaz. Keşşafül'kına.)
126 - : Vasiyetlerde sülüs mikdanndan ziyadeye icazet vereceklerin teberrüa ehil olmaları şarttır. Binaenaleyh çocukların, mecnunların icazetleri
muteber değildir.
127 - : Vârislerin ziyadeye icazetleri, mûsinin vefatından sonra olmak şarttır.
Binaenaleyh mûsi daha hayatda İken vârislerinin icazetleri muteber olmaz. Çünkü muris vefat etmedikçe vârisler için bir hak sabit olmaz ki ica-
sçetleri muteber olsun. Bir de vârisler, mûsinin hatırına riayet etmek veya haşmetinden müteessir olmak sebebile icazet vermiş olabilirler. Mûsî
vefat etmiş bulunmalıdır ki icazetleri samimî, tesirden hâlî bulunsun Binaenaleyh vârisler, mûsinin hayatında icazet verdikleri halde vefatından
sonra bu icazeti red edebilirler. Şu kadar var ki i'tak gibi filhal hüküm ifade eden bir tasarruf, marazı mevt ile marîz olan kimseden sâdır olup da
vefatından evvel vârisleri tarafından icazet verilmiş bulunsa artık vefatından sonra bu icazet red edilemez. Bu halde a.zat edilmiş memlûk, terikenin
sülüsünden zait olan miktar için kazanç sahasına sevk edilemez.
(tbni Ebî Leylâya göre mûsînin hali hayatında da vârislerinin icazetleri muteberdir. Çünkü bu icazet, kendi haklarına müsadiftir.)
128 - : Malın sülüsünden zait miktar hakkındaki vasiyete, vârislerin bazıları icazet verse yalnız anların hisseleri mikdarında caiz olur. Yani bütün
vârislerin icazetleri takdirindeki hisseleri miktarından muteber bulunur.
Meselâ : bir kimse, malının yarısını bir şahsa vasiyet ettikten sonra iki oğlunu terk ederek vefat etmekle bunlardan yalnız birisi icazet verse,
terikenin tamamı on iki sehim itibar olunur. Bundan üç sehim, müciz olana, dön sehim mûcîz olmayana, bunun sülüsü ile beraber mucîzin
hissesinden olan bir sehim de ki cem'an beş eder, mûsâ lehe verilir,
129 - : Vârisleri iki oğlundan ibaret bulunan bir kimse, malının yansını bunlardan birine vasiyet edip de diğeri de icazet verse mûsâ leh olan oğlu,
terikesinin yarısını vasiyet cihetinden alır, yansını da İki kardeşe müsavat üzere mevrus olur.
Şayet bu kimse, malının yansını bir oğluna, yansımda bir ecnebiye vasiyet edip buna her iki oğlu da icazet verse terikesinin yarısı mûsâ leh olan
oğluna, yarısı da ecnebiye ait olur, mirasa mahal kalmaz. Çünkü vasiyetin tenfizi hakkındaki mania, vârislerin icazetleriyle zail olmuştur. Mebsutı
Serahsî.
130 - : Bir kimse, bütün emvalini bir yabancıya vasiyet ettikten sonra vâris olarak yalnız zevcesini terk ederek vefat etmekle bu kadın bu vasiyete
icazet vermese bütün terikenin südüsüne müstahik olur, bakisi de mûsâ lehe verilir.
Zevce yerinde zevç olup da bu vasiyeti mûcîz olmasa umum terikenin sülüsüne müstahik olur, mütebaki sülüsanı da mûsâ lehe verilir. (114) üncü
meseleye müracfeat!
131 - : Vârisler, mâlin sülüsünden ziyade olan vasiyeti, mûsînin vefatından sonca mûcîü olunca artık icazetlerinden rücu edemezler. Binaenaleyh
mûsâ bihi mûsâ lehe teslimden kaçmsalar kendilerine cebr olunur. Velev ki mûsâ leh, vâris veya katil bulunsun.
132 - : Marbîn İcazeti, iptidaen vasiyet gibidir.
Binaenaleyh mûsînin vârisi âkil ve baliğ olduğu halde marîz bulunsa da vasiyete icazet verse bakılır : Eğer bu marazdan ifakat bulursa icazeti sahih
olur. Amma o marazdan ölür, mûsâ leh de kendisine vâris bulunmazsa bu icazeti, vârislerinin icazetlerine mevkuf olmaksızın terikesinin
sülüsünden sahih olur. Fakat mûsâ leh, kendisinin vârisi bulunursa sair vârisleri mûcîz olmadıkça icazeti sahih olmaz.
133 - : Bir kimse, kendi vârisinin nikâhında bulunan cariyesini birine vasiyet ettikten sonra vefat edip de o vâris de bu vasiyete icazet verse bununla
nikâhı bâtıl olmaz.
134 - : Terikesi borca müstağrak olan kimsenin vasiyeti garimîerin icazetlerine mevkufdur. Çünkü vasiyet, borçtan muahhardır.
Binaenaleyh medyum müstağrakm vasiyeti, alacaklıları icazet vermedikçe sahih olmaz. Gayri müstağrak olan medyunun vasiyeti ise borç mik-.tan
çıkarıldıktan sonra baki terikesinin sülüsünden mutober olur. (30) uncu meseleye müracaat!                                                                          
135 - : Bir kimse, marazı mevtinde «kendisinden sonra başkasiyle evlenmemek üzere zevcesine bir miktar mal vasiyet edip vefatında zevcesi,
başkasiyle evlenmiyeceğini söylemekle vârisleri vasiyti tecviz ederek o malı kendisine teslim ettikten sonra başkasiyle evlense artık o malı, istirdat
olunamaz. Nitekim evlenmemek üzere kölesinin azat edilmesini vasiyet edip de o da vefatından sonra evlenmeyeceğini söylese azat olur, velev ki
bilâhare evlensin. Çünkü bu şartta evlenmemenin devamı lâzım değildir. Aksi takdirde evlenmemek şartı zevcenin ve kölenin  Ölümleri ânında

tahakkuk etmiş olur, o anda ise vasiyetin tenfizine mahal kalmaz. Mebsuü Serahsî, Dürri Muhtar, Abdurrahim Fetâvâsı. 
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Müteaddit Vasiyetlerden Hangilerinin Takdim Edileceğine Dair  Meseleler 
 
136 - : Müteaddit vasiyetler içtima edince bakılır : eğer terikenin sülüsü bunların hepsine kâfi ise veya kâfi olmadığı halde vârisler ziyadeye icazet
verirlerse hepsi de tenfiz olunur. Fakat bir kısmına kâfi olup vârisler. de mütîz olmazlarsa aşağıdaki meseleler veçhile muamele olunur.
137 - : Vasiyetlerde hukukullah ile muayyen hukuki ibad içtima edip terikenin sülüsü hepsine kifayet etmeyince bu sülüs bu iki kısım haklara
taksim olunur. Yoksa hukukullaha veya hukuki ibada müteallik vasiyetler takdim olunmaz. Bu surette hukukullaha ait kurbet cihetlerinden her biri
müstakillen kısmete girer, sonra bu kısmetler toplanarak bu cihetlerin ehem-mi mühimmine takdimen tenfiz edilir.
Meselâ : bir kimse, malının sülüsünü hac ile zekâtına ve fülân şahsa ve keffaretleri için vasiyet etmiş bulunsa vefatında terikesinin sülüsü dört kısma
ayrılır, sonra hac ile zekâta ve keffaretlere ait kısımlar cem edilerek bunların eh^mmi mühimmine takdimen tenfiz olunur. Yoksa haç ve zekât gibi
feraizi ilâhiyye, hakkı âdemiye takdim edilmez. Çünkü insanların ihtiyaçları derkârdır. Şu kadar var ki âdemi gayri muayyen olursa o halde kısmet
carî olmayıp aledderecat ekva olanlar takdim olunur.
Meselâ : bir kimse «malımın sülüsü haç ve zekâtım ile fakirlereAada-kadir» diye vasiyet etmiş bulunsa evvelâ hac ile zekâta ait vasiyeti infaz edilir,
sonra bir şey kalırsa o da fakirlere tesadduk olunur.
138 - : Hukukullaha müteallik muhtelif vasiyetler toplandıkta eri kuvvetlisi takdim olunur. Velev ki mûsî, bunu tehir etmiş olsun.
Binaenaleyh evvelâ hac ve zekât gibi feraize ait vasiyetler, sonra kef-Faretler, nezrler gibi vâciblere ait vasiyetler, daha sonra da nafile hac, nafile
sadaka gibi tetavvuat kabilinden vasiyetler tenfiz edilir.
139 - : Vasiyetler kuvvetçe mütesayi.    olduğu halde terikenin sülüsü hepsine müsait olmasa, vârisler de bunların hepsine veya bazısına icazet
vermese mûsînin takdim ettiği vasiyet takdim olunur. Çünkü bu takdim, mû-sînin ana ihtimamına delâlet eder.
Binaenaleyh müteaddit vasiyetlerin hepsi de farz veya hepsi de nafile olsa mûsînin takdim ettiğini evvelce tenfiz lâzım gelir.
Meselâ : bir kimse «malımın sülüsü ile üzerime farz olan hac eda ve §u kadar kuruş zekât tediye olunsun» demiş bulunsa evvelâ hac bedeli çıka- •
rılır,. sonra bakiyyesile zekât verilir.
İmam Ebu Yusüften bir rivayete göre hac zekâta takdim olunur, velev ki mûsî zekâtı takdim etmiş olsun. Çünkü hac bir ibadeti bedeniye
olduğundan bir ibadeti maliyye olan zekâttan evlâdır, imam Muhammede ve imam Yusüften diğer bir rivayete göre de zekât takdim olunur. Zira
zekâta kulların hakları taallûk eder, kulların hakları ise ihtiyaçlarından dolayı mukaddemdir.
(Şafiîlere göre farz olan hac ile sıhhat halinde nezr edilen hac, mütevef- . fanın vasiyeti bulunsun bulunmasın, sair borçları gibi bütın terikesinden
ifa edilir ve bu hac için bedel, mîkattan tutulur.)
140 - : Vasiyet hususunda evvelâ : keffareti kati, saniyen : keffareti yemin, salisen : keffareti zihar, rabian : keffareti iftar, hâmisen : nezr, sâdisen :
fitre, sâbian : uthiyye bittakdim tenfiz olunur. Çünkü bunlar bu tertip üzere biri birinden kuvvetlidirler. Uthiyye de nafileler üzerine mukaddemdir.
Sadakai fıtır da keffareti fıtırdan mukaddemdir. Çünkü sadakai fibrin vücubi haberi meşhur ile, keffare*: fıtr ise haberi vahit: ile sabittir. Haberi
meşhur ise daha kuvvetlidir. Bedâî.
141 - : Hukuki ibada müteallik vasiyetlerde takdim cari olmaz. Buhal-de müteaddit men khülhak mütesavîdir.
Meselâ : bir kimse, malının sülüsünü birine vasiyet ettikten sonra yine malının sülüsünü başka birine vasiyet edip de vârisleri iki sülüsün
verilmesine icazet vermeseler bir sülüs bu iki mûsâ leh arasında münasafeten taksim olunur, yoksa evvelki vasiyet takdim olunmaz. Meğer ki
mûsî, birinin takdimini sarahaten beyan etsin.
142 - : Yukarıdaki meselelerden müneccez ıtk ile tedbir ve muhabat halleri müstesnadır, bunlar her halde takdim olunur.
Şöyle ki : bir kimse, marazı mevtinde kölesini azat etse, veya bir kimse : «Ben öldüğüm zaman şukölem hürdür, veya şu hastalığım neticesinde
ölürsem şu cariyem azat olsun» diye tedbir suretinde vasiyette bulunsa veya bir hasta, bir malı hakkında birisi namına muhabatta bulunup o
hastalıktan ölse evvelâ bu vasiyetleri infaz edilir, sonra mûsâ .bihten bir şey kalırsa sair vasiyetlerine usulü veçhile sarf edilr.
Şayet müneccez ıtk ile muhabat içtima edip de terikenin sülüsü bunlara kifayet etmese İmamı Azama göre bakılır âğer muhabat, ıtkdan evvel
yapılmış ise muhabat takdim olunur. Ve illâ ikisi müsavi olur. îmameyne göre ise evvelce yapılmış olsun olmasın, her halde ıtk, muhabata takdim
edilir, çünkü ıtk, muhabattan kuvvetlidir. îmamı Azama göre ise muhabatta bir akdi zaman ile, yani : bir bedel ile istihkak hâsıl olmuştur. Itk ise
mücerret bir teberrüden ibarettir. Bu ıtk evvelce vaki olmadıkça muhabata takdim edilemez. Bir malın değer fiyatından noksana satılması bir muha-
battır.
Böyle müneccez veya muallâk bir surette olmayıp mutlak bir veçhile vasiyet edilen i'tak halinde ise bakılır : eğer bu, keffaretten dolayı vâcib
olan'bir i'tak ise keffaretler hükmünde olur. Böyle değilse tetavvuan hac, fakirlere tesadduk gibi sair nafile vasiyetler hükmünde bulunur. Bu gibi
vasiyetlerde ise fesh ve rücu vaki olabilir. Nitekim hükümleri evvelce beyan olunmuştur. Hindiyye, Reddi Muhtar, Bahri Raik.
(Zahirilere göre bir kimsenin sülüsi mali, vasiyet ettiği şeylere kifayet etmezse ilk evvel söylediği şeyden başlanır, sülüs bitinceye kadar sarf edilir,
bitince sair vasiyetleri bâtıl olur. Vasiyetlerde icmal bulunup mukaddem ve muahharı tayin edilmemiş olunca vasiyetlere hisse verilir. Elmuha

Hâl.
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Hayır Cihetlerine Ait Vasiyetlerin Tenfiz Suretler
 
143 - : Farz olan hacci ifa için bedel tutulması vasiyet edilmiş olunca bakılır :  eğer nafaka, yani hac için vasiyet edilmiş mal, kâfi ise mûsinin
beldesinden ve kâfi değilse kifayet edeceği mahalden itibaren bedelin râkib olarak hac etmesi lâzım gelir. Hattâ mûsînin beldesinden râkiben hacce
nafaka kifayet etmemekle bir kimse, «ben bu nafaka ile piyade olarak hac ederim» dese caiz olmaz.
Şayet nafaka, râkiben hacce kâfi iken bedel, mâşiyen hac ederek nafakanın bir mikdarım kendisi için tasarruf ve istibka etse nafakayı zamin olur.
Çünkü muhalefette bulunmakla mûsî için matlûp olan sevap hâsıl olmamıştır.
Kezalik nafaka yetişir olduğu halde vasi, mûsînin beldesinden başka bir yerden hac yaptırsa verdiği nafakayı zamin olur. Meğer ki mûsinin
beldesiyle o yere bir gün içinde daha gece olmadan gidip gelmek mümkün bulunsun.
144 - : Üzerine hac farz olduğu senede hacce gidip tle yolda vefat eden kimseye, tarafından hac ettirilmesini vasiyet, vacip "olmaz. Fakat hac farz



olduğu halde tehir edip de sonra hacce azimet eden kimse, yolda vefat ede-cek olsa tarafından hac ettirilmesini vasiyet etmesi üzerine vacip olur.
Binaenaleyh vasiyet edince nafaka kâfi ise beldesinden, değilse kifayet edecek mahalden hac ettirilir.
Şayet muayyen vatanı yok ise vefat ettiği mahalden ve müteaddit vatanı var ise Mekkei Mükerremeye en yakın vatanından hacettirilmesi lâzım
gelir.
145 - : Bir kimse, kendi beldesinden başka bir mahalden hac ettirilmesini vasiyet etmiş olsa, vasiyeti veçhile o mahalden bedel gönderilmesi lâzım
olur. Bu mahal, Mekkei Mükerremeye gerek yakın ve gerek uzak bulunsun. Şu kadar var ki üzerine vâcib olan şeyi, yani : kendi yurdundan hac
ettirilmesini terk etmekle âsim olur.  Nitekim nafaka kâfi olmadığı halde kendi yurdundan hac ettirilmesini vasiyet etmiş olduğu takdirde de
günahkâr olur.
146 - : Mûsi, Mekkei Mükerreme ahalisinden olduğu halde başka bir beldede iken vefat etse namına Mekkei Mükerremeden hac ettirilir. Fakat
Hacci kıran ile vasiyet etmiş bulunsa vefat ettiği beldeden hac ettirilmek lâzım gelir.
147 - : Bir kimse «malimin sülüsü ile veya malımdan şu kadar meblâğ ile hac ettiriniz» diye vasiyet etmiş olup da o malın sülüsü veya o meblâğ
müteaddit hacce kifayet eder oldukta bakılır : eğer yalnız bir hac ettirilmesini tasrih etmiş, ise o veçhile bir hac yaptırılıp geri kalan miktar,
vârislerine verilir. Amma tasrih etmemiş ise hepsi bir, senede olmak üzere müteaddit hac yaptırılır. Başka başka senelerde yaptırılabileceğine kail
olanlar da vardır. Fakat hayırlı bir işin tehire bırakılmaması evlâdır.
148 - : Hac için vasiyet edilmiş olan bir mal, mevlâsımn izniyle hac etmek üzere bir köleye verilse sahih olur. Şu kadar var ki bu halelden halî
olamıyacağı cihetle müstahsen değildir.
149 - : Bir kimse, bir miktar mal ile namına hac ettirilmesini vasiyet etrrfiş olunca bakılır. Eğer yolda selâmet mevcut ise vasiyeti veçhile hac
ettirilir. Fakat yolda selâmet mevcut değilse o mal, din âlimlerinin münasip görecekleri bir ciheti birre sarf olunur.
150 - : Bir kimse, hac için malının bir kısmım vasiyet etmiş olmakla vefatında vasi, terikesini vârisler ile taksim edip de hac için ifraz ettiği meblâğ,
kendisinin veya hacce gönderilecek bedelin elinde zayi olsa baki kalan terikenin sülüsünden o kimse namına kifayet edecek mahalden hac yaptırılır.
Hacce ait malın defeat ile helaki takdirinde de hüküm böyledir. Fakat terikede sülüsü hacce kifayet edecek miktar mal kalmazsa vasiyet bâtıl olur.
Nitekim mûsinin hacci için bizzat ayırmış olduğu muayyen mal, vefatından sonra zayi olduğu takdirde de vasiyeti bâtıl olup artık mütebaki
terikenin sülüsünden hac ettirilmesi lâzım gelmez. Çünkü mûsînin bittayin ifraz e'ttiği mal, helak olunca vasiyetini tenfiz kabil olamaz.
151 - : Bir kimse, malının sülüsünü keffareti salâtı için vasiyet etse, vasi, bu malı o kimseden usul ve füruundan olmayıp da müslim ve muhtaç"
bulunan sair vârislerine sarf edebilir. Fakat muayyen bir şahıs için vasiyet edilmiş olan bir keffareti salâtı, o şahıstan başkasına sarf etmek caiz de‐
ğildir.
152  - : Bir kimse,  vârisi olmayan torunlarına kefareti salâti  için şu kadar meblâğ verilmesini vasiyet etse emri veçhile bunlara verilir. Şu kadar
var ki bu, keffareti salât yerini tutmaz.
153 - : Bir kimse, keffareti salâtı için bir miktar meblâğ miskinlere vasiyet etmiş bulunsa bu meblâğı kendisinin vârislerine veya vârislerinden birine
sarf etmek caiz olur. Şu kadar var ki vârislerin muhtaç, baliğ, hâzır ve razı olmaları şarttır.
Binaenaleyh vârislerden bazıları çocuk veya gaip bulunsa veya hâzır olduğu halde gayri razı veya gayri muhtaç olsa bu veçhile sarf caiz olmaz.
Çünkü bu. vârislere vasiyet kabilinden olacağı cihetle icazetlerine tevakkuf eder.
154  - : Bir kimse, keffareti salât veya siyamı için vasiyet edip de te-rikesinin sülüsü bir takım mu'sir kimselerin zimmetlerinde bulunmakla va-sî, bu
malı o kimselere fidyeî salât veya siyam olarak terk etse caiz olmaz.
Belki bu malı onlardan evvelâ alıp sonra fidye niyetiyle kendilerine tesacl duk etmesi lâzım gelir.
Fakat bir kimse, malının sülüsü tesadduk edilsin diye emr ettikten son ra vefat edip de bir şahıs bu sülüsü gasp ederek istihlâk etmekle vasi, bt
sülüsü muîsir bulunduğu halde o gâsıba sadaka olarak terk etse caiz olur sadaka yerine geçer. Çünkü bu takdirde mûsinin vefatından sonra kabz bı
lunmuştur.
155 - : Bir kimse : «Mahram sülüsü vücuhi birre sarf edilsin» diye va siyet.etse bu mal, vasisi veya vârisi tarafından hayır ve bir itlâk olunaı « her
hangi bir mahalle sarf edilebilir. Hattâ vasi böyle bir sarfta bulunduk tan sonra vârisler, «sarf eylediğin vecihleri bize bildir» diye vasiyi muahezı
edemezler. Behcetül'fetâva.
156 - : Bir kimse, malının sülüsünü   amali birre = hayır işleri için va siyet etse bu mal, mahpushane gibi imar ve ıslahı vücuhi birden  olduğu
mütearef bulunmayan müesseseler, yaptırılmasına sarf edilemez.
Fakat bir vakfın imarına veya bir mescidin tenviratına sarf edilebilir. Amma bunların tezyinatına da sarf edilemez.
157 - : Bir kimse  «Malımın sülüsü fî sebilillâh vasiyet olsun» demiş bulunsa bu malın gaza işlerine sarfı lâzım gelir. Bununla beraber haccı
münkatıa, = yolda nafakası tükenmiş hacıya sarfı da caizdir
(Hanbelîlere göre «Allah Tealâ» veya «Resuli Ekrem» namına vasiyet caizdir. Bu halde mûsâ bih, âmmenin mesalihine sarf edilir. Neylülmeârib.)
158 - : «Fülân gahsm zimmetinde olan şu kadar kuruşum alınıp fülân mahalde bir çeşme yapılsın», diye vasiyet etmiş olduğu halde vefatından
sonra o şahsın iflâsına hükm edilse vasisi, müsait olduğu takdirde terikeden o miktar kuruş alarak o mahalde çeşme bina ettirebilir. Bence. Demek
ki bu vasiyet, o zimmetteki meblâğ ile tekayüüt etmiş olmuyor.
159 - : Bir kimse, marazı mevtinde malının sülüsünden fülân yerde bir çeşme yapılıp artık miktarı fülân zatlann rey eyledikleri şâhıslara verilsin»
diye vasiyet ve tenfizine birini vasî nasp etmiş bulunsa vasi, çeşmeyi bina ettikten sonra fazla kalan miktarı o kimsenin baliğ ve Eakir olan
vârislerine o zatlann reylerîyle verebilir. Behce.
160 - : Muayyen bir cihete, meselâ bir çeşme   yaptırılmasına vasiyet edilmiş olan bir mal, fauna kifayet etmezse başka cihete sarf edilmez. Belki
çeşme yaptırılmaya yetişeceği miktara kadar istirbah olunarak gailesi aslına ilâve edilir. Abdurahim Fetâvâsı.
161 - : Bir kimse: «Malımın sülüsü ile fülân mevsimde veya fî sebilîl-lâh nâsa bu verilsin» diye vasiyet etse caiz olup o sülüs, vücuhi birden birine
sarf olunur. Bu, imam Muhammede göredir ve müftabihtir. îmamı Azama göre böyle bir vasiyet muteber değildir. Dürri Muhtar.
162 - : Mekkei Mükerreme namına vaki olan bir vasiyet, Mekkei Mü-kerremenin fakirlerine masruf olur. Binaenaleyh bir kimse «Malımın sülüsü
Mekkei Mükerremeye vasiyet olsun» dese bu mal, Mekkei Mükerrerne-nin fukarasına sarfedilir. Fakat muayyen veya gayri muayyen bir mabet
namına vuku bulan bir vasiyet, o mabedin mesalihine sarf olunur.



Meselâ : Mûsî : «Terikemin sülüsünü beytülmakdise vasiyet ettim» dese bu sülüsü, beyti makdisin imaretine, kandillerine ve sair levazımına sarf
etmek lâzım gelir.
Kezalik : «Bir kimse : «Fülân mescide şu kadar kuruş sarf ve infak olunsun» diye vasiyette bulunsa bu, caiz olup o meblâğ, bu mescidin mesalihine
sarf edilir.                                                               .                  .
Alelitlâk mescit için vasiyetin cevazı îmamı Muhammede göredir. Ve anın kavline göre mûsâ bih olan meblâğ, mescidin masarifine tahsis edilir.
Bazı ulemaya göre ise mûsâ bih. o mescidin fakirlerine sarf olunur. Meselâ : camiüTezher namına vuku bulan vasiyet, bu camiin fakirlerine ait
bulunur,
163 - : Bir kimse, başka bir malı olmadığı halde hanesini mescit olmak üzere vasiyet edip vârisleri de mücîz olsalar o hane tamamen mescit yapılır.
Fakat vârisler mücîz olmazlarsa yalnız üçte biri mescit ittihaz edilir.
164 - : Bir kölenin muayyen bir mescidde hizmet ve müezzinlik etmesini vasiyet caizdir. Bu halde kölenin hazancı, nafakası çıkarıldıktan sonra
mûsînin vârislerine ait olur.
165 - : Bir hayvanın arkasını = rükûbünü bir kimse için tayin etmeksizin fî sebiîillâh vasiyet etmek bâtıldır. Çünkü bu vasiyet, vakıf mânasına
olduğundan caiz değildir. Bu mesele, îmamı Azama göredir. îmameyne göre ise "böyle bir vakıf hali hayatta caiz olduğu gibi ölümden sonraya
bü'izafe vasiyet suretiyle de caizdir. Bedaî.
166  - : Vasiyet edilen mahalde çeşme inşası mümkün olmasa tenfizine vasi olan kimse o çeşmeyi mümkün olan bir yerde    yaptırır, tayin edilen

meblâğdan bir şey artarsa onu da vârislere vermesi lâzım gelir. Behcet"l'-fetâvâ. 
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167 - : Bir kimse Akribama» veya «zevilkarabetime» veya erharm-ma» veya «zeviîerbamıma» yahut «ensabıma şu malımı, veya malımın sülüsünü
vasiyet ettim» dese mûsâ bih, o kimsenin akrabiyet gözetilerek gerek erkek ve gerek dişi olsun zi rahmi mahremlerinden en az iki şahsa verilmek
lâzım gelir. Çünkü vasiyette cemi sigası kullanıldığından bir şahıs, mûsâ bihe tamamen müstahik olamaz.
Bu vasiyetine o kimsenin her hangi vârisi dahil olamayacağı gibi ebe-veyniyle evlâdı da dahil olamazlar, velev ki ebeveyniyle evlâdı, rık veya
ademi islâmiyet gibi bir sebeple irsden. ımahrum bulunmuş olsunlar. Çünkü bunlar örfen akribadan sayılmazlar. Fakat o kimsenin vârislerinden
olmayan ced ve ceddesiyle evlâdının evlâdı dahil olurlar. Maamafih îmamı Azamdan bir rivayete göre bunlar da vasiyete dahil olmazlar. îmamı
Ebu Yusüfden de böyle bir rivayet vardır. Sahih olan da. budur. Çünkü ced, baba menzilesinde, evlâdın evlâdı dâ evlât mesabesindedirler. Bu halde
o kimsenin vârislerinden olmayan iki amcasîyle iki de dayısı bulunsa vasiyeti yalnız amcalanna ait olur. Çünkü amcaların karabeti daha ziyadedir.
Şayet bir amcasiyle iki dayısına bulunsa mûsâ bihin yarısı amcasına diğer yarısı da iki dayısına verilir. Çünkü vasiyet cemi sıgasiyle vuku
bulmuştur, ekalli cemi ise ikidir, artık bir amca nısıftan başkasına müstahik oîa,-maz. Binaenaleyh o kimsenin yalnız bir amcası bulunsa mûsâ bihin
yansı ana verilir, yarısı da vârislere red olunur. O kimsenin bir amcasiyle bir de ammesi bulunsa mûsâ bin bunların arasında münasafaten taksim
edilir. Fakat böyle mahremlerinden hiç -bir kimse bulunmasa vasiyeti bâtıl olur.
Bu veçhile bir vasiyet, başka birinin ekarip ve ensabı namına vuku bulursa vasiyete o şahsın ebeveyni ile evlâdı müstesna olmak üzere vârisleri de
dahil olurlar. Çünkü bu vârisler, mûsînin vârisleri değildir, ebeveyn ile evlâda ise, dediğimiz veçhile örfen karip adı verilmez.
168 - : Yukarıdaki mesele îmamı Azama göredir. İmameyne göre ise böyle bir vasiyete, islâmdaki ilk, babasına kadar müntehi olan her zî rahmi
mahremi dahil olur, bunda karip ile bait müsavi bulunur. Nitekim Aleviyye-ye veya Abbasiyye vasiyet edilse mûsâ bin, Hazret i Aliye ve Hazreti
Abba-sa ittisal eden her zata sarf edilir. Maamafih baba ile oğul ve mûsâ bihe vâris olan karipler, îmameyne göre de müstesnadır.
Şunu da ilâve edelim ki îmameynin bu kavli kendi zamanlarına göredir. Bilâhare aradan asırlar geçmiş olduğu için akribamn mikdarı artıp meçhul
bir halde kalmıştır. Artık vasiyet, meçhul bir kavme yapılmış olacağı cihetle sahih olmamak lâzım gelir. Bedayî. Hindiyye, Dürri Muhtar.
169 - : Yukarıdaki' tabirata : «Elakrebü fel'akreb» ibaresi ilâve edilirse bu tabiratın cemiyetine itibar olunmaz.
Binaenaleyh mûsâ bihe  kimsenin akribasından en karip olan müstahik olur. Ve bu vasiyete akreb olmak şartiyle hem mahrem-, hem de gayri
mahrem dahil bulunur.
Meselâ : Bir kimse : «Malımın sülsüünü el'akrebü fel'akreb akribama, veya zevil'erhamıma vasiyet ettim» dese bu sülüsü, bunlardan en karip olan
ihraz eder.
170 - : Karabet veya zî karabet veya zî nesep namına yapılan bir vasiyette, mûsâ bihin tamamını akrabiyet gözetilerek yalnız bir şahsa vermek
iktiza eder.
Meselâ ; Bir kimse «malımın sülüsünü sahibi karabetime, veya zi nesebime vasiyet ettim» deyip de bir amcasiyle iki dayısı bulunsa bu sülüs,
yalnız amcasına verilir.
«Fülânın karabetine, veya zi karabetine veya zi nesebine vasiyet ettim» denildiği surette de hüküm böyledir.
171 - : Bir zatın, âl veya kabile veya ehli beyti namına vuku bulan bir vasiyet^ o zata islâmiyet! İlk evel idrâk etmiş olan ceddi âlâsı canibinden
karabeti nesebiyyeleri olan kimselerin hepsine şâmil olur. Baba tarafından olan bu ceddi âlânın islâmiyete yetişmiş olması şart ise de kendisinin
müs-lim bulunması şart değildir.
Bu vasiyette akreb ile eb'ad,. erkek ile dişi,-müslim ile gayri müslim, çocuk ile büyük, zengin ile yoksul müsavidir, aralarında fark yoktur. Yani :
bunların ber hayat bulunanları bu vasiyete alesseviye dahil olurlar, velev ki gayri mahsur olsunlar.
Bu vasiyete o zatın babası, dedesi ve oğullan ve babası kavminden olan zevcesi de - mûsîye vâris olmamaları veya vâris oldukları halde diğer
vârislerinin icazet vermeleri şartiyle  dahil olurlar.
Fakat bu vasiyete o zat ile ceddi âlâsı dahil olmayacağı gibi o zatın kizirim ve kız karındaşinin evlâdı.ve anasının karipleri de dahil olmazlar.
Binaenaleyh bir kimse : «Şu malımı fülân zatın âline veya ehli beytine vasiyet ettim» dese bu vasiyeti, o zata.ceddi âlâsından itibaren münasebeti
nesebîyeleri olan kimselerin umumuna şâmil olur.
«Şu malımı kendi âlime, veya kabileme, veya ehli beytime vasiyet ettim» denildiği surette de hüküm böyledir.



171 - : Bir zatın cinsi veya haseb ve nesebi adına yapılan bir vasiyet, âl ve kabile namına yapılan vasiyetler hükmündedir.
Binaenaleyh bu vasiyet, o zata babası tarafından karabeti nesebiyyeleri olan kimselerin hepsine şâmil olur.
Meselâ : Bir kimse «Malımın sülüsünü kendi emsime veya kendi hasebime vasiyet ettim» dese bu sülüs, kendisine baba cihetinden karabeti olan
şahıslara verilir. Fakat bu vasiyet kendisinin kızlarının ve kız kardeşlerinin evlâdına şâmil olmaz. Çünkü bunlar, kendi babalarına nisbet olunurlar.
Meğer ki bunların babalan da o kimsenin kavminden bulunsun, o halde bunlar da vasiyete girerler.
Nitekim bir kadın «kendi cinsime vasiyet ettim» dediği surette evlâdı bu vasiyete girmezler. Meğer ki bu evlâdın babalan da analarının kavminden
bulunmuş olsun.
172 - : «Ehli adına yapılan bir vasiyet, yalnız zevceye ait olur. Çünkü ehl lâfzının zevceye ıtlaki, hem Örfen, hem de iûgaten sabittir.
Binaenaleyh bir kimse «malımdan şu kadar şey ehlime vasiyet ettim» dese bu vasiyeti yalnız zevcesine masruf olur. Bu takdirde başka vârisi
bulunmaz veya bulunduğu halde icazet verirse ve yahut kendisi .müslim oiup bu kadın kîtabiyye bulunursa rnûsâ bih olan mal bu kadına
verilir.             ,
Bu mesele, imamı Azama göredir. îmameyne göre bu vasiyet, mûsînin vârisi ve memlûkü olmamak" üzere tahtı infakında bulunan her şahsa
şâmil dir. Çünkü bir kişinin ehli, onun- infak ettiği kimselerdir. Şu kadar var ki «nemlûkler efendilerinin ehli sayılmaz. Elbedâyi.
173 - : Bir k-abilenin veya fahzuı oğulları adına    yapılan- bir vasiyet, hem erkeklere hem de kadınlara şâmil olur. Hattâ bu vasiyete o kabilenin
veya fahzın mevlel'ıtake ve mevlel'müvalâtı ile hulefası da dahil olurlar. Çünkü bu surette ebna - oğullar ile mücerret o kabileye veya fahza münte-
sib olanlar kasd olunur. Şu kadar var kî, bunîann kabili ihsa olmaları şarttır. Böyle olmazsa vasiyet bâtıl olur.
Bir kabileye yardım edeceğine onları kendi nefsi gibi müdafaaya çalışacağına yemin ile söz vermiş olan kimseye halîf denir. Cem'î : hulefadır.
174 - : Bir kimsenin oğulları adına yapılan vasiyette bakılır': Eğer o kimseden maksat, nâsdan bir şahıs1 olup ibnİ Şirin, ibni Ebî Leylâ gibi bir zatın
babası olmakla maruf ise bu vasiyet o kimsenin yalnız erkek evlâdına muhtes olur. Velev ki ağniyadan olsunlar. Amma nâsdan bir şahıs olmayıp
Benî Temim, Benî Zühre gibi bir kabilenin veya bir fahzm babası ise bu vasiyet yukarıdaki mesele veçhile p kabile veya fahz efradına şâmil olur.
Birinci takdire göre o kimsenin hem oğullan, hem de kızları bulunss îmamı Âzam ile îmam Ebu Yusüfe göre vasiyet yalnız oğullarına ait olur.
kızlarına şâmil olmaz. îmam Muhammede göre kızlara da şâmil olur. Çünkü oğul tabiri tağlip tarikiyle kızlara da şâmildir. îmam Azamdan da
böyle bir rivayet vardır.
Fakat o kimsenin yalnız kızları bulunsa bu vasiyet, onlara şâmil olmaz. Çünkü oğul lâfzının kızlara tenavülü yoktur.
O kimsenin yalnız bir oğlu bulunsa mûsâ bihin nısfını alır, nısfı da vârislere kahr. Bir de oğlunun oğlu bulunsa, îmamı Azama göre buna bir şey
verilmez, îmameyne göre ise diğer nısıf da buna verilir. Sahih olan îmamı Azamın kavlidir. Zira bir lâfz bir zamanda hem hakikate, hem de mecaze
hami edilemez. îmameyne göre ise hami edilebilir.
Bu kimsenin kızlariyle oğlunun oğullan bulunsa bunların hiç birine bir şey verilmez. Çünkü bu halde sulbî evlât, oğlan değil kızdır. Oğlan tabiri ise
kıza mütenavil değildir. Bu, îmamı Azama göredir. îmameyne göre ise bunlar bu vasiyette müşterek olurlar. Bu vasiyet, veledül'velede hami
olunur. Bedaî.
175 - :  Bir kabilenin veya fahzın evlâdı namına     yapılan vasiyetler, evlât ile beraber evlâdülevlâda da şâmildir. Çünkü bu surette evlât ile
mücerret o kabileye veya fahza mensup olanlar kasd edilir.
176 - : Muayyen bir zatın evlâdı adına yapılan vasiyetler, o zatın' evlâdı var iken ahfadına şâmil olmaz. Fakat evlâdı sulbiyyesi ber hayat
bulunmazsa oğlunun evlâdına şâmil olur, çünkü hakikat müteazzir olunca mecaza gidilir, amma kızının evlâdına asla şâmil olmaz.
«Fülânın veledine denildiği halde anın bir oğlu veya bir kızı bulunsa mûsâ bihin hepsine müstahik olur. Çünkü veled tabiri bire de, birden ziyadeye
. de şâmildir.
Binaenaleyh bir kimse : «Malımın sülüsünü Zeydin evlâdına vasiyet ettim» dese bu vasiyeti Zeydin erkek ve kız evlâdına şâmil olup bu sulüs-den
bunların erkeklerine ikişer, kızlarına birer sehm verilr. Hattâ bu va^ siyet, Zeydden olan hamle de şâmil olduğundan vasiyet ânmdan itibaren altı
aydan az bir müddet içinde doğacak çocuk da bu vasiyete dahil olur.
Amma Zeydin evlâdı suibiyesi var iken ahfadı vasiyete dahil olmaz. Meselâ hem kızları, hem de oğlunun evlâdı bulunsa mûsâ bihe yalnız kızları
müstahik olur. Çünkü bir lâfzı hakikate hami mümkün oldukça mecaza hami caiz olmaz. Fakat sulbi kızları da bulunmazsa mûsâ bih oğlunun
evlâdına  verilir.  Kızının  evlâdına  verilemez.
Bu mesele, îmarm Azama göredik îmam Muharnmedden bir rivayete göre kızının evlâdına da verilir. Çünkü bir insanın kızının evlâdı da kendisine
nisbet olunurlar. Nitekim Fâtımatüzzehra hazretleri Resuli Ekrem Efendimize izafe olunmaktadır. Ve Nebiyyi Zîşan Efendimiz Hazreti Hasan
Hakkında buyurmuşlardı.
Buna cevaben deniliyor ki : neseblerin valideler tarafından sübutü âde-ten mahcurdur. Bu cihetle kızların çocukları, kendi vasıtalariyle kızlarının
babalarına nisbet olunmazlar. Hazreti Fâümamn muhterem evlâdı ise bir teşriî ve ikram eseri olarak kendilerine mahsus olmak üzere Resuli Ekrem
Hasretlerine nisbet olunmaktadır. Bu nisbet, bir hadisi şerü! mealine nazaran bir istisna teşkil etmektedir.
177 - : «Vârisler» namına yapılan vasiyetlerde müverrisin mûsîden mukaddem vefat etmesi şarttır, tâ ki vârisler taayyün etsinler.
Meselâ : bir kimse : malımın sülüsünü fülân zatın vârislerine vasiyet ettim» dedikten sonra evvelâ o zat vefat edip badehu mûsî de vefat etse bu
sülüs, o zatın vârisleri arasında taksim olunur. Şöyle ki : vârislerden evlattan veya erkek ve kız kardeşlerden ibaret iseler bu mûsâ bihten
erkeklerine ikişer, kadınlarına da birer sehm verilir. Amma sair ashabı feraizden iseler her birine hisse irsiyyesi nisbetinde sehm verilir. Amma sair
ashabı feraizden iseler her birine hissei irsiyyesi nisbetinde sehm verilir.
Şayet bunlar ile beraber sair ashabı vesâyada mevcut olursa mûsâ bih, evvelâ adedi rüüs üzerine taksim edilir, sonra vârislere isabet eden sehimler
aralarında mezkûr vech ile iktisam olunur.
Bilâkis mûsî, müverristen evvel vefat ederse vârislerin ademi taayyünlerine mebni vasiyet bâtıl olur.
178 - : Bir kimse, malının sülüsünü bir şahıs ile beraber onun vârislerine veya akabine vasiyet etse, vasiyeti yalnız o şahsa ait olur. Çünkü .o şahıs
ber hayat oldukça, başkası onun vârisi veya akabi .adım alamayacağından âdeta o şahıs ile beraber maduma vasiyet edilmiş gibi olur.
Akab : bir kimsenin terk ettiği erkek ve kız evlâdiyle erkek evlâdının badel'vefat evlâdına ıtlak olunur. Kız evlâdının evlâdına ıtlak olunma.
179 - : Eshar = dünürler namına yapılan bir vasiyete, zevcenin dedesi, ve erkek, kız karındaşları, amcaları gibi zî rahmi mahremleri umumen dahil



olurlar. Şu kadar var ki mûsînin vefatı zamanında beynezzevceyn nikâhın bekası veya zevcenin ric'iyyen mu'tedde bulunması şarttır. Binaenaleyh
nikâh zail olmuş veya zevce bainen mu'tedde bulunmuş olursa zî rahmi mahremleri vasiyette müstahik olmazlar. Velev ki zevce, vâris olsun.
Meselâ bir kimse, «şu malımı eshanma vasiyet ettim» dese bu vasiyete menkûhe veya ric'iyyen mu'tedde bulunan zevcesinin bütün zi rahmi
mahremleri dahil olurlar.
Bir kimsenin kendi zevcesinin veya babasının, veya oğlunun veya herhangi bir zî rahmi mahreminin zevcesinin zî rahm olan mahremlerine (eshar) 
denir. Kain pederler, katin biraderler bu cümbdendir. Bedaî.
180 - : Bir zatın hatenleri damatları, enişteleri, dünürleri adına ya-pilan vasiyetler o zatın, kızlarının, hemşirelerinin ve sair zatürrahm olan
mahremlerinin zevcleriyle beraber bu zevçlerin bilumum zî rahmi mahremlerine alesseViyye şâmil olur. Ve bu huussta erkekler ile kadınlar ve
zevçlerin valideleriyle ceddeleri birbirine müsavi tutulur.
Meselâ : bir kimse «malımın sülüsünü hatenlerime vasiyet ettim» deyip de vefatında kendi kız kardeşlerinin ve bunların kızlarının ve ammesiyle
halasının zevçleri bulunduğu gibi bu zevçlerden her birinin de zî rahmi mah: remleri bulunsa bu ülüs, bunsların arasında müsavat üzere takîsm
olunur.
Maamafih bu surette de mûs)nin vefatı anında mezkûr kadınlar ile kocaları arasında nikâhın kıyamı şarttır.
Bir kimsenin kızının, hemşiresinin, ' ammesiyle halasının ve herhangi bir zatı rahmi mahreminin kocasına (haten) denri. Cem'i : ahtandır.
181 - : İhtiyacı müş'ir bir lâfz ile yapılan vasiyetler, mûsâ lehler kabili ihsa, yani mahsur olmasalar da sahih olur. Amma ihtiyacı iş'ar etmeyen
lâfızlar ile yapılan vasiyetler, mûsâ lehler kabili ihsa olmayınca bâtıl olur.
Meselâ : bir kimse «fülân beldenin yetimlerine veya müslümanların fakirlerine şu kadar meblâğ vasiyet ettim» dese vasiyeti sahih olur. Velev ki o
beldenin yetimleri gayri mahsur bulunsun. 
Amma «müslümanîara veya sülâlei tâhireye veya Hâşim oğullarına vasiyet ettim» dese bu, sahih olmaz. Çünkü bu zatların ihsası mümkün
olmadığı gibi bu lâfızlar da ihtiyacı müş'ir değildir.
imam Ebu Yusüfe göre kitap ve hisap bulunmadıkça sayılmaları kabiî olmayan bir cemaat, gayri mahsur, kabili ihsa olmayan bir kavim demektir,
imamı Muhammede göre adetleri yüzden ziyade olunca gayri mahsur, gayri kabili ihsa sayılırlar.
182 - : Yetimler, âmâlar, kötürümler, eramil namına yapılmış vasiyetlerde bakılır ; eğer bunların ihsası kabil ise fakirleriyle zenginleri, erkekle-
riyle kadınları müsavat üzere vasiyete dahil olurlar. Fakat ihsası kabil değilse vasî, mûsâ bihi bir sadaka mahiyetinde olarak bunların fakirlerinden
dilediğine verir. Çünkü kabili ihsa    olmayınca hepsine    temlik    müteazzir olur. Bu tabirler ise ihtiyaca delâletten hâli değildir, artık vasiyet,
böyle bir sadaka mâhiyetinde olmak üzere tashih edilmiş olur.
Meselâ : bir kimse «malımın sülüsünü Zeydin veya fülân sokağın yetimlerine vasiyet ettim» dese bunlar sayılabilecek miktarda olduklarından bu
sülüs aralarında müsavat üzere olunur. Fakat «fülân memlettetin yetimlerine veya eramiline vasiyet ettim» dese bunların sayılması kabil olmayacağı
cihetle vasiyet edilen mal, bunların fakirlerinden münasip görülenlerine dağıtılır.
imamı Âzam ile imam Ebu Yusüfe göre bunlardan birine, ikisine vermek de caizdir. Çünkü bu mal, mahza rızayı hak için vasiyet edilmiştir. Bir
fakire verilmesiyle de bu maksat hâsdolur. İmam Muhammede göre ise en az iki fakire verilmedikçe caiz, yani vasiyet ifa edilmiş olmaz. Zira mûsâ
lehler cemi olarak zikr edilmiştir, cem'in ekalli ise ikidir. Bu halde mûsâ bi-hin bu iki fakire müsavat üzere verilmesi lâzım gelir. Bedaî, Dürri
Muhtar.
Eramil tabiri, Hanefîlere göre dul kalmış kadınlara ıtlak olunur. Dul kalmış erkeklere şâmil değildir. Bunun erkeklere ıtlakı ya müşakele veya
letaifi şi'riyye kabilindendir. Yoksa lügat itibariyle değildir. Fakat İmam Şafiîye göre erkeklere de şâmildir. Elbedaî.
183 - : Ulema, fukaha, kurrai kur'an, ve ehli hadis namlarına yapılan vasiyetler sahih olup müşabih bunların fukarasına sarf olunur. Çünkü böyle, bir
vasiyette her ne kadar mûsâ lehler kabili ihsa değilse de bu isimler istimalen ihtiyacı iş'ar eder, yüksek dinî ilimler ile uğraşanlar, kazanç yollarına
sülük edemiyecekleri cihetle ihtiyaç erbabından sayılırlar. Binaena-leyhböyle bir vasiyet, sahih olmuş olur.
184 - : Ulema namına yapılan bir vasiyet, tefsir, hadis, fıkıh âlimlerine şâmil olduğu gibi itikadı vacip olan mesaili kelâmiyyeyi öğrenip öğreten
zatlara da şâmildir.           
Fukaha namına yapılmış bir vasiyet de şer'î olan mesaili feç'iyye ile uğraşan zatîara şâmil olacağı gibi şer'î meselelerden velev üç meseleye edil-lei
tafsiliyyesiyle infaz nazara muvaffak olan zatlara da şâmil olur. Çünkü bu iki kısım zevattan her biri fukahadan sayılır.
Ukalâ adına yapılan bir vasiyet de zâhd ve tekva ile muttasıf olan âlimlere masruf olur.
185 - : Fukara ve mesâkîn namına vasiyet olunan mal, (171) inci meselede beyan olunduğu üzere yalnız bir fakire, bir yoksula sarf edilebilir.
Müteaddit fakirlere sarf edilmesi efdaldir. Fakat mûsî, bir cemaate işaret ederek «Malımın sülüsünü şu fukaraya vasiyet ettim» demiş olsa bu sülüsü
bir fakire sarf etmek caiz olmaz. Kezalik muayyen bir beldenin fukarasına vasiyet edilmiş bir malı, başka bir beldenin fakirlerine vermek de îmamı
Azama göre caizdir. Fetva dâ bu veçhiledir. Fakat mûsînin tayin ettiği beldenin fakirlerine vermek efdaldir. tmam Muhammede göre ise başka
belde Fakirlerine sarfı caiz, değildir. Hindiyye,
Bir kimse, malının meselâ sülüsünü fakirlere vasiyet ve tenfizine bir zatı vasî tayin edip musırren alâ isaihi, yani : vasiyetinde sabit kadem olarak
vefat ettikten sonra vârisleri bu malı vasinin izni olmaksızın fukaraya tevzi etse vasî, bunu kabul etmeyip terikenin sülüsünü-alarak fakirlere sarf
edebilir. Netice Fetâvası.
186 - : Bir zatın cîranr = komşuları namına yapılan vasiyet, o zâtin hanesine meskenleri bitişik olan kimselerin hepsine alesseviyye şâmil olbr,
bunların mâlik ile müstecir, müslim ile. gayri müsüm, erkek ile dişi, çocuk ile büyük, hür ile rakifc olmaları arasında fark yoktur.
Bu vasiyete dul kadınlar da dahil olur. Çünkü bunların süknasi kendilerine nisbet olunur. Amma zatüzzevc olan kadınlar dahil olmaz. Zira bunlar
süknaca kocalarına tabidirler.
Binaenaleyh bir kimse : «malımın sülüsünü komşularıma vasiyet ettim» dese bu sülüs, o kimsenin ikametgâhına meskenleri bitişik- olan kimselerin
umumuna seviyeten taksim edilir. «Fülân zatın komşularına vasiyet ettim» denildiği surette de hüküm böyledir.
Eu mesele, îmamı Azama göredir. Çünkü mutlak civar = komşuluk, ikametgâhları biribirine bitişik olan kimseler arasında tahakkuk eder. Nitekim
şüf'a da bunların arasında carî olur. îmameyne göre ise bu yasiyet, bunlar ile beraber sair komşulara da şâmil olur. Şöyle ki : bir mahallede oturup
bir mescitte toplanan, bir cemaat teşkil eden kimselerin hepsi de nâs arasında ciran = komşu sayılır. Bedaî. (Malikilere göre böyle bir vasiyete,



haneleri muttasıl olanlar Sahil olacakları gibi karşı taraftaki hanelerde bulunanlar da dahil olur. Elverir ki arada pek geniş olmayan bir sokak, veya
cadde bulunup ırmak gibi, çarşı gibi bir şey bulunmasın.. Bu vasiyete komşu olan erkekler ile beraber zevceleri de dahil olur.
Ebülberekât.)                                           
(Şafiîlerç göre de her taraftan  kırk hanede bulunan komşu sayılır. Bir hadisi şerifde Duyurulmuştur. (îmam ahmetten bir rivayete göre kırk diğer
bir. rivayete göre de otuz hane dahil olur. Mûsâ bih bu hanelere taksim edilir. Her hsineye isabet eden miktarda o hanede oturanlara tevzi olunur,
çünkü mutlak surette vuku bulan bir izafet, müsavat iktiza eder. KeşşafüFkına'.)    
187 - : Muhtelif kardeşler, kendilerine yapılan vasiyete müsavat üzere müstahik olurlar.          
Meselâ bir kimse, malının sülüsünü vârisi olmayan kardeşlerine vasiyet edip de kendisinin iki liebeveyn, iki lieb, iki de liüm kardeşi bulunsa bu
sülüs, altı hsseye ayrıhr. Fakat o kimsenin babası veya evlâdı bulunmadığı cihetle liebeveyn ve liüm kardeşleri vârisi bulunsalar lieb kardevşleri bu
sülüsün yalnız üçte birine müatahik olurlar. Elbedaî.
188 - : Marizler namına yapılan bir vasiyet, mecnunlara da şâmil olur.                                                     
189 - : Bir kimsenin hem mu'tikî, hem de mutekî bulunduğu halde ma-Iınan bir kısmını, meselâ : sülüsünü mevalisi namına vasiyet etse muteber
olmaz. Çünkü «neva!» lâfzı müşterek olduğundan o kimsenin maksadına ıttıla' mümkün olmaz. Meğer ki vefatından evvel tayin etsin. Bu surette
manianın zevaline mebni vasiyet sahih olur.
Bu vasiyete, mûsînin gerek sıhhat ve gerek hastalık halinde azat etmiş olduğu memlükleriyle bunların erkek ve dişi evlâtları dahil olurlar. Bu azat
etme, ister vesiyetten evvel ve ister sonra vuku bulmuş olsun.
Fakat bu vasiyete, mûsînin müdebberleri, ümmehaü.evlâdı dahil olmayacağı gibi mevleratakası ve bunun evlâdı bulundukça mevlelmüvalâtı da
dahil olmaz.
îmam Ebu Yusuf e göre bu vasiyet, müdebberler ile ümmehab evlâda da şâmil olur. Çünkü velâye istihkakın sebebi bunlarda da mevcuttur, imamı

Azama göre ise bunlar badel'mevjt raevalîden iseler de indelmevt mevalîdeı değildirler. Hindiyye, Dürri Muhtar, Reddi Muhtar. 
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Terikenin Sülüsiyle Yapılan Vasiyetler
 
190 - : Vasiyetlerde terikenin sülüsünden ziyade olan miktar, vârisle rin ademi icazetleri halinde bâtıl olur. Binaenaleyh bir kimse malının hepsim
birine, sülüsünü de diğer birine vasiyet etmiş olduğu halde/vefatında vârisleri bu ziyadeyi mûcîz olmasalar terikenin yalnız sülüsü bu iki mâsâ leh
arasında münasafaten taksim olunur. Yoksa birincisi diğerinden ziyade hissd*1 alamaz. Çünkü zaid mikdar, vârislerin icazet vermemelerine mebni
bâtıl olduğundan her iki mûsa lehe terikenin sülüsü vasiyet edilmiş olur. Bu, İmamı Azamın kavlidir. Sahih olan da budur. îmameyne göre ise bu
sülüs, dört hisseye ayrılır, birinci mûsa lehe. bunun üç Behimi,, diğerine de bir sehimi verilir. Çünkü mûsî, birinci mûsâ lehe, ikinci mûsâ lehin üç
misli hisse verilmesini kasd etmiştir.
Fakat vârisler icazet verirlerse terikenin tamamı bitarikilmünazaa dörde bölünerek bunun bir rub'u mûsâ leh bissülüse, üç rub'u da mûsa leh bükülte
verilir, imamı Azamdan esah olan bir kavle göre bu halde terikenin sülüsam, mûsâ leh bilkülle ait olur, sülüsü de bununla mûsâ leh bissülüse
müsavat üzere verilir. Çünkü terikenin sülüsünden fazla kısmında kimsenin münazaası yoktur. Sülüsünde ise bu iki mûsâ lehin münazaaları müsavi
olduğundan hisseleri de müsavi olmak iktiza eder. Binaenaleyh mesele, altıdan tashih edilip bundan beş sebim mûsâ leh bilkülle, bir sehira de mûsâ
leh bissülüse verilir. Elbedaî. Kezalik bir kimse, birine malının sülüsünü, diğer birine de nısfını veya sülüsamnı vasiyet eylemiş olduğu surette de
vârislerin icazetleri lâhik olmazsa malın sülüsü bu iki mûsâ leh arasında nısfiyet üzere taksim edilir, esah olan da budur.
191 - : Müteaddit vasiyetler toplanıp da bunlardan hiç biri münferiden terikenin sülüsü üzerine zaid olmadığı halde heyeti mecmuası zaid olunca
bakihr : varisler ziyadeye icazet verirlerse vasiyet olduğu gibi tenfiz olunur. Amma icazet vermedikleri takdirde vesay asahipleri malın sülüsüne
zarp olunarak her birine hissesi nisbetinde bu sülüsden sehim verilir. Bu esas üzerine aşağıdaki meseleler tDferrü' eder.
192 - : Bir terilenin sülünü bir şahsa, südüsü de diğer bir şahsa vasiyet edilmiş olduğu takdirde bakılar : eğer vârisler icazet verirlerse terike altı
sehime ayrılır, bundan iki sehim sülüs sahibine, bir sehim südüs sahibine, mütebaki üç sehim de vârislere verilir. Fakat vârisler icazet vermezlerse
terikenin sülüsü bu iki şahıs arasında eslüsen = ikili birli taksim edilip iki sehim sülüs sahibine, bir sehm de südüs salibine verilir. Bu halde mesele,
dokuzdan tashih edilip üçü bu iki şahsa, altısı da vârislere ait olur.
193 - : Bir terikenin sülüsü bir şâhsa, rub'u da diğer bir şahsa vasiyyet edilmiş olunca bakılır  : Eğer vârisler icazet verirlerse mesele,  on ikiden
tashih edilerek dört sehim sülüs sahibine, üç sehm rubu sahibine, be§ sehm de vârislere verilir, icazet vermedikleri takdirde İse dört sehm sülüs
sahibine, üç sehm de rubu sahibine verilir. Bu halde mesele, yirmi birden tashih edilip yedisi bu iki şahsa, on dördü de vârislere ait olur.
194 - :  Bir terikenin sülüsü bir şahsa, rub'u diğer bir şahsa, südüsü üe başka bir şahsa vasiyet edilmiş olunca bakılır  Eğer vârisler mûcîz olurlarsa
mesele, on ikiden tashih edilip bundan dört sehm sülüs sahibine, üç sehm rubu.  sahibine, iki sehm südsü sahibine, mütebaki üç sehm de ârislere ait
olur. Mûcîz olmadıkları takdirde ise mesele, yirmi yediden tashih edilip bundan dört sehm sülüs sahibine, üç sehm rubu sahibine, iki sehm südüs
sahibine, on sekz sehm'de vârislere verilir.
195 - : Bir terikenin sülüsü bir şahsa, nısfı da diğer bir şahsa vasiyet edilmiş olunca bakılır ; Vârisler icazet verirlerse terikenin sülüsü sülüs
sahibine, yarısı da nısıf sahibine, baki bir sehm de vârislere verilip mesele altıdan tashih edilir. Fakat icazet vermezlerse terikenin sülüsü o iki şahsa
müsavat üzere ait olur. Bu halde mesele, yine altıdan tashih edilerek, birer sehm bu şahıslara, dört sehm de vârislere verilir. Çünkü vârisler mûcîz
olmayınca sülüs miktarından zaid olan mikdar lâğv olup yalnız terikenin sülüsü vasiyet edilmiş gibi olur. Bu, İmamı Azama göredir. îmameyne
göre ise bu takdirde terikenin sülüsü beş sehm itibar olunup bundan üç sehm nısıf sahibine, iki sehim de sülüs sahibine ait olur. Çünkü iki mûsâ
lehden birinin fazla alması mucize matlûptur. Bu halde mesele, on beşten tashih edilmek lâzım gelir gelir, beşi iki mûsâ lehe, onu da vârislere
verilir.  (179) uncu meseleye müracaat!.
196 - : Bir terikenin rub'u bir şahsa, nısfı da .diğeı bir şahsa vasiyet edilince bakılır : Eğer vârisler icazet verirlerse terikenin dörtte biri rubu
sahibine, ikisi nısıf sahibine, baki biri de vârislere ait olur. Fakat mûciz olmazlarsa terikenin sülüsü, İmamı Azama göre yedi sehme ayrılıp bundan
üç sehim rubu sahibine, dört sehim nısıf sahibine verilir, mütebaki sülüsan da vârislere ait olur. Bu halde meselenin yirmi birden tashih edilmesi



lâzımdır. îmameyne göre ise terikenin sülüsü bu iki şahıs arasınd eslâsen taksim olunup iki sehime nısıf sahibine, bir sehim de rubu sahibine verilir,
çünkü nısıf, rub'un iki mislidir. Elbedaî, Elmebsut.
imamı Azama göre müteaddit mûsâ lehlerden bazılarına terikenin nısfı, sülüsam veya tamamı gibi sülüsünden zaid miktarı vasiyet edilmiş, vârisler
de mûcîz bulunmamış olunca bu mikdar sülüsden fazla itibar olunamaz, o veçhile mûsâ bihe zarp olunur. Binaenaleyh böyle bir vasiyette nısıf ile
rubu' cem olsa bu nısıf, sülüs itibar olunup mesele, şu veçhile on ikiden tashih edilip yediye red edilir : Bu halde terikenin yedi sehme ayrılıp
mütebaki sülüsam da on dört se-him itibar olunarak mesele yirmi dört senimden tashih edilir.                   
197 - : Yukarıdaki meseleler hükmünden muhabat, seaye, vasiyeti mür-sele .müstesnadır. Yani vârisler, mûcîz olmadıkları halde mûsa leh bü'ek-
serin, mûsa leh bissülüsden ziyade hisse alması bu üç şeyde carîdir.
Meselâ : bir kimse üç yüz lira kıymetinde olan dükkânının yüz lira mukabilinde Zeyde ve altı yüz lira kıymetinde bulunan hanesinin de iki yüz lira
mukabüinde Amre satılmasını vasiyet edip de vefatında bunlardan başka malı olmadığı gibi vârisleri de mucîz olmasalar terikesinin sülüsü olan üç
yüz lira, bu iki mûsa leh arasında eslâsen = ikili birli taksim olunur. Şöyle ki : o dükkan, Zeyde iki yüz liraya satılıp kıymetinden yüz lira vasiyet
olarak tenzil edilir. O hane de Amre dört yüz liraya satılarak kıymetinden iki yüz lira tenzil olunur ki bu bir muhabat meselesidir.
Kezalik bir kimse, biri üç yüz lira, diğeri de altı yüz ura kıymetindeki iki memlûkünü marazı mevtinde azad edip de bunlardan başka malı olmadığı
gibi vârisleri de ziyadeye icazet vermeseler malının sülüsü birinci mem-lûke, süîüsam da ikinci memlûke vasiy.et edilmiş sayılarak terikenin sülüsü
o veçhile aralarında eslâsen taksim edilir. Bu halde birinci memlûkün mec-canen azad olup kıymetinin sülüsam olan iki yüz lira için say' etmesi =
kazanç sahasına atılması lâzım gelir. îkinci memîûkün de sülüsü meccanen azat olup kıymetinin sülüsam olan dört yüz lira için çahşması icap eder
ki bu da bir seâye meselesidir.
Kezalik : bir kimse, bütün malları dokuz yüz .liradan ibaret olduğu halde üç yüz lirasını Zeyde, altı yüz lirasını da Amre vasiyet edip de vârisleri
icazet vermeseler, bu malların sülüsü Zeyd ile Amr arasında eslâsen taksim olunarak yüz lirası Zeyde, iki yüz lirası da Amre verilir ki bu da bir
vasiyeti mürsele meselesidir.
198 - : Bir kimse,, «malımın sülüsü Zeyd ile Amr ve Bekir arasında vasiyettir» dese bu sülüs üç sehme ayrıhr.
Kezalik : «Sülüsi malım, Zeyd ile Amr beyninde vasiyettir» dediği halde Amr vefat etmiş- bulunsa Zeyde bu sülüsün nısfı verilir. Çünkü iki müf-
ret arasındaki «beyne» kelimesi tansifi icap eder. Hattâ mûsi, csülüsi malım
Zeydin beyniyle =  arasiyle..» deyip de sükût etse yine bu sülüsün yalnız nısfı Zeyde verilir.
Fakat «sülüsi malım Zeydin evlâdiyle Amrin evlâdı beyninde vasiyettir» deyip de Amrin evlâdı "bulunmasa bu sülüs tamamen Zeydin evlâdı
arasında taksim olunur. Çünkü iki cem arasında .«beyne» kelimesi tansifi icap etmez.
199 - : Bir kimse, malının sülüsünü üç aded ümmi veîediyle fukara ve mesakin için vasiyet etse bu sülüs beş sehme ifraz edilerek üç sehmi. bu
ümmi veledlere, birer sehmi de fukara ile mesâkine verilir.   -
Nitekim malının sülüsünü bir şahıs ile fukara ve mesâkine vasiyet eylediği surette de bu sülüs eslâsen taksim olunur. Bu, imamı Azama göredir,
îmam Ebu Yusuf e göre nısfiyyet üzere taksim olunup yansı o şahsa, yarısı da fukara ile mesâkine verilir. Çünkü bunlar bir zümredir. îmam
Muhammede göre de beşe taksim olunup bir hissesi o şahsa, dört hissesi de fukara İle mesâkine verilir. Çünkü fukara ve mesâkin tabirleri cem
olduğundan bunlar en az dört sayılırlar.
Bu hâdisede mûsînin iki kısım ümmehati evlâdı bulunup bir kısmı hali hayatında iken azad edilmiş bulunsa vasiyeti, vefatiyle azad olacak
ümme hati evlâdına sarf olunur. Fakat vefatiyle azad olacak ümmehati evlâdı bulunmazsa vasiyeti, hali hayatında iken azad edilmiş olan ümmehati
evlâdına sarf edilir. Dürrül'muhtar, Eîbedaî,
(Şafiîlerce muayyen bir şahıs İle fukara namına yapılan bir vasiyette o şahıs bir fakir gibi sayılır. Velev ki zengin bulunsun. Bir kavle göre bu şahıs,
fukaraya mukabil olarak mûsâ bihin yansına müstahik olur. Diğer bir kavle göre kendisine dört fakir ilâve edilerek mûsa bibin beşde birini alır,
"liğer bir. kavle göre de dörtte birini alır. Çünkü «fukara» tabiri en az üe  fakire ıtlak olunur.)
200 - : Vârisler, terikeden şu kadarın, meselâ? sülüs mikdarımn fülân şahsa vasiyet edilmiş olduğunu .ikrar ettikten sonra, «hayır şu diğer şahsa
 vasiyet edilmiştir» diye ikrarlarından rücu etseler buna itibar olunmaz, vasiyet evvelki şahsa ait olmuş olur.
201 - : Vârisler, sülüsün fülân şahsa ait olduğuna şahadet edip bunu kendisine verdikten sonra bunun başka bir şahsa aidiyetine şahadette
bulunsalar bu rüculan muteber olmaz. Şu kadar var ki ikinci şahsın hakkını* zayi etmiş olduklarını ikrar etmiş olacakları cihetle ana da o sülüs
mikda-nnı zamin olurlar. Çünkü kendi aleyhlerindeki ikrarları sahihtir.
Fakat bu sülüsü henüz birinci şahsa teslim etmemişler ise şahadetleri ikinci şahıs hakkında kifayet eder, evvelki vasiyet hakkındaki şahadetleri bâtıl
olur. Bu takdirde töhmet, mündefidir, kendilerinden zamanı iskat maksadiyle böyle şahadette bulunmuş olduklarını sanmaya mahal yoktur. Meb-
sutı Serahsî.
202 - : Bir müteveffanın terikesi vârisleri arasında kısmet olunduktan sonra bunlardan biri müverrisinin sülüsi malını fülân kimseye vasiyet etmiş
olduğunu ikrar etse bu ikrarı yalnız kendi hakkında sahih olur. Binaenaleyh yalnız kendi hissei irsiyyesinjn bîr sülüsü ifraz olunarak o kimseye
verilir.          
Meselâ : Zeyd ile Amr, müteveffa   babalarının altı yüz liradan ibareti olan terikesini aralarında böldükten sonra Zeyd, «Babam malının sülüsünü
fülân zata vasiyet etmişti» diye ikrar etse hissesi olan üç yüz liradan yüz lirayı ayırarak o zata vermesi lâzım gelir.
gayet müteveffanın oğullarından biri bu veçhile ikrarda bulunduğu halde diğer bir şahıs çıkıp da : «Müteveffa malının sülüsünü bana vasiyet
etmişti» diye dâva ve biîbeyyine isbat etse bu oğul un ikrarı bâtıl olur. Çünkü bu sülüs, hâkimin hükmiyle başkası için sabit olduğundan artık
mukarrün lehe bir şey kalmamış olur. Mebsut, Dürri Muhtar.
203 - :  Bir kimse, cebren kısmet olunabilir bir malının, meselâ.:  şu kadar dirhem veya dînar veya ağnamının sülüsünü vasiyet edip de badehu
bunların sülüsanı telef olduktan sonra vefat etse baki sülüs, terikeden hariç olduğu takdirde tamamen mûsâ lehe verilir.
Meselâ : üçte biri vasiyet olunan otuz koyunun yirmisi telef olup da mütebaki on koyun, mûsînin terikesinin üçte birinden fazla bulunmasa tama-'
miyle mûsâ lehe verilir.
Cinsleri müttehit olan mekîlât,.mevzunat ve melbusatta da hüküm böyledir. Fakat cebren kısmet olunamayan bir malının, meselâ nevileri müte-
favit bulunan libaslarının veya kölelerinin sülüsünü vasiyet edip de bunların sülüsanı telef olduktan sonra vefat eylese mûsâ lehe yalnız mûsâ



binden baki kalan kısmın sülüsü verilir. Haniyye, Hindiyye, Dürri Muhtar, Reddi Muhtar. 
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Terikeden Cüz' Sehm, Nasip Gibi Bir Şey Verilmesiyle Yapılan Vasiyetler1:
 
204  - : Mûsâ bihin mechûliyeti, vasiyetin sıhhatine mani değildir.
Binaenaleyh bir kimse : «Mâlînden bir cüz* veya bir nasip, veya bir taife veya bir mikdar gibi gayri muayyen bir şey vasiyet etse caiz olur. Bu
halde o kimse, bununla ne mikdar şey kasd ettiğini hayatında iken söylemiş bulunursa âna itibar olunur, 'söylememiş -bulunursa vefatından sonra
vârisleri diledikleri mikdar şey verirler. Çünkü bu tabirlerin aza da, çoğa da ihtimali vardır. «Malımdan bir şey, veya mallarımın bazısını vasiyet
ettim» denilmesi de bu hükümdedir.
205 - : Bir kimse, : «Malımın bir sehmini fülân zata vasiyet ettim» dese bu, terikenin südüsünden fazla olmamak üzere vârislere ait sehimlerin en
a2ina masruf olur. Ve bu sehimlere ilâve edilir.
Meselâ bu veçhile vasiyette bulunan kimsenin bir zevcesiyle bir oğlu bulunsa vefatında mûsâ lehe bir sümün hisse verilir, ve bu hisse sekiz sehme
ilâve edilir, terikenin dokuzunda biri mûsâ lehe, biri de zevceye, mütebakisi de oğula verilir. Bu îmamı Azama göredir. Diğer bir kavle göre bu
halde mûsa lehin hissesi südüs mikdarından az olamaz. Diğer bir kavle göre de böyle bir vasiyet vukuunda vârislere denilir ki mûsâ lehe dilediğiniz
mikdar bir şey veriniz. Adeta terikeden lâalettayin bir cüz' vasiyyet edilmiş gibi olur.
Imarneyne göre ise bu halde mûsâ lehe terikenin sülüsünden ziyade olmamak üzere vârislerden en az alanın sehmi    kada'r bir şey verilir. Şayet"
sülüsden ziyade olursa vârislerin icazet vermemeleri takdirinde sülüs niik-darına red olunur. Hindiyye, Bedaî, Dürri Muhtar.
206 - : Bir kimse vârisi olmadığı halde malının bir sehmini vasiyet etse terikesinin yarısı mûsâ lehe, diğer yarısı da beytülmâle ait olur. Çünkü bu
surette vâris bulunmadığından sülüsden ziyadeye mani yoktur.
Vârislerden birinin nasibi misliyle yapılan vasiyette o misi, vârislerin isimleri üzerine ziyade kılınır :
Meselâ : Bir kimse «Oğlunun nasibi mislini birine vasiyet etse, oğlu bulunsun bulunmasın, bu vasiyeti caiz olur. Binaenaleyh iki oğlu bulunsa mûsâ
lehe terikenin üçte biri verilir. Bir oğlu bulunup da mücîz olursa ya-riâi verilir, amma mûcîz olmazsa üçte birinden fazla verilemez.
Kezalik : «Kızının nasibi mislini». vasiyette bulunsa bakılır : Eğer bir kızı var ise icazeti takdirinde mûsâ lehe terikenin yarısı verilir, ademi icazeti
takdirinde üçde biri verilir. Ve eğer iki kızı var ise mûsâ validesine, on sehim oğluna, beş sehim de mûsâ lehe verilir.
207 - : Bir kimse, validesiyle bir oğlu bulunduğu halde bir kız nasibi mislini vasiyet etse terikesi on yediden tashih edilerek iki sehim validesine, on
sehim oğluna, beş sehim de mûsâ lehe verilir.
Çünkü evvelâ farizaların mahreci tashih olunup sonra mûsa lehe tahsis edilen nasip bu mahrece ilâve edilir, ve kesri mucip olduğu surette her bi^
rinin hissesi ayrıca taz'if olunur. Bu meselede mahreç altıdır, iki buçuk kız nasibi ilâve edilince sekiz buçuk olur, bu da taz'ıf edilince on yedi eder.
208 - : Bir kimse, bir oğlu ile bir kızı bulunduğu halde bir şahsa kızının nasibi mislini vasiyet etse terikesi dörtten tashih edilerek iki sehmi oğluna,
birer sehmi de kıziyle mûsâ lehe verilir.
Kezalik : Bir kimsenin bir zevciyle üç müteferrik kız kardeşi bulunduğu halde bir liüm kız kardeşi nasibi mislini vasiyet etse terikesinin onda biri
mûsâ İehe ait olur. Şöyle ki mesele, dokuzdan tashih edilir, bir liüm kız kardeş sehmi de ilâvesiyle ona çıkarılır, bundan 3 sehim zevceye, 4 senim
ana baba bir kardeşe, -birerden 3 sehim de baba bir kız kardeş ile ana bir kız kardeşe ve mûsâ lehe verilir.
209 - : Bir kimse, bir kıziyle asabadan bir kız kardeşi bulunduğu halde bir şahsa bir kız nasibi mislini vasiyet etse mûsâ lehe terikenin rub'u verilir.
Bunlar gerek icazet versinler ve gerek vermesinler. Bir kız nasibi vasiyet etse terikenin sülüsü verilir. îcazet versinler vermesinler. Hindiyye Çünkü
bir kız nasibi kardeşiyle bulununca üçte birdir, bir misli ilâve edilince mesele dörtten olmuş olur. Misi denilmeyince bu ilâve yapılmamış oluyor.
210 - :Bir kimse, bir şahsa oğlunun veya kızının nasibini vasiyet etse bakılır : eğer oğlu veya'kızı var ise bu vasiyet caiz olmaz. Çünkü bunların
nasibi başkasına verilemez. Fakat bunlar mevcut değilse bunların mirasları mikdarını vasiyet etmiş olacağından caiz olur.
Nitekim oğlu veya kızı bulunsun, bulunmasın, bunların nasipleri mislini vaâiyet etmesi de caizdir. Çünkü bir şeyin misli o şeyin gayridir. O halde
mûsâ lebe bu nasip verilir. Şu kadar var ki terikenin sülüsünden zait olursa bu ziyade vârislerin icazetlerine mevkuf bulunur.
Meselâ mûsînin iki oğlu olsa da bir şahsa bir oğlunun nasibi kadar bir şey vasiyet etmiş bulunsa terikesinin sülüsam iki oğluna, sülüsü de o şahsa ait
olur. Bir oğlu bulunsa terikesinin sülüsü rnûsâ lehe. ait olur, oğlunun icazeti takdirinde mûsâ lehe bir südüs daha verilir. Yani : terikesi oğlu ile

mûsâ leh arasında nısfiyet üzere bölünür. Hindiyye, Reddi Muhtar. 
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Borç İkrarı Suretiyle Yapılan Vasiyetler 
 
211 - : Bir kimse, vârislerine hitaben «Fülân şahsa borcum vardır, anı tasdik ediniz» dese o şahsın terikeden sülüs mikdarı hakkında tasdik edilmesi
lâzım gelir. Çünkü bu halde ası! borç, ikrar ile, mikdan da vasiyet tarikiyle sabit olmuş olur.
Şayet o kimse, vârislerine karşı böyle emr etmekle beraber bir takım vasiyetlerde bulunmuş olsa vefatından sonra terikesinin evvelâ sülüsü mûsâ
lehler için,, sülüsani da vârisleri için tefrik edilir. Çünkü malûm olmayan borç, vasiyet ve miras gibi malûm olan haklara müzahim olamaz.
Sonra vârisler ile müsâ lehlere : «Bildiğiniz miktar borç tasdik ediniz*-denilir. Bu halde vârislerin ikrar edecekleri mikdar kendileri için tefrik
olunan sülüsandan alınıp baki bir şey kalırsa kendilerine verilir. Mûsâ lehlerin ikrar edecekleri mikdarda kendileri için ayrılan sülüsden alınıp
geriye bir şey kalırsa kendilerine bırakılır.
Meselâ : terike yüz yirmi lira olsa bunun kırk lirası vesâya sahiplerine, seksen lirası da vârisler için ayrılır! Sonra vesâya sahipleri borç mikdan-nm
yirmi lira olduğunu tasdik etseler mezkûr kırk liranın yirmisi borç sahibi için alınıp mütebaki yirmi lira kendilerine bırakılır. Veya vârisler, borç
mikdarımn otuz lira olduğunu tasdik etseler mezkûr seksen liradan otuzu alınıp baki elli lira kendilerine terk edilir.
Şayet mûsa lehlerin veya vârislerin ikrar ettikleri borç, kendilerine isabet eden mikdara müsavi olsa o halde kendilerine hiç bîr şey terk olunmaz.
Musa bihin mikdan terikenin -sülüsünden noksan olduğu takdirde ise mûsa lehlerin ikrar edecekleri borç, kendilerine isabet eden vasiyet hisseleri
nisbetinde olarak kendilerinden alınır.



212 - : Yukarıdaki mesele mucebince kendisine terikenin sülüsü Vasiyet edilmiş olan kimse, bir mikdar borç ikrar edip varisler de borcun bu
mikdar olduğunu tasdik etseler, o mikdarm bir sülüsü bu mûsa lehden, sülüsanı da vârislerden alınır.; Fakat vârisler, mûsâ lehi tekzip edip de anın
ikrar ettiği borçtan ekalli itiraf etseler, bu surette ittifak ettikleri mikdarm sülüsü mûsâ lehden, s,ülüsam da vârislerden alınıp zait miktar da ayrıca
mûsâ lehden alınır.
Şayet alacak iddia eden şahıs vârisler ile vesâya sahiplerinin ikrar ettikleri mikdardan ziyade alacak iddiasında bulunsa vârisler ile mûsâ lehlerden
her birinin ademi ilme. yani : borcun iddia edilen mikdarda olduğunu bilmediklerine yemin ettirilmesi lâzım gelir.
213 - : Br kimse, vârislerine hitaben : «Her kini benden bir şey iddia ederse veriniz» dese buna itibar olunmaz. Fakat «vasi verilmesini münasip
görürse ı veriniz» derse bu bir vasiyyet olarak malının sülüsünden muteber olur. Çünkü bu surette de her ne kadar mûsâ leh meçhul ise de vasiyyet.
tefviz suretiyle yapılmış olduğundan sahih bulunmuştur.
Bir kimse, vârislerine «Fülân şahıs benim malımdan ne iddia ederse sâdıkdır» demiş olunca bakılır : Eğer o şahsın malûm bir mal hakkında dâvası
sebk etmişse o mal, terikenin hepsinden muteber olarak kendisine ve rilir. Fakat böyîe bir dâvası sebk etmemiş ise - bilâhare vuku bulacak
iddiasına mebni - kendisine bir şey verilmesi lâzım gelmez.
214 - : Bir kimse, bir yabancı şahıs ile vârisine veya katiline bir mal, meselâ: terikesinin sülüsünü vasiyyet etmiş olsa vefatında o şahıs-bu sülüsün
nısfını alır, tamamını alamaz. Çünkü vâris ile katil de esasen vasiy-yete ehildirler. Binaenaleyh diğer vârislerin icazeti takdirinde bunlar da diğer
nısfı alırlar. Bir kavle göre bu halde bu sülüsün tamamı o şahsa aitolur. Çünkü vâris ile katil vasiyyete mahal değildirler. Maamafih, bu kavi,
mercuhdur.
Fakat bir kimse, bir yabancı ile beraber vârisine bir borç veya bir ayn ikrar etse bu ikrarı ne vârisi hakkında,-ne de o yabancı hakkında sahih olmaz.
Çünkü bu ikrar, yabancı ile vâris arasında müşterek bir alacağı ihbardan ibaret olduğundan vâris hakkında' bâtıl olunca şeriki hakkında da bâtıl
olur. Vasiyyet ise iptidaen temlik olduğu cihetle vâris ve katil hakkındaki temlikin butlanı, yabancı hakkındaki temliki iptal etmez.
Şu kadar var ki mukarrün leh olan vâris, o yabancıya borç olduğunu tasdik ederse terikeden kendi hissesine düşen mikdardan bir nisbet dahilinde o
itiraf ettiği borcu ödemesi lâzım gelir, ikrar bahsine müracaat!..
Bu ikrarın böyle sahih olmaması îmamı Âzam 'ile îmam Ebu Yusüfe göredir. îmam Muhammede göre yabancı hakkında sahilidir. Binaenaleyh ikrar

edilen borç veya aynin yarısını o ecnebiye vermek lâzım gelir. Bcda-yî, Dürri Muhtar. 
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Marizlerin Vasiyyetlerine Dair Bazı  Meseleler 
 
215 - : Hükmünü filhal icap edip teberru mânâsım mutazammın bulunan tasarruflarda akid hali muteberdir. Binaenaleyh bu tasarruflar âkidin hali
sıhhatinde vaki olursa bütün emvalinden,  marazı mevti halinde vuku bulursa emvalinin sülüsünden tenfiz olunur.
Meselâ : bir kimsenin memlükünü azat etmesi veya birisine muhabatta veya hibede bulunması veya bir şeyi zamin olması hali sıhhatinde vaki
olunca bütün emvalinden, hali marazında vuku bulunca da emvalinin sülüsünden muteber olur. Bundan yalnız menfaatlere ait teberruler
müstesnadır. Nitekim beyan 'olunacaktır.
Fakat mâbadelmevte muzaf olup hükmün.ü badelmevt icap eden tasarruflarda akit haline itibar olunmaz. Binaenaleyh bu tasarruflar âkidin gerek
sıhhat ve gerek marazı mevt halinde vaki _olsun, yalnız emvalinin sülüsünden tenfiz olunur.
Meselâ : bir kimse, mariz olsun olmasın : «Vefatımdan sonra kölem hürdür» veya «şu malım Zeyd içindir» dese bu tasarrufu, yalnız emvalinin
sülüsünden muteber olur.                                    .
216 - : Marazı mevt ile marîz olan kimse, kölesini azat etse veya bir malını muhabat yoliyle satsa veya bir malını bir şahsa hibe ve teslim else
veyahut birine kefalette bulunsa bu tasarrufları malının sülüsünden muteber olur. Şayet bu tasarruflariyle beraber bir takım vasiyetleri de bulunsa
bakılır  :  eğer terikesinin sülüsü bunların hepsine kâfi ise febiha, kâfi değilse i'tak, muhabat, hibe, kefalet hakkındaki tasarrufları, vasiyetleri
üzerine takdim olunur. Fakat böyle bir marîz, bir malım birisine hibe edip de mevhubün leh tarafından kabz bulunmadan vefat etse hibe bâtıl olur.
Çünkü böyle bir marizin hibesi her ne kadar vasiyet mesabesinde ise de nefse! 'enir İtibariyle yine hibedir. Binaenaleyh kabzdan evvel vâhibin
vefatîyle bâtıl olur.   .
217 - : Yukarıdaki mesele mucebince müneffez olan ıtk hali, vasiyet bilmâl üzerine mukaddemdir. Binaenaleyh bir kimse, malının sülüsünü birine
vasiyet ettikten sonra bir kölesini terk ederek vefat etmekle vârisleri ile mûsâ lehden her biri, o kimsenin bu köleyi azat etmiş olduğunda ittifak
ettikleri halde bu azat hâdisesinin zamanında ihtilâf ederek mûsâ leh, «müteveffa köleyi hali sıhhatinde azat etmişti» deyip vârisler de : «Hayır
marazı mevtinde azat etmişti» diye iddiada bulunsalar söz maal'yemîn vârislerin olur. Bu halde terikenin sülüsünden evvelâ köle çıkarılır, badehu
bir şey kalırsa mûsâ lehe verilir. Fakat mûsa leh müddeasmı beyyine ile isbat ederse köle terikenin tamamından azat olmuş olur.
218 - :  Mâbadelmevte muzaf olan ıtk, vasiyet üzerine mukaddem değildir.               
Binaenaleyh bir kimse : «Vefatımdan sonra kölemi azat edin» veya «ve-vatımdan birgün veya bir ay sonra şu cariyem hürdür» diye vasiyet etse, bu.
sair vasiyetleri mesabesinde olmuş olur.
219 - : I'takdan evvel  vuku bulan muhabat,  terikenin  sülüsü müsait olmadığı surette i'taka takdim olunur. Amma ftakadan sonra yapıldn mu-babat,
i'taka müsavi .tutulur. Meselâ :" Biri yüz, diğeri iki yüz lira kıymetli iki kölesinden başka malı bulunmayan bir mariz, bunlardan evvelâ iki yüz lira
kıymetli kölesini bir kimseye yüz liraya satıp da sonra yüz lira kıymetli kölesini azat etse malının sülüsü, yani bu iki kölesinin kıymetleri sülüsü
yalnız muhabata sarf edilir, azat edilen kölenin ise tamam kıymeti için say1 etmesi lâzım gelir.
Fakat evvelâ yüz lira kıymetindeki kölesini azat edip de badehu iki yüz Hrn kıymetindeki kölesini yüz liraya satsa malının sülüsü bu ikisi arasında
münasafeten taksim olunur. Bu. halde azat edilen kölenin yarısı meccanen azat olmuş, olup diğer yarısı için de çalışması lâzım gelir. İkinci köleyi
ise muhabat sahibinin yüz elli liraya satın alması iktiza eder. (142) nci meseleye de müracaat!
220 - :  Marizin menfaatlere ait teberrüati malının tamamından muteberdir.
Binaenaleyh bîr kimse, marazı mevtinde meselâ : hanesinin süknaslnı veya kölesinin hizmetini bir şahsa filhal teberru etse, bu tasarrufu bütün
emvalinden muteber olur. Kezalik hanesini ecri mislinden noksana icar etse icare, malinin tamamından caiz olur.



Bir kimse, mariz iken bazı vasiyetlerde bulunduktan, sonra o marazdan ifakat bulup da bir müddet daha yaşadıktan sonra tekrar mariz olsa sabık
vasiyetleri halleri üzere baki kalır. Meğer ki vasiyetleri zamanında : «Eğer ben bu marazdan vefat edersem şöyle vasiyet ettim» demiş olsun. Bu tak
dirde o marazdan ifakat bulunca vasiyetleri bâtıl'olur. (35) inci meseleye müracaat!..
Kezalik bir kimse, bir takım vasiyetlerde bulunup bunlara dair bir vasiyetname yazdığı gibi Dâhare hasta olup başka vasiyetlerde bulunarak bir
vasiyetname daha yazsa bakılır, eğer birinci vasiyetlerinden rücu ettiğini bu İkinci vasiyetnamede yazmış bulunursa bu birincilerin hükmü kalmaz,

fakat böyle bir şey yazmamış olunca her.iki vasiyetnamesiyle de amel olunur. Hindiyye.    
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Gayri Müslimlere Ait Vasiyyetler 
 
221 - : İhtilâfı dîn, vasiyete mani değildir.
Binaenaleyh bir müslimin bir zimmîye vasiyeti sahih olduğu gibi bir zim-minin de bir müslime, vasiyeti caizdir.
Meselâ bir müslümanın, islâm tabiiyetinde bulunan bir museviye veyn îsevîye caiz olduğu gibi bir Isevînin de islâm tebeasında bir müsevîyo
vasiyeti caizdir.
Fakat bir müslimin veya bir zimminin bir harbîye vasyeti sahih değildir. Çünkü muharip otan bir düşmana bir malı temlik etmek, onun gayesine
yardım demektir.
Müste'min bulunan bir harbîye yapılacak vasiyet hakkında ise ihtilâf vardır. îmamı Azamdan bir rivayete göre bu da caiz değildir. Çünkü bunda da
muharip bir düşmana yardım mahiyeti vardır. Diğer bir vasiyete göre ise caizdir. Bedaî, Dürri Muhtar.
222 - : Zimmîlerin muammeiât kabilinden olan vasiyetleri bil'icma s;ı-hihdir. Sair vasiyetlerinde dört hat mutasavverdir. Birincisi : bu hasiyetler,
gerek müsİimanlarca ve gerek kendilerince kürbetten madud bir cihete aiı bulunur. Bu halde mûsâ leh gerek muayyen ofsun ve - gerek olmasın her
halde sahih olur. Sadaka ile i.tak ile Beytimakdiste kandil yakmak üe vasiyet gibi. İkincisi : vasiyetler, müslimanlarca ma'siyet kendilerince
kürbetten madid bulunur. Bu takdirde bunlar îmamı Azama göre muteberdir, tenfizi icap eder, îmameyne göre ise bunlar bâtıldır, tenfizi lâzım
gelmez. Çünkü bunlarda hakikaten bir kurbet mânası yoktur ki Allah için vasiyet edilmiş sayılsın. Kilise veya beytünnar yapılmasiylc vasiyet gibi.
Üçüncüsü' : bu vasiyetler, müslimanîarca kurbetten madud olup kendi itikatlarınca ma'siyet bulunur. Dördüncüsü : bunlar hem müslimanlarca, hem
de kendilerince ma'siyet sayılır. Bu iki takdirde ise bunlar bil'ittifak sahih olmazlar. Bir zimmînin hac için, müslümanlara mescid inşa edilmesi için
veya mukanniyeler, naihalar için vasiyet etmesi gibi.
Şu kadar var ki böyle bir vasiyet, muayyen kimseler namına yapılırsa onlara temlik olmak üzere caiz olur. Mebsut, Bedaî, Hindiyye, Dürri Muhtar.
223 - : Bir zimmi, hali hayatında hanesini bîa veya kenîse veya ateş-kede ittihaz ettikten sonra ölse bu hane miras olarak vârislerine intikal eder,
bunda  ittifak vardır   Çünkü bu,  tescil olunmadık bir  vakıf hükmündedir, vahut bir ma'siyet olduğundan sahih bir vakıf hükmünde olamaz. Fakat
hanesini muayyen, yani mahsur kimseler için bîa veya kenîse ittihaz edilmesini vasiyet etse bu vasiyeti o kimselere temlik olarak terikesinin
sülüsünden caiz olur. Bu halde o kimseler bu haneyi bîa veya kenîse yapmaya mecbur olmazlar.
224 - : Bir zimminin islâm beldelerinden birinde yeniden bir bia veya kenise inşası için yapacağı vasiyet caiz olmaz. Şu kadar var ki islâm şeai-
rinden hali, zimmîlere tahsis edilmiş bir  karyerde bunların inşa edilmesi hakkındaki vasiyeti caiz olur. Bunlar, gerek muayyen ve gerek gayrı
muayyen kimseler için olsun.
225 - : Zimmiierin vasiyetleri de vârislerinin icazetleri lâhik olmadıkça terikelerinin yalnız sülüsünden muteber olur. Ve bunların kendi
vârislerinden bazılarına vasiyetleri diğer vârislerinin  icazetleri  bulunmadıkça  sahih olmaz.
226 - : Bir müste'min = ecnebi tabiiyetinde olup me'zunen islâm beldelerinden birinde bulunan bir gayri müsiim, islâm ülkesinde vârisleri
bulunmadığı halde emvalinin tamamını b'r reüslime veya bir zimmîye veya kendisi gibi bir müste'mine vasiyet etse caiz olur. Fakat islâm
ülkesinde vâris leri bulunursa vasiyeti emsalinin yalnız sülüsü hakkında muteber olur.
Meselâ böyle bir müste'minin dari isîâmda bir oğlu bulunsa terikesinin sülüsü mûsa lehe. sülüsanı da bu oğluna ait olur.
Böyle bir müste'minin ecnebi memleketlerindeki vârislerine itibar olunmaz. Şu kadar var ki malının meselâ : yarısını vasiyet etmiş bulunsa bu nafiz
olup terikesinin yansı mûsâ lehe verilir, diğer yarısı da miras kabilinden olmayarak vârislerine gönderilir. Müste'min bahsine müracaat!...
227 - : itikadından dolayı  tekfir olunmayan ehli hevanm vasiyetleri, ehli sünnetten olan müslümanlarm vasiyetleri gibidir.    Fakat tekfir olunan ehli
hava, mürted hükmünde olduklarından vasiyetleri mevkufdur. Ehli sünnet ve cemaat itikadına rücu ederlerse vasiyetleri nafiz olur. Amma bu hal
üzere ölürlerse diğer tasarrufatlan gibi vasiyetleri de bâtıl olur. Lâkin mür-tedde, vasiyet hususunda zimmiyye hükmündedir.     Binaenaleyh
vasiyetleri bir zimmî veya zimmiyyenin vasiyetleri gibi sahih olur. (103) üncü meseleye müracaat!. Müslimin mürtede vasiyeti de caiz değildir.
Hindiyye.  (Emmei sclâseye göre zimmiye de. harbiye de vasiyet caizdir. Çünkü bu. bir atiyye, hibe mesabesindedir. Fakat imam Ahmede göre
muayyen olmayandır gayri müslime vasiyet, sahih değildir. Yahuda, Nesaraya, Mecûsa veya Yehûd fukarasına diye yapılacak vasiyetler gibi.

Keşgafüllanai Elmîzanülkübra.) 
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(İKİNCİ BÖLÜM)

 
VESAYETLERE DAİRDİR.

 
İÇİNDEKİLER : Vesayet akdine müteallik bazı meseleler. Vasilerin evsafı ve azil ve tebdilleri. Vasiyyl münferidin tasarrufah, müteaddid
vasilerin tasarrufatı. Çocuklar hakkında velayeti tasarrufa müteallik bazı meseleler. Vasiler ile vârislerin terikeye rücua müstahlk olup
olmadıklarına dair bazı meseleler. Vasilerin sözleriyle tasdik olunup olunmadıklarına dair bazı meseleler Vasilerin tazmini ve butlanı İcap edip
etmeyen bazı tasarrufları. Vasilerin İkrar ve şahadetleri. Hakim tarafından vasi nasb edilmesini muclb hususlar. Vasi yy i muhtar ile vaslyyi

mansup arasındaki farklar. 
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Vesayet Akdine Müteallik Bazi Meseleler :
 
228  - : Vesayet, icap ve kabul île münakit olur.
Meselâ : bir kimse, bir zata hitaben «Sen benim vasimsin» veya «Sen benim malımda vasisin» veya «Sen benim vefatımdan sonra vekilimsin» veya
«vefatımdan sonra evlâdımı sana teslim ettim» veya «vefatımdan sonra evlâdımın işlerini deruhde et» veyahut «vefatımdan sonra evlâdımın
levazımını rüyet eyle» gibi tasarrufî tefvize delâlet eden tabirlerden biriyle icapta bulunup o zat da kabul etse vesayet tamam olur.
229 - : Vesayette kavlen kabul caiz olduğu gibi fi'len kabul de caizdir.
Binaenaleyh bir kimse, bir müteveffa tarafından vasî tayin edilmiş olduğunu bilmediği halde onun terikesinden bir şey satsa akdi vesayet lâzım ve
o satış muamelesi nâfîz olur. Çünkü bu suretde vesayeti fi'len kabul etmiş olur, vasinin tasarrufundaki sıhhat ise vesayete vukufuna mütevakkıf
değildir.
Kezalik vârislere yarayacak bir şey satın alsa veya müteveffanın bir borcunu odese veya bir alacağını tahsil etse vesayeti'fi'len kabul etmiş olur.
230 - : Bir kimse.mûsi tarafından teklif olunan vesayeti anın yanında haberi olarak kabul etse vesayet, münakit, red etse merdu'd olur. Kabul ettiği
takdirde bilâhare mûsînin muvacehesinde veya ana ilâm etmek şar-tiyle kıyabında bu vesayetten nefsini çıkarabilir. Çünkü vesayet, teberrüat
kabilinden olduğu cihetle mûsînin vasiye tasarrufu ilzama  hakkı yoktur. Fakat mûsînin haberi olmaksızın kıyabında veya vefatından sonra nefsini
vesayetten çıkaramaz. £ira bu takdirde mûsîyi tağrîr etmiş olur.
231 - : Bir kimse, kendisine vasâyet teklif ve tevcih edildiği zaman sükût etmiş olsa sonra mûsinin vefatından vesayeti dilerse kabul ve dilerse red
edebilir. Çünkü bu takdirde mûsiyi tagrir etmiş olmaz. Bununla beraber vesayeti reddettiği halde henüz hâkim tarafından reddi infaz   edilmeden
bilâhare kabul eylese sahih olur. Ama hâkim tarafından reddi tenfiz, meselâ : yerine başkası vasi nasb edilse artık kabulü muteber olmaz.
imam Züfere göre bu red caizdir, binaenaleyh mahalli ictihad olduğundan bu babda salâhiyeti haiz olan hâkimin tenfizi sahih olmuş oluyor.
232 - : Bir kimse, iki zatı vasr tayin ettiği halde vesayeti bunlardan biri kabul edip diğeri rızasına ve ademi rızasına delâlet edecek bir şey südûr
etmeksizin sükût etse kabul eden zatin terikede münferiden tasarrufu caiz olmaz. Bu halde sükût eden zat, vesayeti kabul etmezse kabul eden zata
hâkim tarafından başka bir vasi daha zam ve terfik edilerek terikede bunlar bir-likde tasarrufda bulunurlar.
Kezaîik vasi tayin edilen iki zattan biri mûsiden evvel vefat edip-de badehu diğeri kabul etse bu zat terikede münferiden tasarrufa kadir olamaz.
233 - : Bir mûsinin vasisi, o mûsînin ahfadı hakkında da vasidir.
Şöyle ki : bir kimse, büyük ve küçük evlâdı bulunduğu halde bir zatı vasi nasb edip de bu evlâdından bazıları da evlâdını terk ederek vefat eylese o
zat, hem o mûsinin evlâdı, hem de vefat eden evlâdının evlâdı hakkında vasi olmuş olur.
234 - : iki ve daha ziyade vasi tayini sahih olduğu gibi vasî ile beraber nazır tayini de sahih olur. Maamafih nazır, vasi olmadığından tasarrufa
salâhiyeti yoktur. Ve müteveffanın emvalini tutup muhafaza etmek hususunda vasî, nazırdan evlâdır. Şu kadar var ki nazırın malûmatı    olmadıkça
vasî, münferiden tasarrufda bulunamaz, şayet tasarrufta bulunup da yetimin malı telef olsa bunu tazmin etmesi lâzım gelir.
Hâkim de bir çocuğun vasisi üzerine başkasını, meselâ : validesini nazır nasb edebilir. Dürri Muhtar. Ali Efendi Fotâvast.
235 - : Bir kimse, vasi nasb ettiği zatı, vasiyyetini infaz için bir miktar meblâğ mukabilinde isticar etse icare münakit olmaz. Çünkü o zat. bu
mûsînin vefatından sonra vesayette bulunacağından bununla icare bâtıl olur. Şu kadar var ki bu meblâğ, o zata bir süa - atiye kabilinden olarak
terikenin sülüsünden verilir.
Kezalik bir kimse, bir zata «Benim vasiyyi muhtarım olmak üzere sana şu kadar meblâğ ücret verdim» dese bu şart bâtıl ve mezkûr meblâğ vesâ-'

yeti kabul eden d zata bir vasiyet olmuş olur. 
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Vasilerin Evsafı Ve Azil Ve Tebdilleri 
 
236 - : Vasinin âkil, baliğ, hür, müstakim ve tasarrufunda ehliyeti kâ-mileyi haiz olması lâzımdır.
Binaenaleyh bir müslüman, bu evsafı haiz olmayan bir şahsı, meselâ : bir çocuğu veya bir köleyi velev ki mevlâsımn izniyle olsun, veya bir gayri
müslimi ve yahut malı itlaf edeceğinden korkulan bir fâsıkı vasiy nasb etmiş olsa hâkim, bunu vesayetten çıkararak yerine lüzumlu vasıfları haiz
hür, müslim, salih bir zatı vasiy tayin eder. Şu kadar var ki bu vesayet, bidayeten sahih olduğundan bunların çıkarılmalarından evvelki tasarrufları
caiz bulunmuş olur.
Bir de de vesayetten sonra çocuk baliğ olsa, köle azat edilse, gayri müslim müslüman olsa, fâsik tâib bulunsa artık hâkim bunları vesayetten
çıkarmaz. Çünkü azli, çıkarmayı icab eden. hal zail olmuş olur. Meğer ki gayri me'mun bulunsunlar.
237 - : Zimmînin bir müslümanı vasî nasb etmesi caizdir. Nitekim bir hususa vekil tayin etmesi de muteberdir. Şu kadar var ki zimminin terike-
sinde şarap veya hınzır gibi müslümanlarca gayri mütekavvim bulunan bir mal bulunursa müslüman olan vasiye lâyık olan odur ki bunları satmaya
emin olduğuna kani olduğu zimmîlerden birini tevkif etsin, buna bizzat mübaşerette bulunmasın. Bu mesele Hanefiyyeye göredir.
(imam Şafiîye göre bu vesayet caiz değildir. Çünkü dîn ihtilâfı bir müs-limin miras hususunda zimmîye halef olmasına mani olduğu gibi vasi
sıfatiy-le malında tasarruf itibariyle halef olmasına da manidir. Elmebsut.)
238 - : Vasisi müslim bulunan bir. zimminin terikesinden bir borç hakkında zimmîlerin şahadetleri caizdir. Çünkü bu şahadet, vasî aleyhine değil,
müteveffa zimmî ile vârisleri aleyhinedir. Böyle bir şahadet ise anların haklarında bir hücettir. Fakat bu müslim olan vasinin bizzat tevelli etmiş
olduğu akitler hakkında zimmîler, şahadette bulunamazlar, zira bir müslümanın başkası için bir akde mübaşereti, kendi nefsi için mübaşereti
menzilesindedir. Bu akitten dolayı icap ed,en borç, kendi - zimmetinde vâcibül-eda bir deyn gibi olmuş olur. Binaenaleyh kendi hakkında hüccet
olacak bir şahadet bulunmadıkça bu akd sabit olmaz. Metjsut.
239 - : Bir kimse, bütün evlâdı sagîr oldukları halde kendi kölesini vasi nasb etse vesayet sahih olup köle  vesayette ibka edilir. Çünkü bu köle,
ehliyetine mebni mÛBÎ yerine ikame edilmiş olacağından, mûsî gibi tasarrufda müstakil olur. Binaenaleyh bu köle satılamaz. Nitekim kendisinin
veya başkasının mükâtebini vasiy nasb ettiği takdirde de vesayet,  sahih olur.
Fakat o kimsenin evlâdından bir kısmı büyük bulunursa bu vesayet sahih olmaz. Zira bu takdirde büyük evlât, o köleyi tamamen veya hissesi



miktarı kısmen satabileceğinden kölenin vesayeti ifadan âciz kalacağı bedi-hîdir.»
Bu mesele, îmnu Azama göredir. îmameyne gora vârisler, büyük olsunlar olmasınlar bu vesayet sahih değildir, çünkü bu, memlûkün mâlikine
velayeti kabilinden olacağı cihetle kalbi meşru dernektir.
240 - : HâKim, haizi ehliyet olan bir vasiyyi muhtarı azl etse azli nafiz olmaz. Fetva bu veçhiledir. Azli nafiz olmakla beraber hâkimin günahkâr
olacağı da beyan olunmaktadır. Fakat vasinin hiyaneti tebeyyün ederse azli Jâzım gelir.
Kezalik vasiyyi muhtar, mûsisi bulunan müteveffanın zimmetinde bir mikdar alacağı olduğunu iddia etmekle hâkim tarafından itham olunsa
mücerret bununla vesayetten çıkarılmaz. Belki hâkim tarafından yalnız o mikdar borç hususunda diğer bir vasi nasb olunur.
Fakat hâkim, vasiyyi mansubu haizi ehliyet olsa da azl edebilir. Şu kadar var ki azli bir maslahata müstenit olmalıdır.
241 - : Vasiyyi muhtarın vesayet işlerini tek basma görmekten aczi beyyine ile zahir olsa mûsî ile vârislerinin haklarını siyanet için hâkim
tarafından ana başka bir vasi daha terfik edilir. Fakat vasinin aczi hakkındaki mücerret ihbara mebni bu terfik aciz olmaz.
Nitekim hâkim, vârislerin veya içlerinden bazılarının şikâyetleri üzerine hiyaneti zahir olmadıkça vas'yi azl edemez. Amma vasinin vesayeti ifadan
aczi sabit olursa hâkim tarafından münasip biri tayin olunur. Zira bu takdirde vasinin ibka edilmesinde zarar mevcut, maksadın husulü gayri
me'mul-dür.
242 - : Hâkim, sabık mesele mucebince vasi tayin edeceği ikinci şahsa : «Seni vasi nasb  ettim» veya  «seni birinci  vasiye terfik ettim» derse
bununla birinci vasi münazil olmaz.    Binaenaleyh bu vasi, bir müddet sonra «ben vesayet umurunu ifaya kudret buldum» derse hali üzere
vesayette ibka edilir.
Fakat hâkim ; ikincivasîye «seni birinci vasinin yerine ikame ettim» demiş olursa birinci vasi münazil olur. Reddi Muhtar.
243 - : Hâkim,, vasiyyi muhtarın mevcudiyetine muttali olmamakla müteveffaya bir vasi nasb edip de bilâhare vasiyyi muhtar, zuhur ederek
vesayeti deruhde etmek istese buna muktedir olur. Çünkü hâkimin vasi nasb etmesi, vasiyyi muhtarı vesayetten çıkaramaz. Şu kadar var ki gaybeti
mün-katıa ile gaib bulunan vasiyyi muhtarın gaybubeti halinde vasiyyi rnansubun vuku bulan tasarrufları nafiz olmuş olur.
244  - : iki vasiden birinin azli veya tecennün etmesiyle vesayet bâtıl olmaz.
Binaenaleyh iki vasiden biri azlini mucip bir hali tebeyyün etmekle azl olunsa veya bunlardan biri cünûni mutbik ile mecnun olsa vesayet zail
olmaz, belki hâkim, anın yerine emin gördüğü kimseyi nasb eder.
245 - : iki vasiden birinin vefatiyle de vesayet bâtıl olmaz.
Binaenaleyh iki vasiyyi muhtardan biri vefat ettikte eğer berhayat Uı-lunan vasiyi istihlâf ederse bu vasî, mûsînin terikesinde münferiden tasarruf
eder, ve eğer başka bir zatı vasî nasb ederse berhayat bulunan vasî, münferiden tasamıfda bulunamayıp o zat İle birlikte tasarrufta bulunur.
Fakat kendi yerine ne berhayat bulunan vasiyi, ne de başka birini tayin etmezse bu halde hâkim tarafından berhayat bulunan vasiye diğer bir vasî
zam ve terfik olunur. Çünkü mûsinin maksadı, iki vasinin tasarrufa oldu-. ğ\mdan - istihlâf bulunmadıkça - bir vasinin tasarrufu caiz olmaz.
246 - : Bir kimse, İki zatı «malımın sülüsünü dilediğiniz yere sarf ediniz» diye vasi nasb ettiği halde bunlardan biri vefat etse vasiyet bâtıl ve bu
büiüs vârislere ait olur. Çünkü bu sarf, iki kişinin meşiyyetine muallâk bulunduğundan birinin vefatından sonra tasavvuru kabil olamaz.
Fakat «malımın sülüsünü fakirlere tahsis ettim, vasiler bunu fukaradan dilediklerine sarf etsinler» demiş olduğu surette vasilerden birinin vefatı
üzerine vasiyet bâtıl olmaz. Belki hâkim, berhayat bulunan vasiye o malı dilediğin fakirlere ver» diye tasarrufu iÜ ak veyahut ana başka bir vasî
terfik eder.
247 - : Vasiyyi muhtar, haberi azl kendine vâsıl olmadan mün'azü olur.
Binaenaleyh bir kimse, vasi tayin ettiği kimseyi kabulünden sonra haberi olmaksızın gıyabında azil, yani : vesayetten ihraç etse sahih olur. Bu.
İmamı Azama göredir, imam Ebu Yusüfe göre sahih olmaz. Dürri Muhtar.
248 - : Bir kimse, bir zatı «Her ne zaman dilerse nefsini vesayetten azl edebilmek üzere» vasî nasb edebilir, bu caizdir.
Binaenaleyh böyle bir vasi, dilediği zaman kendisini vesayetten çıkarabilir.                                                    

249 - : iki hâkimden her biri, diğeri tarafından nasb olunan vasiyi azl etse nafiz olur. Fakat bu azlin bir maslahata mübteni olması lâzımdır. 
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250 - : Bir müteveffanın borcu, vasiyeti bulunmadığı gibi vârisleri de büyük Ve hâzır bulunsalar vasisi, terikesinden hiç bir şey satamaz. Fakat
vârisler büyük olmakla beraber gaib bulunsalar vasî, yalnız uruza müteallik terikeyi satabilir,
Kezalik borç olup vârislerden bazıları küçük, bazıları büyük olsalar, vasi, terikeden küçüklerin hisselerine isabet eden hem uruzu, hem de akarı
borç mikdannea satabilir. »Amma büyük vârislerin hisselerini satamaz. Meğer ki gaip bulunsunlar, o halde yalnız uruzdan olan hisselerini satabilir.
Bu mesele îmameyne göredir, imamı Azama göre terikede borç veya vasiyet veya vârisler arasında çocuk bulunursa vasî, ur uzuda, da, akarı da sa-
tabilir. Çünkü vasinin velayeti terikenin bir kısmında sabit olunca diğer kısmında da sabit olmuş olur. îmameyne göre ise vasinin velayeti
çocukların hisseleri hakkındadır, büyüklerin hisseleri hakkında değildir. Mebsutı Serahsî, Dürri Muhtar.
251 - : Vasî, büyük vârislere isabet eden akan, onların gıyablannda mücerret helâ*c korkusundan dolayı satamaz. Çünkü bu helak nâdirdir.  
252 - : Terikeye borç veya vasiyet taallûk ettiği halde vârisler mallarından borcu eda veya vasiyeti tenfiz etmeseler vasî, vârisler büyük ve hazır
bulunsalar da borcun ödenmesine, vef vasiyetin sülüs mikdarından infaz edilmesine kifayet edecek kadaE terikeden satabilir. Velev ki terike
akardan ibaret olsun. Hattâ borç terikeyi muhit olursa terikenin tamamını satar.
253 - : Vasî, terikede bulunan bir mataı, meselâ bir köleyi tesviyei deyn için garimlerin gıyablarında da satabilir. Bu satış sahihtir. Çünkü guremanın
haklan terikenin suretine değil, maliyetine teallûk eder.
254  - : Vasî, mûsînin akarını   vefaen satabilir.    Çünkü bu satış, rehn hükmünde  olduğundn bununla  akar  ibka  edilmekle  beraber  ihtiyaçta def
edilmiş olur.
255 - : Vasî, yetimin malını ecnebiye, yani : vârislerden ve lehlerinde şahadeti caiz-olmayan kimselerden başka bir şahsa gabni yesîr ile
satabileceği gibi böyle bir ecnebinin malını da yetim için gabni yesîr ile satın alabilir. *
Meselâ vasî, yetimin yüz kuruşluk bir malını doksan beş kuruşa satsa, ve bilâkis doksan beş kuruşluk bir malı yetim için yüz kuruşa satın alsa sahih



olur.
Kezalik yetimin'bir malını kısa bir müddetle = eceli yesîr ile, veresiye satması da caizdir.
Fakat vasî, böyle bir malı gabni fahiş ile alıp satamaz, bu sahih değildir. Çünkü vasinin velayeti nazariyye olduğundan fahiş nazarı müstelzim
tasarrufları caiz olamaz. Bu halde vasinin satışı fasit olur. Ve bu.surette müşteri, satılan şeye kabz ile mâlik olunca zararı vasi zamin olur.
256 - : Vasî, yetimin bir malını vârislerden birine hakîkî kıymetiyle satsa veyahut vârislerden bîr malı yetim için hakiki kıymetiyle satın alsa caiz
olmaz.
Nitekim sıhhatde bulunan bir vâris, marazı mevt ile hasta olan raüver-risine bir malı kıymeti misliyyesiyle satsa veya anın bir malını kendi namına
kıymeti misliyyesiyle satın alsa caiz olmaz. Çünkü bu muamele, vâris hakkında bir vasiyet demektir.
257 - : Vasiyyi mansup, yetimin malını kendisi için asla satın alamaz, kendi malını da yetim için asla satamaz. Çünkü bu vasî, hâkimin vekili
hükmündedir. Hâkimin fi'-H ise kaza olduğundan vekilinin fi'li kaza demektir. Bir kimsenin kendi hakkında kazası ise caiz değildr:
Lehine şahadeti caiz olmayan kimselere satması veya onlardan satsn alması hakkında da hüküm böyledir.
Fakat vasiyyül'eb, çocuğun akar kabilinden olmayan bir malım, çocuk için menfaati zahireyi müfit olmak şartiyle, yani : kıymetinin bir buçuk
misliyle kendisi İçin alabilir. Kendi malını da kıymetinin sülüsaniyle çocuğa satabilir.
Meselâ : yetimin yüz kuruş değerindeki bir malını kendi namına yüz elli kuruşa alabilir, bilâkis kendisinin yüz-elli kuruş kıymetlndeki bir malım-
yetim namına yüz kuruşa satabilir.
Amma yetimin akarım kıymetinin iki mislinden aşağıya alamayacağı gibi kendi akarını da yetim için kıymetinin yarısından ziyadeye satamaz
Bu mesele imamı Azama göredir. îmameyne göre vasiyyül'ebin bu satıp alması mutlaka caiz değildir. Dürri Muhtar, Reddi Muhtar.
(Malikîlere göre vasî, yetimin malını değer kıymetiyle kendisine satın alabilir, imam Şafiîye göre ise vasî, yetimin malını asla satın alamaz. îmanı
Ahmedten de böyle bir kavi mervidir. Elmizânülkübra.)
258 - : Babası veya babasının babası tavafından veya hâkim canibinden nasb edilmiş olan vasî, çocuğun akarım ancak aşağıdaki müsevvigatı
şer'iyyeden = serî mücevvizattan birine mebni satabilir.
Evvelâ : çocuğun akarını kıymetini taz'if etmek şartiyle yabancıya satabilir. Ve kendisi vasiyyül'eb ise yukarıdaki meselenin son fıkrası muce-bince
nefsi için de satın alabilir.
Saniyen :  akarın gailesi masarifine muadil olur, veya harap olmasın dan veya kıymetine noksan uruzundan korkulur veyahfut bir müteagllib elinde
bulunursa gerek kıymetiyle ve gerek kıymetinden noksanı yesîr ile satabilir.
Salisen : (252) nci meselede beyan olunduğu veçhile müteveffanm borcunu ödemek veya vasiyyeti mürselesini tenfiz etmek veyahut çocuğun
nafakasını tedarik eylemek için lüzum görüldüğü, yani : bunların başka suretle temin ve ifası gayri mümkün bulunduğu takdirde gerek kıymetiyle
ve ğ"erek gabni yesîr ile satabilir.
Meselâ : musînin - terikesi sülüsünden zait olmamak üzere - on bin kuruş vasiyeti olduğu halde menkul terikesi buna kifayet etmese, vârisleri de
bunu temin etmek istemese bu vasiyeti yerine getirmek için akarata müteallik terikesinden. kâfi mikdar satılır.
Fakat çocukların valideleri, karındaşları veya sair karipleri tarafından nasp olunan vasî, onların akarım asla satamayacağı gibi onlar için taam ve
kisveye ait şeylerden başkasını da satın alamazlar. Belki böyle bir satıp almaya ihtiyaç görüldüğünde hâkime müracaat etmeleri lâzım gelir.
259 - : Vasî, yetimin akarını veya sair bir malını satıp da müşterinin müflis olduğu tebeyyün etse hâkim tarafından müşteriye üç gün mühlet verilir,
müşteri bu müddet içinde semeni ödeyemezse hâkim, satı§ muamelesini fesh eder.
gayet müşteri satın aldığı şeyi kabz etmiş veya henüz kabz etmemiş olduğu halde bu satın almayı inkâr etse vasi, keyfiyeti hâkime bildirir. Bu
halde hâkim, müşteriyi tahlif ettikten sonra «Eğer aranızda beyi = satış muamelesi akd edilmiş ise fesh ettim» diyerek aralarındaki m ün azayı fasl
eder ve bunun üzerine satılan şey, terikeye avdet eder.
Fakat vasi, müşterinin inkârı üzerine husumeti = hâkime müracaatı terk etse, vâki olan satış muamelesi, ikale kabilinden olarak münfesih olur. Bu
suretle satılan  şey,  vasi  üzerine lâzım gelir.
260 - : Bir yetimin malim bir müflis bilfarz on beş bin kuruşa satın almaya talip olduğu halde mütemevvil 'bir kimse on bin kuruş mukabilinde
satın almaya talip buiunsa, vasi, on bin kuruş mukabilinde mütemevvüe satar, müflisin kıymeti tezyidine iltifat etmez.
261 - : İki yetimin vasilerinden hiç biri kendi vesayeti altında bulunan yetim için diğer yetimin akarını satm alamaz. Çünkü bu alım satımda (258)
inci mesele nıucebince iki yetimden birinin mutazarrır olacağı zarurîdir,
262 - : Vasi. yetimin maliyle ticarette bulunmaya, ve bu malı tasarruf etmeye mecbur değildir.
Binaenaleyh ticaretten, lasarrufdan imtina ederse cebr olunamaz, çünkü vasî, müteberri olduğundan hakkında cebir carî olmaz. Bu halde yetimin
nafaka ve iaşesi için re'sülmali sarf edebilir.
Hattâ müteveffanın nâs zimmetlcrindeki alacağını tahsil etmesi için vârisler, vasiyi muaheze edemezler. Dürri Muhtar, Abdurrahim Fetâvası.
263 - : Vasi. çocukların malını (255) inci mesele mucebince - kiymeîin-den noksanı fahiş ile satamaz. Fakat terikede muhabat var ise mebîin
kıymetinden sülüsi terike mikdarı tenzil caiz olur.
Meselâ müteveffa : «şu hanemi fülân zata satınız» diye vasiyet etmiş olsa vârisler bu haneyi o zata satmaya mecbur olurlar. Şayet o zat, bu haneyi
kıymetiyle satın almadan imtina etse kıymetinden terikenin sülüsü müsait olduğu mikdar tenzil edilir.
Fakat hanenin tamamen kıymeti terikenin sülüsünden noksan olsa bile nıeccanen verilmesi tecviz olunamaz. Çünkü bu vasiyet, satmak suretiyle
vuku bulduğundan semensiz olarak infaz edilemez.
264 - : Vaşînin yerine başkasını tevkili caizdir.
Binaenaleyh bir vasi, yetim hakkında bizzat yapabileceği tasarruflar için diğer birini yerine vekil tayin edebilir.
265 - : Vasinin vasisi, her iki terikede vasidir.
Şöyle ki : bir vasi, bir zata hitaben «Ben seni vasî kıldım» veya «Ben seni vefatımdan sonra vasî nasb ettim» diye mübhem surette ve yahut :
«Seni benim terikeme vasî kıldım» veya «Seni her iki terikeye vasî tayin ettim» diye sarili surette vasî nasb etse o zat, hem evvelki mûsînin, hem de
bu vasinin terikesinde bilvesâye tasarrufa mâlik olur. Çünkü mûsînin terikesi de vasinin terikesi demektir.
Şu kadar var ki «Seni mûsînin terikesine vasi tayin ettim» derse yalnız mûsînin terikesi hakkında vesayeti caiz olur, bu surette bu vâsinin



terikesinde tasarrufa salâhiyeti olmaz. Bu mesele imamı Azama göredir. «Benim terikeme vasî tayin ettim» denildiği surette îmameynden ezher
olan rivayete göre, vasiyyülvasî, iki terikeye vasi olamaz. Yalnız vasinin terikesine vasi olur. îmami Azamdan da böyle bir rivayet vard'T.
(imam Züfer ile imam Şafiîye göre de vasinin vasinin her iki terikede vasî olamaz.) Vasiyyülvasînin vasisi hakkında da hüküm, meşruh minvaî
üzeredir.
266 - : En kuvvetli vasilerin ezafül1 halindeki salâhiyetleri ne kadarsa en zaif vasilerin akvel1 halindeki salâhiyetleri de o kadardır.
Vâsilerin en kavisi, babanın, babasının veya hâkimin nasb ettiği vasidir. Vasilerin en zaifi de ananın, kardeşin, amcanın veya sair zevirerhamın nasb
ettiği vasidir.                                                                                       -
iki halin en kavisi, vârislerin en küçüklük halidir. En zaifi de vârislerin büyüklük halidir.
Binaenaleyh zaif olan vasiler, mûsî cihetinden sağir olan vârislere intikal eden akan satamazlar. Çünkü bunlar küçük vârislerin yalnız mallarını
hıfza mâlik olurlar, yoksa bunlara mevrus olan şeyleri alıp satmaya ve ticaret ve tasarrufa mâlik olamazlar. Şu kadar var ki bu küçüklerin
iaşelerine; kisvelerine ait şeyleri satın alabilecekleri gibi mûsî cihetinden kendilerine intikal eden uruzu da satabilirler. Çünkü bunların semenlerini
hıfz, aynlerini hıfz demektir, Reddül'muhtar.
Nitekim vasiyül'eb de sagîr olan vârislerin gerek uruzunu ve gerek akarını satabildiği halde büyük olan vârislerin akarını satamaz. (258) inci
meseleye müracaat!,.
267 - : Ananın vasisi, kardeşin vasisi, amcanın veya zevil'erhamdan birinin vasisi, borcu eda veya vasiyeti infaz için (276) ncı meselede gösterilen
velayet sahiplerinden biri bulundukça Ölünün terikesini satamaz. Fakat bunlardan hiç biri bulunmazsa satabilir.
(Hanbelîlere göre birisi tarafından muayyen bir husus için vasi tayin edilen kimse, başka hususlara vasî tayin edilmiş olmaz. Meselâ: bir
müteveffanın sülüsünü tefrika veya borçlarını edaya veya yetimlerine nezarete veya anları evermeğe vasî olan kimse, anın islerine bakamaz. Bu
hususlardan her biri ayrıca bir vasî tayin edilebilir. Çünkü vasî, vekil gibi tasarruf salâhiyetini mûsîden almıştır. Binaenaleyh yasinini tasarrufu,

mûsînin iznine inhisar eder. Keşşafül'luna.) (352) nci meseleye müracaat! 
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268 - : Bir müteveffa veya bir hâkim tarafından nasb olunan iki va-sîden birinin alel'infirad tasarrufu bâtıldır. Bunların ikisi gerek bir akd ile ve
gerek aletteakub müstakil birer akd ile nasb edilmiş olsunlar.
Binaenaleyh bunlardan biri münferiden tasarrufda bulunmakla yetimin malı zayi olsa bunu tazmin etmesi lâzım gelir. Şu. kadar var ki bu iki vas'-
den biri tasarrufda bulunduğu halde diğeri icazet verse akdi tecdide muhtaç olmaksızın vaki olan tasarruf, caiz olur.
Fakat iki vasiden biri bir hâkim, diğeri de başka bir hâkim tarafından nasb olunduğu takdirde her biri tek başına tasarrufa mâlik olur. Çünkü
hâkimlerden her birinin münferiden tasarrufu caiz olduğundan naibinin de o veçhile'tasarrufu caiz olur.
269 - : Yukarıdaki mesele hükmünden azağıdaki hususlar müstesnadır. Şöyle ki : iki vasiden her biri münferiden ölünün teçhiz ve tekfinini İfa
ve hukukunu muhafaza için dâva ikame edebilir.
Kezalik iki vasiden biri meccanen azad edilmesi vasiyet edilmiş olan muayyen memlûkü i'tak ve muayyen vediayı, emaneti sahibine red ve sair
muayyen vasiyeti tenfiz edebilir.
Kezalik iki vasiden biri, telefinden korkulan eşyayı satabilir, zayi olan mallan toplayabilir, gasb edilmiş bir malı sahibine iade ve ölünün fâsid
olarak satın- almış olduğu bir malı satana reddedebilir.
Kezaîik iki vasiden biri, mûsînin başkasiyle müşterek bulunan mekilât ve mevzunatını taksim edebilir, başkalarının zimmetlerinde olan alacağım
isteyebilir, mûsînin zimmetinde bulunan borcu kendi cinsiyle ödeyebilir. Ve vasî tarafından satın alman malın semenini eda edebilir.
Kezalik vasî'lerden biri çocuğun taam ve kisve gibi muhtaç olduğu şeyleri satın alabilir. Ve çocuk için vuku bulacak hibeyi kabul ve yetimin
mallarını muhafaza edebilir ve yetimi münasip bir işe bir ücretle koyabilir.
270 - : Azat edilmesi vasiyet edilen gayri muayyen bir memlûkü veya bîr bedel mukabilinde azat edilmesi vasiyet edilmiş bulunan bir rakiki iki
vasiden biri, diğerinin reyi olmadıkça azat edemez. Çünkü bunlarda reyle-rn ictimaına ihtiyaç vardır.
271 - : Tenfizi için terikeden bir şeyin satılmasına ihtiyaç görülen bir vasiyeti iki vasiden biri, diğerinin izni olmadıkça tenfiz edemez.
Kezalik vasilerden biri, mûsînin nâs zimmetlerinde olan alacağını münferiden kabz edemez. Çünkü deyni kabz, mübadele mânasını
mutazammındir.
Kezalik iki vasiden biri* ölünün bir kimsede bulunan vediasını münferiden gabz edemez. Çünkü deyni kabz, mânasını mutazammındır.
272 - : Cenazeleri kaldırılmayan muayyen fakirlere şu kadar buğday tesadduk edilmesini vasiyet etmiş olan bir kimsenin iki vasisinden yalnız biri,
bu vasiyet veçhile tesadduukta bulunsa bakıhr : eğer bu buğday, o mûsinin terikesinde mevcut ise bu tesadduk caiz olur. Fakat vasî satın alarak-
tesadduk ederse satın aldığı buğday kendisine ait ve tesaduk ve kendi
namına vaki olur.
Kezaîik o kimse, fukarayı tayin etmeksizin «Malımdan şu kadar meblâğ fakirlere tesadduk ediniz» demiş bulunsa vasilerinden yalnız biri, o
meblâğı fakirlere tesadduk edemez.
273 - : Bir kimse, vasi nasb ettiği şahsa «fülân zatın Tevile amel et» Öemiş olsa o zahıs müstakilleri vasi olacağından o zatın reyini almaksızın
tasarruf edebilir.
Fakat ; «Fülân zatın reyi olmadıkça tasarruf etme» demiş olursa her ikisini vasi tayin etmiş olur. Bu takdirde o şahıs, bu zatın reyi olmadıkça
tasarrufa muktedir olmaz. Çünkü birinci takdir, müşavereye mahmul olduğu halde ikinci takdir münferiden tasarruftan nehidir.
274 - : iki vasiden birinin - müstesna olan hâdiselerin    gayrinde münferiden  tasarrufta  bulunmaması îmamı  Âzam  ile  îmam  Muhammede
göredir.  Çünkü bunlar vekil mesabesindedirier.  Fakat  tmam Ebu Yusüfe göre her biri münferiden tasarrufta bulunabilir. Zira bunlar birer veli
men-zilesindedirler. Velîlerin haiz oldukları velayet ise tecezzi kabul etmez. Velayet bahsine müracaat!..
275 - : Vasiler, mûsînin emvalini muhaafza hususunda ihtilâf ettiklerinde bu emvali, kabili kısmet ise münasafaten  muhafaza ederler. Kabili
kısmet değilse ya zamanen mühayee suretiyle saklarlar veya emin bir kimsenin yanına vedia olarak terk ederler. Dürrİ Muhtar, Reddi Muhtar,



Meb-sutı Serahsî. 
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276 - : Çocukların mallarında tasarruf velayet ve salâhiyeti evvelâ babalarına,  sonra babalarının vasilerine,  sonra vasilerinin  vasilerine  aittir.
Bunlar bulunmayınca sahih cedlerine, badehu bunların vasilerine, sonra bu vasilerin vasîleıine ait olur, bunlar da bulunmazsa hâkime ve hâkimin
nasb edeceği vasilere ait bulunur. Münakehat kısmına müracaat!
(Şafiilere göre ceddi sahih ber hayat olunca başkasını vasî tayin etmek caiz olmaz. Şu kadar var ki, vasiyet edenin vefatı tarihinde babası vefat etmiş
bulunursa başkasına evvelce yapmış olduğu îsâ muteber olur. Tuh-
fetül'muhtaç.)
(îmam Ahmede göre de bir kimse, kendisinin âdil babası veya dedesi bulunduğu takdirde borcunu Ödemek, vasiyetini tenfiz etmek, çocuklarının
işlerini görmek için başkasını vasî nasb edemez. İmam Mâlike göre ise nasb edebilir. Elmizanülkübra.)
277 - : Adil veya mesturürhal olan bir kimse, sagîr evlâdının menkul mallarını gerek kıymetiyle ve gerek kıymetinden noksanı yesîr ile kendisi için
satın alabilir ve başkasına satabilir. Amma noksanı fahiş ile alıp satamaz.
Kezalik : kendisinin veya başka bir şahsın menkul bir malını sagîr evlâdı için kıymetiyle veya kıymetinden ziyadei yesîr ile satın alabilir. Şu kadar
var ki kendi malını sagîr evlâdına satınca mücerret bu malı satmak-la evlâdı namına kabz etmiş sayılmaz. Binaenaleyh hakikaten kabza temek-kün
hâsıl olmadan satılan şey helak olsa kendisi tarafından helak olmuş olur.
Ve bilâkis, sagir evlâdının malını kendisi için satın alsa, semenini kabz edip de badehu kendisine teslim etmek üzere hâkim canibinden vekil nasb
olunmadıkça bu semenden beri olmaz. Reddül'muhtar, (255, 257) inci meselelere müracaat!.
278 - : Vasilerin mâlik olmadıkları bazı tasarrufata çocukların babaları mâlik olur.
Bienaenaleyh beynennas mahmudül'hal olan biı kimse (258) inci meseledeki mösevvigatı şer'jyyeden berî bulunmasa da sagir evlâdının akarını
satabilir. Artık çocuk baliğ olunca bu satışı bozmaya kadir olamaz. Çünkü babanın şefkati pek ziyade olduğundan çocukları hakkında muzir
tasarruflarda bulunmayacağı bedihîdir. Şu kadar var ki müsevvigat aranması ihtiyata muvafık olduğundan daha güzeldir.
Fakat ahlâkı bozuk olan bir kimse, sagir evlâdının akarını satsa caiz olmaz. Bu takdirde çocuk baliğ -olunca bu satış muamelesini fesh edebilir.
Meğer ki o akar kıymetinin iki katiyle satılmış olsun, o surette feshe hakkı kalmaz. Reddül'muhtar.
279 - : Bir kimse, sagîr evlâdının bir malını kendi namına satın alsa, veya kendi malini sagîr evlâdına satsa mücerret icap İle bey' muamelesi
münakit olur. Fakat bir vasi, yetimin malını kendisj için satın alsa veya kendi malım yetime satsa «bu malı sattım» dedikten sonra «kabul ettim»
demedikçe bey" münakit olmaz.
280 - : İki çocuğun babası, bunlardan birinin malım diğerine satsa caiz olacağı gibi bu satış için tayin ettiği vekili de bu veçhile satışta bulunsa caiz
olur.
Kezaiik ik; çocuğun sahih dedeleri tarafından bu veçhile yapılacak bir satış muamelesi de caiz olur.
Fakat bir vasi, vesayeti altında bulunan iki çocuktan birinin malını diğerine satsa aiz olmaz. Nitekim alel'ıtîak vekil olan kimse de müvekkilinin ikj
sagîr evlâdından birinin malını diğerine satsa caiz olmaz. Reddül'muhtar.
281 - : Bir kimse, iki sagir evlâdı arasında müşteıek olan bir malı aralarında taksim edebilir. Amma bir vasi, vesayeti altındaki çocukların mallarını
aralarında taksim edemez. Çünkü bu taksim, bir mübadele mânçsım mutazamrmn olduğundan buna yukarıdaki mesele mucebmce baba, salâhi-
yettar olduğu halde vasi salâhiyetar değildir. Şu kadar var ki, vâıislerden bir kısmı büyük olmakla vasi anların hisselerini def ve teslim ederek
çocukların hisselerini beyinlerinde temyiz ve taksim etmeksizin ifraz edebilir, 'Nitekim vasi, vârisler ile mûsâ lehin hisselerini tefrik için de
çocukların hisselerini bilâ temyiz ifraz edebilir.
Br de vasi, çocuklardan birinin hissesini bir yabancıya satarak anınla mükasemede bulunduktan sonra o hisseyi tekrar o çocuk için semeniyle satın
alsa bu suretle çocukların hisseleri arasında kısmet husule gelir. Reddül'muhtar.        
282 - : Bir kimse, kendisiyle sagir evlâdı arasında müşterek bulunan bir malı taksim edebilir. Fakat sagirin dedesi taksim edemiyeceği gibi vasi de
kendisiyle yetim arasındaki müşterek bir malı taksim edemez, meğer ki yetim hakkında bir zahir menfaati mutazammın olsun.
283 - : Mahmudül'hal olan bir kimse, sagir evlâdının mallarını kıymeti misliyle başkasına satabileceği gibi nıahmudül'hal ohın dede de satabilir.
Çünkü bunların şefkatleri fıtrî olduğundan çocuklar hakkında şefkate muhalif hareketle müttehem olmazlar.
284 - ; Çocukların mallarını babaları veya cedleri veya muhtar vasileri icareye verebilirler. Babalan, kendi malını da onlara icar edebilir.
Kezalik : vasî, çocuğun malını kendisi için isticar edebilir. Bu sahihtir. Fakat kendi malını çocuğa icar etse sahih olmaz.
285 - : Bir kimse, kendi borcunu sagîr evlâdının "malından tediye ve kendi borcu için sagîr evlâdının bir malını bey veya terhin edebilir. Ve muhtaç
olursa anın malından ihtiyacı miktarı yiyebilir, bunu bilâhare za-min olmaz.
Ceddi sahih dahi kendi borcu için sagir hafid veya hafidesinin malım bey* ve terhin edebilir. Fakat vasî, kendi borcunu yetimin malından tediye
edemiyeceği gibi ihtiyacından dolayı yelimin malım da yiyemez. Meğer ki kendisi için bir ücret tayin edilmiş olsun.
286 - : Bir kimse, ceddi sahihi buîurduğu bir çocuğun müverrisine aid bîr borcu eda veya bir vasiyeti infaz için anın terikesini, akar olsun, uruz
olsun satamaz. Bu halde garimlerin ve mûsâ lehlerin hâkime müracaatları lazım gelir. Bu, İmamı Azama göredir, ve mufla bih olan da budur. Fakat
vasiyyOTeb, (252) nci mesele mucebince bunları satabilir.
Nitekim ceddi sahih dahi sagîr ahfadının zimmetine terettüp eden borcu eda için terikeyi satmak hakkına mâlik bulunur. İmam Muhammede göre
bu hususlarda ced, tamamen eb makammdadır. Reddül'muhtar. O halde ceddin vasisi hakkında da bu ihtüâf carî olmak, lâzım gelir.
287 - : Hâkim, yetimin malını kendisi için satın alamıyacağı gibi kendi malını da yetime satamaz. Çünkü bu alım satım hüküm mesabesindedir.
Halbuki hâkimin kendi hakkında hükmü caiz değildir. Fakat hâkim, yetimin malım kendi tarafından mahsup bulunan bir vasiden satın alabilir. Ve
kendi malını yetim namına satıp bu vasi de kabul etse bu alım satım muamelesi de caiz olur. Hindiyye,  Haniyye,     Reddülmuhtar.   (257)  nci

meseleye müracaat!.. 
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288 - : Bir vasî, kendi malından mûsinin şer'an sabit plan borcunu eda veya vasiyetini tenfiz etse alel'ıtlak terikeye rücua müstahik olur. Yani  :
vasiyet, gerek namı ilâhiye ve gerek ibada ait olsun, vasî de gerek vâris bulunsun ve gerek bulunmasın, her halde rücu hakkına mâlikdir.
289 - : Bir vasî, kendi malinden mûsinin sagîr evlâdının nafakasına, kisvesine bir şeyler sarf etmiş olunca bakılır  eğer terikeye rücu edeceğine dair
evvelce işhadda bulunmuş ise rücua müstahik olur. Ve illâ müstahik olmaz..
Şunu ilâveten yazalım ki : vasî, çocukların iaşeleri hususunda hallerine muvafık, servetleriyle mütenasip olacak surette vüsat göstermeli, israfa
müeddî olacak sarfiyattan kaçınmalıdır. Hattâ vasi, yetimin ehliyet ve kabiliyetini görürse kur'anıkerîmi talim, edeb ve irfan tahsil etmesi için
malından sarf etmesi caiz olur. Fakat ehliyet ve kabiliyeti haiz olmayan yetim hakkında yalnız namazlarda okumaya mecbur olduğu mikdar
Kur'amkerim talim etmesi için infakda bulunması lâzım gelir.
290 - : Bir vasî, yetimin malüe ticarette bulunup da bir mikdar rıbh =  kazanç hâsıl oldukdan sonra mudarebe tarikiyle ticarette bulunmuş olduğunu
iddia etse bu rıbhdan hisse almaya müstahik olmaz. Fakat bu mal ile mudarebe tarikiyle tasaırufda bulunacağına ishadda     bulunmuş olursa bu
rıbhdan meşrut olan mikdarda hisse alabilir.
291 - : Bir vasi. yetimin maliyle yetim  için  mudarebe tarikiyle ticaret edebilir. Bu halde hâsıl olan rıbh, yetimin olur. Fakat yetimin maliyle
göreceği bir işden hâsıl olacak kazancım yarısı kendisinin olmak üzere evvelâ işhad edip badehu o işi görse elde edilecek kazancın yansı kendisinin
olur. Behcetül'fetâvâ.
292 - : Bir vasî, çocuğun malını birisine ikraz ve bilâhare bu malı rıb-hı ile beraber tahsil edince bakılır: Bu mal çocuğa ait olduğu gibi bu rıbb da
çocuğun malından devri şer'İ ile usulen  ilzam  edilmiş ise çocuğa ait olur. Ve İllâ olmaz. Abdurrahim fetâvası.
Vasilerin emvali eytam ile muzarebede bulunmaları zamanımızda caiz görülmemektedir.
293 - :  Bir" kimse, sagîr evlâdı için üzerine vacip olan bir şeyi satın aldığından dolayı rücu hakkına mâlik olmaz. Fakat üzerine vacip olmayan bir
şeyi satın aldığında - işhadda bulunmak şartiyle - rücu hakkına mâlik olur.
Binaenaleyh bir kimse, fakir olan sagîr evlâdı için satın aldığı taam ve libas gibi şeylerin bedelleriyle gerek işhadda bulunmuş olsun ve gerek
olmasın bu sagîr evlâdına rücu edemez. Fakat zengin olan sagîr çocukları için satın almış olduğu elbise ve nafakanın esmaniyle işhadda bulunmuş
olmak şarityle burların mallarına rücu edebilir.
Vasiyye bulunan valideler hakkında da hüküm böyledir. Dürri Muhtar, Reddi Muhtar.
Şunu da ilâve edelim'ki bir knd- :tıf;'acı olmadığı halde vasisi bulunduğu çocuklarının mallartnı kendi \htiu. -..a sarf etse azle müstahik olur.
Abdurrahim fptâvası.
294  - : Bir kimse, sagîr evlâdı için hane veya köle satın alsa, isnatta bulunmuş olmak şartiyle rücu hakkına mâlik olur, Bu evlâdın gerek mallan
bulunsun ve gerek bulunmasın. Çünkü bunların satın  alınması  vacip işlerden değildir. Amma işhadda bulunmuş olmayınca rücu hakkına  mâlik
olamaz.
295 - : Büyük vâris, kendi malından küçük vâris için satm aldığı elbise ve etime esmaniyîe, işhadda bulunmuş olmak şartiyle o" küçük vârisin" irs
hissesine rücua müstahik olur. Fakat işhad bulunmazsa mütetavvi* olacağından rücu hakkına mâlik olmaz.
Şayet bu küçük vâris, kendi hıcr ve terbiyesinde bulunduğu halde bunun nafakasına terikedeki mebaliğden bir şey sarf etse veya terikedeki
elbiseden, et'ımeden o çocuğa giydirse, yedirse üzerine zaman lâzım gelmez. Amma bu küçük vâris, kendisinin hıcr. ve terbiyesinde bulunmadığı
halde terikedeki hissesinden iaşede, iksada bulunsa, vasi olmadığı takdirde zamandan beri.olamaz. Çünkü büyük vâris, bu takdirde müteberri
sayılır.
296 - :  Büyük vâris,  meyyitin şer'an sabit olan borcunu Ödese veya kefeni mislini satın alsa bunların bedelleriyle terikeye rücua müstahik olur.
Fakat şer'an sabit olmayan borcu eda etse, bununla diğer vârislerin hisselerine rücu edemez, hattâ terikeden tediye etmiş olduğu takdirde diğer
vârisler hisseleri mikdarım istirdad hakkına mâlik olurlar. Vasilerin sabit olmayan borçları Ödemeleri, ve gayri sabit vediaları, sahiplerine teslim
etmeleri hakkında da hüküm böyledir.
297 - : Bir kimse, vasileri bulunduğu çocukların mukadder nafakala-riyle satın aldığı yiyilecek şeyleri, çocuklara daha faideli olmakla kendi pa-
rasiyle kendisi, için satın aldığı yiyilecek şeylere  karıştırıp birlikte yemiş bulunsalar, çocuklar baliğ olunca «sen bizi teberrüan  infak etmişdin» 

diyerek kendi nafakalarınt o vasilerine tazmin ettiremezler. Behcetüî'fetâva. 
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Vasilerin Sözleriyle Tasdik Olunup Olunmadıkları:
 
298  - : Bir vasi, kendi malinden ölünün kefeni misli için şu kadar meblâğ sarf ettiğini iddia ettiği halde vârisler, o mikdan tekzip etseler vasî,
beyyine ikamesine muhtaç olmaksızın kavliyle tasdik olunur. Feyziyye Fe-tâvâsındaki bir meseleye göre yeminiyle tasdik olunur.
299 - : Vesayeti altındaki bir çocuğun nafakası için sarfını iddia ettiği mikdar, nafakai misle muadil veya andan biraz.ziyade ise vasi, bilâ beyyine
tasdik olunur. Fakat bu mikdar, nafaki mislden daha ziyade ise vasi, mücerred kavliyle tasdik olunmayıp zâmin olması lâzım gelir. Meğer ki sureti
sarfını muhtemel bir tefsir ile tefsir ve te'vil    etsin, bu halde zâmin olmaz.
Meselâ : ben çocuk için şu kadar şey almıştım, çalınmakla tekrar satın aldım» demek gibi bir tevcihde bulunsa yeminiyle tasdik olunur. Zira vasi,
emindir. Reddül'muhtar.
300 - : Bir kimse, vasisi bulunduğu yetimi kendi zimmetindeki malinden iaşe ettiğini iddia etse bilâ beyyine kabul olunmaz.
Kezalik yetimin malı hâzır olduğu veya hczır olmadığı halde kendi malinden iaşe eylediğini İddia ederek yetimin malına rücu etmek istese
beyyinesiz rücu a müstahik olmaz.
301 - : Bir kimse, tahtı vesâyetindeki yetimin zevcesi veya köleleri veya at, koyun gibi hayvanları için infak ve iaşe bedeli olarak muayyen bir
müddet zarfında şu kadar meblâğ sarf ettiğini iddia etse kadri maruf, yani : nafakai misi mikdan olunca kavliyle tasdik olunur.
302 - : Vasi, yetimin mahremlerinden birine veya hayatta bulunmayan kölesine şu kadar şey infak ettiğini iddia etse bilâ beyyine kabul olunmaz.



Meselâ : vasi, yetime hitaben : «Hâkim senin malından a'mâ bulunan kardeşine şehrî şu kadar kuruş farz ve takdir etmekle on senedenberi o veçhile
mezkûr meblâğı sarf ettim», diye iddia, yetim ise tekzip etse vasi, hâkimin o vech ile farz ve takdirini ve kendisinin o nieblâgı o vech ile sarf
ettiğini beyyine ile isbat edemese mezkûr meblâğı zamin olur. Çünkü bu, yetimin havaicinden olmadığı cihetle vasi, mücerret söziyle tasdik
olunamaz.
Amma köleler ber hayat olunca söz, vasinindir, binaenaleyh hiyaneti zahir olmayınca bilâ yemin kavliyle tasdik olunur.
303 - : Bir kimse, vesayeti altındaki bir yetime, bir kadım tezvic ve mehrini tediye etmiş olduğunu iddia etse bakılır. Eğer bu kadın hayatta değilse o
kimse mücerret söziyle tasdik olunmaz. Amma hayatta bulunur veya ölmüş olduğu halde yetim, hâdiseyi ikrar eder ise o kimse tasdik olunur, sarf
etmiş olduğu şey ile rücu hakkına mâlik olur.
304 - : ÇoeukJar büyüdükten sonra vasilerini itham ederek : «Sen bizi malımızın ribhile veya fülâmn bize teberru ettiği meblâğ ile iaşe ettin» diye
iddia etseler, vasî üzerine iddia ettiği nafakai misi hakkında yemin lâzım gelir. Meğer ki çocuklar, zahiri halin tekzip edeceği bir şeyi iddia
etsinler. O halde vasiye yemin teveccüh etmez.
Meselâ : çocuklar, o müddet içinde iaşelerine kifayet etmeyecek kadar ,bir ribh ile iaşe edildiklerini iddia etseler, bu iddiaları dinlenilmez.
305 - :  Vasi, yetimin istihlâk ettiği şeyi tazmin ettiğini veya ticarete mezun olmakla zimmetine terettüp eden borcunu ödediğini iddia etse beyyi-
nesiz tasdik olunmaz.
Meselâ : vasî : «Sen fülânın şu malım telef ettiğin cihetle bedelini kendi malinden tazmin ettim» diye iddia, yetim de «Ben öyle bir şey telef
etmedim» diye tekzip etse söz, yetimin olur. Binaenaleyh vasî, iddiasını beyyine ile isbât edemezse zamin olur.
306 - : Vasî, yetime ait arazinin haracını = vergisini verdiğim bu arazinin ziraate salih olmadığı bir vakitte iddia etse beyyinesiz tasdik olunmaz.
Kezalik vasî, «yetimin babası on sene mukaddem vefat etmekle bu müddet içinde arazisinin vergisini verdim» diye iddia, yetim de babasının yedi
sene mukaddem vefat ettiğini» beyan eylese vasî, mücerred kavliyle tasdik edilmez.
Fakat vasi ile yetim, müteveffanın vefatı tarihinde ittifak ettikleri gibi mezkûr arazi de husumet zamanında ziraate salih bulunsa söz yeminiyle
vasinin olur. Çünkü bu takdirde zahiri hal, vasiye şahittir.
307 - : Vasî, yetimin abık bulunan kölesinin cu'lunu  = tutup getirme ücretini veya bizzat yetimin veya kölesinin    irtikâp ettiği cinayetin diyetini
eda ettiğini iddia etse bilâ beyyine tasdik olunmaz.
Meselâ : vasî, yetime «gasb etmiş olduğun şeyi kendi mâlinden tazmin ettim» veya «kaçmış olan kölene ait cu'li bilâhare sana rücu etmek şartiyle
kendi malimden ödedim» dese mücerred bu söziyle tasdik olunmaz.
308 - : Vasî, meyyitin borcunu terikesinden ödediğini veya terikeyi satmadan veya satıp da semenini henüz kabz etmeden kendi malinden tediye
eylediğini iddia etse beyyinesiz tasdik olunmaz.
Binaenaleyh vasî, hâkimin emri olmaksızın terikeden ölünün borcunu tediye edip de o ölünün oğlu büyüdükten, sonra onun borcunu inkâr eylese
vaşî, beyyine ikamesinden âciz kalınca borç namına verdiği meblâğı zamin olur. Binaenaleyh başka bir alacaklı zuhuru takdirinde bundan anın
hissesini tazmin eder.

Amma vâris borcu ikrar ettiği takdirde vasinin terikeden tediye ettiğine dair olan iddiası tasdik olunur. Reddül'muhtar, Tahtavl. 
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309 - : Vasî, meyyit için kefeni mislin adedini ziyade olarak satın alsa bu ziyadeyi zamin olur. Meğer ki meyyit, terikesinin sülüsünden hâriç olmak
üzere bunu vasiyet etmiş, olsun.
Fakat vasî, kefeni kıymetinden ziyadeye satın almış olursa bu alış muamelesi kendi namına vaki ve bu kefeni meyyite müteberri' olmuş olur. Bu
halde yetimin malinden ödediği semeni kendisi tamamen tazmin eder.
310 - : Bir kimse, kendisi için şu kadar kuruş ile hac edilmesi için bir zatı vasî nasb edip zahirde vârisi bulunmadığı halde vefat etmekle o zat,
terikesinden o kadar kuruş ile birisine hacc ettirdikten sonra bir vârisi zuhur edip hacce sarf edilen meblâğın sülüsi terikeden ziyade olduğunu iddia
etse bununla o zata zaman lâzım gelmez. Ali Efendi fetâvası.
311 - : Vasî, cnûsînin : «Fülân malımı satarak semenini fakirlere tesad-duk et» diye vaki olan vasiyetine metini o malı satıp da parasını fukaraya
tesadduk ettikten veya daha tesadduk etmeden zayi eyledikten sonra o mala bir müstahik zuhur etse vasî zamin olup bununla terikenin tamamına
rü-cu eder. Çünkü vasî, mûsî tarafından tagrîr edilmiş olur.
Nitekim vaşî, terikeden sagîre isabet eden kısmı satıp da semeni yanında helak olduktan sonra bu kısma bir müstahik zuhur etse bu sagîr, hisse-
siyie sair vârislere rücu eder. Zira kendi hissesine müstahik zuhur etmekle vaki olan taksim, bozulmuş olur,
312 - : Mûsînin vârisleri çocuk olduğu veya    büyük olup da mesafei sefer gaib bulunduğu takdirde terikes'ini vasinin mûsâ leh ile beraber taksim
etmesi sahih olur. Çünkü vasî, mûsînin naibi olduğundan onun halefi bulunan vârislerin de naibi sayılır. Binaenaleyh taksimden sonra vârislerin
hisseleri vasinin elinde kazaen zayi olsa mûsâ lehin sülüs hissesine rücu edemezler. Zira taksim, sahih, vasî de emindir.
Fakat mûsâleh gaib bulunduğu veya hazır olup da izni bulunmadığı halde vasî, terikeyi vârisler ile beraber taksim etseler, bu kısmet sahih olmaz.
Velev ki vârisler çocuk bulunsunlar. Zira mûsâleh, mûsînin halefi olmadığından bu hususda niyabet mutasavver değildir. Binaenaleyh mûsâlehin
his-
sesi vasinin elinde zayi olsa mûsâleh, vârislerin    ellerinde terikeden baki kalan.kısmın sülüsünü alabilir.
Şayet vârislerin ellerindeki kısım^ helak olmuş bulunsa, mûsâleh. vârislerin Ttabz etmiş oldukları kısmın sülüsü mikdarım dilerse vârislere ve
dilerse vasîye tazmin ettirebilir. Çünkü vârisler kabz ile vasî de mah anlara def ve teslim ile teaddîde bulunmuştur.
Şu kadar var ki bu taksim, hâkimin emriyle yapılmış olursa mûsâlehin böyle rücua hakkı olamaz. Nitekim hâkim, mekîlât ve mevzunattan ibaret
olan bir terikeyi mûsâlehin gaybubeti halinde taksim ve anın hissesini,kabz edebilir. Zira bu taksim ifraz kabilinden olduğu cihetle caizdir.
Binaenaleyh mûsâlehin hissesi hâkimin' yanında bilâ teaddin helak olsa zaman .lâzım gelmez.
Fakat hâkim, akara, araziye müteallik terikeyi taksim edemez. Çünkü bu taksim, bey' gibi mübadele kabilindendir. Başkasının malım bey' ise caiz
olamaz.



313 - : Vasî, yolda selâmet mevcut olduğu halde yetimin malı ile ber-ren .ve bahren müsaferette bulunabilir. Binaenaleyh bu mal, yolculuk
esnasında helak olsa üzerine zaman lâzım gelmez.
Kezalik bir terikeyi başka beldede bulunan vârislere götürmek için vasi naşb edilmiş olan kimsenin elinden o terikeyi mütegailibeden biri cebren
alacak olsa kendisine zaman icap etmez. Neticetül'fetâva.
314 - : Bir kimse, vasisi olduğu çocuğun malım kendi eminlerinden bir şahsa vedia olarak teslim edip badehu o şahıs, mal denilecek bir şey
bırakmaksızın mücehhüen vefat etse bu vasîye zaman lâzım gelmez. Abdurrahim Fetâvası.
Nitekim vasî de çocuğun nükudunu ve sair menkul mallarını kabz edip mücehhilen vefat etse terikesinden zaman lâzım gelmez. Fakat vasî, çocuğun
bir miktar parasını kendi parasına karıştırıp istihlâk ettikten sonra vefat etse terikesini kabz eden vârislerine zaman lâzım gelir. Aîi Efendi
Fetâvası. .
315 - : Mûsâ bin, mûsînin veya vârisinin elinde vedia menzilesindedir. Binaenaleyh mûsâbih, bunların elinde bilâ teaddin telef olsa üzerlerine
zaman lâzım gelmez. İstihlâk takdirinde ise eğer mûsî, istihlâk ederse bu bir rücu sayılarak yine zaman lâzım gelmez. Amma vârisler istihlâk ederse
mûsînin vefatından sonra mûsâ lehin kabulü şartiyle üzerlerine zaman lâzım gelir. Velev ki vârislerin istihlâki mûsâlehin kabulünden evvel vuku
bulmuş olsun.
Kezalik : hizmeti veya şüknası vasiyet olunan köleyi veya hareyi mûsî-. nin vârisleri mahv ve telef etseler, bunların yerine başkasını tedaruk etmek
için kıymetlerini zamin olurlar.
316 - : Vasî, kendi nefsi için yetimin malı ile ticaret edemez. Ederse re'sülmâli zamin ve hâsıl olan kazancı tesadduk etmesi lâzım gelir. Fakat bu'
mal İle yetim için ticarette bulunabilir.
Kezalik vasi, yetimin malını gerek kendisine ve gerek başkasına ödünç veremez, verirse zamin olur. Bu hususta baba da vasî hükmündedir.
Kezalik : hâkim de yetimin malını, gaile verecek bir şey satın alabilirse veya müdarebede bulunacak bir kimse bulursa ödünç veremez. Fakat böyle
bir şey almaya zafer bulamazsa veya müdarebede bulunacak kimse bulunmazsa başkasına ikraz edebilir. Hâkim, yelimin malım icareye veya bir
şirkete vermek için vasiye de emr edebilir.
317 - : Bir takım kimseler, vasî muvacehesinde müteveffanın kendilerine borçlu olduğunu iddia ve beyyine ile isbat ederek terikesini aralarında
garameten borçlu olduğunu iddia ve beyyine ile isbat ederek terikesini aralarında garameten taksim ettikten sonra başka birisi de zuhur edip :
«Benim de müteveffada alacağım vardır, ne için kendilerinden kefil almaksızın te-rikenin hepsini o alacaklılara teslim ettin? Ya onları bul, ya
benim alacağımı da kendi nfalinden ver» diye dâvaya salâhiyettar olamaz. Abdurrahim Fetâvası.                       
318 - Vasî, yetimin malım bulûğundan sonra henüz rücdü beyyine ile zahir olmadan kendisine teslim etmekle o mal zayi olsa zamin olur.
319 - : Vasî, yetimin malını bulûğundan sonra henüz rücdü beyyine ile ve infak ettiği münasip mikdar malı zamin olmaz.
den dolayı ve yetimin hitan cemiyeti için akriba ile komşular hakkında israfa müeddî olmayacak surette verilen ziyafetten nâşi zaman lâzım
gelmez.
320 - : Vasî, meyitin akdi müdayenesiyle sabit olup da yetime, isabet-eden alacak bir borcu, medyundan daha mütemevvil bir kimse üzerine havale
edilebilir. Amma medyunun misline havale edemez.
Vasi, kendi müdayenisiyle sabit olan bir deyni ise dilediği kimse üzeri ne havale edebilir. Gerek yetime faideli olsun ve gerek olmasın. Şu kadar var
ki yetime muzir olduğu takdirde lâhik olacak zararı' zamin olur.
321 - : Vasî, çocukların müverrislerinden müntakil olup nâsın zimmet lerinde bulunan alacaklarım tahsil etmeden çocuklar baliğ olsalar, bunları
vasilerinin malinden istemeye hakları olamaz. Feyziyye Fetâvası.
322 - : Vasî, terikeden bir malı, borç için satıp da sonra gabni fahiş ile satılmış olduğu tebeyyün etse vaki olan satış, hâkimin hükmüne muhtaç
olmaksızın bâtıl olur. Binaenaleyh    muahharan semeni misliyle satılsa bu ikinci satış sahih olur.
323 - : Vasinin satmış olduğu yetimin bir malı hakkında daha ziyade semen ile satın almaya bir talip zuhur etse, yahut o mal, müzayedede daha
ziyade, pazarda ise daha noksan bir fiyatla satılır olsa vaki olan satışın butlanına hükm olunmaz. Belki hâkim, ehli vukufa müracaat eder. Bu halde
onlardan îmam Muhammede göre iki kişi, İmamı Âzam ile îmam Ebu Yusuf e göre bir kişi o malın hakikî kıymetiyle satılmış olduğunu haber
verirse hâkim, mezkûr ziyadeye iltifat ederek bey'i fesh edemez. Zira semeni tezyit, bir hacete mebni olabileceğinden kıymetin ziyade olmasına
delâlet etmez. Fakat o malın hakikî kıymetinden noksana satılmış olduğunu haber verirse vuku bulan bey'in butlanına hükm etmek lâzım gelir.
324 - : Bir kimse, küçük evlâdının bir malını sattıktan sonra gabni fahiş iddiasında bulunsa bakılır : Eğer bu malı hakikî kıymetiyle satıp semenini
kabz ettiğini ikrar veya bunun üzerine işhad etmiş is^ bu iddiası mes-mu olmaz. Bu halde hâkim, çocuk namına birini    kayyım nasb ederek bu
kayyım, müşteri aleyhine dâva ikame eder. Fakat böyle ikrar ve İşhadda bulunmuş olmazsa veya «Ben gabni fahiş bulunup bulunmadığını
bilmiyerek sattım» yahut «Ben gabni fahiş bulunduğunu bildim, amma bununla satışın caiz olmayacağını bilemedim» derse dâvası mesmu olur.
325 - :  Bir yetim, baliğ olduktan sonra babası veya vasisi tarafından kendi namına vuku bulan satın almada gabni fahiş bulunduğunu iddia, müşteri
de bu gabni inkâr eylese bakılır : Eğer es'arın tebeddül edebileceği kadar bir müddet geçmemiş ise hali hazır, hakem kılınır, ve illâ müşteri tasdik
olunur.
Şayet yetim ile müşteriden her biri kendi iddiası üzerine beyyine ikamesinde bulunsa ziyadeyi müsbit olan beyyinenin tercihi lâzım gelir.
326 - :  Bir yetim, büyüdükten sonra malını vasiden tesellüm edip de babasının terikesinden az çok alacağı bir şeyi kalmadığına dair işhadda
bulunduğu halde bilâhare vasinin elinde bulunan bir şey için babasının terikesinden olduğunu iddia ve beyyine ikame etse dâvası mesmu olur.
Kezalik : «Vasinin nezdinde az çok hiç bir şey kalmadı ki illâ istifa ettim» demiş olduğu surette de hüküm böyledir.
Nitekim bir vâris de, murisinin nâs zimmetlerinde bulunan bütün terikesini Jkabz ettiğini ikrar edip bilâhare bir kimse aleyhinde babasının alacağı
olduğuna dair dâva ikamesinde bulunsa dâvası mesmu olur. Çünkü bu ikrar, mücerred bir ikrardan ibaret olduğu cihetle ibrayı müstelzim olmaz.

Binaenaleyh dâvanın sıhhatine mani değildir. Tahtavî, Dürri Muhtar, Reddi Muhtar, 
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Vasilerin  İkrar Ve Şahadetleri  
 
327 - : Vasinin meyit aleyhine borç ikrarı caiz değildir. Çünkü bu, başkası hakkında ikrar olmuş olur. Binaenaleyh    mukarrünleh beyyine ikame



ve istizharen yemin etmedikçe mükarrün bihi alamaz. Şayet vaşî, mukar-rün bihi, mükarrün lehe teslim ederse zamin olur.
Fakat vârislerden ehliyeti haiz olan biri, böyle bir ikrarda bulunursa bu ikran yalnız kendi hissesi nisbetinde muteber olur.
328 - : Vasî, meyyitin bir mikdar borcu olduğunu bir adiden istihbar ( ettikde eğer zamandan korkmazsa bu borcu terikeden sahibine verebilir.
Nitekim vasî, meyyitin borcu olduğunu bilip de alacaklının beyyinesi olmadığı takdirde onun hukukunun izaasma meydan vermemek için terikede
sâmit = yani meskûtün anh bir mal var ise andan borç mikdarmı alacaklıya ida etse, ve sâmit yok ise terikeden borç mikdarı bir şey alacaklıya satsa
da alacaklı bilâhare bu îda' veya mubayaayı itiraf etmese tekas hâsıl olmuş olur. Bu, bir mahlası şer'i dernektir.
329 - : Bir vasî, kendi elinde bulunup terikeden bulunmayan bir aynin bir şahsa ait olduğunu ikrar ettikden sonra o aynin vesayeti altında bulunan
bir çocuğa aidiyetini dâva etse, vaki olan tenakuza mebni bu dâvası dinlenmez. Hattâ bu vasî, bir gün bu ayne mâlik olsa bunu mükarrün leh olan o
şahsa vermesiyle emr olunur.
330 - : Vasinin, mûsi olan meyyit aleyhine şahadeti    sahihdir. Amma lehine şahadeti sahih değildir. Velev ki vasinin bu şahadeti kableddâva
azlinden sonra vaki olsun.
331 - : Vasilerin sagîr vâris lehinde alel'ıtlak mal isbatma dair şahadetleri bâtıldır. Yani : bu mal, o vârise gerek mûsînin terikesinden ve gerek
başka bir cihetten intikal etsin müsavidir. Çünkü vasiler, çocuğun alel'-ıtlak emvalinde tasarruf edebileceklerinden bu şahadetleriyle kendileri için
meşhudun bihde tasarruf hakkı isbat etmiş olurlar. Bu ise cerri mağnem-den azada olmayacağından töhmet mazannasıdır.
332 - : Vasilerin büyük vâris lehinde terikeden bir şey isbatı hususunda şahadetleri bâtıldır. Çünkü vasilerin terikeden olan mallar hakkında
muhafaza ve menkul eşyayı satmak gibi bazı velayetleri bulunduğundan bu şahadetleri töhmetten hali olamaz. Fakat terikeden    olmayan malar
hakında şahadetleri makbuldür. Çünkü terikeden olmayan malar hakkında vasilerin velayetleri esasen münkati olduğundan bu surette töhmeti mucib
bir cihet yoktur.
333 - : îki vasiden her biri : «Mûsî bizimle beraber füîân kimseyi de vasî nasbetmişti» diye o kirtısenin inkârına mukarin şahadette bulunsalar bu
şahadetleri muteber olmaz. Çünkü bu şahadetlerinde müttehem bulunurlar.
Şu kadar var ki bu ikrarlarına mebni hâkim tarafından kendilerine üçüncü bir vasinin zam ve terfiki lâzım gelir. Bu halde bu üçüncü vasinin reyi
munzam olmadıkça kendileri müstakülen tasarrufa kadir olamazlar. Çünkü şahadetleri kendileriyle beraber o kimsenin de vasî olduğu ikrarım
mutazam-mındır. ikrarları ise kendi aleyhlerine bir hüccettir. Artık yalnız ikisi tasarrufa muktedir olamaz.
Fakat o kimse de bu veçhile vasî olduğunu iddia ederse mezkur şahadet kabul olunur. Bu kimse bu iki vasiyi tasdik etmekle beraber vesayeti kabul
etse, yine üçüncü bir vasî ilâvesi icap eder.
334 - : Bir müteveffanın iki oğlu : «Babamız fülân kimseyi vasî nasb etmişti» diye şahadet ettikleri halde o kimse, vesayeti inkâr etse bu şahadet
kabul olunmaz. Fakat o kimse de vesayeti itiraf ve iddia ederse bu şahadet, töhmetten hali olacağı için kabul edilir.
335 - : iki mûsâleh, mûsînin fülân kimseyi vasî tayin etmiş olduğunu şahadette bulunsalar,  o kimsenin vesayeti iddiası takdirinde  şahadetleri'
muteber olur. Çünkü lehler, vâris gibidirler. Onları talepleriyle vasî tayin edilebileceği cihetle bu şahadetten dolayı müttehem bulunmazlar.
336 - : Bir ölünün alacaklıları, bu ölünün fülân kimseyi vasî tayin etmiş olduğuna şahadette bulunsalar, şahadetleri caiz olur. Çünkü bu, töhmetten
halidir. Âdeta borçlarını Ödemek için bir vasî tayin edilmesini istemiş gibi olurlar.
337 - : iki kimse, diğer İki şahıs için fülân ölünün §u kadar şey vasiyeti olduğuna şahadet etikleri gibi o iki şahıs da mezkûr iki kimse için bu
ölünün o miktar şey vasiyeti bulunduğuna şahadet etseler her iki zümrenin şahadeti de kabul olunmaz. Çünkü bunlar mûsâbih olan    malda
müşterek olacaklarından şahadetleri cerri mağnemden hali olamaz.
Fakat bir ölünün borcu olduğuna dair bu veçhile şahadette bulunsalar her iki zümrenin şahadeti de kabul olunur.
338 - : iki kimse, diğer iki şahıs için «Fülân müteveffanın bir aynini, meselâ bir hanesini vasiyet ettiğine şahadet ettikleri gibi o iki şahıs da bu
müteveffanın o ki kimse için malının sülüsünü veya derahimi mürselesini vasiyet etmiş olduğuna şahadette bulunsalar, hiç birinin şahadeti kabul
olunmaz. Zira bu şahadet, şahidlerin, meşhudun bihde, yani  :  terikenin sülüsünde iştirakini müsbit olacağından bâtıldır.
Fakat o iki kimse, bir aynin vasiyeti hakkında şahadet ettikleri gibi o iki şahıs da diğer bir aynin vasiyeti hususunda şahadette bulunsalar her iki
kısmın şahadetleri de kabul olunur. Çünkü bu takdirde iştirak bulunmayacağından töhmet bulunamaz- Mebsutı Serahsî, Bahri Raik, Dürri Muhtar,
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Hâkim Tarafından Vasi Nasb Edilmesini Mucip Sebepler:
 
339 - : (232, 236, 240, 241, 244, 245, 246, 333) üncü meseleierdeki halîer-den başka  aşağıdaki  hususlardan  dolayı  da  hâkim tarafından  vasî 
nasb olunur.
340 - : Bir ölünün vasiyyi muhtarı bulunmadığı takdirde borcunu ödemek, vasiyyetini tenfiz etmek, alacağını dâva, isbat ve istifa eylemek için
namına bir vasi nasb olunur. Bu hususlar için hâkim tarafından vârise izin de verilebilir.
341 - : Mefkud hakkında vasi nasb olunacağı gibi babası gaybeti mün-katıa'' ile gaib bulunan çocuk için bir mâlin isbat edilmesine hacet görüldüğü
takdirde vasi nasb olunur. Amma  gaybeti  münüatıa  ile gaib  bulunmazsa vasi nasb olunamaz.
Büyük vârisler, gaybeti münkatia' ile gaib oldukları halde murislerinin zimmetinde borç bulunduğu iddia olunsa husumet için vasi nasbi iktiza eder.
342 - : Vârislerin bir kısmı çocuk, bir kısmı hâzır, bir kısmı da gaib, olup hâzır bulunanlardan biri kendilerine mevrus olan maldaki hissesini bir
kimseye satmakla o kimse taksim talebinde bulunsa çocuk ile gaib vârisler namlaria vasi nasb olunur,
343 - : Bir kimse küçük evlâdından satın aldığı bir malın kadîm ay-bına muttali olmakla bu mah bu evlâdına geri vermek istese bu hususa ait olmak
üzere bir vasî nasb olunur.
Kezalik bir çocuk, babasından satın aldığı şeyi anın vefatından sonra kadîm aybma mebni terikesine red etmek istese vasî nasbi icab eder.
344  - : Bir çocuğun babası müsrif, mübzir olduğu takdirde bu çocuğun mallarını hıfz için vasî nasb olunur.
345  - : Vasiyyi muhtar, terikeden borç iddiasında bulunan kimseyi tasdik ettikte (327) inci mesele mucebince bu tasdiki sahih olamayacağından
başka bir vasî nasb olunup anın muvacehesinde alacaklının hakkını isbat etmesi lâzım gelir.
346 - : Hâkim, vasiyyi muhtar mevcut ve ehliyeti kâmiieyi haiz iken diğer bir vasî daha nasb edemez. Fakat bu vasî, geybeti münkatia ile gaib



bulunursa diğer bir vasi nasb edilebilir.
Meselâ : vasiyyi muhtar gaib olduğu bir kimse müteveffanın zimmetinde bir mikdar alacağı olduğunu iddia etse müteveffa namına hasım olacak
bir vasî nasb edilir.
347 - : Vasiyyi muhtar, çocuğun malinden bir şey sattıkdan sonra henüz semenini kabz etmeden vefat etse bu semeni mütaîebede bulunmak bu
vasinin vârislerine veya vasisine ait olur. Fakat bunlardan biri bulunmazsa bir vasî nasb edilmesi iktiza eder.
348 - : Satılan bir şey, bil'istihkak zabt olunmakla müşteri semeniyle rücu etmek istediği halde satan, vâris bırakmaksızın vefat etmiş bulunsa
müşterinin bu rücuu için vasi nasb olunur. Binaenaleyh müşteri o semen ile bu vasiye, bu vasî de bununla terikeye rücu eder.
Kezalik satılan şeyin hürrül'asl olduğu zahir olup da satan, vâris, vasî ve terike namına bir şey bırakmaksızın vefat etmiş bulunsa vasî, nasb olu nur.
349 - : Bir kimse, bazı zatlara «vefatımdan sonra şöyle yapınız» demiş olsa o zatların umumunu vasî tayin etmiş olur. Bu halde o zatlar sükût edip
de o kimsenin vefatından sonra bu vasiyeti içlerinden ikisi veya üçü veya daha ziyadesi kabul etse bunlar vasî olmuş olurlar. Fakat içlerinden yalnız
birisi kabul etse kendisine hâkim tarafından başka birisi terfik veya vesayet yalnız kendisine tevcih edilir. Binaenaleyh böyle bir terfik veya tevcih
bulunmadıkça münferiden tasarrufa mâlik olamaz.
350 - : Bir müstakriz, aldığı parayı def ve teslim etmek istediği halde; mukriz intifa etse bu parayı teslim için müstakrizin talebi üzerine bir kayyım
nasb olunur.
351 - : «Bir kimse : «Eğer şu borçlu borcunu yarın ödemezse ben za minim» diye bizzat kefil olup da alacaklı o gün tegayyüp etse bu borcu kafez
için anın namına bir vekil nasb olunur. Bu halde borçlu, o borcu bu vekile teslim etse, kefil olan o kimse zamandan berî olur.
352  - : Gayri müslim bir mecnunun babası ve anası bulunmadığı halde zevcesi dini İslâmı kabul etse onun adına bir vasî nasb olunarak aleyhine
firkatle hükm olunur.
353 - : Bir müddeaaleyh, sağır, dilsiz, kör bulunduğu halde velîsi mevcut olmasa hukukunu müdafaa için namına bir vasî nasb olunur. Haniyye,

Hindiyye, Dürri Muhtar, Reddi Muhtar. 
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Vasiyyi Muhtar İle Vasiyyi Mansub Arasl'ndaki Farklar:
 
354 - : Hâkimin nasb ettiği vasî, vasiyyi muhtar, yani : meyyitin va sîsi hükmündedir. Ancak (240, 247, 258) inci meseleierdeki hususlar ile aşa‐
ğıdaki hallerden dolayı aralarında fark vardır.
355 - : Vasiyyi mansubun vesayeti hâkimin tahsisiyle tahassüs eder. Binaenaleyh hâkim, nasb ettiği vasiyi bazı    tasarruflardan nehy etse nehy
sahih olur. Çünkü vasiyyülhâkim, hâkimin vekili hükmünde olduğundan vesayeti kabili tahsisdir.
356 - : Vasiyyi muhtarın vesayeti zaman, mekân ve bir nevi umur ile tahassüs etmez.
Binaenaleyh bir kimse, bilfarz îstanbuldaki mallan için birini, Bursa-daki malları içinde başka birini vasî tayin etse bu iki vasiden her biri o
kimsenin bütün emvali hakkında vesayeti haiz olur. Çünkü vasiyyi muhtar, mûsînin bir halefidir. Hattâ fülâm hassaten şu yerdeki emvalim hakkında
vasî tayin ettim» demiş olsa da hüküm böyledir.                                              
Nitekim : «Füîân zatı yalnız alacaklılarımı istifa için vasî nasb ettim, başka hususlara vasî nasb etmedim» deyip de diğer biri için de: «Anı bütün
emvalim hakkında, vasi tayin ettim» dese bu iki vasiden yine her biri onun hem alacaklarını istifa hususunda, hem de sair işleri hakkında vasî olmuş
olur.
Kezalik : bir kimsenin sülüsi emvalini vücuhı hayre sarf ve tevzi etmek için nasb ettiği vasî," anın hem evlâdı ve hem de terikesi hakkında vesayeti
âmmeyi haiz olur. Bu mesele., îmamı Azama göredir, müfta bih olan da budur, îmam Ebu Yusüfe veya îmam Muhammede göre bu vasilerden her
biri yalnız tayin edildiği hususda salâhiyeti haiz bulunur.
Meselâ : birini alacaklarım tahsil için, diğerini de vasiyetlerini tenfiz için vasî nasb etse bu iki vasîden her biri, îmamı Azama göre hem alacaklarım
istifa, hem de vasiyetlerini tenfiz hususunda vesayeti haiz olur.
Şayet bu hususlar için birini vasî tayin ettiği gibi diğer birini de vasî ihtiyar etmiş bulunsa bu iki vasîden hiç birinin münferiden tasarrufu nafiz
olmaz.
Maahaza Haniyyedeki bir meseleye nazaran bir kimse, birini oğlu için, diğer birini de kızı için vasî nasb etse, yahut birini hazırdaki malları, diğerini
de gaib bulunan malları hakkında vasî tayin etmekle beraber bu vasilerden birinin vasi olduğu hususda diğerinin vasî olmamasını şart koşsa bunlar
bu şart veçhile vesayeti haiz oiurlar, bunda ittifak vardır. (267) nci meseleye müracaat!. Hindiyye, Bahri Raik, Reddi Muhtar.
357 - : Vasiyyi muhtar, (245) inci mesele mucebince    başkasını vasî nasb edebilir. Fakat vasiyyi mansub, vesayeti âmmeyi haiz bulunmadıkça
başkasını vasî nasb     edemez.  Fakat vesayeti     ammeyi  hâiz     bulunursa nasb edeceği vasî de kendisi gibi vesayeti haiz olur.
358 - :  Vasiyyi mansubun husumete     mezuniyeti,  kabza  mezuniyetini tazammun etmez.                                                                                           
Vasiyyi muhtar ise hâkimin iznine muhtaç olmaksızın kabza mâlik olur. Çünkü vasiyyi mansup, hâkimin vekili mesabesinde olduğu halde vaaiyyi
muhtar meyyitin halefi demektir.
Binaenaleyh vasiyyi mansup husumete = dâva ikamesine tayin olunur-
ken ve yahut tayin olunduktan sonra mûstakillen kabza mezun olmadıkça yetimin malını kabz edemez.
Meselâ bir yetimin akarına haksız yere el koyan bir şahıs aleyhine dâva açmak.üzere vasî nasb olunan kimse, kabsa mezun olmadıkça o akan kabza
mâlik olmaz.
359 - : Vasiyyi muhtar, (230) uncu mesele mucebince vesayeti kabul ettikten sonra artık mûsînin vefatından sonra kendisini vesayetten çıkaramaz.
Fakat vasiyyi mansup, vesayeti kabul etlikten sonra - hâkimin haberi olmak şartiyle - kendisini vesayetten azl ve ihraç edebilir. Şu kadar var ki
hâkime malûmat vermedikçe nefsini kendi kendine vesayetten çıkarmaya kadir olmaz.
360 - : Vasiyyi muhtar, müteberri' olduğundan sahih olan kavle nazaran ücrete müstahik olmaz. Binaenaleyh muhtaç olsa da yetimin mâlinden
ihtiyacına sarf edemez. Ve bu vesayet hizmeti mukabilinde kendisi için hâkime bir ücret takdir ettiremez. Şu kadar.var ki, yetimin işlerini görmek
için onun hayvanına binebilir ve bu işleri rüyet esnasında yetimin malinden kadri maruf yiyebilir. Bunlar kıyasa muhalif ise de istihsanen caiz
görülmüştür.



Fakat vasiyyi mansub için hâkim tarafından münasip görülürse ecri misi tayin olunabilir. Bu halde o vasî tayin olunan ücreti yetimin emvalinden
alabilir, yetim baliğ olunca bu ücreti ı sûrda d edemez. ReddüT muhtar, Ali Efendi Fetâvası,
(îmam Mâlike göre vasî zengin ise yetimin malından kaçınır, fakir ise yaptığı nezaret mukabilinde maruf veçhile bir mikdar şey alabilir.)
(imam Şafiî ile îmam Ahmedin birer kavilerine göre vasî, ihtiyacına mebni yetimin malinden yiyecek olsa müstağni olduğu zaman bunun bedelini
Öder. Elmizanülkübra.)
361 - : Hâkim, vasîyyi mansuytan terikenin mikdannı sormak ve te-rike işlerine dair anınla konuşmak hakkına mâlikdir. Fakat vasiyyi muhtara karşı
bu hakkı mâlik değildir.
362 - : Hiyanetİ sabit olmayan bir vasiyi muhtar azl edilemez. Fakat hiyaneti görülmese de bir vasiyyi mansub, hâkim tarafından azl edilerek
yerine daha münasip görülen bir başkası nasb edilebilir. Abdurrahim Petftyası.
363 - : Bir çocuğun babası veya vasiyyi muhtarı var iken bunların üzerine hâkim tarafından nazır tayin edilmesi caiz değildir. Binaenaleyh bunlar
âdil ve kâfi iken mücerred mal celbi için hâkim tarafından nasb edilen bir nazır, kendisine takdir edilen ücreti alamaz. Abdurâhim Fetâvası.
364 - : Vasîyyi mansup, çocuğu hiç bir iş için başkasına İcar edemez. Yalnız sanat öğrenmek üzere üstaza tevdi edebilir. Bununla beraber çocuğun
babası âdi sanatler erbabından bulunmamış olduğu takdirde çocuğu bu gibi hasis sanayi erbabına tevdi etmek lâik olmaz.
Nitekim bir kimse, kendi çocuğunu da sanat öğrenmek üzere bir üstazın hizmetine tevdi edebilir. Şu kadar var ki çocuğun malını ekserin kavline
nazaran birine iare edemiyeceği gibi kendisini de bir kavle nazaran bir şahsın nezdine iareten teslim edemez. Vasiyyi muhtar ise çocuğun hem
nefsini, hem de (284) üncü mesele mucebince emvalini velev gabni yesîr ile olsun icareye verebilir. Bu emvali münasip göreceği bir şahsa iare de
edebilir.
365 - : Vasiyyi mansuba hâkim tarafından vesayeti havi bir vesika ve-*11 rilmesi münasiptir. Vasiyyi muhtara da mûsî tarafından bir vasiyetname
tevdi edilmiş olması müstahsendir, Bir vasiyetname mündericatım mûsîden işitmiş olanlar, veya mûsî tarafından kendilerine bir vasiyetname
okunarak mündericatı ikrar edilmiş bulunanlar, o vasiyetname hakkında şahadette bulunabilirler.  Hindiyye, Haniyye, Dürri Muhtar, Reddi Muhtar.
(imam Şafiîye göre de böyledir. Hanbelîlere göre bir kimsenin maruf el yazisiyle yazılı vasiyetnamesiyle - rücuu bilinmedikçe - hükm olunur. Velev
ki işhadda bulunmuş olmasın. Fakat îmam Ahmetten bir kavle göre vasiyette yazı kabul edilmez, ve mühürlü bir vasiyetnameye şahadet edilemez.
Meğer ki şahitler bu vasiyeti mûsîden işitmiş olsunlar, veya mûsî bu vasiyetnamesini şahitlere okumuş, mündericatım ikrar etmiş bulunsun. El-
muğnî.)

On üçüncü Kitabın Sonu
[75]

 
ON DÖRDÜNCÜ K I TAB

 

Verasete ve İntikale müteallik hükümlere dair olub bir   mukaddime ile iki bölümden ve bir zeylden müteşekkildir. 
[76]

 
MUKADDİME

 
VERASETE VE İNTİKALE AİD BAZI  ISTILAHLAR

VERASETE AİD ISTILAHLAR :
 
1 - (İlmi fersiz) : îslâm hukukunun mühim bir kısmını teşkil eden ve irse müteallik bulunan bir takım meselelerin, kaidelerin müdevven heyetidir.
Bü, «Ölünün terikesine teallûk eden haklardan ve terîkenin muayyen se-himler üzere taksiminden bahseden bir ilimdir» diye de tarif olunur.
Bu haklardan maksad, ölünün teçhiz ve tekfininden, borçlarım kazadan, vasiyetlerini tenfizden, mütebaki terikesmi de vârisleri arasında taksimden
ibarettir. Buna : «ilmülmevaris, kitabülmevaris» de denilmişdir.
timi feraizi bilen zata : (ferazî) ve (feraizî) denildiği gibi vârislerin hisselerini takdir ve tayin eden hâkime de (farizî) denilir.
2  - (Feraiz) : Farz lâfzından müştak olan farizanın cem'idir. Farz, lû-gatde takdir,  beyan, cüz'üşşey manasınadır. "Sünnet, kıraet mânâsında da
müstameldir. Istıîahda : vâris için mukadder nasib, ifası nas ile sarihan beyan olunan herhangi bir fariza demekdir.
Farizada : takdir olunmuş şey, mikdarı muayyen hissei irsiyye, tarafı ilâhîden ifası kat'iyyen beyan buyurulan vazife manasınadır. Atiyye mânâsına
da gelir.
Feraiz tabiri, vârislerin hisselerini bildiren ilm mânâsında da müstameldir.
3 - (Ashabı feraiz) : Mirasdan hisseleri nassan muayyen olan vârislerdir ki, dördü erkek, sekizi kadın olmak üzere on iki kimsedir.
4 - (Asaba) : Lûgatde baba tarafından olan karibdir. Bir ve birden zi-vade erkeğe ve kadına ıtlak olunur. Böyle bir karabete «usubet» denildiği gibi
bir kimseyi asaba kılmaya, bir şahsa asaba mirası vermeğe de «ta'sîb» denilir.
Asaba tabiri esasen kuvvet ve şiddet mânâsım mutazammındır. Baba tarafından olan bir takım akriba arasında bir irtibat hâsıl; bir müdafaa kuvveti
cari olacağından kendilerine bu nam verilmişdir. Nitekim sinirlere «âsâb» denilmesi de ecza-i bedeniyyenin rabt ve takviyesine hizmet etmeleri
itibariyledir.
Asabanın kısmı âzamim erkekler teşkil eder, çünkü şiddet ve nusret ehli olan erkeklerdir. Isaba lâfzı da cemaat manasınadır.                                  
Istılahda asaba : «Eshabı feraiz ile beraber bulundukları halde onların sehimlerinden mütebaki terikeye müstahik olan ve eshabı feraiz bulunmadığı
takdirde terikenin tamamını ihraz eden karibler» dir ki asabei neşebiyye ve sebebiyye kısımlarına ayrılırlar.                                 
5  - (Asabei nesebiyye : ölüye neseben karabeti olan kimselerdir ki bi-nefsihî asaba, bigayrihî asaba, maa gayrihî asaba kısımlarına ayrılırlar.
6 - (Asaba binefsihi) : Ölüye nisbetinde kadınlar dahil olmayan erkek kimselerdir. Baba, oğul ceddül'eb, Ibnül'ibn gibi.
7 - (Asaba bigayrihî) : Ölünün asabadan olan erkek kardeşleriyle beraber bulunan kız kardeşleridir.
8 - (Asaba maa gayrihî) : Asabadan olmayan bir kadın ile beraber bulundukları takdirde asabadan olan kadınlardır. Bunlar Ölünün kıziyle beraber
bulunan liebeveyn veya lieb kız kardeşleridir.



9 - (Asaba! sebebiyye) : Mevlel'ataka ile anın binefsihî    asabasmdan olan erkeklerdir.  Mevîel'ataka unvanını alan şahıs,  erkek olabileceği gibi
kadın da olabilir. Çünkü bir rakikin mu'tiki, erkek olsun olmasın anın mev'-lel' atakesidir. Fakat mevlel'atakenin erkek olmayan asabası, usubet teri-
kiyle mu'teka vâris olamaz.
10 - (£habinfed) : Neseb cihetiyle eshabı feraizden olan ve kendilerinden başka asaba bulunmadığı takdirde hem muayyen sehimleri alan, hem de
mütebaki sehimlere redden müstahik olan kimselerdir. Zevç veya Uc beraber bulunan kız gibi.
11 - (Zî  rahm) :  Lûgatde  mutlaka karabet sahibi demekdir.  Istılahda : «Terikeden sülüs, rubu gibi muayyen sehmi olmayan ve terikeyi asaba dan
olmak sıfatiyle ihraz etmeyen her hangi karib» demekdir. Cem'i : şfe-zü'erhamdır.                                                                         
12 - (Sulbiyye) : Bir kimsenin öz kız evlâdı.   
13  - (îbnlyye)  : Bir kimsenin oğlunun öz kız evlâdı.
14 - (Ceddi sahih)  : Ölüye nisbetinde kadınlar dahil olmayan ceddir. Babanın babası, babanın babasının babası = ebüleb, ebüebileb gibi k:. habı
feraizdendii".
15 - (Ceddi fâsid) : Ölüye nisbetinde üm = ana dahil olan ceddir. Ananın babası, babanın anasının babası = ebülüm, ebüümmileb gibi ki zevil'-
erhamdandır.
16 - (Ceddei şahiha) : Ölüye nisbetinde ceddi fâsid dâhil olmayan ceddedir. Meyyite nisbeti gerek kadınlar ve gerek erkekler ve gerek her ikisi
vasıtasiyle olsun müsavidir. Ananın anası =  ümmül'üm,     ananın anasının anası = ümmi ümmilüm, babanın anası = ümmüleb, babanın babasının
anası = ümmü ebil'eb gibi bunlar ashabı feraizdendirler.
17 - (Şekik) :  Ana baba bir erkek kardeştir ki ah lehüma, liebeveyn
ah da denir.
18 - (Şekika) üht da denilir. Ana baba bir kız kardeşdir ki, uht lehüma,-liebeveyn
19 - (Bemil'âyân) : Ana baba bir erkek ve kız kardeşler ki her birine
ah îiebeveyn, uht liebeveyn denir.                                                                 
20 - (Benül'allât) : Baba bir erkek ve kız kacdeşler ki, her birine ah lieb, uht lieb denilir.
21 - (Fenül'ahyaf) : Ana bir erkek ve kız kardeşdir ki, bunlara «ev-lâdül'üm» ve her birine ah liüm, uht liüm denir"
22 - (Terîke) : Lûgatde terk lâfzından me'huz olub metruk şey manasınadır. Istılahda * «Bir müteveffanın kendisine aid olmak üzere terk etmiş
olduğu mal» dan ibarettir. Binaenaleyh bir meyyitin nezdinde emanet ola-, rak bulunmuş olan şey, anın terikesinden sayılmaz.
23 - (İrs = miras)  : Bir müteveffanın terikesinden kanblerine intikal eden mal» demektir. Buna «tiras» da denir.
tfse müstahik olan kimseye (vâris), vârise intikal eden mala (mevrus) vârisine malı intikal eden meyyite (rnüverris) birini bir meyyite vâris kılmaya
da  (tevris)  denilir. Vârisin cem'i  :  «verese» dir.,
Bir meyyitin terikesine hilâfet tarikiyle mâlik olmaya (veraset, tevarüs) denildiğini gibi müteaddid kimselerin biribrinden miras yemesine de (müva-
rese) deniiir.
24  - (Sehm) : Hisse, vârislerden her birinin terikeden müstahik olduğu nısf,* sülüs, rubu' gibi mikdarı muayyen mal. Cem'i : sihamdır. Nas ile sarih
veya gayri sarih bir surette mikdarları tayin edilmiş elan hisselere : (sihamı mefruza) denilir.       
25 - (Asli mesele) : Bir miras meselesinde selimlerin mahreci olan, sehimleri muhit bulunan mikdardır. Meselâ : bir meyyitin bir zevcesi ile bir de
oğlu bulunsa meselei irsiyyesinin mahreci 8 olmuş olur ve bu mesele şu suretle tasvir olunur.
26 - (Mahreci furuz) : Vârislere taksimi icab eden terikedir ki, bu bir vahidi kıyasîdir, vârislere göre müsavi kısımlara ayrılmış bir aded halinde
bulunur ve bu veçhile tashihi mesele vücude gelmiş olur.
Meselâ : bir meyyitin terikesi zevciyle üç oğluna münhasır olsa dört sehm itibar olunarak şöylece gösterilir :
27 - (Tashihi mesele) : Vârislerin sehimlerini hiçbiri hakkında kesr vaki olmiyacak surette ve mümkün mertebe enaz bir mikdardan göstererek
terikeyi kabili taksim bir hâle koymakdir.
Meselâ : bir meytin zevcesiyle babası, iki de oğlu bulunsa meselei irsi-yesi şu veçhile tashih edilir :
28 - (Nisebi a'dad)  : Adetler .arasında temasül, tedahül, tevafuk, veya tebayün suretiyle olan mukayesedir. İki aded arasında mutlaka bu dört nis-
betten biri bulunur.
29 - (Temasül) müsavatı gibi. iki adedin biri birine müsavi olmasıdır. Beşin beşe
30 - (Tedahül) : îki adedden birinin diğeriyle tamamen kabili taksim olmasıdır. Üç ile dokuz adetleri gibi. Çünkü dokuz adedi üç ile kabili
taksimdir. Bu küçük aded, o büyük adedin kasımı ve eczasıdır. O büyük aded de bu küçük adedin ez'afı ve emsalidir. .
31- (Tevafuk): îki adedden birinin diğeriyle    taksimi kabil olmayıp üçüncü bir aded ile kabili taksim bulunmasıdır. Bu üçüncü aded, o iki adedin
kasımı müştereki bulunmuş olur. 4 ile 10 adedleri gibi ki, bunların kasımı müştereki 2 adedidir. Şöyle ki : 10 adedi 4 adedine taksim edilir, sonra da
4 adedi harici kısmet olan 2 adedine taksim edilir.
32 - (Tebayyün) : iki adet arasında birden başka kasımı müşterek bulunmamaktadır. Dokuz ile on adedleri gibi. Çünkü bu iki adedin büyüğü küçü
güne taksim edilince kesr, vahide müncer olur.
33 - (Adedlerin vafkı) : İki adedden her birinin kasımı müşterekleriyle taksiminden hâsıl olan harici kısmet demekdir.
Meselâ : 15 ile 10 adetlerinin kasımı müşterekleri 5 adedidir. Bunlardan 15 adedi beş ile taksim edilince harici kısmet 3 eder. Kezalik 10 adedi de
beş ile taksim edilince harici kısmet 2 eder. Bu halde 3 aded 15 in, 2 adedi de 10 un vafkı olmuş olur.
Bu iki aded arasında cuvafakat bilhums = beşde bir nisbetinde tevafuk vardır. Çünkü on beşin1 humsu 3. onun humsu da 2 dir.
34 - (Âdile) : Bir meselei irsiyyedir ki, eshabı feraizin    sehimleriyle mahreci mesele müsavi olur veya eshabı feraizin sehimleri mahreci
meseleden dûn olursa da aralarında asaba bulunarak bakiyi ihraz etmekle yine sehimleriyle mahreç arasında müsavat bulunumuş olur. Misal : .
35 - : (Avliyye) : Bir meselei irsiyyedir ki, bunda eshabı feraizin mec-muı sihamı meselenin mahrecinden ziyade olur. Bu tabir: lûgatde ref\ galebe,
çevre meyi mânâsına olan avl lâfzından alınmışdır. Böyle bir meseleye «aile, farizei kâsıra» da denir. Misal :
36 - : (Reddiyye) : Bir meselei mırasiyyedir ki bunda eshabi feraizin seh'imlerinin mecmuu meselenin mahrecinden tenakus eder, mahrecden baki
kalan mikdarda yine eshabı feraizden müstahik olanlara sehimleri nisbetin-de red olunur. Misaî :             



37 - : (Hacb) : Lûgatde men manasınadır. Istilahda : «muayyen bir şahsın terikeden sehmini diğer bir şahsın vücudüne mebni tamamen veya
kısmen men etmek» demekdir. Bu halde tamamen men'e : (Hacbi hırman), kısmen mene: (hacbi noksan) denildiği gibi hacb eden şahsa :  (hâcib),
hacb pîunan şahsa da : (mahcub) denir.
Rık, ihtilâfı dîn gibi bir sebeble irsden memnu olan şahsa da : (mahrum) denilir.
38 - (Teharüc) :  «Vârislerden birinin veya bir kaçının    terikeden bir muayyen mikdar mal aiarak mirasdan çekilmesi için diğer vârisler ile sulh
olması» dır.
39 - (Münaseha) : Lûgatde nakİ, tahvü manasınadır. Istılâhda : «bir meyyitin terikesi henüz taksim edilmeden vârislerinden biri veya bir kaçı da
vefat edib o terikeden seh im Herinin kendi vârislerine intikal etmesi» demekdir ki, meomüunun meselei mirasiyesi birden yapılır. Böyle bir
hâdisede bir mal bir kimseden diğer kimseye intikal ettiği veya vefat edenlerden her biri için yapılacak mesele, kendisinden evvelki meyyitin

meselesini tağyir edeceği için bu hususda yapılacak ameliyyei fıkhiyye ve hisabiyyeye de mü-naseha namı veriîmişdir. 
[77]

 
(BİRİNCİ BÖLÜM)

 
TERİKELERE VE TERİKELERİN MEVRUS VE MÜNTAKİL

 
OLDUĞU ŞAHISLARA VE SAİREYE MÜTEALLİKDİR.

 
İÇİNDEKİLER : Terikeye teailûk eden haklar = meyyitin teçhiz ve tekfini, borçlarının ödenmesi, vasiyetlerinin tenfîzi, mütebaki terikenin
vârisler arasında taksimi. Vârislere İntikal edib etmeyen haklar. İrse mani se-bebler = rık, kati, ihtilâfı din, ihtilâfı dar, İrtidad, Han, cehaleti vâris,
ölüm tarihinin mechuliyeti ve hacb halleri.
Terikenin intikal edeceği mahaller : Eshabı feraiz ve mukadder farzlar = sehimler Eshabı feraizin tevarüsünde cari olan kırk hal: Babanın üç hali,
ceddi sahihin dört hali, evlâdı ümmün üç hali. Ananın üç hali, cedde! sa-hihanin iki hali. Sulbiyyenin üç hali. Ebnİyyenin altı hali. Lahika: Tesbibi
ben a t meselesi. Ana baba bir kız kardeşin beş hali, baba bir kız kardeşin yedi haü. Zevcin iki hali, zevcenin iki hali.
Asabai nesebiyyenin tevarüsü. Bigayrihi asabadan olanlar. Maa gayrihî asabadan olanlar. Asabai sebebiyenin tevarüsü.
Ashabı, feraizin red suretiyle tevarüsü. Zevü'erhamtn tevarüsü. Zevil'-erhamın birinci sınıfı, ikinci sınıfı, üçüncü sınıfı, dördüncü sınıfı.
Mevlel'müvalâtm tevarüsü. Mukarrün leh binneseb olanların tevarüsü.

Terikeden sülüsü mikdarını mütecaviz vasiyetlerin tenfizi. Beytülmâle vazolunacak terikeler. 
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Terikeye Tekfini Eden   Haklar   :   Meyyitin Teçhiz Ve
 
40 - : Hakikaten vefat eden veya mefkudiyetine binaen vefatına alel'-usul hükm edilen bir şahsın terikesine sırasiyle şu dört hak teveccüh eder : (1)
Teçhiz ve tekfin. (2) Kazai düyun. (3) Vasiyetlerin tenfizi. (4) Baki terikenin vârisler arasında taksimi. dır:
Bunlardan meyyitin teçhiz ve tekfini hususunda aşağıdaki, meseleler var-41 - :  Bir ölünün terikesinden evvelâ anın teçhiz ve tekfini, yani ke-
feniyle defn masarifi çıkarılır, bu hususda taktir ve tebzirden ihtiraz ile adedce ve kıymetçe itidale riayet lâzımdır. Adetçe i'tilâl, kefenin erkek için
üç, kadın için beş parça olmasıdır. Kıymetçe itidal de meyyitin hali hayatında giydiği elbisesinin orta hallisine göre olmakla olur.
42 - : Bir ölü, medyun olur da terikesinin bakiyesi borcuna kifayet ede-miyecek bir halde bulunursa teçhiz ve tekfin hususunda kadri kifaye ile
iktifa edilir, bunun adedi erkek için iki, kadın İçin de üç parçadır. Bundan ziyadesine gaıımler mani olabilirler.
43 - : Kadınların teçhiz ve tekfini kocalarına aittir, velev ki kendileri zengin olsunlar. Bu, imam ebu Yusüfün kavlidir, müfta bih olan dâ budur,
imam Muhammede göre kocalarına aid değildir, çünkü mevt ile zevciyet münkati olmuşdur.
44  - :  Bir müteveffadan velev bir lâhza evvel vefat eden zeveesiyle fakir evlâdının teçhiz ve tekfini de yine o müteveffanın terikesinden çıkarılır.
45 - : Terikesi bulunmayan bir meyyitin teçhiz ve tekfini, hali hayatında nafakası üzerine vâcib olan kimselere lâzım gelir. Şayed böyle kimse-ler
bulunmazsa veya bulunur da fakir olurlarsa bu teçhiz ve tekfin, beytül'-mâî .tarafından temin edilir.
46  - : Bîr meyit, kefeni mislinden ziyadesini vasiyet etse sülüsi mali kâfi olunca muteber olur.
47 - : Bir ölünün kefeni zayi olsa, meselâ kabri bir nebbaş tarafından açılarak kefeni soyulsa bakılır : eğer meyyit henüz terü taze bir halde ise
terikesinden tekrar tekfin olunur, velev ki böyle bir sirkat tekerrü etsin. Fakat meyyit tefessüh etmiş ise bütün eczai bedeniyesi bir kefen içine
sarılır, ve bu kefenler asıl terikesinden tedarük edilir. Meğer ki dâyinler, t<-rikeyi almış bulunsunlar, artık anlardan istirdaf olunmaz. Kezalik
vasiyet edilmiş olan mal, mûsâlehe verilmiş ise bu d& istirdad olunmaz. Amma te-rike vârislere taksim edilmiş olursa her vârisden hissesi
nisbetinde bir mik-dar şey alınır.
48 - : Bir ölü için başkaları tarafından teberru edilecek bir kefeni vârisler kabule mecbur değildirler, çünkü bu hal anlar için ârı mucib olabilir. Şu
kadar var ki, vârisler çocuk olur da hâkim, bunun alınmasını maslahata muvafık görürse veya içlerinde büyük vâris bulunub da bunu ihtiyar ederse o
vakit kabul olunur.
49 - : Başkasının hakkı teallûk edib terike arasında bulunan her hangi bir ayn, teçhiz ve tekfine sarf edilemez, müstahikkine verilmek lâzım gelir,
çünkü bunlar haddi zatında terikeden sayılmaz.
Meselâ : Bir ölünün-hayatında bir borcuna mukabil terhin ve teslim etmiş olduğu bir malı teçhiz ve tekfinine sarf edilemez. Belki bu malı satılarak
bundan evvelâ mürtehinin alacağı verilir, meğer ki borcu başka bir mal ile tediye edilsin,
Kezalik : bir meyyitin hayatında satm ahb da semenini vermemiş olmakla bayiinin elinde mahbus bulunan bir malı da, semeni tediye edilmedikçe
terikeden sayılarak teçhiz ve tekfinine sarf edilemez.
Kezalik : bir ölünün âhara icar edib kirasını almış olduğu bir malı da kira mukabilinde müstecirin elinde merhum bulunmuş olacağından hemen
terikeye idhal ile teçhiz ve tekfine sarf edilemez.



Kezalik : bir kimsenin elinde zevcesine ayan kabilinden olarak vermiş olduğu bir mehr mevcud iken yefat etse bu mehr, zevcesine verilir, bu teçhiz
ve tekfine sarf edilemez.
Kezalik : bey'i fâsid ile satılan bir mal, müşteriye teslim olunub da elinde iken bey'i fe^hden evvel bayi vefat etse bu mal, semeni müşteriye rcd
edilmedikçe bayiinin teçhiz ve tekfinine sarf edilemez.
Kezaîik : bîr ölünün ticarete me'zun olub medyun bulunan kölesinden başka bir malı bulunmasa bu köle, alacaklılara aid ulur, ölünün teçhiz ve
tekfini için satılamaz.
Bu meseleler hanefiyyeye göredir.
(Malikîlere ve Şafiîlere göre de terikede mevcud bir ayne başkasının hakkı teallûk etmiş ise bu teçhiz ve tekfinden mukaddem çıkarılır. Merhun
gibi,, kablelmevt vâcib olmuş zekât gibi, kemale ermiş mahsulâtın, üzerinden birer sene geçmiş mevaşinin zekâtları gibi. Fakat Hanbelî fukahasma
göre sulbi terikeden evvelâ, teçhiz ve tekfin ciheti temin edilir, velev ki bu teri-kedeki bir ayne hakkı rehn, hakkı erş gibi bir hak teallûk etmiş olsun,

sonra sair hukuk ve düyuna sıra gelir.) 
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Meyyitin Borçlarının Ödenmesi =  Kazai Deyun :
 
50 - : Bir ölünün teçhiz ve tekfin masarifinden sonra terikesinden eşhasa aid borçları tesviye edilir, bu hususda aşağıdaki hükümler caridir :
51 - : Teçhiz ve tekfinden sonra kalan malın mecmuu deyne kâfi ise her dayının matlûbu olduğu gibi tediye edilir, kâfi olmadığı takdirde dain bir
şahıs ise terikenin mecmuu kendisine verilir ve eğer müteaddid ise aşağıdaki meseleler veçhile muamele olunur.
52 - : Bir ölünün borçları üç türlü olabilir : Birincisi : hali sıhhatindeki borçlandır ki bunlar ya beyyine ile veya hali sıhhatindeki ikrariyle sabit
borçlardır.
ikincisi : deyni sıhhat hükmünde olan borçlandır ki uhdesine maraz! mevtinde teveccüh etmiş olmakla beraber sebebi vücubi hâkim veya şuhu:
tarafından müşahede edilmiş bulunan borçlardır. Bir müteveffanın marazı mevtinde temellük veya istihlâk eylediği şeylerden dolayı olan borçları
gibi. Üçüncüsü   :   marazı mevtindeki ikrariyle lâzım gelen    borçlandır.  Bu üçüncü kısım borçlar evvelki iki kısımdan sonra tediye edilir.
Binaenaleyh bir ölünün, bütün borçları deyni sıhhat veya deyni sıhhat hükmünde ise veya cümlesi deyni maraz ise terikesi dayinlerin hisselerine
göre garameten tevzi olunur, biri diğerine tercih edilemez. Fakat borçların bir kısmı deyni sıhhat veya o hükümde olub da diğer bir kısmı deyni
maraz olursa evvelâ. düyûnı sıhhat tesviye edilir, badehu bir şey kalırsa duyum maraza sarf olunur.
Marazı mevtte ecnebiye ikrar edilen şey, ayandan olduğu takdirde de hüküm böyledir, yani : deyni sıhhat veya o hükümdeki deyn tediye
edilmedikçe o şey mukarrün lehe verilmez.
53 - : Bir ölünün borçları terikesinden ziyade olunca bu terikeyi hâkim, satarak semenini dâyiniere taksim eder, bu salâhiyet hâkime müfavvezdir.
Binaenaleyh bir müteveffanın vârisi veya vasisi terikesini satarak borçlarını dayinlerine taksim ettikken sonra başka bir dâyin daha zuhur etse
bakılır : eğer o vâris veya vasî, hâkimin emri olmaksızın bu taksimi kendi kendine yapmış ise zuhur eden dâyin, muhayyer olur, hissesi için dilerse o
vârise veya vasiye müracaat eder, dilerse sair dayinlere rücu eder, velev ki bunların alacakları hâkimin huzurunda beyyine ile sabit bulunmuş olsun.
Fakat'vâris veya vâsî, bu taksimi hâkimin emriyle yapmış ise zuhur eden dâyin. bunlara müracaat edemez, hissesini sair dayinlerden taleb edebilir.
54 - : Bir Ölünün hazır olan vârislerinden biri, hâkimin hükmü lâhik olmaksızın mücerred kendi ikrarına müstenid olan bir borcu kendi kendine
tediye etmiş olsa gaib olan vârisler geldiklerinde bunu kabul etmeyib hisselerini andan taleb edebilirler. Çünkü ikrar bir hücceti kasıradır, mukirrin
şahsına inhisar eder. Amma borç.beyyine ile sabit olub hâkimin hükmiyle tesviye edilmiş olursa artık gaib ol*n vârislerin hisse mütalebesine
salâhiyetleri kalmaz.
55 - : Bir ölünün düyuna müstağrak olan terikesini hâkim satınca artık bu satış muamelesi nakz edilemez.
Meselâ : bir müteveffanın yalnız bir hanesi olub da vârisleri borcunu vermedikleri takdirde hâkim, bu haneyi satarak borcunu tediye eder, badehu
vârisler, «Biz borcu verib haneyi geri alacağız» diye'bu muameleyi ibtal edemezler, bu muameleye garimler de itiraz edemezler.
56 - : Bir ölünün, borcunu tesviye için terikesini vasiyyi muhtarı veya hâkim tarafından tayin edilen vasî, satacak olunca evvelâ meyyitin uruz
kabilinden olan terikesinden başlar, kâfi gelmeyince akarım da semeni misliyle satar. Artık vârisler bu bey'i feshe salâhiyettar olamazlar. Fakat bu
akar noksanı fahiş ile satılmış olursa bey'i olacağından vârisler mücîz olmayınca bu akarı istirdad edebilirler.
57 - : Düyuna müstağrak olan bir terikeye vârisler temellük edemezler. Binaenaleyh bunun hakkındaki bey' ve hibe gibi muameleleri sahih olmaz.
Meselâ   :   vârislerden biri,  borcu ödeyerek terikeyi isihlâs etmeksizin
ve garimlerin izni ve hâkimin emri olmaksızın terikeden bir malı bir kimseye satsa veya hibe etse garimler o mah alıp taksime idhal ederek hâkim
marifetiyle sattırabilirler.
Satılan veya bağışlanan bu mal, bir hane olub da bunun arsasından müşteri veya mevhubün leh, taş çıkarmış ve başkasına satarak istihlâk etmiş
olsa garimler bunu müşteriye veya mevhubün lehe tazmin ettirebilirler.
Kezaîik terikeye dahil bulunan bir sefine, vereseden biri tarafından is-tihlâs edilmeksizin alınıb ticaret için başka bir yere götürülürken fırtınadan
parçalansa bunu dayinler o vârise tazmin ettirebilirler.
58 - : Bir ölünün vârisleri, içlerinden birine : «müverrisimizin şu kadar borcunu öde, terikesinden fülân mal senin olsun» deyib o da bu borcu ödese
bakılır : eğer terike düyuna müstağrak değilse bu bir satış muamelesi gibi olarak muteber olur, bilâhare vârisler bundan rücu edemezler. Fakat
terike düyuna müstağrak ise vârislerin böyle bir muameleye salâhiyetleri olamaz.
59 - : Araziyi emiriye ve mevkuf e, terikeden madud değildir. Binaenaleyh bir müteveffanın    borçlan uhdei tasarrufundaki    araziyi
emiriyye ve mevkufeden tesviye edilemez, bunlara o müteveffanın vârisleri usulen mutusarrıf olurlar. Bundan dolayı dayinler alacaklarını bu -
vârislerden taleb edemezler.
F.akat arsası mukataalı vakıf ve binası mülk olan bir menzil, mülkiyyet veçhile tasarruf olunur emvalden olmakla terikeye dahil bulunur. Binaena-'
leyh dayinler hâkime bilmüracaa bu binayı sattırarak semeninden alacaklarını istifa edebilirler, arsanın vakıf olması buna mani alamaz.
60 - :  Vârisler, terike mikdarından fazla bir şey, dâyiniere vermeğe mecbur değildirler. Çünkü bir kimse vefat edince zimmetindeki borcu sakıt olur,
vârislerinden taleb olunamaz, meğer ki zimmeti bir malın inzimamiyîe veya bir kefilin kefaletiyle teekküd etmiş olsun, o halde o mal veya kefalet



mikdarı olan deyn, sakıt olmaz.
61 - : Terikesi düyuna müstağrak olan bir ölünün vârisleri bu düyunu kamilen tediye ederek terikesini istihlâs edebilirler,    dayinler buna mani
olamazlar.
Fakat vârisler düyunun kâffesini eda etmeyib yalnız terikenin kıymetini eda etmek  isteseler bununla  terikeyi     istihlâs  ve satılmakdan  menede-
mezler.
62 - : Terikesi düyuna müstağrak bir Ölünün vârislerinden yalnız biri, terikesini istihîâs etmek istese buna başkaları mani olamaz, ve bu istihlâs için
diğer vârislere cebir de olunamaz.  Binaenaleyh bu bir vâris düyunun mecmuunu Ödeyince terikeye temellük eder. Şu kadar var ki, sair vârisler bu
düyundan hisselerini o vârise eda  ederlerse terikeden  hisselerini taleb edebilirler.
63  - : Vârisler, terikeyi istihlâsa mecbur değildirler.
Binaenaleyh dâyinler, müverrisinizin borcunu ödeyerek terikesini kurtarınız» diye vârislere cebr edemezler.
64 - : Başka bir yerde vefat eden bir kimsenin vârisleri anın terikesi-ne vaz'ıyed etmedikçe kendi mallarından borcunu ödemeye mecbur olmazlar.
Binaenaleyh dain, «siz müverrisinizin borcunu ödeyiniz de sonra terike-sinden alınız» diyemez.
65  - : Terikeden alacak dâvasında vârislerden her biri hasım olabilir, ve borcu kaza ile mütaleb olur.
Binaenaleyh bir vâris, müverrisinin usulen bilbeyyine sabit olan borcunu kendi mâlinden ödeyecek olsa müteberri' sayılmaz, bununla terikesine rü-
cu edebilir, hattâ kendisi de-vefat ederse bu hakkı vârislerine intikal eder.
66 - : Bir müslim meyyitin zekât, hac, fidyei savm, keffarat gibi hukuki ilâhiyyeye müteallik borçları vasiyet eylememiş ise terikesinden kaza
edilmez. Meğer ki teberrüa ehl olan vârisleri tarafından kaza edilsin.
Bu meseleler, Hanefiyyeye göredir.     
(Malikîlere göre bir meyyitin teçhiz ve tekfiniden sonra gerek hukuki ilâhiyeden olan ve gerek hukuki ibade müteallik bulunan borçları ihraç edilir.
Şöyle ki : ölünün gerek hal ve gerek müeccel olan borçlan ödeneceği gibi vakti hulul etmiş olan zekâtlariyle sadakai fıtır, keffareti yemin, keffa-reti
savm ve zıhar gibi borçlan da işhad etmiş ise terikesinden bü'ihraç ödenir, gerek bu hususda bir vasiyeti bulunsun ve gerek bulunmasın. Fakat bu
gibi hukuki ilâhiyyeye müteallik borçlan hakkında işhadda bulunmuş olmayıb yalnız vasiyette bulunmuş olursa bunlar sülüsi malinden ihraç
olunur, bütün terikesinden ihraç olunmaz.
(Hanbelî fukahasına göre de ölünün teçhiz ve tekfinin den sonra gerek zekât, sadakai fıtır, keffarat, haccı vâcib gibi borçları, ve gerek karz, ci-niyet,
gasb, itlaf gibi bir sebebden münbais borçlan kaza olunur.)
(Zahirilere göre terikeden evvelâ hac, zekât gibi hukuki ilâhiyyeden olan borçlar ödenir, bir şey kalırsa bundan da ibadullaha aid borçlar verilir, yine
bir şey kalırsa ölünün teçhiz ve tekfinine sarf edilir, bundan artacak birşey bulunursa,' onun sülüsünden de vasiyeti tanfiz edilir, badehu bir şey
kalırsa o da vârislere aid olur. Ölünün borcunu edadan sonra bir şey kalmazsa teçhiz ve tekfinini yanında hazır bulunanlar temin ederler, bunlar
gerek alacaklı kimseler olsunlar ve gerek olmasınlar.)
(Şafiîlere göre de düyüm ilâhiyye, duyum ibada takdim edilir, binaenaleyh bir ölünün terikesinden evvelâ teçhizi ve tekfini temin edilir, sonra
zekât, hac, keffarat gibi borçları eda olunur, badehu eşhasa olan borçlarına1 sıra gelir.             
Şafiiyyeye göre deyn, irse mani olmaz, belki tasarrufa mani olur, vârisler deynin edasından sonra terikede tasarrufa musallat olurlar.)
İmamı Azamdan bir kavle göre de deyn, vârisin terikeye temellüküne mani değildir. Çünkü vâris, müverrisine filhal halef olur, nasıl ki müteveffa,
hali hayatında borçlu olmakla beraber emvaline mâlik bulunuyordu, işte kendisinin vârisi de bu deyn ile beraber o emvale mâlik bulunmuş olur. Bu
reye muhalif olan zevat ise diyorlar ki : borç, terikeyi muhit olsun olmasın, terikeye filhal temellüke manidir. Çünkü mirasa nailiyet, nassa nazaran
kazayı düyundan sonradır, bir hüküm vaktini sebk edemez, maahaza deyn ödenmedikçe vaziyeti, müverrisin hali hayatındaki vaziyeti mesabesinde
bulunur, vâris, müverrisine hacetten fazla kalan mikdar hakkında halef olur, deynin evvelce edası da müverrisinin hacetleri cümlesindendir. thtiyata
muvafık olan da budur. Çünkü deyn, mevt ile teaccül etmiş ve terikeden tamamen veya kısmen istifası mümkün bulunmuşdur. Vârisin buna
temellükü ise bu istifa imkânını teahhüre uğratmış veya gayri kabil bir hâle getirmiş olabilir. Binaenaleyh böyle bir hâlin tahaddüsüne meydan

vermemek ihtiyat muktezasıdır. 
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Meyyitin Vasiyetlerinin Tenfizi  
 
67 - : Ölünün terikesinden üçüncü mertebede de vasiyetleri tenfiz olunur, şöyle ki :
Bir ölünün teçhiz ve tekfininden ve borçlarının edasından sonra sıra vasiyetlerine gelir, eğer mütebaki terikenin sülüsü müsait ise veya müsait
olmadığı halde teberrüa ehil olan vârisler icazet vermezlerse vasiyetler terikeden tamamiyle derhal veya bilâhare tenfiz edilir.
Fakat terikenin sülüsü vasiyetlere müsait olmadığı gibi vârisler de icazet vermedikleri veya vermeye ehil bulunmadıkları takdirde vasiyetler
mütebaki terikeden yalnız sülüsü nisbetinde tenfiz edilir.
Vasiyetler, bir ıvez mukabilinde olmadığı halde düyun, bir ıvez muka-bilindedir. Bu cihetle düyunu ödemek vârislere ağır gelmez, bu hususda
nefisleri mutmain bulunur, vasiyet ise böyle değildir. Maahâzâ düyunu eda her haîde bir vecibedir, vasiyetlerin bir kısmı ise bir vecibe değildir,
teber-rüat kabilindendir, vecibe olan kısmı da hukuki ilâhiyye,  cümlesindendir. Hukuki ibad ise hukuki ilâhiyye ile içtima edince ibadın ihtiyacına
mebni - ekseri müctehidlerin beyanına nazaran - takdim edilir.
68 - : Tenfiz edilecek vasiyetler hakkında beynelfukaha ihtilâf vardır. Şöyle ki : ekser fukahaya göre vasiyetler, ister birer vasiyeti mutlaka ve ister
birer vasiyeti muayyene suretinde olsun her halde mütebaki terikenin sülüsünden ifraz edilir, geri kalan kısmı da vârislere sehimlerine göre ve-, rilir,
esah olan kavi de budur.
Fakat bazı fukahaya göre vasiyyeti    muayyene, irse tekaddüm eder;^ sülüs, rubu gibi vasiyyeti mutlaka ise miras mesabesinde olub bu mikdar da
mûsâ leh olanlar, vârislere iştirak ederler, terike hepsine Muayyen nis-beîler dahilinde taksim edilir.
Bu ihtilâfın semeresi, avliyye halinde görülür. Meselâ : bir kadın mâlinin sülüsünü bir kimseye vasiyet ettikten sonra1 zevci ile liebeveyn iki kız
kardeşini bırakarak vefat etse birinci kavle göre terikesinin evvelâ sülüsü, mûsâ leh namına ayrılır, bakisi de zevci ile kız kardeşleri arasında şu
veçhile taksim edilir :



Bu ikinci kavle göre mûsâ lehe dokuzda iki sehim verilmek icab ediyor ki terikenin sülüsünden ekaldir.

Vasiyet ahkâmı için vasiyet,bahsine müracaat! 
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Terîkenin Vârisler Arasında Taksîmî :
 
69 - : ölünün terikesinin sülüsünden-      mevcud   ise - mûsâ bih olan mikdarda çıkanldıkdan sonra mütebakisi irsin esbab ve şeraitini haiz olan
karibleri arasında taksim olunur.
70 - : İrsin esbabı, karabet, nikâh, velâdan ibaret olmak üzere üçdür.
(îmam Şafiîye göre bunlar ile beraber dördüncü sebeb de islâmdır. Binaenaleyh evvelki üç sebeb bulunmayınca bir müslimin terikesi umum müs-
lümanlara mevrus olub beyîüîmâle vaz edilir. Nitekim ileride de beyan olunacaktır.)
71 - : îrsin şeraiti, müverrisin hakikaten veya hükmen vefat etmiş olması, vârisin de bu vefat zamanında hakikaten veya    takdiren ber hayat olub
ne cihetle vâris olduğunun malûm bulunmasıdır.
Vefatına hükm edilen bir mefkudun vefatı bir vefatı, hükmiyyedir. Rahmi mâderde bulunan bir çocuğun hayatı da bir hayatı takdiriyyedir.
Binaenaleyh bir şahsın vefatı hakikaten veya hükmen tahakkuk etmedikçe emvali üzerinde vâris olacak kimselerin tasarrufları sahih olmaz.
Yalnız îmam Züfere göre vâris, müverrisine vefatının kybeylinden itibaren vâris olmuş, hakkı terikesine teallûk etmiş olur. Bu halde terike,
sahibinin vefatından biraz evvel, vârisin mülküne geçmiş olacağından bunda tasarrufu muteber ve sahih olmak lâzım gelir.
72 - : Bir şahsın hakikaten vefatı, ya alâkadarların ikrarlariyle veya iki şahidi âdilin şahadetleriyle sabit olur.
73  - : Bir mütevveffamn vârisi, babası, oğlu veya km gibi bir şahısdan ibaret olunca taksime mahal kalmaz, bu vâris, terikenin mecmuuna müsta-
hik olur. Fakat bir meyyitin müteâddid vârisleri bulunur veya vârisi yalnız zevcinden veya zevcesinden ibaret olursa terikesi taksim edilir.
74 - : Tevarüs, hakikaten veya hükmen ayam mâliyye hakkında carîdir. Binaenaleyh bir meyyitin terk ettiği ayan kabilinden    emvali, vârisleri
arasında hisseleri nisbetinde müşterek olacağı gibi âhann zimmetindeki alacakları da bunların arasında müşterek bulunur. Şu kadar var ki bu
aiacak-lar kablelkabz taksim edilemez. Çünkü maksumun ayn olması şartdır. Bu halde bir meyyitin müteâddid kimseler zimmetinde alacağı olüb da
fülânda olan alacağı bu vârisin, fülânda olan alacağı da şu vârisin olmak üzere taksim edilse sahih olmaz, ve bu halde vârislerden biri ne tahsil

ederse diğer vârisler ana müşârik olurlar. 
[82]

 
Vârislere  İntikal Edib Etmeyen  Haklar :
 
75 - : Şahsa aid bir kısım haklar vardır ki, vefatında bunların bazıları vârislerine intikal eder, bazıları intikal etmez, bunlar aid oldukları mebhaslerde
mufassalan beyan olunmuşdur. Hülâsası aşağıda yazıldığı veçhiledir:
76 - : Peşin satışda mebîin hakkı habsi, bayiin vefatiyle veresesine intikal eder; vârisler semeni almadıkça mebiî müşteriye teslim etmeyebilirler,
77 - : Rehni habs etmek hakkı, mürtehinin vefatiyle vârislerine intikal eder.
78 - :  Hıyarı vasf ile muhayyer olan müşteri vefat edince bu hıyar hakkı vârislerine intikal eder.
79 - : Hıyarı tayin, vârise intikal eder. Meselâ': bir cinsden olub kıymetleri mütefavit bulunan üç top kumaşdan birini almak hususunda muhayyer
olan bir müşteri, henüz birini tayin etmeden vefat etse bunu tayin, hakkı vârisine aid olur.
80 - : Hıyarı ayb, vârise intika! eder. Meselâ : aybı kadimi zuhur eden bir mebii müşteri redde müstahik, olduğu gibi vefatında vârisi de müstahik
olur.
81 - : Diyet, vârislere intikal eder. « (îmam Mâlike göre diyetler, zevç ile zevceye    intikal etmez. Çünkü mevt ile zevciyet munkati olur, diyetin
vücubü ise badelmevtdir.)
82 - : Hakkı kısas, men lehüTkısas olan vâris vefat edince vârislerine intikal eder ve her vâris kısasın bir cüz'üne müstahik olur. Maahâza hakkı
kısas, ibtidaen vârisler için sabit olduğundan maktulün dayinleri ve mûsâ lehleri katil hakkında kısas icrasını taleb edemezler, şu kadar var ki, kisas,
sulh tarikiyle veya veîiyyül'kısas olanlardan bazılarının afvından nâşi mala münkalib olursa bu mal, ibtidaen meyyit için sabit olur, badehu
meyyitden halefiyyet tarikiyle vârislerine intikal eder, terikeden madud olur. Bu halde andan meyyitin düyunu eda, vasiyetleri tenfiz olunur.
(îbni Ebi Leyîâya göre zevç ile zevcenin kısasda hakları yok'dur.)
83 - : Şüf'a hakkı vârise intikal etmez-.
84 - : Hıyarı şart, hıyarı nakd, hiyarı rüyet vârise intikal etmez. Binaenaleyh hiyarı şart ile muhayyer olan bayi ise vefatiyle müşteri mebia mâlik
olur, ve eğer müşteri ise vefatında vârisi muhayyer olmaksızın mebîe mâlik olmuş olur.
Hıyarı nakd suretinde de muhayyer olan müşteri müddeti muayyene içinde vefat ederse bey' bâtıl olur. Hıyarı rüyet takdirinde de müşteri almış
olduğu mah görmeden vefat etse vârisi muhayyer olmaksızın o mala mâlik olur.
85  - : Hıyarı tağrîr vârise intikal etmez.
Binaenaleyh gabni fahiş ile mağbûn kimsenin vefatında vârisi tağrîr dâvasına müstahik olmaz.
86  - : Hıyarı kabul, vârise intikal etmez.
Meselâ : Meclisi bey îde muhayyer olan taraf, vefat etse bey' münakid olmamış olur, bunu kabul hakkı o mecîisde hâzır bulunan vârisine aid olmaz.
87 - : tcare, vârise intikal etmez.
Binaenaleyh ecir ile müstecirden birinin vefatında icare münfesih olur.
88 - : Bey'i fuzulîde icazet hakkı, vârise intikal etmez. Binaenaleyh men lehül'icaze vefat edince vârisi bu hakka müstahik olamaz.
89 - : Ecel hakkı vârise intikal etmez. Meselâ : medyun veya müşteri kendisine verilen müdetin hululünden evvel vefat etse bayi, mebîin semenini,
dain de alacağını terikeden hemen alabilir, vârisler bu ecele müstahik olmazlar.
90  - : Ariyet, vârise intikal etmez.
Binaenaleyh müsteîrin vefatında vârisi müsteir olmaz, ariyetin sahibine hemen verilmesi lâzım gelir.



91 - : Hibeden rücu hakkı, vârise İntikal etmez.Binaenaleyh vâhib, vefat edince vârisleri rücua müstahik olmazlar.
92  - : Velayet, vârise intikal etmez.
Binaenaleyh bir sagîrin velîsi,  vefat edince hakkı velayeti vârisine intikai etmez.
93 - : Vasiyet haki, vasinin vârisine İntikal etmez.
94 - : Hakkı velâ, vârise intikal etmez. Şöyle ki : bir mu'tik vefat edib iki oğlunu terk etse hakkı velâsı bu oğullarına aid olur. sonra bunlardan biri de
vefat edib oğlunu terk etse hakkı velâsı bu oğluna intikal etmez, belki bu hak tamamen mu'tikin hayattaki oğluna kalır. Şu kadar var ki, bu ikinci
oğlu da vefat ederek meselâ  :  İki oğluna terk ederse bu hak. mu'tikin üç hafidine mütesaviyen müntekil olur, bunlar babalarından değil,
dedelerinden tevarüs etmiş gibi olurlar.
95 - : Haddi kazf, vârise intikal etmez.
Binaenaleyh badelkazf makzuf vefat ederse vârisleri kazf dâvası ikame edemezler.

Bu meseleler, Hanefİlere göredir. Sair mezahib için de muayyen meh-haslerine müracaat!..  
[83]
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Miras Meselelernde Sehimlerin  Mahreçlerini Tayin
Adedler Arasında Nisbetleri Tayin
Miras Meselelerinin Tashîhi
Adile ve avliyye meseleleri :
Reddiyye Meseleleri :
Teharüce Aid Mes'eleler
Terikelerden  Mefkudlar Namına Hisse Tevkifi
Esirlerin Vâris Ve Mevrus Olup Olamamaları
Haml İçin Terikeden  Hisse İfrazı
Hünsayı   Müşkilin Tevarüsü
Ceddi Sahihin Liebeveyn Veya Lieb Kardeşler İle Muka Sem Esi
Münaseha Meseleleri
Terîkelerîn Varisler Arasında Taksimi
Terikelenin Garimler Arasında Taksimi

(   Z   E   Y   L   )
ARAZİ I  EMİRİYYE VE MEVKUFENİN İNTİKALATI HAKKINDADIR.

Arazinin  Aksam Ve  Envai
Arazinin Sureti İntikali
İcareteynü Müsakkafat Ve Müstagallatın İntikali
1331 - Tarihli  İntikal Kararnamesi Sureti
İntikale Mani Olan Sebebler

ON DÖRDÜNCÜ KİTABIN SONU
HUKUKU  İSLAMİYYE KAMUSUNUN İŞBU DÖRT VE BEŞİNCİ CİLDİNDEKİ MESAtLE AİD BAŞLICA ME'HAZLER

Bazı   Tashihler :

İrse Mani Sebebler
 
96 - Bir  kimsenin  bir  müteveffaya  vâris olabilmesi  için  müteveffanın zamanı mevtinde şeraiti irsi cami, mevanii irsden hâli bulunması lâzımdır,
Bu şeraiti muahharan ihraz eden kimsenin irse istihkakı yokdur. Bu şeraitin bilâhare zevali de mirasdan mahrumiyeti ihtaç etmez.
Binaenaleyh bir ölünün hîni vefatında meselâ : bir validesiyle liebeveyn bir kardeşi var iken bir sene sonra bir liüm kardeşi de tevellüd edecek olsa
bu, vâris olamaz, Kezalik bir müslimin vefatında gayri müslim bulunan babası vâris olamaz. Fakat bir müslimin vefatında müslim olan vârisi
bilâhare irtidad etse, veya bir zimmînin zimmî olan vârisi vefatından sonra darı harbe iltihak etse mirasına müstahik olur.
97 - : Mevaniî irs ise bir şahsın sebebi irs meycud olduğu halde vâris olmasına mani olan  kati, ihtilâfı dîn, ihtilâfı dar halleridir. Kendisinde bu



hallerden birisi bulunan şahsa ; (mahrum) denir.                    
Maahaza irtidad. lian, cehaleti vâris, tarihi mevtin cehaleti, hacb halleri de mevanii irsden maduddur. Bunları sırasiyle takip edelim :
98 -  (Rik hâli)  Rakik olan kimseler başkasına vâris olamazlar. Gerek rıkları vâfir ve gerek nakıs olsun.
Rıkkı vâfir eshabı, kendilerine asla ıtk ciheti teveccüh etmemiş olan kölelerin ve cariyelerin halidir. Bunlara «kın» da denir. Rıkkı nakıs erbabı da
kendilerine nev'ammâ ıtk ciheti teallûk etmiş olan kölelerin ve cariyelerin halidir, ki mükâteb, müdebber, ümmi veled, mu'takulba'z kısımlarına
ayrılırlar.
Bunların hiç birisi karible vâris olamaz, çünkü rakikler, esasen esbabı temellükden bir şeye mâiik aeğildirler, eğer vâris olsalar, kendilerine intikal
edecek mallar mevlâlarına aid olmuş olacakdır. Bu halde mevlâlan bir sebeb yok iken yabancı meyyitlere vâris olmuş olurlar ki bu caiz değildir.
Bu, imamı Azama göredir. îmameyne göre mu'takülba'z kamilen hür olduğundan vâris olur ve ledelhâce başkasını da hacb. edebilir.
(îmam Mâlike göre rik, nakıs, olsa da tevarüse manidir. İmanı Şafiîye göre de mutakulba'z vâris olmaz, amma müverris olur. İmam Ah: mede göre
mutakulba'z, ıtk edilmiş olduğu kısmı nisbetinde vâris, müverris ve hâcib olur. Çünkü hür olan cüz'î ile kesb etdiği mal kendisine mahsus-dur,
bunda mevlâsının hakkı yokdur. Müdebber, mükâteb, ümmi veled ne vâris ne de müverris olabilir.)
99 - (Kat! hâli) : Kati de irse manidir. Şöyle ki : bir kimse kendi ka-ribini kati- etse anın irsinden mahrum kalır, kati, gerek amd veya şibih amd
tarikiyle olsun ve gerek hata veya hata mecrasına cari bir kati suretiyle olsun. Fakat tesebbüben vaki olan kati irse mani değildir.
Meselâ : bir kimsenin tariki âmda veîiyyüremrin izni olmaksızın birik-dirrniş olduğu taşlar, keresteler üzerine akribasmdan biri düşerek telef olsa
irsinden mahrumiyeti intaç etmez. Çünkü mütesebbiben, katil, hakikaten katil değildir. Muini katil de katil hükmündedir.
Maamafih bir katlin mirası mani olması için gayri meşru surette vukuu ve ikrahı muteberden hâli bulunması, katilin de âkil ve baliğ olması şartdır.
Binaenaleyh müdafaai meşrua ve ikrahı mülcî halindeki kati, irse mani olmadığı gibi çocukların, mecnunların, matuhların yaptıkları katiller de
vâris olmasına mani olmaz. Kezalik katil makdulden evvel vefat ederse kati hâdisesi maktulün katile, vâris olmasına mân! Olmaz Cinayet bahsine
de müracaat!..                                                                                        
100 - (İhtilâfı din hali)   : ihtilâfı din, her iki taraf için irse manidir.
Binaenaleyh bir müslim, bir gayri müslime ve bir gayri müslim de bir müslime vâris olamaz.
Meselâ : bir müslim ile zevcesi bulunan bir kitabiyye arasında veraset cari olmayacağı gibi bunlardan doğan çocuklar da babalarına dînen tabi
olarak müslim bulunacaklarından onlar ile valideleri olan kitabiyye arasında da tevarüs carî olmaz.
Kezalik bir müslim, azad etmiş olduğu gayri müslim köle veya cariyesine vefatında velâ itibariyle vâris olamaz.
Kezalik : bir müslim, ehli zimmetden mechulünneseb bir şahıs ile yapmış olduğu akdi müvalâtdan dolayı o şahsa vefatında vâris olamaz.
Müslümanlar arasında ihtilâfı mezahib, tevarüse mani değildir. Çünkü hepsinin esası itikadı birdir, hepsi de enbiyayı ve kütübi ilâhiyyeyi mu-
saddikdirler. Aralarındaki kitab ile sünnetin te'vilinden münbais ihtilâf, milliyetlerinin ihtilâfım mucib değldir.
Kezalik : kitabî olan mileli muhtelife erbabı arasında tevarüs carî olduğu gibi kitabîler ile gayri kitabîler arasında da tevarüs cereyan eder. Çünkü
hepsi de bir millet mesabesindedir.
Binaenaleyh bir isevi bir Yahudiye vâris olabileceği gibi bir îsevi veya bir Yahudi bir Mecusîye de vâris olabilir.
Bir müteveffanın biri müslim, diğeri gayri müslim iki evlâdından her biri o müteveffanın kendi dinnide olarak vefat ettiğini bil'iddia veraset
talebinde bulunsa söz müslim olanındır. Her ikisi de iddiasına beyyine ikame edecek olsa müslim olanın beyyinesi tercih edilir.
Bu meseleler, Hanefîlere göredir.
(Eshabı kiramdan Muaz İbni Cebel ve Muaviye ibni Ebî Süfyan ile Mu-hammed ibnül'hanefiyyeye, Mesruka göre müslürnanlar, gayri müslimlere
vâris olabilirler.)
(îbni Ebî Leylâya göre IsevUer ile Museviler arasında tevarüs carî olursa da bunlar ile Mecusîler arasında carî olmaz. Zira Mecus'Ier vahdaniyeti
ilâhiyyeye kail değildirler.)
 (Bazı fukahaya göre Isevîler ile Museviler arasında da tevarüs carî olamaz. Zira milletleri muhtelifdir.)
(Malikîlerce mutemed olan kavle nazaran da Yahudi, İsevî, Mecusî gibi gayri müslimler birer başka başka milletlerdir, binaenaleyh birbirine vâris
olamazlar. Yalnız Abdüsselâma göre Yahudiler ile Nesrânîler arasındaki ihtilâfi din, tevarüse manidir, Mecûsîler ve sair gayri müslimîer ise bir
millet sayılarak aralarında tevarüs carî olur.)
(Şafiîlere göre de gayri müsîimler, milletleri muhtelif olsa  da  biribi rine vâris olurlar. Çünkü bunların milletleri butlan itibariyle milleti vahide*
hükmündedirler. Şu kadar var ki meşhur olan kavle göre zimmî ile harbî arasında tevarüs cari olmaz. Çünkü aralarında müvalât müntefîdir.)
(Hanbelî fukahasına gelince bunlara göre bir müslim bir gayri müslime ve bir gayri müsîim de bir müslime yalnız velâ tarikiyle vâris olabilirse de
ba.>ka sebeble vâris olamaz.
Bir de vefat eden bir müslimin henüz terikesi taksim edilmeden gayri müs'.im olan karibi, meselâ : babası Ölse kendisine vâris olur, velev ki bu
müslüman olan bir mürted veya henüz mu'tedde bulunan bir zevce olsun. Bu tevrisdeki hikmet, islâmiyeti kabule bir tergîb ve teşvikdir.
Gayri müslimler ise bunların milletleri müttehid olunca biri birine vâris olurlar. Velev ki biri zimmî, diğeri harbî olsun. Milletleri müttehid olunca
ihlilâfı dar irse mani olmaz. Fakat milletleri muhtelif olursa arakırınd.ı irs carî olmaz, Yahudiler ile Nesrânîler gibi.)
(Zahirilere göre de müslümanlar ile gayri müslimler arasında tevarüs carî değildir. Fakat gayri müslimin bilâhare müslüman olması, gayri müsl lim
karibine vâris olmasına mani değildir. Vefat zamanına itibar olunur.)
101 - (İhtilâfı dâr hali) : İhtilâfı dâr, müverris ile vârisden her birinin başka başka memleket ahalisinden olmasıdır ki, gayri müslimler arasında
tevarüse manidir.
Binaenaleyh islâm tabiiyetinde bulunan gayri müsîimler ile ecnebi tabiiyetinde bulunan gayri müslimler arasında tevarüs carî olmadığı gibi iki
gayri müslim devlet tebeasından bulunan gayri müslimler arasında da carî olmaz. Meselâ : bir Rusyalı bir Prusyalı gayri müslime vâris damaz.
İhtilâfı dâr, hükümdarların, menea denilen orduların ihtilâfiyle vücude gelir. Aralarında teavün ve tenasur carî, tedafüi muahede mevcud olmayan
iki gayri müslim milletin darları muhtelif bulunmuş olur. Meselâ ; bugün Çin ile Japon memleketleri başka başka birer dardır. Bu gibi muhtelif
memleketler ahalisi biribirinin katlini istihlâl eder, biribirini düşman tanır. Halbuki bir vâris, mücerrisinin terikesine mülk, yedi tasarruf cihetleriyle
halef olur, bu ise masuniyet ve velayete mütevakkıfdır, bu gibi yerlerde ise bu velayet ve masuniyyet münkatidir.



Fakat iki memleket arasında tecavüzî ve tedafüi muahede mevcut tenasur ve teavün carî olub bilcümle düşmanlarına karşı aralarında bir ittihad
mevcud bulunursa o zaman o iki memleket bir dâr sayılır. Gayri müslim ahalisi arasında tevarüs -cari olur.
102 - : İki gayri müsli mmillet arasında ihtilâfı dâr şu üç suretle mutasavverdir  :
(1) inci suret : Hakikaten ve hükmen ihtilâf dır. Bu, dari islâmda islârri tabiiyetini haiz bulunan bir gayri müslim ile ecnebi bir memlekette ecnebi
tabiiyetini haiz bir gayri müslim arasındaki ihtilâfdır. Ki bunlardan hiç biri diğerine vâris olamaz.
(2) inci suret : Yalnız hükmen ihtilâfdır. Bu, dari islâmda tebai Isîâmiy-yeden  bulunan bir gayri  müslim  ile yine dari İslâmda müste'min olarak
bulunan bir gayri müslim arasındaki ihtilâfdır. Ki, bunların arasında da irs caıi olamaz.
Bir ecnebi memleketinde o memleket tebeasından olarak bulunan bir gayri müslim ile yine o memlekette müste'min olarak bulunan bir gayri müs-
lim hakkında da hüküm böyledir. Nitekim üçüncü bir devlet memleketinde .müste'min olarak bulunub başka başka devletler tabiiyetini haiz olan İki
gayri müslim de bu hükümdedir.
(3) üncü suret : Yalnız hakikaten ihtilâfdır. Bu, başka başka memleketlerde müste'min olarak bulunan ve ayni devlet tabiiyetini haiz olan gayri
müslimler arasındaki ihtilâfdır, ki vâris olmalarına mani değildiri.
Meselâ : Franse tebeasından gayri müslim iki kardeşin biri İngiltere'de, diğeri de Almanyada bulunsa bunların arasında tevarüs carî olur. Çünkü
•bunların arasında hükmen ihtilâfı dâr yokdur.  
Netekim ayni devlet tabiiyetini haiz olub müste'min sıfatiyle başka bir devlet memleketinde beraber bulunan gayri müslimler arasında da ne
hakikaten ve ne de hükmen ihtilâfı dâr mevcut olmadığından bunlar da birbirine v.üris Olurlar.
103 - : İslâm tabiiyetinde bulunan bir gayri müslim, bu tabiiyeti terk, yani  nakzı ahd ederse veya  mumaîiki eenebiyeden birine iltihak ederse lebeai
islâmiyeden olan karibleriyle aralarında tevarüs münkati olur. Fakat ticaret gibi bir maksadla muvakkaten ecnebi bir memlekete.gidib orada vefat
ederse terikesine islâm tabiiyetindeki vârisleri müstahi korurlar.
104 - : Çocuklar, ittihadı dâr şartiyîe dinen hayrülebeveyne tâbirdirler.
Meselâ : gayri müslim bulunan zevç ile zevceden biri, aralarında çocukları olduğu halde islâmiyeti kabul etse nazar olunur ? Eğer Müslüman olan,
çocuğiyle beraber dari islâmda veya darî harbde bulunursa aralarında hakikaten ve hükmen ittihadı dar bulunmakla çocuk dahi müslim sayılır.
Kezalik kendisi dari harbde kahb da çocuğu dari islâmla bulunursa aralarında hükmen ittihadı dâr bulunacağından yine çocuk müslim sayılır,
binaenaleyh aralarında tevarüs cereyan eder. Amam kendisi dari islâmda bulunduğu halde çocuğu dari harbde bulunursa aralarında ne hakikaten ne
de hükmen ittihadı dâr bulunmamış  olacağından  çccuk müslim  sayılmaz.  Bu takdirde aralarında tevarüs de cari oîmaz.
105 - : ihtilâfı dâr, müslümanlar arasında verasete mani değildir. Çünkü müslümanlann beynindeki islâm hükmü, bir ciheti camiadır, bu hal,
vahdeti isîâmiyyeyi kâfil, ihtilâfı dâr hükmüne manidir, hükümdarların, askerlerin İhtilâfı bu vahdeti ihlâl edemez.
Binaenaleyh bir islâm nükûmef'. tabiiyetindeki bir müslim ile diğer bir islâm hükümetinin tabiiyetindeki diğer bir müslim arasında tevarüs carî
olacağı gibi bir islâm hükümetinin tâbiiyetinde bulunan bir müslim ile bir ecnebi hükümet tabiiyetindeki bir müslim arr.smda da tevarüs carî olur.
Kezaîik : jşka başka iki gayri müslim hükümet tabiiyetinde bulunan müslümanlar arasında da tevarüs cari olur. Nitekim bir gayri müslim hükümet
baiiyetindeki müslümanlar arasında da hüküm böyledir.
(îmanı Şafiîye göre ihtilâfı dar, gayri müslimler arasında da irse rnans değildir.)
106 - (Irfidsd hali) : Mürted ve mürtedde hiç bir kimseye vâris olamazlar,    îrtidad edenler,    milliyetden    mahrum    olduklarından    bunların
irtidadı, ihtilâfı dinden madud olmayıb verasetden mahrumiyet için başkaca bir sebeb sayılmışdır.
Mürted ve mürteddeye başkalarının vâris olub clamıyacağı ise tafsilâta tâbidir. Binaenaleyk irtidad bahsine müracaat edilmelidir.
107 - (Lian hali) : Lian verasete manidir.
Binaenaleyh lian sebebiyle nesebi kat'edilmiş olan çocuklar İle valide-leriyle Ünn yapan şahıs arasında tevarüs cari olmaz. Çünkü irse sebeb olan
neseb, mefkud bulunmuş olur.
Hanefiyyeye, İmam Şafiî ile îmam Ahmede ve .cumhurı fukahaya göre tev'em olan evlâdı mülâane, biribirinin mirasına yalnız evlâdı üm sıfatiyle
müstahik olurlar.
Meselâ : Tev'em olan iki çocuğun nesebi nefy olundukdan sonra anlardan biri vefat ederek validesini ve diğer erkek tev'emini ve ana bir oğlan
kardşini terk etse tev'emi dahi ana bir kardeş sayılır, babalarından nesebin nefy edilmesi anı asabelikden çıkarır, bu halde' terikesi, farz ve red
tarikiyle validesine ve İki liüm oğlan kardeşine eslâsen taksim olunur. Sureti mesele :Filvaki veledi zina ile veledi mülâanenin babaları meçhul
olduğundan bunların asabaları yalnız vilâd ve velâ tarikiye mütesavverdir. Yani : bun ların iki türlü asabaları vardır, biri oğulları ve oğullarının
ilânihaye oğullarıdır, diğeri de kendilerini veya vaîâdilerini azad etmiş olan kimselerdir.
Binaenaleyh iki tev'em veledi mülâane arasında usubet bulunmamış olur.
(Yalnız İmam Mâlike göre bunlar biribirine liebeveyn ah veya uht olarak vâris olurlar. Bu halde bunların arasında bu cihetle bi usubet bulunmuş
olur.
Fakat zaviyenin veya mağsubenin gayri rneşru mukarenetden dolayı doğuracağı tev'emler, Mâlikiyyenİn kavli meşhuruna göre de yalnız tüm kardeş
sayılırlar. Ibnül'kasımın mezhebi böyledir.) Lian mebhasine de müracaat!
108 - (Cehaleti vâris hâli) manidir. Şöyle ki : Vârisin mechu'.iyeti şu beş meselede irse
(1) - : Bir kadın, kendi çocugiyle başkasının çocuğuna süt verirken vefat edib de hangisinin kendisine aid olduğu bilinmese hiç biri kendisine vâris
olamaz.
(2) - : Bir kadın, bir müsiimin çocuğiyle bir gayri müslimin çocuğuna süt verirken ikisi birlikde büyüyüb biribirinden tefrik edilemez olsa bu
çocuklar müslim sayılır, fakat hiç biri babasına vâris olamaz, çünkü babası yakinen muayyen bulunmamış olur.
(3) - : Bir kimse çocuğunu lâkit olarak bir yere bırakıb da badehu o yerde İki çocuk bulsa da hangisinin kendisine aid olduğunu kesdiremese bu
haide bu çocuklardan hiç biri kendisine ve biribirine vâris olamazlar.
(4) -: Hür bir kadın ile bir cariye, meselâ : karanlık bir odada birer çocuk doğurub da hangi çocuğun kendilerine aidiyetini bilemezlerse vefatlarında
bu çocuklar kendilerine vâris olamazlar. Bu halde her iki çocuk hür sayılır, cariyenin mevlâsı için kıymetlerinin nısfı nisbetinde sa'y ederler.
(5) - : Bir kadın, bir cariyenin çocuğiyle bir kimsenin hür olan bir zevcesinden mütevellid çocuğuna beraber süt verir de büyüdüklerinde hür olan



kadının çocuğu tefrik edilemezse ikisi de hür sayılır, her biri kıymetinin nısTı nisbetinde cariyenin mevlâsı için sa'y eder, fakat bunlar ile o valideler
ve o kimse arasında carî olmaz. Çünkü hangisinin valide ve peder olduğu meçhuldür.
109 - (Tarihi mevtin cehaleti halt) : Tarihi mevtin meçhuîiyeti de irse manidir. Şöyle ki ; bir anda vefat eden, meselâ : birlikde boğulan, birlikde
yanan ve yıkılan bir bina altında birlikde kahb ölen, bir vak'ada birlikde öldürülen veya. bir hanede birlikde ölü bulunan ve hangisinin evvelce veftft
etdiği anlaşılamıyan iki veya daha ziyade karib, biribirine vâris olamaz. Belki her birinin terikesi hayatta bulunan sair karblerine intikal eder. Çünkü
bunların müteakiben vefatları muhtemel olduğu gibi bir anda vefatları da ihtimal dairesmdedir. Bu halde biribirinin mâlinden mirasa müstahik
olmasında şek vardır, şair kariblerin bu mirasa istihkakları ise yakinen malûmdur. Binaenaleyh şek, yakine tekabül edemez, bu suretle vefat
edenlere sırasiyle : garka, harka, hedma, katla denilir.
Meselâ : bir sefinede bulunub birlikde gark olan zevç ile zevceden hiç biri diğerine vâris olmaz. Her birinin mâline kendi karibi tevarüs eder. îki
suret :Maahâzâ vârislerden hangi biri kendi müverrisinin muahharan vefat ettiğim beyyine ile isbat edebilirse kabul olunur. Fakat iki tarafın vârisleri
de birer beyyine ikame edecek olurlarsa beyyineleri sakıt olur. Her iki taraf iddiasını isbatdan âciz olunca ikisi de tahlif olunur. Her hangisi
yeminden nükûl ederse nükûliyle ilzam olunur, ikisi de yemin ederse hiç biri tasdik olunmaz.
"Bu hususda müstesna bir mesele vardır, ki iki şahıs bir vakîtde vefat etdikleri halde bunlardan biri diğerine vâris olur. Şöyle ki : Biri birine vâris
olabilecek iki karibden, meselâ.: iki kardeşden biri şarkda diğeri de garbda bir günde ve ayni vakitde, meselâ : zeval, tulü veya gurub ânında vefat
edecek mağribdeki meşrikdekine vâris olur. Fakat meşrikdeki mağribdekine vâris olamaz. Çünkü güneş ile yıldızlar, memaliki şarkiyyede daha
evvel tulü ve gurup etdiği için mağribdeki karib daha sonra vefat etmiş olur.
Yukarıdaki mesele, Eimmei Hanefiyye ile    Mâlikiyyeye ve Şafi'ler ile-cumhurı fukahaya göredir. Muhtar olan da budur.
(İbni Ebî Leyiâya göre ise hangisinin mukaddem vefat etdigi malûm olmayan bu gibi karibler biri birinin asıl terikesine vâris olurlar, şu kadar var
ki hiç biri kendi terkesinden karibine intikal eden hisseye tevarüs ede mez ; bu hisse, o karibin 'diğer vârislerine aid bulunur. Çünkü aksi tekdirde
bir kimse kendi terikesine tevarüs etmiş olur ki, bu mutasavver değildir. Böyle bir kavi, imamı Ali Hazretleriyle ibni Mesud Hazretlerinden -e
mervîdir. Bu kavle göre iki misal :
(1) : Farz edelim ki yıkılan bir hanenin ankazı altında kalıp bî'âhare öiü bir halde bulunan bir zevç ile bir zevceden hangisinin daha evvel vefat ettiği
tebeyyün etmesin. Ve zevcin bir babasiyle bir oğlu, bir de kızı bulunub asıl terikesi (1440) liradan ibaret olsun. Zevcenin de bir vaüdesiyle bir
Hebeveyn erkek kardeşi, bir de liebeveyn bir kız kardeşi mevcud olub asıl terikesi (1880) liradan ibaret bulunsun.
Görülüyor ki, zevç meselesinde zevcin asıl terikesi olan (1440) lira hem zevcesine, hwn de diğer vârislerine -âtiyen beyan olunacak taksim terike
usulü dairesinde taksim edilmiş, bundan (180) lira zevceye, (240) lira eb'e. (680) lira ibn'e, (340) lira da binfe düşmüştür. Fakat zevcesinden
kendisine intikal eden (900) liradan zevcesine hisse verilmemiş, belki bu meblâğ, zevceden maada vârislerine zevce bulunmadığı haldeki meselei
mirasiyelerine göre tevzi edilmekle bundan (150) lira eb'e, (500) lira ibn'e (250) lira da bint'e isabet etmiştir.
Zevce meselesinde de ayni veçhile muamele yapılmış, zevcenin (1800) liradan ibaret olan asıl terikesinden hem zevcine, hem de sair vârislerine
hisse verilmiş, fakat zevcinden kendisine intikal eden (180) liradan zevcine bir şey verilmemiş, bu mikdar, diğer vârislerine meselei irsiyeleri
veçhile taksim edilmiştir.
(2) - : Gayri muhtar ilan ibni Ebî Leylâ'nın kavline nazaran ikinci bir misal olarak da farz edelim ki : iki Hebeveyn kardeş, bir anda vefat etmiş,
bunlardan büyük kardeşin asıl terikesi (90) lira, küçük kardeşin asıl terikesi de (180) lira bulunmuştur. Sair vârisleri de valideleriyle birer
kızlarından ve bir de nıevlel'atakaden ibarettir. Şimdi bunların meseleleri de şu veçhile yapılmak icab eder. Büyük kardeş meselesiGörülüyor ki, bu
misalde de büyük kardasın asıl terikesî olan (90) liradan (10) lira validesine, (45) lira kızına, (30) lira da kendisiyle beraber vefat eden küçük
kardaşına verilmiş, ve asabai nesebiyyeden olan bu kardaş mevcud sayılmakla mevlel'atake sakıt olmuştur. Sonra bu küçük kardasın-dan kendisine
isabet eden (60) liradan (10) lira validesine, (30) lira kızın* (20) lira da mevîel'atakasına verilip küçük kardeş gayri mevcud sayılmıştır,
Kezalik küçük kardasın asıl terikesi olan (180) liradan validesine (30), kızma (90), büyük kardaşına (60) lira verilmiş, fakat büyük kardaşmdan
kendisine isabet eden (30) liradan validesine (5). kızma (15). mevleralakasına da (10) lira verilip büyük kardaşına bir şey verilmemiştir.
Ibni Ebi Leylâ'ya göre bu gibi müteveffalardan her birinin mirasa müs-tahik olmasının sebibi, diğerinin mevtinden sonra ber hayat bulunmuş
olması ihtimalidir. Çünkü her birinin hayatı evvelce istishaben mütehakkak-dır, birinin diğerinden evvel vefat etmiş olması ise meşkûkdür, artık
böyle bir şey ile mirasdan mahrumiyet sabit olmaz. Şu kadar var ki bunlar, biribi-rinden tevarüs ettikleri mikdar hakkında biribirine vâris olamazlar.
Çünkü bu halde bir şahsın ayni zamanda hem ber hayat hem de ölü sayılması, ka-ribinden hem evvel, hem de sonra ölmüş farz edilmesi ve bu
veçhile kendi mâline kendisinin vâris olması lâzım gelir ki bu bizzarure bâtıldır.
Binaenaleyh bunun maadasında böyle zarurî bir butlan bulunmadığından tevarüse mani yoktur.                                  
Bu tarzı istidlal, zaif olduğundan cumhurun kabulüne mazhar olmamıştır. Hattâ Hazreti Ebu Bekir, Yemâme muharebesinde birlikte şehid olanları
biribirine vâris kılmamış, belki bunlara ber hayat olan kariblerini vâris kılmışdır. Hazreti Ömer de Imvas mevziinde zuhur eden tâûn yüzünden bir-
likde vefat eden kabile efradını biribirine vâris kılmayıb ber hayat kalan karibleri biribirine vâris kılmışdır.
Hazreti Ali de -rivayete nazaran -Cemel ve Sıffeyn vakıalarında kati edilmiş olanlar hakkında böylece bir muamelede bulunmuştur.
Bu hususda Fukahayı Hanbeliyyenin kavileri de Ibni Ebi Leylânm kavline tevafuk etmekdedir.
Şöyle ki : bu zevata göre vefatları hafi kalan kimseler biribirinin asıl mâline vâris olurlar, fakat biribirinden irsen alacağı mâle vâris olamaz. Şayet
bunların tarihi vefatları meçhul olmakla beraber vârisleri ihtilâf ederek her biri diğerinin mukaddem vefat etmiş olduğunu iddia ederse bakılır.
Eğer beyyineleri bulunmaz, veya bulunur da tearuz eder, kendileri de tehalüfde bulunurlarsa bu müteveffalardan hiç biri diğerine asla vâris olamaz.
Çünkü verasetin şartı bulunmamış olur, bu şart îse müverrisin vefatında vârisin ber hayat bulunmuş olmasının tahakkukudur.)
110 - (Hacb hâli)  : Hacb de bir nevi mevanii irsden madudur. Şöyle ki: bir ölünün kariblerinden birinin vücudu bazan diğerlerinin hisseı yelerini
azaltır veya hissei irsiyye almalarına tamamen mani olur. Bu ıkı
halden birincisine (hacbi noksan) diğerine de (hacbi hırman) namı verilir.
1 - : Hacbi noksan; zevç, zevce, üm, ibniyye ve uht liebden ibaret olmak üzere beş vâris hakkında varîdir. Şöyle ki : zevç, vefat eden zevcesinden
nısıf hisse alır. Fakat zevcenin evlâdı veya oğlunun evlâdı mevcud olursa bu hissesi rub'a tenezzül eder.
Zevce de zevcinden rub' hisse alırken zevcinin evlâdı veya oğlunun ev-!âdı mevcud olunca sümün hisseye müstahik olur.



Ana dahi terikenin sülüsünü alırken ölünün evlâdı veya oğlunun evlâdı veya lâakal iki kardeşi mevcut olduğu takdirde bu hissesi südüşe tenezzül
eder.
Bintül'ibn bir ise nısıf, ziyade ise sülüsan alır, fakat bir sulbiyye ile beraber bulunduğu takdirde bir südüs alarak hissesi azalır.
Uht Üeb dahi bir ise nısıf» ziyade ise sülüsan alır, fakat bir uht liebeveyn ile beraber bulunursa hissesi sülüsanı tekmil için südüse tenezzül eder.
Nitekim bunlar âtiyen izah edilecektir.
2 - : Hacbi hııuane gelince bu hususda vârisler iki fırkaya ayrjhr, birinci fırka, bazan hacbi noksan ile machur olsa da hiç bir halde hacbi hır-man ile
mahcub olmayan vârislerdir. Bunların üçü erkek, üçü de kadın olmak üzere altı kimsedir. Erkekler: Eb, ibn, zevcdir, kadınlar da bint, üm, zevcedir.
ikinci fırka, bir hâle nazaran vâris olup diğer bir hâle nazaran hacbi hırman ile mahcup olan kimselerdir. Bunlar da mezkûr altı vârisden maada
asabâtdan, veya zevil'erhamdan olan sair kariblerdir.
Meselâ : Bir ölünün yalnız amcası bulunsa terikesine tamamen müstahik olur. Fakat ölünün oğlu veya liebeveyn veya lieb erkek kardeşi bulunsa
amcası hiç bir hisse alamaz. Binaenaleyh Ölünün oğlu veya kardeşi amcasını hacbi hırman ile hacb etmiş olur.
111 - : Bir ölünün kariblerinden bir kısmının diğer bir kısmını hacbi hırman ile hacb etmesi, iki esasa müsteniddir: Birinci esas, bir vâris meyyite
bir şahsın vasıtasiyle intisab ettikde bakılır : eğer o şahıs yalnız olunca terikenin tamamına asabahk, zevil'erhamhk gibi bir cihetden müstahik ise
kendisi mevcud iken o vâris bir şey alamaz, hacbi hırman ile mahcub olur, veraset sebebinde gerek müttehid olsunlar, gerek olmasınlar.
Meselâ : eb var,iken ced vâris olamaz. Halbuki sebebi verasette müttehittirler, her ikisi de usulden olmak üzere vâris olurlar.
Kezalik eb mevcut iken erkek ve kız kardeşler vâris olamazlar, bunların sebebi veraseti ise muhtelîfdir, çünkü eb usulden olmak, kardeşler ise cüz'i
eb olmak sebebiyle vâris olurlar.
Ve eğer o vasıta olan şahıs, terikenin tamamına bir cihetten müstahik değilse iki ihtimalden hali olamaz. Şöyle ki eğer o şahıs ile o vâris irs se-.
bebinde müttehid iseler vasıta olan o şahıs, o vârisi hacbi hırman ile hac eder. Um ile ümmül'üm gibi. Çünkü ikisinin de vâris olmasına sebeb
vâlide-likdir, binaenaleyh üm vâlidelik sebebiyle ve meyyite ekrebiyyeti itibariyle nasibini alınca ümmül'üm için bu sebeple müstahik olacağı bir
nasib kalmaz. Ve eğer irs sebebinde mütehid olmazlarsa vasıta olan şahıs, .o vârisi hacb edemez, üm ile. evlâdı üm gibi. Çünkü üm terikenin
tamamına müstahik değildir, vâkıâ üm yalnız bulunduğu takdirde terikenin mecmuuna müstahik clur, fakat bu istihkak bir cihetten değil, belki
evvelâ sahibei farz ol-mâk, sonra da men yerüddü aleyha olmak cihctleriyledir. Bununla beraber üm, evlâdı üm ile sebebi irsde de, müttehid
değildir, binaenaleyh üm vâlidelik sebebiyle hissesini alır, evlâdı üm de diğer bir sebeb ile hisse alırlar, mahcup olmazlar. Bir misal :
İkinci esas, kurbi derece ve kuvveti karabet kaideleridir. Şöyle ki : asa-batta evvelâ: kurbi dereceye itibar olunur, hangi şahıs meyyite daha karib ise
o tercih olunur. Saniyet: dereceleri müsavi olanlar için kuvveti karabete itibar olunur, meyyite iki cihetden karib olan, kuvvei karabeti haiz
olacağından bir cihetden karib olana tercih edilir, her iki takdirde de diğer asaba mahcup olur. Gerek sebebi verasetleri müttehid olsun eb ile ced,
ibn ile ibnül'ibn gibi, ve gerek müttehid olmasın ibn ile ah lehüma, ibnül'ibn- ile am lehüma gibi.
112 - : Asabâtdan başka vârislerde de bakılır: eğer sebebi verasetleri müttehid ise evvelâ : kurbi derece ile tercih olunur. Üm ile beraber bulunan
ceddeler, iki bint ile beraber bulunan bintüî'ibn gibi. Saniyen: dereceleri müsavi olunca kuvveti karabet itibariyle tercih olunur. îki uht liebeveyn ile
beraber bulunan uht lieb gibi ki, bu halde asla vâris olamaz. Fakat sebebi verasetleri müttehid değilse hiç biri diğerini hacb edemez. eb ile
ümmül'üm gibi. Bir misal : Görülüyor ki bu misalde ah liüm, dereceden karib olduğu halde irs se-bebleri müttehit olmadığından liebeveyn ibnül'ahi
hacb edememiştir.
113 - : Hâcibİn bilfi'l vâris olması şart değildir.
Binaenaleyh bir kimse hacbi noksan ile ve hacbi hırman i!e mahcub olsa da başkasını her iki suretle hacb edebilir.
Meselâ : bir ölünün babasiyle lâakai iki kardeşi, bir de validesi cem olsa kardeşleri babasiyle tamamen mahcub olurlar. Fakat kendileri de
meyyitin validesini hacbi noksan ile hacb ederler, çünkü bu halde validenin sülüs hissesi südüse tenezzül etmiş olur.
Kezalİk: bir meyyitin babasiyle babasının anası ve anasının anası cem olsa ümmül'eb, eb ile bilkülliye sakıt olur, fakat bu ümmül'eb de kurbi
derecesi sebebiyle ümmü ümmil'ümmü hacbi hırman ile hacb eder. Çünkü mahcub olan şahıs, meyyit hükmünde olmayıb verasete min cihetin
ehildir, min cihetin ehil değildir, eğer kendisini hacb edecek kimse olmasa hem vâris olur, hem de hacb edeceği şahsı yine hacb eder. Binaenaleyh
kendi veraseti hakkında gayri mevcud, başkasının veraseti hakkında mevcud sayılır. Bir misa! :
114 - :  Hâcibin verasete salih ve bilkuvve vâris olmaması lâzımdır.
Binaenaleyh rık. kati, küfür gibi mevanii irsiyeden birinin vücudiyle verasetten mahrum olanlar tamamen meyyit hükmünde olduklarından
başkalarını asla hacb edemezler.
Meselâ : bir ölünün rakik veya katili olan bir oğlu ile bir zevcesi, bir de liebeveyn kardeşi bulunsa terikesinin rub'u zevcesine, bakisi de kardeşine
aid olur. bu oğlu bunları ne hacbi noksan ile ne de hacbi hırman ile hacb etmiş olamaz.
Bu, cumhurı fukahaya göredir.
(tbni Mesud Hazretlerine göre mahrum olan şahıs, başkalarını hacbi hırman ile hacb edemezse de hacbi noksan ile hacb eder. Meselâ: bir Ölünün
bir zevcesiyle liebeveyn bir kardeşi, bir de rakik bir oğlu bulunsa teri-kesinden zevcesi sümün alıp bakisi kardeşine verilir. Bu halde mahrum olan

oğul, zevcenin hissesini rubudan sümüne tenzil etmiş olur.)
[1]

 
Terikemin   İntikal Edeceği   Mahaller :
 
115 – : Bir ölünün terikesi, aşağıdaki dokuz derece erbabına sırasiyle intikal eder:
Eshabı feraiz Asabai nesebiyye Asabei sebebiyye Neseben eshabı feraize redden Zevil'erham Mevlel'müvalât
Mukarrün leh binneseb alel'gayr Mûsâ leh bima zade alessülüs Beytül'mâ!.
Şöyle ki Bir ölünün terikesinden evvelâ : birinci derecede bulunan eshabı feraizin sehimlcri verilir, saniyen : eshabı feraizden kimse bulunmayınca
veya bulunub da sehmini aldıkdan sonra terikede İ'azla bir şey kalınca sıra ibtida asabai r.escbiyyeye, o bulunmayınca da asabai sebebiyyeye gelir.
Terikede fazla kalan Vnikdar. asa bat dan kimse bulunmadığı takdirde neseben ashabı feraizden olanlcıra redden rtiokinur. Neseben ashabı



fersizden ve asabaldan kimse bulunmayınca sıra zevil'erhama, zevil'erhamdan kimse bulunmayınca, mevlerım.uılâta. bu ti bulunmayınca mukarrün
leh binnesebe gelmiş olur. terike kendilerine irsen intikal eder. Bu da bulunmazsa terikenin tamamı sülüs mikdar imlan zaid olan vasiyete sarf
edilir. Böy'e bir vasiyet de bulunmaz, veya bulunur, da ba'dettenfiz bir şey artar sa terikenin tamamı veya baki kalan kısmı bir irs mahiyetinde
olmaksızın limaslahatin beytül'mâle tevdi olunur. Nitekim bunlar sırasiyle izah olunacaktır.
Bu veçhile intikal Hanefiyyeye göredir.
(Mâlikîlere göre asabai sebebiyyeden sonra sıra beytül'mâle gelmiş olur, ashabı feraize redden bir şey verilmeyib red edilecek mikdar da beytülmâie
aid bulunur. Eshabı feraizden fazla kalan mikdar, kavli meşhura nazaran zevil'erhama da red edilmez.
Şu kadar var ki, cizyesini veren hür bir gayri müslimin vârisi bulunmazsa terikesi, -meşhur kavle göre bulunduğu beldedeki dindaşlarına verilir,
diğer bir kavle göre de bu terike beytülmâie konulur. Kitabî bulunan bir rakikin terikesi de mevlâsına aiddir,  mevîâsı gerek    müslim olsun ve'
gerek olmasın.)
(Şafiîlere göre de eshabı feraizden baki kalan mikdar, asaba bulunmazsa kendilerine red edilmeyib beytülmâie irsen intikal eder, velev ki beytül-
mâlde intizam bulunmasın, çünkü islâm da esbabı verasettendir, çünkü ak-ribası bulunmayan bir müslimin âkilesi umum müslümanlardır,
binaenaleyh beytülmâie terikenin intikali islâmiyyet cihetiyledir, beytülmâldeki bir intizamsızlık ise müslümanlâr tarafından değildir,
veliyyül'emnn çevriyle müs-lümanların hakları bâtıl olmaz. Hâsılı terike beytülmâie irsen intikal etmiş olur, bundan gayri müslimlere, rakiklere sarf
edilemez. Mezhebde asıl olan da budur. Fakat diğer bir kavle göre bu terike beytülmâie limaslahatin vaz edilir, bir zayi mal mesabesinde bulunur,
lûkata gibi edilir. Maahaza Şafi-İyyenin mütekaddimlrrinden bir çoklariyle müte'ahhirlerinin ekserisine göre beytülmâlde intizam bulunmazsa
eshabı feraizden baki kalan mikdar, asaba bulunmayınca zevç ve zevceden maada eshabı feraize red edilir. Zevü'füruz-dan. asabadan kimse
bulunmayınca da terike zevü'erhama usubet veçhile irsen sarf olunur, bunlar münferid bulundukları takdirde bütün terikeyi ahz ederler.)
(Hanbelî fukahasına göre de baki kalan mal. asaba bulunmayınca nese-ben eshabı feraize ^ed edilir. Eshabı feraiz ve asaba bulunmayınca terike
vezil'erhama aid olur. Bunlar beytülmâlden mukaddemdirler. Çünkü karib, ecanibden ehakdır. Beytülmâl vâris değildir, o yalnız zayi elan malları,
feyi" ve saire gibi şeyleri hıfza memurdur, bu bir maslahatı âmmeden ibarettir. Maîikîlerin bazı müteahhirleri de bu re'ye meyil göstermişlerdir)

Vergiler bahsine de müracaat. 
[2]

 
Eshabı Feraiz Ve Mukadder Farzlar  = Sehimler
 
116 - :  Eshabı feraiz denilen vâisler on ikidir, bunların on adedi ne-sebî, ikisi de sebebidir.. Nesebi olanların üçü erkek, yedisi de kadındır ki:
1 -: Eb = Baba.
2 - : Ceddi sahih = Babanın babası ilâ nihaye. 3 -: Ah liüm = Ana bir kardeş.
4  - : Um = Ana.
5  - : Ceddei sahiha  -Ananın anası, babanın anası, ceddi fâsidden hâli olmak üzere bunların ilâ nihaye anaları.
6  - : Bint = Sulbiyye = öz kız.
7  - : Bintül'ibn = îbniyye = oğulun kızı ilâ nihaye,
8  - : Uht lehüma = Şekîka = Ana baba bir kız kardeş.
9 - : Uht_ Heb = ana bir kız kardeş.
10 - : Uht liüm e= Ana bir kız kardeş. Sebebi olanlar da şunlardır :
1  - : Zevç = Koca.
2  - : Zevce = kan!
117 - : Füruzı mukaddere, yani  : nassen muayyen sehimler de şu altıdan ibarettir :
Rubu  = Dörtte bir. nisfünnisf.
Sümün = Sekizde bir nisfünnısfın nısfı.
Sülüsan  = Üçde iki sülüsün müzaafı.

Sülüs « üçde bir Sülüsanm nısfı. 6 -: Südüs = Altıda bir Sülüsanm nısfının nısfı. Bunların müstahikleri aşağıda gösterilecektir. 
[3]

 
Eshabı  Ferazin Tevarüsünde Cari Olan  Kırk Hal
 
118 - :  Eshabı feraizin vâris olmalarında kırk hal caridir. Bunlar şu veçhile hülâsa edilebilir :
3 : Ebin üç hali vardır : Biri farzı mutlakdır ki terikeden yalnız südüs se-him alır. Diğeri farz maattâsibdir ki, südüs ile beraber bakiyi alır, üçüncüsü
de tasîbi mahzdır ki yalnız bakiye müstahik olur.
4  : Ceddi sahihin dört hali vardır : Bunlar farzı mutlak, farzı maattâsib,
tasîbi mahz ve sukut halleridir.
3 : Evlâdı ümmün üç hali vardır : Bunlar terikeden südüs, sülüs sehim almak haîeriyle sukut halidir.
3 : Ümmün üç hali vardır  :  Bunlar südüs, sülüsi kül,    sülüsi mâ yebka halleridir.
2  -Ceddei sahihanın iki hali vardır : Südüs ve sukut halleridir.
3  : Bintin üç hali vardır : Bunlar nısf, süiüsan ve ibn ile usubeti müşte-
tereke halidir.
6  : BintüTibnin altı hâli vardır  : Bunlar nısf, süiüsan, südüs, ademüFirs,
usubeti müştereke, sukut halleridir.
5  ; Uht liebeveynin beş hali vardır : Bunlar nısf, süiüsan, usubeti müşte-
tereke, usubeti mahza, sukut halleridir.



7  : Uht liebin yedi hali vardır : Bunlar nısf, süiüsan. südüs,    ademüTirs.
usubeti müştereke, usubeti mahza, sukut halleridir.
2 : Zevcin iki hali vardır : Nısf, rubu halleridir.
2 : Zevcenin de iki hali vardır : Rubu, sümün halleridir.
40    Yekûn

Bu haller sirasiyle yazılacaktır. 
[4]

 
Ebin Ahvali :                                                                                 
 
119 - : Babanın vâris olmasında üç hal mutasavverdir :
(1) Birinci hal : Farzı mutlakdır ki eb, asabahkdan hâli olarak yalnız bir südüs- ahr. Şöyle ki : bir meyyitin babasiyle beraber bir veya rmiteari-did
oğlu veya ilâ nihayet oğlunun oğlu bulunsa babası yalnız bir südüs hisseye müstahik olur. Misal :
 (2) ikinci hal, farz maattasîbdir ki eb, hem eshabı feraizden olarak muayyen sehmi olan südüsü ahr, hem de eshabı feraizden baki kalan mala asaba
sıfatiyle müstahik olur. Bu bir meyyitin babasiyle beraber bir veya müteaddid kızı veya oğlunun kızı veya ilâ nihaye oğlunun oğlunun kızı
bulunduğu surettedir. Misal :
 (3) Üçüncü hal, tasîbi mahzdır ki ebt eshabı feraizden olmak sı-fatiyle değil, yalnız asabadnn ohvıak sıfatiyle eshabı feraizden baîğ kaian terikeye
müstahik oİur. Bu da meyyitin evlâdı ve oğlunun evlâdı bulunmadığı takdirdedir. Misal :
120 - : Ceddi sahihin vâris olmasında dört hal mutasavverdir
(1) Birinci hal, farzı mutlakdır ki yalnız bir südüs alır, bu meyyitin babası bulunmayib bîr veya müteaddit oğlu veya ilâ nihnye oğlunun oğlu
bulunduğu takdirdedir. Misal :               :
(2) Ütinci hal, farz matta idir ki ced, hem südüs-jslır. hem de 'eshabı feraizden artan mal: müstahik olur. Bu, ölünün ceddile beraber bir veya
müteaddid kızı veya oğlunun kızı veya İlâ nihaye oğlunun oğlunun kızı bulunduğu takdirdedir. Misal :
(3) Üçüncü hal, tasibi mahzdır ki eshabi feraizden artan terikeye asabadan olmak sıfatiyle müstahik olur. Bu da ölünün babası ve evlâdı ve oğlunun
evlâdj bulunmadığı takdirdedir. Misal :
(4) Dördüncü Jıal, sukuttur ki   ced mirasa nail olamaz, ölünün babası bulunduğu takdirdedir. Misal :
121 - : Yukarıdaki misallerden, de anlaşıldığı üzere bir ölünün babası bulunmadığı takdirde babasının babası veya babasının babasının babası miras
hususunda babası hükmünde bulunur. Bundan ancak şu dört mesele müstesnadır :
1 - : Ümmül'eb, eb iÜ beraber vâris olamaz, fakat ced ile beraber vâris olub südüs hisseye nail blur. Sureti :
el'malü küllünü leh                    
2 - : Bir öîünün anasiyle babası, zevci veya zevcesiyle içtima etse anası zevç veya zevcenin hissesinden sonra baki kalan terikenin sülüsünü alır,
fakat babasının yerinde - babasmm babası bulunsa anası bütün terikenin sülüsünü alır.
Bu, imamı Azam ile imam Munammede göredir, imam Ebu Yusüfe göre bu suretde de anası terikeden baki kalanın sülüsünü alır, eb ile ced
arasında fark yoktur. Sureti :
3 - : Bir ölünün babasiyle beraber liebeveyn veya lieb kardeşleri cem' olsa bu kardeşleri bil'ittifak sakıt olurlar. Ced ile cem' oldukları takdirde de
imamı Azama göre hüküm böyledir, müftâ bih olan da budur. Fakat îma-meyne ve sair etmmeye göre sakıt olmazlar. Nitekim bu hususdaki hilaf,
(mükasemei ced) unvanı ile ileride beyan olunacaktır, imamı Azama göre sureti :
el'malü küllünü leh sakıt ebül'eb  ah lehüma    uht lehüma    :
4 - : Bir Ölü, mevlel'atakasinin babasiyle oğlunu terk etse imam Ebu Yusüfe göre hakkı velânm südüsü babasına, bakisi de oğluna aid olur. Fakat
mevlel'atakasının babasının babasiyle oğlunu terk etse hakkı velâ, tamamen oğluna aid olur, cedde aid olmaz. Eimmei saireye göre ise bu halde eb

ile ceddin farkı yokdur, ikisi de oğul var iken hakkı velâya nail olamaz, imam Ebu Yusüfe göre sureti : 
[5]

 
Evlâdı Ümmün Ahvali :
 
122 - : Ana bir erkek ve kız kardeşlerin vâris olmalarında üç hal mutasavverdir :
(1) Birinci hal, südüsdür. Şöyle ki: bir Ölünün babası ve babasının ilâ nihayet babaları ve oğlu ile ilâ nihaye oğlunun oğlu bulunmadığı takdirde
liüm erkek veya kız kardeşi terikesinden bir südüs hisseye müstahik olur.
(2) İkinci hal» sülüsdür. Şöyle ki : bir ölünün babası ve babasının babası ve evlâdiyle oğlunun evlâdı bulunmayıb da bîrden ziyade liüm erkek veya
lus veya muhtelit kardeşleri bulunsa bunlar terikesİndej&,, müsavi surette bir sülüs hisseye müstahik olurlar. Misal :
sülüsuht liüm 6 uht liüm ah lehüma 12 uht lehüma  
 (3) Üçüncü hal, sukuttur W evlâdı üm, ölünün babası veya ceddi sahihi veya evlâdı zükûr ve inr'.sı veya evlâdı zükûrünun evlâdı zükûr ve »naşı ile

beraber bulundukları takdirdedir. Misal : el ma lü küllühü leh
[6]

 
Ümmün Ahvali :
 
123 - : Anaların vâris olmalarında üç hal mutasavverdir :
(1) Birinci hal, südüsdüf. Bu, ölünün anası ölünün oğlu veya kası veya oğlunun evlâdı veya ilâ nihaye oğlunun, oğlunun evlâdı ile veya Ölünün
alel'ıtlak iki veya daha ziyade erkek veya kız, kardeşile beraber bulunduğu takdirdedir, velev ki bu kardeşler bilfi'l vâris bulunmasınlar. Bu. âmmei
fukahaya göredir, lbni Abbas hazretlerine göre iki kardeş anayı sülüsden südüse haeb etmez.



Ammei fukahaya göre tasvir :
(2) îkinci hal, sülüsi küldür. Bu, ölünün anası bulunup evlâdı vo oğlunun veya oğlunun oğlunun evlâdı ve erkek kız iki veya daha ziyade kardeşi ve
yalnız ana baba ile beraber zevç ile zevceden biri bulunmadığı takdirdedir.
(3) Üçüncü hal, sülüsü mâ yebkadir Bu. ölünüiı anası. Ölünün babasiyle ve zevci veya zevcesiyle içtima ottıgı takdirdedir ki, ana. zevç veya
zevcenin hissesinden sonra baki kalan terüconin sülüsüne. baba da mütebakisine müatahik olur. Misal : bu, âmmei fukahaya göredir, tbni Abbasa
göre ana bu surette de sülüsü külle müstahik olur. Bu takdirde ananınsekmi, babanın sehmİ-nin iki misli olmak lâzım gelir. Sureti :
Ananın bu üçüncü halinde babanın yerinde ceddi sahih bulunsa imamı Âzam île îmam Muhammede göre ana cemü terikenin sülüsüne müstahik
olur. îbni Abbas ile Malikiyyenin ve sair zevatın mezhebleri de böyledir. Müfta bih olan da budur. Fakat İmamı Ebu Yusüfe göre ana bu takdirde de

sülüsü mâ yebkaya müstahik olur. 
[7]

 
Ceodei  Sahihanın  Ahvali  
 
124 - :  Sahih ceddelerin vâris olmalarında'iki halıdir;
(1) Birinci hal, südüsdür. Şöyle ki : bir ceddei sahiha bir südüs hisseye mâlik olacağı gibi biribirine muvazi müteaddid sahih ceddeier de yine bir
südüs hisseye müstahik olurlar. Bu âmmei fukahaya göredir.
Ibni Abbasa göre ebül'eb olan ced, eb makamına kaim olduğu gibi üm-mülüm de -üm bulunmayınca -anın makamına kaim olur; binaenaleyh ölünün
evlâdı ve lâakaliki kardeşi bulunmayınca sülüse müstahik olur, ölünün evlâdı veya kardeşleri bulunduğu takdirde de südüse müstahik olur. Ammei
fukahaya göre misal :
 (2) ikinci hal sukuttur. Şöyle ki : bir kerre ceddelerin kâffesi, yani : gerek ebeviyyat denilen baba tarafından ceddeier ve gerek ümmiyyat denilen
ana tarafından ceddeier üm ile sakıt olurlar. Çünkü üm, bunlara nisbet-le kuvvei karabeti haizdir.
Sonra ebeviyyat. eb ile, ced ile sakıt olurlar. Yalnız ebeviyyattan ünv mül'cb, ve ümmü ümmil'cb ced ile sakıt olmazlar, çünkü bunların karabetleri
ced vasıtasiyle değildir. Nitekim ümmiyyat da eb ile ced ile sakıt olmazlar.
125 - : Ceddelerin dereceleri muhazi olmazsa karib olan cedde, her hangi tarafından olursa olsun baid olan ceddeyi iskat eder, velev ki kendisi de
bir sebeble sakıt olsun. Bu, âmmeye göredir. îbni Ömerden, îbni Mesuddan ve Ebİ Mûsel'aşariden nakl olunduğuna göre ümmül'eb, eb ile beraber
vâris olur, sukut etmez. Şüreyh, Hasan. îbni Şirin de bunu ihtiyar etmişlerdir.
Müfta bih olan âmmei fukahanın kavline göre bir kac misal :
Bu son meselede ümmül'eb. cb ile sakıt olduğu halde kurbiyyetine meb-ni ümmü ümmü'ümmi İskat etmiştir. Çünkü eb bulunnı;ısaych ümmüreb
vâris olacağından;ümmü ümmil'ümmü yine iskat edcctkıi.
126 - : (Tenbih) : Bazan ceddelerin bir kısmı ölünün iki. üç cihetten bir kısmı da yalnız bir cihetten ceddesi bulunur. Bu halde dereceleri müsa vî
olunca îmam Ebu Yusüfe göre bir südüs hisseye müsavat üzere müsUıhit olurlar, ebdana itibar olunur, cihata itibar olunmaz, çünkü cihatm
tcadcKUli bunların isimlerinin teaddüdünü icab etmez, binaenaleyh bunlar cihcit v;ı hide hükmünde bulunmuş olur.  Ebu SûTyanm kavli de

böyledir. 
[8]

 
İbniyyenin Ahvali :
 
128 - : Oğul kızlarının ir&de altı halleri mutasavverdir:
(1) Birinci hal, nısıfdir. Şöyle ki :bîr ölünün oğlunun bir kızı veya İlâ nihaye oğlunun oğlunun bir kızr olup, kızı bulunmadığı takdirde terikesinin
nısfına müstahik olur. Misal :
(2) ikinci hal, sülüsandir. Şöyle ki : bir ölünün oğlu ve kızı bulunmayıp da iki veya daha ziyade oğlununkızı bulunduğu takdirde terikesinin
sülusanını müsavaten ihraz ederler. Misal :
(3) Üçüncü hal, südüsdür, bu Ölünün oğlu olmayıp oğlunun bir veya müteaddit kızı veya ilâ nihaye oğlunun oğlunun kızı, ölünün yalnız bir kıziyle
içtima ettikleri takdirdedir, bu südüsle bintin nısıf hissesi, sülüsanı ikmal etmiş olur. Misal :
(4) Dördüncü hal, usubeti müşterekedir. Şöyle ki bir ölünün oğlu, bulunmayıp ilâ nihaye evlâdı zükûrunun bir veya müteaddid ogul-lariyle kızları
bulunduğu takdirde eshabı feraizden kalan terike aralarında ikili birli taksim olunur. Velev ki ölünün oğlunun oğulları, oğlunun kızlarından aşağı
derecede bulunsun. Misal : 1                                 
(îbni Mesud Hazretlerine göre bu halde yalnız ibnül'ibn vâris olur, bin-tül'ibn vâris olmaz.)
(5) Beşinci hai, ademül'irsdir. Şöyle ki: bir ölünün oğlunun kızları, iki veya daha ziyade sulbiyye ile beraber bulundukları takdirde irse nail
olamazlar. Çünkü bu surette benate aid olan sülüsan, kurbi derecelerine binaen sulbiyelere verilecektir, artık bintiyet sebebiyle istihkak kesb
edilecek sehm kalmaz ki, bintûl'ibne verilsin. Meğer ki dördüncü halde beyan olunduğa üzere ibniyyenin hizasında veya esfelinde ibnül'ibn
bulunsun, o takdirde mütebaki terikeyi farz tarikiyle değil, ta'sîb suretiyle ikili birii olarak alırlar. Misal :
Bu meseleler, âmmei sahabeye göredir, ibni Abbasa göre iki sulbiyye bir sulbiyye hükmünde olduğundan bunlar ile beraber ibniyye her halde vâris
olur,                                                                          .
(6) Altıncı hal sukuttur. Bu da ölünün oğlunun kızları ölünün oğlu üc içtima etikleri takdirdedir, bu kızlar ister bu oğîun kızları olsun ve ister

müteveffa oğulun kızları olsun müsavidir. 
[9]

 
 (Lahika)  :  Tesbibi  Ben At Meselesi  :
 
129 - : Bir ölünün sulbiyye kızları bulunmayıb da mütefavit derecelerde bir takım ibniyyeleri içtima ettiği vaziyete : (tesbibi benat) meselesi



denilmiştir.
Tesbib, esasen tezyin demektir. Şairin kasidesini tezyin için ilâve ettiği âşikâne parçaya tesbîb denildiği malûmdur. Bu meselede dikkat ve letafeti
haiz, hatırları teşhiz, kulakları istimaına imale ettiği için teşbih tarikiyle bu unvanı almıştır. Şöyle ki :
Bir öiünün evlâdı zükûr ve inası oimayıb da bir oğlunun dereceleri biri birinden aşağı üç kızı, diğer bir oğlunun oğlunun da yine dereceleri biribi-
rinden aşağı üç kızı bulunduğu gibi diğer bir oğlunun oğlunun oğlunun da dereceleri mütefavit .üç kızı, yani : kız evlâd ve ahfadı bulunsa bunlar üç
ferik farz olunur. En yukarı derecede bulunan ibniyye, sulbiyye makamına kaim olub tek ise nısıf, lâakal iki ise sülüsan hisse alır, andan dûn
derecede olanlar hakkında da ibniyye muamelesi yapılır, yukarıda görülen südüs, usu-bet, ademi irs, ve sukut halleri cereyan eder..Bu, mesele, şu
suretle tasvir olunur:
Bu tasvirde görülüyor ki, birinci ferikden birinci derecedeki kız, ölüye en yakın olup ona muvazi başka kız yoktur. Birinci ferikden ikinci
derecedeki kız ise ikinci ferikten birinci derecedeki kıza muvazidir. Kezalik birinci ferikten üçüncü derecedeki kız da ikinci ferikden ikinci
derecedeki ve üçüncü ferikden birinci derecedeki kıza muvazidir.
ikinci ferikden üçüncü derecedeki kız ise üçüncü ferikin ikinci derecesindeki kıza muvazidir. Üçüncü ferikden üçüncü derecedeki kız ise
hepsinden aşağı olup hiç birine muvazi değildir. Bunların ne veçhile vâris olacakları aşağıdaki tahlîlâttan anlaşılacaktır.
130 -: Bu tesbîb meselesinde üç ferik farz edilen kızlar ile beraber y,?, erkek kardeşleri bulunur veya bulunmaz. Bulunmadığı takdirde birinci
ferikden birinci derecede bulunan kız, sulbiyye makamına kaim olur, nısıf alır, bu birinci ferikden ikinci derecedeki kız ile ikinci ferikden birinci
derecedeki kız da biribirine muvazi, ayni dereceyi haiz olacağından sülüsam tekmil için siidüs alırlar, bununla benat hakkında olan sülüsan tamam
olur. Artık daha aşağı derecelerdeki kızlara bir şey kalmaz. Tasviri  :
131 - : Uç ferik sayılan kızlar ile beraber erkek kardeş bulunduğu takdirde ise vaziyet aşağıdaki beş halden hâli olamaz.
(1) Birinci hal : Bu kardeş, birinci ferikin birinci derecesindeki kıza muvazi olur. Bu halde ikisi asaba sifatiyle baki terikeyi ikili birli alırlar,
kendilerinden aşağı derecede bulunan kızlar kardeşleriyle beraber sukut ederler.
(2) İkinci hal : erkek kardeş, birinci ferikden ikinci ve ikinci ferikden birinci derecedeki kızlar ile ayni derecede bulunur. Bu halde birinci ferikden
birinci derecedeki kız, nısıf alır, baki de o erkek kardeş ile anın derecesindeki kızlara ikili birli olarak inhisar eder. daha aşağıdakiler sakıt olurlar.
Misal :
(3) Üçüncü hal, erkek kardeş, birinci ferikin üçüncü derecesindeki ve ikinci ferikin ikinci derecesindeki, ve üçüncü ferikin birinci derecesindeki
kızlar ile muvazi bulunur. Bu halde birinci ferikden birinci derecedeki kız, nısıf, ikinci derecedeki kız ile ikinci. ferikden birinci derecede olan kız,
sü-düs alırlar, baki kalacak iki sehim de diğer üç kız İle bir erkek arasında ikili birli taksim olunur, bunlardan daha aşağı olanlar sukut eder. Misal : ,
(4) Dördüncü hal, erkek kardeş, ikinci ferikden üçüncü derecedeki, ve feriki sâlisden ikinci derecedeki kız ile beraber bulunur. Bu halde birinci
ferikden birinci derecedeki kız nısıf, ikinci derecedeki kız ile ikinci ferkaen birinci derecedeki kız südüs, alırlar, baki kalan kısım da yed! hisse ıtıöar
olunup birinci ferikden üçüncü derecedeki ve ikinci ferikden ikin ve üçüncü derecedeki, feriki sâlisden de birinci ve ikinci derecedeki kızlar ile bir
erkek kardeş ararında taksim olunur, üçüncü ferikin üçüncü derecesindeki kız ve erkek sakıt olurlar. Misal :
 (5) Beşinci hal, erkek kardeş üçüncü ferikin üçüncü derecesindeki kız ile beraber bulunur. Bu halde birinci derecedeki kız nısıf, İkinci derecedeki
kız südüs hisselerini alırlar, baki terike de sekiz hisseye ayrılıp altı kız ile bir erkek arasında İkili birli taksim olunur. Çünkü bu erkek, hem

kendisine muvazi olan ve hem de kendisinden mukaddem olup sehmi muayyeni bulunmayan kızları tasîb etmiş olur. Misal : 
[10]

 
 Liebeveyn Uhtun Ahvali
 
132 - : Ana baba bir kız kardeşin vâris olmasında beş hal mutasavverdir.
(1) Birinci hal, nısıftır. Bu, Ölünün yalnız bir ana baba bir kız kardeşi olup evlâdı ve babasiyle ceddi sahihi olmadığı takdirdedir. Misal :
(2) İkinci hal, sülüsandır. Bu, ölünün lâakal iki uht   liebeveyniv olup evlâdı ve babasiyle oeddi sahihi bulunmadığı takdirdedir. Misal : (Şafiî
fukahasımn tasrihine nazaran biri birine yapışık olarak doğan iki kardeşin her biri müstakil bir başa,_ müstakil bir hayata'mâlik olunca iki kardeş
hissesi alırlar, ve her hususda iki şahsiyeti haiz sayılırlar, ayaklarının başka başka olması şart değildir.)
(3) Üçüncü hal, usubeti müşterekedir. Bu, ölünün bir veya müteaddid uht lehüması ah Iehümasiyle beraber bulunup evlâdı ve babasile ceddi sahihi
bulunmadığı takdirdedir ki baki terikeye ikili birli müstahik olurlar.
(4) Dördüncü hal, usubeli mahzadır. Bu, ölünün bir veya müteaddid uht lehüması, meyyitin bir veya müteaddit k:zîyle veya oğlunun kıziyle veya
ilâ nihaye oğlunun oğlunun kıziyle bulunduğu takdirdedir ki, asaba olarak terikenin bakisine müstahik olur. Misal :
(5) Beşinci hal, sukuttur. Bu da ölünün bir.veya müteaddid uhl lehti ması, ölünün oğlu veya oğlunun ilâ nihayet oğlu ile veya babasile veya ba-
basının ilâ nihaye babasile beraber bulunduğu takdirdedir.
Bu mesele, îmamı Azama göredir. Müfta bih olan da budur, -İmameynt-ve sair eimmeye göre ise uht lehüma, ceddi sahih İle sakıt olma* Mukase-
mei ced meselesine müracaat! Misal :
133 - : Baba bir kız kardeşin tevarüsünde yedi hal mutasavverdir.
(1) Birinci hal, msıfdır ki, ölünün bir tane baba bir kız kardeşi olup evlâdı, babasîyle ceddi sahihi ve ana baba bir erkek ve kız kardeşleri
bulunmadığı takdirdedir. Misal :
(2) ikinci hal, sülüsandır ki, ölünün baba bir iki veya daha ziyade kız tardeşi olup evlâdı, babasiyle ceddi sahihi ve liebeveyn erkek ve kız kar-leşleri
bulunmadığı takdirdedir. Bu sülüsana müsavat üzere mustahık olurlar.
(3) Üçüncü hal, südüsdür ki, ölünün baba bir kız kardeşleri liebeveyn bir kız kardeşleriyle beraber bulundukları takdirdedir. Bununla kız
kardeşlerin siilüsan hissesi ikmal edilmiş olur. Misal :
(4) Dördüncü hal, usubeti müşterekedir. Bu, ölünün lieb erkek ve kız kardeşleri bulunuv da evlâdı, babasiyle ceddi sahihi bulunmadığı takdirdedir.
Bunlar bu halde müştereken asaba olup eshabı feraizden baki kalan terikeye ikili birli olarak müstahik olurlar. Misal :
(5) Beşinci hal, usubeti mahzajkr. ki, ölünün lieb kız kardeşi meyyiti kızile veya oğlunun ilâ nihaye kıziyîg bulunub meyyitin oğlu, babası ced<
sahihi ve liebeveyn erkek ve kız kardeşleri bulunmadığı takdirdedir. Bu ha de lieb kız kardeş, eshabı feraizden baki kalan terikeye müstahik olur.



Misa
(6) Altıncı hal, ademül'irsdir. Bu, ölünün lieb kız kardeşleri, birden ziyade liebeveyn kız kardeşleriyle beraber bulunduğu takdirdedir. Bu halde
şekikalar, sülüsan hisselerini alırlar, asabadan başka vâris yok ise -kuv-vei karabetleri sebebiyle -mütebaki terikeye de. redden müstahik olurlar,
baba bir kız kardeşe, sülüsanı ikmal için alacak bir hisse kalmamış olur. Bu ademi irs, hukuki irsiyyeden 'mahrumiyet demek değildir, belki tevarüse
sebeb kalmamasından münbaisdir. Misal :
 (7) Yedinci hal, sukuttur. Bu, ölünün baba bir kız kardeşi, ölünün oğlu ile veya oğlunun ilâ nihaye oğlu İle veya babasiyle veya babasının İlâ
nihaye babasiyle veya liebeveyn erkek kardeşleriyle veyahut bint veya ilâ nihaye bintül'ibn ile beraber asabai mahza olan liebeveyn kız kardeşi ile
beraber bulunduğu takdirdedir. Bu da îmamı Azama göredir, tmameyne ve saireye göre baba bir kız kardeş ceddi sahih ile sakıt olmaz. Misal :
134 - : Zevçlerin vâris olmalarında iki hal mutasavverdir :
(1) Eirinci hal, nısıfdır ki, zevcesinin evlâdı ve Uâ nİhaye evlâdı zükûrunun cvlûdi bulunmadığı takdirdedir. Zevç, gerek sagîr ve gerekkebir olsun
müsavidir. Misal :
1 nısıf

(2) ikinci hal, rubu'dur ki zevcenin evlâdı zükûr ve inası ve ili* nihayc evlâdı zükûrunun evlâdı bulunduğu takdirdedir. Misal : 
[11]

 
Zevcelerin Halleri
 
134 - : Zevcelerin vâris olmalarında iki hal mutasavverdir :
(1) Birinci hal, rubudur ki, bir veya müteaddid zevceler, zevcin evlâdı ve ilâ nihaye evlâdı zükûrunun evlâdı bulunmadığı takdirde terikenin rubuna
müstahik olur. Misal :
 (2) ikinci hal. sümündür ki, biz veya müteaddit zevceler, zevcin evlâ-diyle veya ilâ nihaye evlâdı zükûrunun evlâdiyle bulunduğu takdirde

terikesinin sümününe müstahik olur. Misal :. 
[12]

 
Asabai Nesebıyyenin Tevarüsü
 
135 - : Asabat, evvelâ asabai nesebiyye ile asabai sebebiyye kısımlarına ayrıldığı gibi asabai nesebiyye de binefsihî asaba, bigayrihi asaba, maa
gayrihi asaba kısımlarına ayrılır. Nitekim bunların tarifleri yukarıda yazıl -mıştır. Şimdi bunların ne veçhile vâris olacaklarım sırsiyle izah edelim

:
[13]

 
Binefıthi asabadan olanlar :
 
1 - : Binefsihi asaba denilen kimseler, bir takım erkeklerden ibaret olup dört sınıfa ayrılırlar ve ashabı fer a izden baki kalan terikenin tamamına
müstahik olurlar. Birinci sınıf :*Cuz'.ü meyyittir, bunlar ölünün oğullan, oğullarının oğulları ve ilâ nihaye oğullarının oğullarıdır.
İkinci sınıf ; asli meyyittir, bunlar ölünün babası, babasının babası ve ilâ" nihaye babasının babasının babasıdır.
Üçüncü sınıf : cüz'ü ebdir, bunlar ölünün Hebeveyn veya lieb erkek kardeşleri ve bu kardeşlerinin oğullan ve oğullarının ilâ nihaye oğullandır.
Dördüncü sınıf : cüz'i ceddir. Bunlar da ölünün liebeveyn veya lieb am-calan ve bunların oğullan ve oğullarının ilâ nihaye oğullandır.
137 -  Yukarıdaki dört sınıfın mirasa istihkakı hususunda esbabı ter-cih üçdür :                                                                                
Birincisi : kurbi cihettir ki bu sınıflar itibariyledir.
İkincisi : kurbi derecedir ki bir sınıf dan olan vârislerin meyyite akreb olmaları itibariyledir.                                                   
Üçüncüsü  :  kuvveti karabettir ki bu da- vârislerin liebeveyn veya lieb olmalanjtibariyledir.
Binaenaleyh binefsihi asabatm tevarüsünde evvelâ : kurbi cihete bakılır, dört sınıf asabadan müteaddit kimseler içtima etse ibtida birinci sınıf
erbabı, bunlardan kimse bulunmazsa ikinci sınıf. erbabı, bunlar da bulunmazsa üçüncü sınıf erbabı, daha sonra da dördüncü sınıf erbabı asaba sı-
fatiyle mirasa nail olurlar. Şöyle ki : evvelâ : meyyitin kendi cüz'ryle usulünden biri. meselâ : ölünün oğlu ile babası içtima etse asabalık
bakımından oğlu tercih olunur. Babası eshabı feraizden olmak üzere südüs hissesini alır, bakisi oğluna kalır, çünkü fer'in. asla ittisali, aslın fer'e
ittisalinden daha zahirdir.
Ölünün oğlunun oğlu ile babası veya ceddi hakkında da hüküm böyledir. Misal                                                                          Saniyen  :  ölünün
usuliyle usulünün cüzüleri, meselâ  :  meyyitin babasiyle veya babasının babasiyle babasının cüzüleri, yani   : kendisinin    tiebeveyn veya lieb
kardeşleri içtima etse aslı tercih olunur, bu cüzüler mirasa müs-tahik olmazlar. Meselâ : Mukasemei ced bahsine de müracaat!..
Sâlisen : ölünün babasının cüzüleriyle ceddi sahihinin cüzüleri, yani : meyyitin liebeveyn veya lieb kardeşleriyle liebeveyn veya lieb amcaları
içtima etse babasının cüzüleri tercih olunur. Misal  :
Rabian : Ölünün birinci, ikinci ve üçüncü sınıf asabatından kimse bulunmayınca dördüncü sınıf âsabata, yani : ceddi sahihinin cüzülerine sıra gelir,
kurbi derece ve kuvveti karabetlerine göre vâris olurlar. Misil :
138 - : Bir sınıfa mensub asaba takımından müteaddit kimseler içtima -ünce meyyite olan kurbi dereceleri itibariyle tercih olunurlar. Şöyle ki : rnsr
hangisi meyyite daha karib ise o vâris olur, diğerleri olamaz. îbn ile  gibi. Misal :                                                                
139 - : Binefsihi asabatın üçüncü veya dördüncü sınıfına mensup ayni dereceı kurbi haiz olan kimseler içtima edince kuvveti karabet itibariyle tercih
olunurlar. Söyle ki: iki karabet sahibi olan, yani : ölüye hem baba hem de ana'cihetinden karib bulunan kimseler bîr cihetten karabet sahibi auanlara
tercih edilir. Meselâ : ölünün ana baba bir erkek karde$i, baba bir er-kek kardeşine müraccah olur. Misal :  
 (Tenbih) : Mirasda kurbi cihet, kurbi derece gibi kuvveti karabet de esbabı tercihden olmak hususunda bir kaidei umumiyedir. Bununla miras
meselesi muntazam bir dairede cereyan eder, terîkeler fazla taksime uğra-maktah kurtulur, uzağın yakına müsavi tutulması gibi teadüle mani bir



hâle meydan verilmemiş olur. Bu kuvveti karabet cihetiyle tercih, erkeklere mahsus değildir, maa gayrini asaba olanlar arasında da carîdir. Meselâ
: ölünün kıziyle ana baba bir kız kardaşı, bir de baba bir erkek kardaşı içtima etse terikenin nısfı kıza, diğer nısfı da ana baba bir kız kardaşa verilir,
baba bir kardaş, kuvveti karabetçe dûn olduğundan vâris olamaz.)
Bigayrihi «sabadan olanlar   :
140 - : Bunlar, ashabı feraizden oldukları-takdirde muayyen sehimleri nısıf ve müteaddit iseler sülüsandan ibaret olan ve kendi erkek kardeşleriyle
beraber bulundukları takdirde asaba bigayrihi namını alan dört kısım kadınlardır  :
Birincisi : ölünün kızlarıdır ki, erkek kardaşlariyle beraber bulununca asaba bigayrihi olup baki terikeye ikili birli müstahik olurlar.
İkincisi : ölünün oğlunun kızlarıdır ki. bunlar da ölünün kızı bulunmadığı takdirde onun yerine kaim olarak erkek kardaşlariyle veya erkek kardaş-
larının oğuîlariyle beraber asaba olarak ikili birli mirasa nail olurlar.
Üçüncüsü : ölünün ana baba bir kız kardaşlarıdır ki, ölünün kızları ve oğullarının kızları bulunmadığı takdirde erkek kardaşlariyle beraber asaba
olarak ikili birli mirasa müstahik olurlar.
Dördüncüsü : ölünün baba bir kız kardaşlandır ki bunlar da evvelki üç kısım kadınlar bulunmayınca erkek kardaşlariyle beraber terikenin bakisini
ikili birli iktisam ederler. Dört misal :
141 - : Eshabı feraize dahil buiunmıyan, yani : kendileri için mukadder sehm olmıyan kadınların kardaşları asaba olsa da kendileri onlar ile
beraber asaba olamazlar. Bu kadınlar zevilıerhamdandır. Amca ile amme, kardeş oğJu ile kardeş kızı gibi. Misal :Kezalik ana bir kız kardaş, yalnız
iken hissesi südüs, müteaddit iken sülüs olduğundan erkek kardaşiyle beraber bulundukda asabadan olmaz.
Eshiıbı feraizderi olduğu cihetle başka vâris bulunmayınca terikenin tama mina bu'itibar ile müstahik olur. Nitekim evvelce de beyan olunmuştur.
İkr Misal :
142 - : Asaba maa gayrini denilen kadınlar, asabadan olmayan bir kadın ile beraber bulundukları takdirde re'sen asaba sayılan kadınlardır ki, iki
sınıfa ayrılırlar.
Birinci sınıf : ölünün ana baba bir kız kardeşleridir ki sulbiyye ile veya ibniyye ile beraber bulundukları surette kendileri asaba olmuş olurlar.
îkinci simi : ölünün baba bir kız kardaşlarıdıv ki bunlar da sulbiyye veya ibniyye ile beraber bulundukları takdirde asaba olurlar. Bu iki sınıf
içtima ederse birinci sınıf kuvveti karabet itibariyle tercih olunur. "Misal :
Asaba bigayrihi ile asaba maa gayrihi arasındaki fark şudur ki, asaba bigayrihideki gayr, binefsihi asaba takımından erkek bir kimsedir; o, kadını
tasîb eder, yani : Kadın o erkek sebebiyle anın gibi asaba olmuş olur. Asaba maa gayrihi de ise gayr da kadındır, yani : ölünün kızıdır, veya

oğlunun kızıdır, asabadan değildir. 
[14]

 
Asabai Sebebiyyenin Tevarüsü  
 
143 - : Asabai sebebiyye, mevlel'ataka ile anın vefatı halinde binefsihi asabasından olan kariblerdir. Şöyle ki : bir şahıs, mâlik olduğu köle veya
cariyeyi bil'ihtiyar veya bil'iztırar bir mal mukabilinde veya büâ ıvez azad etmiş olsa anın velâsını haiz olur. Binaenaleyh azad edilen köle veya
cariyenin asabai nesebîyye takımından karibi bulunmadığı takdirde eshabı feraizden baki kalan terikesine kendisini azad etmiş olan şahıs müstahik
olur, bu şahıs, gerek erkek olsun ve gerek olmasın.
Fakat bu şahıs, o köle veya cariyenin hini vefatında bcr hayat bulunmazsa anın yerine binefsihi asabasından olan kariblerî -asabai nesebiy-yede
beyan edildiği1 tertib dairesinde -vâris olurlar. Nisa taifesinden olan evlâdı ve sair kariblerî vâris olmazlar. Misal :
144 - :   Mu'tıkın oğliyle  babası  içtima  edince velâsı tamamen, oğluna ait olur, babasına ait olmaz. Ced hakkında da hüküm böyledir.
Bu, imamı Azama göredir,  fakat İmam Ebu Yusüfe göre velâ, eseri mülk olduğundan mal gibi anın da südüsü mu'tikın babasına, bakisi de oğluna
ait olur. Buna cevaben deniliyor ki  :  velâ, her ne kadar eseri mülk ise de hakikaten mülk değildir, hakkı velâ mukabilinde itiyaz caiz olmaz
binaenaleyh velâ, mülke kıyas olunamaz.
145 - : Mu'tikin ceddi, imamı Azama göre velâ hususunda mu'tikin kardeşlerine tercih olunur, Imameyne göre ise hakkı velâ. ced ile kardeşler
arasında münasafaten taksim olunur. Misal :
144 - :  Mevlel'atake, müteaddit olunca her biri kendi hissesi mikdarı velâyı haiz, hakkı tevarüse mâlik olur.
147 - : Velâi ataka, bilâ vâsıta olduğu gibi bilvasıta da olabilir. Şöyle ki : bir rakikin mu'tiki. kendisinin mevlel'atakası olduğu £ibi mu'tikinin
mu'tiki de kendisinin mevlel'atakası sayılır.
Binaenaleyh mu'tikin kendisi ve binefsihi asabai nesebiyye takımından karibi bulunmadığı takdirde asabai sebebiyyesi, yani : mevlel'atakası o azad
edilmiş olan rakika vâris olur.  Misal  :
148 - : Bîr kimse, zi rahmi mahremi olan bir rakika mâlik olsa bıl'ız-tırar ıtk vaki olacağından anın mevlel'atakası olmuş olur. Bu halde anın
mirasına asabai sebebiyye suretiyle de istihkak kesb eder, velev ki o kimse kadın.olsun. Bu esas üzerine (meselei dinariyye) denilen şu mesele
tefemi eder :
Bilfarz Zeyd adında bir kölenin hür zevcesinden mütevellid Hind, Selime, Şerife adlı üç kızı olsa bunlar da analarına tebean hür bulunmuş olurlar.
Şayed bu kızlardan Hind 30 ve Selime 20 ki cem'an 50 lira vererek babaları olan Zeydi efendisinden satn* alsalar Zeyd azad olmuş, bu iki kız da
kendisinin mevlâsı-sayılmış olur.
Binaenaleyh muahharan Zeyd vefat edib bu üç kızını terk etse terike-sinin sülüs anı bu üç kız arasında müsavat üzere taksim edilir, baki bir
sülüsüne de Hind ile Selime vermiş oldukları para nisbetinde velâ cihetiyle müstahik olurlar. Bu halde bu iki kız, verdikleri paraya göre beş asaba
sa*" yılır, mezkûr sülüsün üç humsu Hinde, iki humsu-da Selîmeye aid olur, irs meseleleri kesirli olmamak için şu veçhile yapılır.
Görülüyor ki, mesele kırk beşden yapılmış, bunun sülüsam olan 30 senim üç kıza farz tarikiyle verilmiş, sülüsü olan 15 de bunlardan mutik olan iki
kıza bir nisbet dahilinde tevzi edilmiş, binaenaleyh Şerifenin sehimi yalnız 10, Hindin sehimi 19, Selimenin sehimi de 16 etmiştir ki mecmuu 45
dir.
149 - : Mu'tikin bizzat asabasından olmayıb da mu'tikin asabasımn asa-basından olan kimseye hakkı velâ intikal etmez.
Meselâ : bir kölenin mu'tiki olan bir kadın, bir oğlu ile zevcini terk ede rek vefat, badehu bu oğlan da vefat edib de daha sonra o köle de vefat



edecek olsa velâsı mezkûr zevce intikal etmez. Çünkü bu zevç. mu'tik olan kadının asabasmdan değildir. Belki anın asabası olan oğlunun

asabasmdandır. Binaenaleyh bu zevç, o 'kölenin terikesine müstahik olamaz. Velâ bahsine de müracaat!.. 
[15]

 
Ehli Fer A İzin Red Suretiyle Tevarüsü 
 
150  - : irse nailiyyet silsilesinin dördüncü1 derecesini neseben ehli fe-raizden olup redden hisseye müstahik olan kimseler teşkil ederler. Şöyle ki:
Eshabi feraiz hisselerini aldıktan sonra meselenin mahrecinde (terike-de) bir mikdar mal kalır da buna asabai nesebiyye ve sebebiyyeden bir
müslahik bulunmazsa bu mikdar da meyyite neseben muttasıl olan ashabı fe-raize sehimleri nisbetinde red edilir ve bunlara : (men yüreddü aleyh)
denilir. Zevç ile zevceye red edilmez, çünkü bunlar zevciyet itibariyle ehli feraizden bulunmaktadırlar, neseb itibariyle değil. Binaenaleyh bunlara
da: (men lâ yüreddü aleyh) denilir. Nitekim ileride (reddiyye) bahsinde izah edilecektir.
Meselâ : bir ölünün vârisleri zevcesiyle iki kızından ibaret olsa terike-sinin sümünü zevcesine, sülüsam iki kızına farzen verilip mütebakisi de yine
bu iki kızına redden ait olur. Tasviri :
beynehüma tebayün. mrn !â yüreddü deyh baki : 7 men yüreddü aleyh Görülüyor ki : mesele, bidayeten sekizden tashih edilip bundan bir senim
zevceye verilmiş, mütebaki yedi senim de farz ve red suretiyle iki kıza ait bulunmuştur. Bu yedi, iki kıza kesirsiz kabili taksim olmadığından iki ile
sekiz darp edilmiş ve bu iki ile zevcenin sehimi olan bir de darp edilmekle hâsılı iki olmuş, yine bu iki ile baki kalan yedi de darp edilerek hâsıl
olan on dörtten iki kıza yedişer sehim verilmiştir ki mecmuu 16 etmiş olur.
(Eshabı feraize bu veçhile redden sehim verilmesi, sahabei kiram ile tabiinin cumhuruna göredir. Eshabı kiramdan Zeyd ibni Sabite göre eshabı
feraizden artan hisse, asaba bulunmadığı takdirde beytülmale ait olur. tbni Abbasa göre de zevç ile zevceye redden hisse verilmediği gibi ceddelere
de redden hisse verilmez, Hazreti Osmana göre ise sair eshabı feraiz gibi zevç ile zevceye de red tarikiyle hisse verilir, Müçtehidini kiramın bu

hususda-ki mezheblerini de evvelce beyan etmiş bulunuyoruz.) 
[16]

 
Zevil'ekhamın Tevarüsü
 
151 - : Mirasa müstahik olacak zümrelerin beşinci derecesini de te-v il'er ham denilen karibler teşkil etmektedirler. Şöyle ki :
Bir Ölünün eshabı feraizden ve asabatı nesebiyye ve sebebiyye takımından vârisi bulunmadığı takdirde terekesine zevU'erhamdan olan karibleri
sınıflarına göre müstahik olurlar.
152 - : Zevil'ertiam da binefsihi asabattan olanlar gibi dört sınıfa ayrılır ve anlar gibi tevarüs ederler, aralarında sırasiyle kurbi cihet, kurbi derece,
ve kuvvei karabet hususları tercihe sebep olur. Şöyle ki :
Zevirerhamın birinci sınıfı, bizzat Ölüye cüz'iyyet itibariyle müntesib olanlardır. Bunlar evlâdı benat ile benatı ibnin evlâdıdır.
ikinci sınıfı, ölüye asliyyet itibariyle münsetib olanlardır ki, fâsid cedler ile fâsid ceddelerden ibarettir. Anasının babası, anasının babasının babası,
babanın anasının babası, ananın babasının anası gibi.
Üçüncü sınıfı, ölünün babasına cüz'iyyet itibariyle müntesib olanlardır. Bunlar da ölünün ana baba bir veya baba bir veya ana bir kız kardeşlerinin
ilâ nihaye erkek ve kız evlâdı ile liebeveyn veya lieb veya liüm erkek kardeşlerin ilâ nihaye kızları ve ana bir erkek kardeşin erkek oğullarıdır.
Dördüncü sınıfı, Ölünün alel'ıtlak ced ve ceddelerine cüz'iyyet itibariyle müntesib olan kimselerdir. Bunlar da liebeveyn, lieb ve liüm ammeler ile
amcalar ve liebeveyn, lieb, ve liüm haller ile halalar ve bunlarm evlâdıdır ve amca kızlariyle bu kızların evlâdıdır.
153  - : Yukarıdaki dört sınıf, mebsutı serahsîde yedi zümre olmak üzere şu veçhile kayd edilmektedir:
(1) Evlâdı bcnat.
(2) Benatül'ihve ve evlâdül'ehavat,
(3) Fâsid eed ve ceddeier,
(4) Liüm amcalar, liebeveyn, lieb ve liüm ammeler ve hal ile halalar,
(5) Dördüncü zümrenin evlâdı,
(6) Babanın liüm amcaları ve babanın alel'ıtlak ammeleri, hal ve halaları,
(7) Altıncı zümrenin evlâdı.
154  - : Kurbi cihet itibariyle tercih, zevil'erhamm dört sınıfı arasında aranır. Meselâ : Birinci sınıf erbabı var iken ikinci sınıf erbabı vâris olamaz.
Bu bir kaidei umumiyedir   Lâkin tarzı taksim itibariyle her sınıf başka bir usule tabidir. Binaenaleyh her sınıf ahkâmı ayrıca bildirilecektir.
155 - : Kurbi derece, bir sınıf erbabı arasında aranır, bir sınıfa men-sub müteaddit kimselerden ölüye en karib olan, diğerlerine takdim olunur.
Meselâ : Birinci sımfda meyyitin kızının kızı, meyyitin kızının kızının kuına müreccahtır, ikinci sımfda da ananın babası, ananın anasının
babasından mukaddemdir.
Bu mesele, (ehli karabet) denilen Hanefiyyeye göredir, muhtar olan da budur.
Fakat zevirerhamın tevarüsünde başkaca iki kavi daha vardır. Birincisi : (ehli tenzil) denilen Alkarna ile Şa'bînin ve Mesruk ile Hasan îbni Zi-yadm
ve tabilerinin kavlidir ki, bunlara göre her zi rahm. kendisini meyyite isal eden vasıta menziiesindedir. O vasıta mevcut olduğu takdirde ne kadar
sehme müstahik olursa o zî rahm de o kadar sehme müstahik olur. Yani : o vasıtayı temsil eder. Meselâ : bir ölünün kızının kıziyle liebeveyn veya
lieb kız kardeşinin kızı içtima etse terikesi bunlar arasında münase-feten taksim edilir. Çünkü yalnız kıziyle kız kardeşi bulunduğu takdirde de böyle
taksim edilecekti. Sureti :
ikincisi : (ehli rahim) denilen-Hasan ibni Meysere ve Nuh ibni Zirah ve tabilerinin kavlidir ki, bunlara göre İrse istihkak rahim vasfı umumisine
göre olduğundan zevü'erham terikeye müsavat üzere müstahik olurlar; dere çeleri gerek müsavi olsun ve gerek olmasın. Bir misal :
156 - : Kuvvei karabet itibariyle tercih; birinci, üçüncü ve dördüncü sınıf erbabından bir derecede bulunan kimseler arasında aranır, ikinci sınıf
erbabı arasında aranmaz, bunlar bir derecede bulununca umumen vâris olurlar, ölüye gerek vâris ve gerek zî rahm vasıtasiyle müntesib olsunlar,
muhtar olan budur. Bir misal :



157 - : Kuvveti karabet, ölüye ana ve baba cihetinden müntesib olmak, ?e zî rahmin ehli heraizden veya asabadan birinin evlâdı bulunmak suretiyle
tahakkuk eder, ye tercihe medar olur.
Şöyle ki : •zevil'erhamm birinci sınıfından müteaddid kimseler cem olup da bazıları ehli feraizden vâris evlâdı, diğerleri de zevilerham evlâdı
bulunsa vâris evlâdı tercih olunur. Misal :
olmolü kulluhü leha
Zevil'erhamın üçüncü sınıfından da müteaddit kimseler cen olsa asaba evlâd, zevil, erham evlâdı üzerine tercih olunur. Misal :
Bu üçüncü sınıfa mensub dereceleri müsavi kimselerin hepsi de asaba evlâdı, veya hepsi de zevil'erham evlâdı veya bazıları asaba, bazıları da
sahibi farz evlâdı bulunsa usulün sıfatı, irse istihkak ve ademî istihkakı füruda da muteber olacağından vâris olabilecek aslın for'İ de vâris olur, sakıt
olacak asim fer'i de sakıt olur. Misal :
Görülüyor ki : üçüncü meselede ah liümün kızı. kendisine düşen senimi almıştır. Kendisi vâris ve sahibi farz olduğundan kızı da vâris olmuştur.
Dördüncü meselede ise ah liebin oğlunun kıziyle uht lehümamn oğlunun oğ lu, ve uht liümmün oğlunun kızı vâris olamamışlardır. Çünkü ah liebin
oğlunun kızı veledi gayrî vârisdir, diğerleri ise veledi zî rahmdır. Binaenaleyh terikenin tamamı hem kuvveti karabeti haiz, hem de veledi asaba
bulunan ah lehümamn oğlunun kızına aid bulunmuştur.
Bu mesele, îmamı Muhammede göredir ki, İmamı Azamdan da vârid olan meşhur rivayete muvafıkdır.
îmam Ebu Yusüfe göre aslı liebeveyn olan, aslı îieb veya liüm olandan mukaddemdir, keza aslı îieb olan da aslı liüm olandan evlâdır. Bu kavle
göre liebeveyn kız kardeşin evlâdı var iken Îieb veya liüm kardeşin evlâdı vâris olamaz. îkî misal  :
158 - : Zevü'erhamm dördüncü sınılma mensup olanlar, hayyûı karabetleri müttehit, yani : cümlesi baba veya ana cihetinden ölüye mensup olan
kimselerden müteşekkil olunca kuvveti karabetle tercih olunörlar. Fakat hayyizı karabetleri muhtelif olur ise bunlar iki ferik sakıhr. bu iki ferik
arasında kuvveti karabetle tercih aranmaz, iki ferik de vâris olur. Yalnız her ferikin kendi efradı arasında kuvveti karabete itibar olunur.
Binaenaleyh liebeveyn ammeler, îieb veya liüm ammeler üzerine ve Îieb amemîer, liüm am ve ammeler üzerine tercih olunur. Kezalik : liebeveyn
hal ve hala, Îieb veya liüm hal ve hala üzerine müreccahtır. Lieb hal vu hala da liüm hal ve haladan mukaddemdir. Bunlar da erkekler ile kadınlar
arasında bu takdim itibariyle fark yoktur. Fakat liebeveyn ammeler ile lieb hal veya halalar cem olsa her iki ferik de vâris oiur.

işte bunlar zevü'erhama ait kavaidi umumiyyedendir. Nitekim ileride tatbikatı mufassalan görülecektir. Üç misal 
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Zevil'erhamın   Birinci Sinifi  
 
159 - : Zevil'erhamın birinci sınıfına dahil müteaddit kimseler toplanıp da hiç biri vâris evlâdı bulunmaz veya hepsi de vâris evlâdı bulunursa
bakılır : Eğer asılları sıfatta, yani : zükûret ve ünüsette müttefik iseler terı-ke, füruun ebdamna göre taksim olunur, ve daima erkeklere kadınların
iki misli hisse verilir, iki misal :
160 - : Birinci sınıf erbabından bir derecede müteaddit kimseler toplanıp da asılları sıfatça muhtelif olursa üç halden hali olamaz.                  
Birincisi. : cihatta ve füruda. teaddüt bulunmaz.
İkincisi  : cihatta teaddüt bulunmayıp yalnız füruda teaddüt bulunur.
Üçüncüsü : cihatta teaddüt bulunur, yani : bir şahıs, müteaddit cihetten karabet sahibi olur.                                                                       
İşbu üç halde kaidei esasiyye şudur : «Usulden sıfat, fürudan adet alınır ve cihatın teaddüdü suretinde bu teaddüt usulde itibar olunur.»
Bu, İmamı Muhammede göredir, müftâ bih olan da budur. Fakat İmam Ebu Yusüfe göre usulün zükûret ve ünuset itibariyle ihtilâfı nazara
.alınmaz, cihatta teaddüt olmadığı takdirde terike füruun ebdanı (adedi rüüs) üzerine ikili birli taksim olunur, cihatta teaddüt bulunduğu takdirde ise
bu teaddüt, usulde değil, füruda itibar edilir, her fer'a kaç cihetten karabeti haiz ise ona göre hisse verilir.
İmamı Azamdan bu hususta iki rivayet vardır, İmam Ebu Yusüfün mezhebi ameliyyat itibariyle suhuleti haizdir, fakat İmamı Muhammedİn
mezhebi, imamı Azamdan meşhur olan rivayete mutabık ve muhtardır. Nitekim bunlar aşağıdaki meselelerden de tevazzuh edecektir.
161 - : Birinci halde, yani  :  usulde zükûret ve ünuset itibariyle ihtilâf bulunup da gerek cihatta ve gerek füruda teaddüd bulunmadığı takdirde iki
suret melhuzdur. Birincisi, yalnız iki vâris bulunmaktır. İkincisi de muhtelif batınlar bulunmaktır.
Evvelâ : iki vâris bulunduğu takdirde terike, asılların ihtilâf ettiği batında ikili birli taksim olunur, sonra asılların mirası ferilere verilir.
Meselâ : bir Ölünün kızının oğlunun kiziyle, kızının kızının oğlu bulunsa terîkesi, asılların ihtilâf ettiği ikinci batında taksim edilir, sülüsanı kızının
oğluna verilip andan kızına intikal eder, sülüsü de kızının kızına verilip andan oğluna intikal eder.
Bu, İmamı Muhammede göredir. İmam Ebu Yusüfe göre ise terike doğrudan doğruya ber hayat bulunan feriler üzerine ikili birli taksim edilir,
sülüsanı oğula, sülüsü de kıza verilir. Misal :
Saniyen : muhtelif batınlar bulunduğu takdirde terike, asılların ilk ihtilâf ettiği batında sıfatlarına göre ikili birli taksim olunur, sonra zükûr bir
taifei, inas da bir taife kılınarak bakılır : eğer kendileriyle ferileri arasındaki vasıtalarda erkeklik ve kadınlık itibariyle ihtilâf bulunmazsa her
taifenin hissesi kendisinin son ferilerine, sıfatlarına göre ikili birli olarak verilir. Fakat her hangi bir taife üe son ferilerin arasındaki vasıtalarda
erkeklik ve kadınlık itibariyle ihtilâf vaki olursa o teifenin elinde bulunan sehimîer, kendisinden sonra en evvel ihtilâf vaki olan batında sıfatlarına
göre ikili birli taksim olunur, yine erkekler bir taife, kadınlar da diğer bir taife kılınır, bu taifelerden her birine isabet eden hisse, kendisinden
sonraki batınlarda ihtilâf yok ise son ferilere sıfatlarına göre verilir. Amma diğer batınlarda da ihtilâf var ise yine bu ihtilâf vuku bulan batında
sabıkı veçhile muamele yapılarak nihayet son ferilerin sehimlerî tayin edilmiş olur.
Bu, imam Muhammede göredir. İmam Ebu Yusüfe göre ise zükûra ikişer, inasa birer senin* verilmek üzere terike doğrudan doğruya son füru
arasında taksim edilir. Misal :
Görülüyor ki : bu misalde terike, İmamı Muhammede göre ilk ihtilâf vaki olan üçüncü tabaka arasında taksim edilmiş, her birinin sehimi kendi fer
"ine verilmiştir. İmama Ebu Yusüfe göre ise dördüncü tabaka erbabı arasında müsavat üzere taksim olunmuştur.
Bu tasvir, imam Muhammede göredir. îmam Ebu Yusüfe göre bu mesele 8 den tashih edilir, ikişerden altı sehimi üç oğula, birerden iki sehimi de
iki kıza verilir.
162 - : Yukarıdaki meselenin imam Muhammede göre tahlili şöyledir : Bu meselede evvelâ, birinci batında ihtilâf vaki olup iki ibn ile üç bint



bulunduğundan ve her iki ibn, iki binte muadil olduğundan mesele 7 den tashih edilmiş, bundan iki oğula ikişerden A, üç kıza da birerden 3 hisse
verilmiştir. Bu iki oğul, bir taife sayılıp bunların üçüncü batında yine ihtilâf vuku bulmuş, bir oğul ile bir kız bulunmakla elde bulunan 4 bunlara
ikili birli taksim edilmek iktiza etmiş, kesre meydan vermemek için 3 adedi tashihi mesele olan 7 ile darb edilerek hâsılı 21 olmuş, bu üç ile iki
oğula ait 4 darb edilerek 12 ve üç kıza ait 3 de darb edilerek 9 adedi husule gelmiştir.
Keza üç kıza ait inas tabakanın dördüncü batnında da ihtilâf vaki olarak iki oğul ile bir kız bulunduğundan elde olan 9 bunlara kesirsiz kabili
taksim olmadığı cihetle binnetice adedi rüûsleri olan 5 ile 21 darbedilerek meselenin tashihi (105) den olmuş, sonra bu beş adedi zükûr taifesine ait
12 ile darb edilerek 60 ve inas taifesine ait 9 ile de darb edilerek 45 vücude gelmiştir.
Daha sonra mezkûr 60 dan kırk sehim aslinin hissesi olmak üzere son bir oğula, yirmi sehim de yine aslının hissesi olmak üzere diğer bir oğula
verilmiştir.- inas tabakasındaki (45) den on sekizer sehim asıllarının hisseleri olmak üzere son iki kıza. dokuz sehim de yine aslının hissesi olmak
üzere son bir oğula verilmiştir. Emsalinde de bu veçhile muamele cereyan eder.
163 - : ikinci halde, yani : cihatta teaddüt olmayıb füruda teaddüd ve sıfatta ihtilâf bulunduğu surette usulden sıfat, fürudan aded alınır, yani : bir
aslın ferileri kaç kimse ise kendisi o kadar erkek veya dişi itibar edilir. Misal :
Bu meselede evvelâ ikinci batında ihtilâf vaki olmakla bir kız, iki fer'ine nazaran iki, diğer bir kız da fer'ine nazaran bir kız sayılmış, oğul da iki
fer'ine nazaran dört kıza muadil bulunmuş olmakla mecmuu olan (7) meselenin mahrecini teşkil etmiştir.
Bu (7) den dört sehim oğula, iki sehim de iki fer'i oîan bir kıza, bir senim de bir fer'i bulunan diğer bir kıza verilmiş, oğul bir taife, iki kız da bir
taife itibar edilmiş, oğulun elindeki 4 sehim iki son fer'ine ikişer olarak^ verilmiştir. Kız taifesinin üçüncü batmnda da ihtilâf vaki olup bir kız
ferilerine nazaran iki kız sayılmış, bir oğul da bir feri olduğundan iki kıza muadil bulunmuş olmakla adedi rüüsleri olan 4 ile ellerinde bulunan 3
sehim arasında istikamet bulunmadığından bu dört adedi, asi meseleye dar-bedilerek (28) hâsı! olmuştur.
Binaenaleyh mazrub olan bu dört adedi, oğulun ferileri bulunan iki kızın ellerindeki ikişer ile darb edilerek bunların hisseleri sekizer olmuş, ikinci
batındaki iki kızın elindeki üç sehim ile de darbedilerek hâsıl olan on İkiden altısı üçüncü tabakadaki oğula verilip andan fer'ine intikal etmiş, diğer
altısı da yine üçüncü tabakadaki kıza verilip andan iki oğluna üçer sehim isabet eylemiştir.
Bu mesele, îmamı Muhammede göredir. îrham Ebu Yusuf e göre ise mesele yine yediden tashih edilip bundan ikişer sehim iki oğula, birerden üç
sehim de üç kıza verilir.
164 - : üçüncü hâle, yani : cihatta teaddüd bulunması suretine gelince bunda da îmam Muhammede göre usulden sıfat, fürudan aded alınır. Misal:
Bu meselede ikinci batında ihtilâf vukubulmuştur. Şöyle ki : ikinci batında bir oğul vardır ki fer'indeki teaddüde nazaran iki oğul sayılır, iki de kız
vardır, ki, birisi fer'indeki teaddüde nazaran iki kız, diğeri de fer'inde teaddüd bulunmadığından bir kız sayılır. Bu halde iki oğul ile üç kız
bulunmuş demek olmakla meselenin mahreci yedi bulunmuştur. Bunun dörder sehimi oğula verilip ferileri olan iki kıza ikişer hisse intikal etmiş,
üç se-himi de iki kıza verilip ferileri olan bir oğul ile iki kıza müntekil olmuştur. Fakat bunlar dört adet itibar edileceğinden eldeki üç sehim
kendilerine ke sirsiz kabili taksim değildir. Binaenaleyh bu dört, asıl meseleye darb edil mekle (28) hâsıl olmuştur. Fürudaki iki kızın evvelce
ellerinde bulunan iki şer sehim, mezkûr adedi rüus olan dört ile darp olunmakla h'er~birine (8) hisse isabet etmiş, sonra ikinci batındaki kızların
hissesi olan üç de mezkur dört ile zarbedilerek hâsıl olan on ikiden (6) sehim bu kız taifesinin füruıin-dan bulunan bir, oğula, üçer senimden (6)
sehim de iki kıza ait bulunmuştur.
Bu iki kızın baba ve ana cihetlerinden mezkûr sehimleri cem edilince mecmuu (22) olup bundan her birine, sekizi baba ve üçü de ana cihetine
olmak üzere on bir sehim isabet etmiştir.
Bu mesele, îmam Ebu Yusuf e göre altıdan tashih edilir. Şöyle ki: müşarünileyhe göre teaddüd ve cihat yalnız füruda itibar edileceğinden bu
meselede kızlar ikişer cihetten vâris olmak hasebiyle her biri iki kız sayılır, bir de bir oğlan bulunduğundan terike aralarında eslâsen taksim edilir,
bir sülüsü bir oğlana, iki sülüsü de kızlara ait olur, yani : altıdan iki sehim oğula. ikişer sehimden dört sehim de dört farzedilen iki kıza verilir.
165 - : îmamı Muhammede göre zevil'erhama aid yukarıdaki gibi meselelerde (usulü hamse) üzerine tashih yapılır. Şöyle ki :
(1)  Terike, ilk ihtilâf vaki olan batna göre taksim edilir.
(2)  İhtilâf vaki olan batınlardaki    erkekler bir taife, kadınlar da bir taife itibar olunur.
(3)  îlk batınlarda ebdam ihtisar mümkün ise ihtisar etmek lâzım gelir.
(4)  Sehimleri ihtisar mümkün ise ihtisar etmek iktiza eder.

(5)  Son batında sehimler' mümkün ise ihtisar edilir. Fakat ebdan, mümkün olsa da ihtisar edilmez.   
[18]
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Zevil'erhamın  İkinci Sınıfı  :
 
166 - : Zevil'erhamın ikinci sınıfım teşkil edip ölünün usulünden bulunan kimselerin mirasına gelince, eğer bu ikinci smıfda  karabetleri ölüye
nazaran müsavi derecede müteaddid kimseler içtima eder de ölüye gerek zî rahm ve gerek vâris vasıtasiyle veya bazıları zi rahm, bazıları da vâris
vasıtasiyle müntesib'bulunurlarsa bakılır : eğer bu vasıtalar, zükûret ve ünûsette müttehit iseler terike ebdan üzerine sıfatlarına göre ikili birli tak sim
olunur, bu hususta Hanefiyye arasında ittifak vardır. Misal :
Ve eğer bu vasıtalar, zükûret ve ünüset itibariyle muhtelif iseler teri ke, kavli muhtara göre evvelâ ihtilâf vaki olan batında sıfatlarına göre ikili birli
taksim olunur, her biri bir ferik itibariyle hissesi kendi usulüne verilir.
Bu meselede, gayri muhtar kavle nazaran terikenin üç rub'u, tamamen ölünün anasının anasının babasına verilir, diğer cedde bir şey verilmez.
Çünkü Ölüye vâris ile müntesib olan, zî rahm ile müntesib olandan mukaddemdir.
167 - : Zevil'erhamın ikinci sınıfı erbabından usulde ikinci ve üçüncü defa yine ihtilâf mevcud olsa birinci taksimden her ferikin elinde bulunan
hisse, kendi usulü arasında vaki olan ihtilâfa ve sıfatlarına göre ikili birli taksim olunarak bu veçhile nihayete kadar devam ile mesele intaç edilir, tki
misal :
Bu meselede evvelâ, birinci batında ihtilâf bulunmakla sıfatlarına göre terike ikili birli taksim ile mesele (3) den tashih edilmiştir. Sonra ikinci
batında ihtilâf vaki olmuş, baba ferikine elde bulunan iki kabili taksim olmadığından asli mesele üç ile zarb edilntis, hâsıl olan (9) dan altı baba, üç
de ana ferikine verilip bunlar asıllarına intikal etmiştir. Daha sonra üçüncü batında da ihtilâf vuku bulduğundan bu hisselerin kendilerine kesirsiz



taksimini temin için adedi rüûsleri alınmış, aralarında' mümaselet bulunduğundan yalnız birinin adedi rüüsü olan üç, mahreci mesele olan dokuz
ile zarp edilerek (27) hâsıl olmuş, ve mezkûr üç ile baba ferikinin elindeki altı ve ana ferikinin elindeki üç de zarp edilerek hâsıl olan sehimler kendi

asıllarına verilmiştir. 
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Zevil'erhamın Üçüncü Sinifi 
 
168 - : Zevil'erhamm üçüncü sınıfım teşkil eden yani : ölünün usûlüne müntesib bulunan kimseler hakkında da birinci sınıftaki ahkâm caridir.
Binaenaleyh bunların ölüye en karib olanları mirasına müstahik olurlar, diğerleri olamazlar. Meselâ  kız kardasın kızı, erkek kardasın kızının
oğlundan evlâdır. Çünkü ondan ölüye daha yakındır. Diğer bir misal :
169 - : ZeviJf'erhamın üçüncü sınıfından olanların dereceleri müsavi olduğu surette bakılır : Eğer bir kısmı asaba evlâdı, diğer bir kısmı da ze-
vil'erham evlâdı ise asaba evlâdı tercih olunur.
Meselâ  ana baba bîr veya baba bir kız kardeşin kızının oğlu ile baba ana bir veya baba bir erkek kardasın oğlunun kızı cem olsa bu kız tercih
olunur, çünkü veledi asabadır. Diğer bir misal :
Kezalik ana baba bir ile baba bir kardaşların ferileri arasında kuvveti karabet itibariyle de tercih cari olur. Bir misal :Bu misalde ah lehümanın
oğlunun kızı. asaba evlâdından ölüp iki cihetten ölüye karabeti haiz olduğundan hem ah liebin oğlunun kızma, hem de ah liümmün evlâdı asabadan
bulunan oğlunun kızma bil'ittifak takdim olunmuştur.
170 - : Zevil'erhamın üçüncü sınıfından olan ana bir kardeşlerin bir derecede bulunan evlâdı içtima edince, sıfatları muhtelif olsa da kendilerine ait
terike aralarında müsavat üzere taksim edilir.
Bu, İmam Muhammede göredir, fetva da bu veçhiledir. Çünkü ana bir kardeşlerin mirasa istihkakları validelerinin karabeti itibariyledir, bu itibar
ile müzekkerin müennes üzerine rüchanı yoktur, hattâ bazan müennes, müzekker üzerine müreccah olur. Nitekim ananın anası, sahibei farz olduğu
halde ananın babası zî rahim olup sukut eder.
Fakat imam Ebu Yusüfe göre ana bir kardeşlere fülrüuîi(fe. da sıfatları nazara alınarak terike kendilerine ikili birli olarak taksim edilir, çünkü
mirasda asi olan, zükûrun inas üzerine tercih edilmesidir. Evlâdı umde bu asi. alâ hüâfil'kıyas nas ile terk edilmiştir. Alâ hilâfilkıyas terk edilen bir
şey ise makisün aleyh olamaz. Misal :
171 - : Zevii'erhamın üçüncü sınıfından dereceleri müsavi, müteaddit kimseleri içtima edip de hiç biri asaba evlâdı olmasa, yahut hepsi de asaba
evlâdı olsa yahut bazısı asaba evlâdı, bazısı da eshabı feraiz evlâdı bulunsa, birinci sınıf hakkındaki kaîdei umumiyyeye tevfikan muamele yapılır.
Şöyle ki : usulden sıfat, fürudan aded alınır, füru ile cihatta teaddüd vaki olunca bu teaddüd usulde itibar olunur. Binaenaleyh terike, evvelâ : füru-
daki adede göre erkek, ve kız kardeşler arasında taksim edilir, sonra her ferika isabet eden sehim, kendi ferileri arasında taksim olunur. Bu taksim,
ana baba bir veya baba bir kardeşler arasında sıfatlarına göre ikili olur. Ana bir kardeşlerin terikeden sülüs sehimleri ise kendi ferilerine müsavat
üzere intikal eder. Misal :
172  - :  Yukarıdaki  misalin tahlili  
Görülüyor ki : bu meselede liebeveynlieb ve İnim olmak üzere öç kısım kardeşlerin evlâdı toplanmıştır. Bunlardan üç kız, erkek kardeşlerin, üç kız
ile üç oğlan da kız kardeşlerin evlâdıdır.
Mcseîei irsiyyeleri (3) den tashih edilmiş, bunun bir sülüsü ana bir kardeş çocuklarına, sülüsanı da ana baba bir kardeş çocuklarına verilmiş, baba
bir kardeş çocukları sakıt olmuştur. Şöyle ki : ana bir kardeşlerden kız kardeş, fer'indeki teaddüde nazaran iki sayılmış olduğundan erkek kardeşiyle
beraber üç sayılmışlardır. Hisseleri olan (1) ile adedi rüûsleri arasında mübayenet bulunmakla adedi rüûsleri olan üç zapt edilmiştri.
Ana baba bir kardeşlerin elindeki (2) hisseden biri erkek kardeşe verilip andan kızına intikal etmiş. Kız kardeşi de fer'indeki teaddüde mebni iki
sayıldığından diğer bir hisse de kendisine verilip ikili birli olmak üzere ferilerine ait bulunmuştur. Fakat bu feriler bir oğlan ile bir kızdan ibaret
olmakla bu hisse kendilerine bilâ kesir kabili taksim olmadığından bunların adedi rüüsi olan üç de zapt olunmuştur. Şu kadar var ki bu mahfuz
üçler arasında mümaselet bulunduğundan asıl mesele, yalnız bir üç ile zarp edilerek (9) ile tashih edilmiştir.
Binaenaleyh ana bir kardeşlerin hissesi olan bir, bu üç ile zarp edilerek ferilerine alesseviyye birer sehim isabet etmiş, ana baba bir kardeşlerin
hisseleri olan iki de mezkûr üç ile zarp edilerek hâsıl olan altıdan üçü ana baba bir erkek kardeşin kızına, üçü de ana baba bir kız kardeşin oğliyle
kızma ikili olarak verilmiştir. Benüî'allât olan baba bir kardeşler ise bt-nül'âyan olan ana baba bir kardeşler ile sakıt olmuştur. Çünkü kuvveti
karabet itibariyle aralarında müsavat yoktur.
Bu. îmam Muhammede göredir, müfta bih oian da budur.
173 - :  îmam Ebu Yusüfe göre yukarıdaki üç sınıf kardeşlerin heps1' arasında kuvveti karabete itibar olunur, liebeveyn kardeş evlâdı, lieb ve l'üm
kardeş evlâdına tercih olunur. Lieb kardeş evlâdı da liüm kardeş evlâdından mukaddemdir.
Binaenaleyh mezkûr misalde mesele (4) den tashih edilip bundan (2) hisse ana baba bir kız kardeşin oğluna, birerden (2) hisse de ana baba bir erkek
kardeşin kiriyle-ana baba bir kız kardeşin kızma verilir, diğerleri sakıt olur.
Bu mesele, îmam Muhammede göredir. îmam Ebu Yusüfe göre mesele (3) den tashih edilip ikisi uht lehümamn oğlunun oğluna, biri de ah ie-
hümanın kızının kızına verilir, ah liebin oğlunun kızı sakıt olur.
Bu mesele, îmam Muhammede göredir. îmam. Ebu Yusüfe göre mesele (7) den tashih edilip bundan birer sehim ah liebin iki kızma, bir sehim do
uht liebin bir kızına, ikişer sehim de uht liebin iki oğluna verilir.
Bu mesele de îmam Muhammede göredir. Uht lieb. bu misalde ah lieb ile asaba olduğundan bunların torunlarına da baki suretiyle hisse verilmiş,
meselei mirasiyyeleri on sekizden tashih edilmiştir.

İmam Ebu Yusüfe göre ise ana baba bir kız kardeşin oğlunun kızı, kuvveti karabet itibariyle diğerlerini iskat eder. 
[20]

 
Zevil'erhamın  Dördüncü Sınıfı  
 



174 - : Erham (rahiplerinin dördüncü sınıfına dahil, yani : ölünün ced ve ceddelerine müntesib olan kimselere gelince bunlar da münferid olunca
terikenin tamamını ihraz ederler, müteaddid oldukları surette bakılır : eğer hayyizi karabetleri ile kuvveti karabetleri müttehid ise, yani : hepsi de
ölüye yalnız baba veya yalnız ana cihetinden müntesib ve hepsi de liebeveyn veya lieb veya liüm ise terikeden erkekler ikişer, kadınlar da birer
hisse alırlar. Fakat hayyizi karabetleri müttehid olduğu halde kuvveti karabetleri mütefavit bulunursa terikeye, karabetleri akva olanlar, sıfatlarına
göre ikili birli müstahik olurlar, diğerleri olmazlar. Amma hayyizi karabetleri muhtelif olup karabeti eb ile karabeti üm muhtelit olursa bu iki
muhtelif ferik arasında kuvveti karabete itibar olunmaz, terikenin sülüsanı baba cihetinden karib olanlara, sülüsü de ana cihetinden karib olanlara
verilir, sonra her ferike isabet.eden sehimler, aralarında hayyizi karabetleri müttehit olduğu veçhile taksim edilir, kuvveti karabet de nazara alınır.
Bir misal :
Görülüyor ki : son meselede aviiyye tarikine gidilmemiş, zevceden baki kalan terike zevil'erhama sülüs ve sülüsan nisbetinde tevzi edilmiştir.
Çünkü zevce bir sahibei farzdır, diğerleri ise zevÜ'erhamdandır, eshabi feraiz ise zevil'erhamdan kuvvetli ve binaenaleyh anlardan mukaddemdir.
175 - : Dördüncü sınıfın evlâdına gelince bunların arasında da birinci sınıfın hükmü cereyan eder, yani : bunlardan ölüye herhangi cihetle ekreb
olanlar vâris olurlar, eb'ad olanlar vâris olamazlar. Meselâ : ammenin oğlu veya kızı, ammenin oğlunun oğlundan, veya kızının kızından
mukaddemdir. Çünkü cihetleri müttehit olmakla beraber ammenin oğlu veya kızı ölüye rahim itibariyle diğerlerinden karibdir.
Kezalik : halenin oğlu veya kızı, halenin oğlunun oğlundan veya kızının kızından mukaddemdir.
Kezalik : ammenin evlâdiyle halenin evlâdı arasında da karabet itibariyle takdim cari olur. Meselâ : halenin kızı. ammenin kızının kızına tekad-
düm eder, diğerlerinde de hüküm böyledir. Bir misal :
176 - : Dördüncü sınıf evlâdı ölüye kurbi derece itibariyle müsavi ve hayyizi karabetleri müttehid olunca kuvveti karabeti haiz olanları
olmayanlarına bilittifak tercih olunurlar.
Meselâ : bir ölünün terikesi, müteferrik üç ammesinin evlâdı bulunsa bunlardan liebeveyn ammesinin evlâdına aid olur, liebeveyn ammesinin
evlâdı bulunmasa lieb ammesinin evlâdına, bunlar da bulunmayınca liüm ammesinin evlâdına intikal eder.
Müteferrik hal ve haleler evlâdı arasında da hüküm böyledir. Çünkü ölüye ittisal derecesinde tesavi hâsıl olunca iki cihetten karabet sahibi olmak,
bir cihetten karabet sahibi olmaya nazaran elbette daha kuvvetli bir istihkak sebebi teşkil eder. îki misal :
177 - : Dördüncü smıf evlâdı, ölüye kurbi derece ve kuvveti karabet itibariyle müsavi ve hayyizi karabetleri müttehid olunca asaba evlâdı olanlar,
zî rahim evlâdı olanlara tercih olunur. Ana baba bir veya baba bir amcanın kıziyle ammenin oğlu gibi ki, terikenin kâffesini amcanın kızı alır.
ammenin oğlu mahcub kalır. Misal  :
1 nisıf
 (Tenbih) : Ölünün ana baba bir ammesinin evlâdiyle baba bir amce-sinin evlâdı toplansa terikesinin mecmuu üçüncü mesele veçhile ammesinin
evlâdına aid olur. Çünkü Jtuvveti karabeti haizdir. Bu, zahirürrivayeye göredir. Fakat bazı zevatagöre bu halde terikenin mecmuu baba bir amcenin
kızına aid olur. Çünkü o. veledi asabedir.
178 - : Dördüncü sınıf evlâdı, Ölüye kurbi derece itibariyle müsavi, fakat hayyizi karabetleri muhtelif olursa bu iki ferik arasında kuvveti karabete
itibar olunmaz, ve zahiri rivayete göre veledi asabe olup olmadıklarına bakılmaz, her iki ferik de vâris olur. Şu kadar var ki terikenin sü-lüsam
ölüye baba cihetinden mensub olanlara, sülüsü de ana cihetinden mensub bulunanlara verilir, sonra baba cihetinden olanlar arasında evvelâ, kuvveti
karabet eshabı, badehu asabe evlâdı tercih edilir, ana cihetinden olanlar arasında da kuvveti karabet tercihe sebeb olur.
îmam Muhammede göre her ferike isabet eden hisse, -birinci sınıf -da olduğu gibi -füru' ve cîhatm adedi usulde itibar edilerek ilk ihtilâf vuku bulan
batında taksim.ile intaç edilir. îmam Ebu Yusüfe göre ise her ferika isabet eden hisse- ferilerinde aded ve cihat itibar edilerek bunların ebdanı
üzerine taksim edilir. Bir misal  :
Bu mesele, imamı Ebu Yusöfe göre de böyledir.
Bu misalde görülüyor ki, am iehümamn evlâdiyle hale lehümanm evlâdı, hayyizi karabetleri müttehid olmayıb kurbi derece itibarile müsavidirler.
Binaenaleyh her ikis de vâris olmuştur. Fakat am İehümamn evlâdı kuvveti karabeti haiz olduğundan ayni cihettne bulunan am lieb evlâdını hacb
etmiştir. Hale İehümamn evlâdı da ayni sebeble hale liebin evlâdını hacb eylemiştir.
179 - : Bu yukarıdaki mesele, evvelâ, üçden tashih edilip sülüsanı ölünün baba cihetine, sülüsü de ana cihetine verilmiş ve hisseler vârislere kabili
taksim olmak için meselenin tashihi binnetice (36) ya baliğ olmuştur. Şöyle ki  :
Terike ilk ihtilâf vuku bulan birinci batında taksim edilmiş ve bu batında füruun ve cihatın adedine itibar olunmuştur. Binaenaleyh baba cihetinden
olan ferikde baba bir am, iki fer'i bulunduğundan dört ammeye muadil bulunmuş, iki baba bir amme de ferilerine nazaran dört amme sayılmıştır.
Bunların adedi rüüsleri ihtisar edilmekle baba bir am, bir am. iki amme de bir am farz edilip kendilerine asıl meselenin sülüsanı olan ikiden birer
senim verilmiştir. (1).
(1) Feraiz usulünde bazı vârislerin adedierlnde ihtisar için ve kesre meydan vermemek için bast ve kabz muamelesi yapılır. Şöyle ki : bir oğul, iki
kıza müsavi olduğu yerlerde İki kızın bir oğul sayılması bir kabz, bilâkis bir oğulun iki kız sayılması da bir bast muamelesidir. Kezalİk bir
meselede meselâ iki oğul ile dört kız İçtima etse dört kız İki oğul a muadil olmakla bunların İki oğul sayılması b*r kabz mu-
Ana cihetinden olan ferike gelince baba bir hal. ferilerine nazaran iki hal (veya dört hale) sayıldığından dört hale gibi olmuş, halelerin her biri de
ferilerine nazaran ikişer hale (veya birer hal) sayıldığından dört hale gibi olup mecmuu sekiz hale itibar edilmiştir. Bunların da adedi rüüsleri ihtisar
edilerek dört hale sayılan baba bir hal, bir hal, diğer dört hale sayılan iki hale de bir hal mesabesinde kılınmış, asıl meseleden kendilerine isabet
eden (1). sehim ile aralarında m übayenet bulunmakla adedi rüüsleri olan iki asli meseleye zarp edilmekle (6) hâsıl olmuştur.
Binaberin bu altıdan baba cihetinden olan ferike (4), ana cihetinden oian ferike de (2) sehim verilmiştir. Badehu mezkûr dördün ikisi baba bir
amme verilmiş ve müstakillen bir taife sayılıp bu iki sehim son ferileri olan kızının iki kızına birre hisse olarak tevzi edilmiştir. Bu dörtten baki iki
sehim de baba bir ammelere verilmiş, bunlar da müstakillen bir taife' kılınmış, fakat bu taifenin ikinci batmnda bir oğul ile bir kız bulunduğundan
ihtilâf vaki olmuş, ve ferilerine nazaran bir oğul iki oğul sayıldığı gibi bir kız da ferilerine nazaran iki kız sayılıp bil'ihtisar bir oğul farz edilmekle
mecmuu üç oğul olmuştur. Fakat ammelerin hisseleri olan iki ile bu adedi rüüsleri olan üç arasında istikamet bulunmadığından üç hıfz edilmiştir.
Ana cihetinden olan ferike gelince, bunların elinde bulunan ikiden biri baba bir hale verilerek bu bir taife sayılmış, baki bir de iki haleye verilerek
onlar da bir taife sayılmıştır. Halin hissesi, ferileri olan iki oğuîa müs takim olmadığından adedi rüüsleri olan iki hıfz olunmuş ve bunların ikinci



batındaki ferileri arasında da ihtilâf bulunup bir halenin bir oğlu, ferilerine nazaran iki oğul, dîğer bir halenin bir kızı da ferileri itibariyle iki kız
olup bu da bir oğul itibar edilmekle 3 oğul olmuş ve hisseleri müstakim olmadığından adedi rüüsleri olan üç hıfz edilmiştir.
Bu veçhile hıfz adedleri biribirine müsavi olmakla bunlardan yalnız biri, mahfuz iki adedile darp edilip hâsıl olan altı, meselenin mahreci olan altı
ile zarp edilmekle meselenin tashihi (36) ya baliğ olmuştur.
Binaenaleyh "eriküTebden liüm amcanın kızının iki kızı elinde bulunan iki adedi altı ile zarp edilmekle (12). olmuştur. Ammelerin ellerindeki iki de
altı ile zarp edildikte hâsıl olan (12) den dördü kıza ve andan iki oğluna
amelesidir. Bu hal, am ile ammelerde, hal ile halelerde de caridir. Meselâ bir vezil'efham meselesinde bir am, İki ammeye, veya bîr hal iki haleye
müsavi tutulur, bu halde iki ammenin bir am, veya iki halenin bir hal sayılması bir kabz muamelesi olmuş olur. verilmiş, her birine ikişer
düşmüştür. Sekizi de oğula verilmiş, andan iki kıza dörder hisse intikal etmiştir. Bu iki kızın elinde (12) daha bulunmakla mecmuu (20) ederek her
birine (10) hisse1 isabet etmiştir. Bu halde feriküT-ebin hisseleri mecmuu (24) bulunmuştur ki, zaten ellerinde bulunan dördün altı ile hâsılı
zarbından ibarettir.
Ferikül'ümden bintül'hâlin iki oğlu elinde bulunan bir senim, altı ile zarp edilmekle altı olmuş, halelerin füruu ellerindeki bir sehim de altı ile zarp
edilip halenin oğlunun iki oğluna (4) hisse verilmiş, ve evvelki altı ile*0 cem edilmekle (10) olup her birine (5) hisse isabet etmiştir. Halenin kızının
iki kızına da (2) hisse verilip her birine (1) hisse düşmüş ve bu suretle feri-küTümmün sehimleri'mecmuu da (12) den ibaret bulunmuştur ki
ellerindeki ikinin altı ile zarbının hâsılıdır.
180 - : Yukarıdaki mesele, imam Ebu Yusüfe göre de şu veçhile tasvir olunur :
Bu mesele, evvelâ üçten tashih edilmiş, sonra on ile zarp edilerek (30) a çıkarılmıştır. Şöyle ki : üç senimden ikisi baba cihetinden olan ferike, bir
senim de ana cihetinden olan ferike verilmiş, baba ferikinin ferilerinden bulunan iki kız, iki cihetten karabet sahibesi bulunmakla dört kız sayılmış
ve ihtisar için iki oğlan farz edilmiş, bu ferikin füruundan iki de oğlan bulunduğundan mecmuu dört oğul olmuştur. Ve sehimleri olan iki ile
aralarında muvafakat binnısıf bulunmakla dördün nısfı hıfz edilmiştir.
Ana cihetinden olan ferikin ferilerinde dahi iki cihetten karabet sahibi olan iki oğlan bulunmakla bunlar dört oğul sayümış,iki kız da ihtisar için bir
oğul farz edilmiş olmakla mecmuu (5) -olmuştur. Sehimleri olan altı ile adedi rüüsleri beyninde mübayenet olduğundan (5) hıfz edilmiştir. Mahfuz
bulunan (2) adediyle işbu (5) arasında da mübayenet bulunmakla hâsılı zarpları olan (10) adedi asıl meseleye zarp edilip (30) hâsıl olmuştur.
Bu halde baba ferikinin elinde bulunan (2) hisse mezkûr (10) ile zarp edilerek hâsıl olan (20) den beşer hisse heb ammenin kızının iki oğluna, beşer
hisse de lieb amme üe lieb ammin hefideleri olan iki kıza verilmiştir.
Âna ferikinin elinde bulunan (1) hisse dahi mezkûr (10) ile zarp edilerek bundan iki hisse, lisb halenin kızının iki kızına, sekiz hisse de lieb
halenin oğlunun iki oğuliyle lieb halin kızının iki oğluna' verilmiştir.
Görülüyor ki, bu meselelerde vârislerden bir kısmı yalnız bir cihetten, diğer bir kısmı da iki cihetten irse nail olmuştur.
Meselâ : aşağıdaki iki meseleden birinde bir şahıs, hem zevç hem de zevil'erhamdan olmak üzere mirasa müstahik olduğu gibi diğerinde de hem
sahibi farz, hem de asabadan olmak üzere irse nail olup terikenin mecmuunu ihraz etmişlerdir.
181 - : Zevü'erhamdan yukarıda yazılı dört sınıf erbabı bulunmayınca
ölünün babasıyla anasının ve cedleriyle ceridelerinin amcaları, ammeleri, halleriyle haleleri ve bedefau bunların evlâdı -dördüncü sınıf hakkında
beyan olunan ahkâm dairesinde -irse müstahik  olurlar. Üç misal :
Bu mesele, İmam Muhammede göredir. Muhtar olan da budur. İmam Ebu Yusuf ün mezhebi ise evvelce beyan olunmuştur.
(Hanbelî fukahasma göre zevil'erhama    ait meselelerde vârislerin zü-küriyle inası müsavat üzere hisse alırlar, velev ki bunlar hal ve hale = dayı,
teyze olsunlar. Çünkü bunlar mücerred rahim itibariyle vâris bulunmaktadırlar.  Binaenaleyh bunların  erkekleriyle kadınları,  evlâdı  um  gibi 

müsavi dirler.) 
[21]

 
Mevlel'müvalatın Tevarüsü 
 
182 - : Mevlel'müvalât namını alan kimseler? velâ sebebiyle altıncı derecede birer vârisdirler.
Şöyle ki : (velâ) bahsinde mufassalan yazıldığı üzere iki kimse arasında şeraitine tevfikan velâi müvalât münâkid olursa mevlâyi âlâ namım alan
şahıs, mevlâyi esfel namını alan şahısın vefatında dereceten mukaddem hiç bir vârisi bulunmazsa terikesinin tamamına irsen müstahik olur. Yalnız

zevci veya zevcesi bulunursa bunların muayyen hislerinden baki kalan terikeyi ahz eder.misal 
[22]

 
Mukarrun   Leh  Binnesebolanların  Tevarüsü  
 
183 - : Bir kimse, bir şahsın nesebini veya zevç veya zevce olduğunu ikrar etmiş olsa bakılır: eğer bu ikrarı kendi hakkında ise -şeraitine mu-karin
olduğu takdirde -sahih olur, mukarrün leh olan şahsın nesebi veya zevciyyeti kendisinden sabit olarak o vech ile aralarında tevarüs cereyan eder.
Fakat bu ikrarı başkası hakkında ise mücerred bununla ne neseb, ne de zevciyyet sabit olmaz. Şu kadar var ki bu ikrar, mal hususuna münhasır
olmak üzere mukir hakkında muteber ve sahih olur.
Meselâ : bir kimse mechulünneseb bir şahıs hakkında, tasdikine muka-rin olarak : «Bu benim oğlumdur» diye ikrar edip zahiri hal de kendisini
mükezzib bulunmasa vefatında o şahıs kendisine diğer vârisleri gibi tevarüs eder.
Kezalik bir kadın hakkında : «Bu benim zevcenidir» diye tasdikine mu-karin ikrarda bulunsa vefatında o kadın kendisine vâris olur.
Amma : «Fülân şahıs benim kardaşımdır, veya amcamdır» diye ikrar etse bu ikrarı babası ve ceddi hakkında sahih olmayacağından bununla o
şahsın nesebi sabit olmaz. Şu kadar var ki bu mukirre babasından veya ceddinden intikal edecek bir mala, iştirak eder, ve mukirrin kendisi de vefat
eder de yukarıda beyan olunan altı sınıf vârislerden hiç birini bırakmazsa terikesinin tamamına bu mukarrün leh nail olur. Yalnız zevcesini veya
zevcini terk etmiş olduğu takdirde de bunların muayyen hisselerinden mütebaki terikesi mukarrün lehe aid olur. İşte bu itibar ile mukarrün leh
binneseb alel'gayr, vârislerin yedinci mertebesinde bulunmaktadır.



Mukarrün leh binneseb. nefsinden tabire gayri kadir, yani : gayri mümeyyiz, nesebin mahiyetini gayri müdrik ise vaki olan ikrarı tasdik etmesi
lâzım gelmez, ikrar ve neseb bahislerine de müracaat!
(Hanbelî fukahası diyorlar ki : mukarrün leh gayri mükellef ise mükellef oldukdan sonra ikrar edilmiş olan nesebi inkâr etse de mesmu olmaz, ikrar
zamanına itibar olunur, hattâ mukarrün leh, mukirre yemin teklif edemez, mukir için istihlâf lâzım gelmez. Çünkü mukir, nükûl etse nükûliyle hükm
olunamaz. Fakat mukarün leh mükellef ise mukirri tasdik etmesi lâzım gelir.)
184 - : Bir müteveffanın vârislerinden bir kısmı, bir şahsın neseb veya zevciyyet itibariyle vereseden olduğunu ikrar ettiği halde diğer bir kısmı
bunu inkâr eylese terike, evvelâ bu iki kısım verese arasında taksim edilir, sonra mukir olan vârise isabet eden sehimler kendisiyle mukarrün leh
arasında muayyen hisselerine göre taksim edilir.
Meselâ : bir müteveffanın iki oğlundan yalnız biri, bir şahıs hakkında : tbu da bizim lieb kardaşımızdır» diye ikrar etse bununla o şahsın nesebi
müteveffadan sabit olmaz, fakat o şahıs, mukirrin sehimlerine müna-safaten iştirak eder. Bir misal :
Görülüyor ki : bu misalde evvelâ iki ibn için mesele ikiden tashih edilmiş, bundan her birine bir sehim verilmiştir. Sonra üç ibn farz edilmekle
mesele üçten tashih edilerek her birine bir sehim düşmüştür. Bu üç ile birinci meselenin tashihi arasında mübayneet bulunduğundan biribirine zarp
edilerek hâsılı zarp, altı olmuştur. Fakat sabitünneseb iki ibinden yalnız biri, üçüncü ibnin vücudunu ikrar e4ip diğeri inkâr etmekle mesele yine
ikiden tashih edilerek bundan bir senimi münkire, diğer bir senimi de münkir ile mukarrün lehe verilmiş, fakat bu bir sehim. bu ikisine kabili kısmet
olmadığından adedi rüûsleri olan iki, mezkûr meseleye zarp edilerek hâsıl olan dörtten ikisi münkire, birerden ikisi de mukir ile mukarrün lehe
verilmiş ve muvazeneyi temin için yukarıdaki meseledeki (6) ile bu son meseledeki (4) arasında muvafakati binnisıf bulunduğundan dördün nısfı
mezkûr altı ile ve altının nısfı da bu dört ile zarp edilerek hâsıl olan (12) iki ibnin ellerindeki hisselere göre mezkûr üç adedinin zarbı suretiyle
taksim edilmiş, bunun (6) sehimi münkire, üçerden altı senimi de mukir ile mukarrün lehe isabet etmiştir. Eğer münkir de mukir bulunsa idi, her
üçü, on iki sehimden yalnız dörder senime müstahik olacaktı. Nitekim ikinci mesele bunu göstermektedir.
Buna  (mukaseme) tariki denilmektedir, budur.
Hanefiyyece muhtar olan da
(îbni Ebî Leylâya, Malikiyyeye göre mukir, terikeden yalnız fazla almış olduğu mikdarı mukarrün lehe verir, bundan fazlasını vermeğe mecbur
olmaz, tabiri diğerle mukarrün leh, mukirrin hissesine tamamen iştirak edemez. Bu halde mesele şöyle tasvir olunur :
Mecellenin ikrara dair (1642) inci maddesinde de bu hazıl tariki kabul edilmiştir. Bazı fükahaya göre de diğer vârisler mukirri tasdik etmeyince
mukarrün lehe hiç bir hisse verilmesi lâzım gelmez. Fakat bu kavi, kabule şayan görülmemiştir.)
185 - : Bir müteveffa, hali hayatında müteaddit kimselerin nesebini ikrar etmiş olduğu takdirde bakılır : Eğer bu ikrarı bunların cümlesi hakkında -
sübuti neseb bakımından -sahih ve muteber ise veya hiç biri hakkında sahih ve muteber değilse terikesi bunların arasında usulen taksim olunur.
Meselâ : «Fülân ve fülân benim oğullanmdır, veya şu ve şu kimseler benim ana baba bir kardeşlerimdir» diye ikrar etmiş olsa vefatında terikesi
bunların arasında taksim olunur.
Fakat haklarında neseb' itibarile ikrar, sahih olanlar ile olmayanlar cem edilmiş olsa bakılır : eğer hakkında ikrar sahih olan şahıs, terikenin
tamamım ihraz eden vârislerden ise hakkında ikrar sahih olmayan şahıs sakıt olur, Böyle bir ikrara meÖhi vâris olamaz.
Meselâ : bir kimse : «Fülân benim kızımdır, fülân dî. oğlumun kızıdır» diye ikrar edip başka vâris terk etmeden vefat etse terikenin tamamı farz ve
red tarikiyle «kızımdır» diye ikrar ettiği kadına ait olur. Çünkü bu ikrarı sübuti neseb itibariyle sahihdir. Diğeri ise vâris olamaz, zira anın
hakkındaki bu ikrar sahih değildir, anın nasebi bu ikrar ile müteveffanın oğ lundan sabit olamaz.
Fakat hakkında ikrar sahih olan şahıs, terikenin yalnız muayyen bir kısmını ihraz eden takımdan bulunursa, yani yalnız zevç veya zevceden İha? ret
olursa bu muayyen hissesini alır, terikenin mütebakimi başka vâris bulunmayınca haklarında ikrar sahih olmayan sair mukarrün lehlere ait olur.
Meselâ : Bir kimse : «Fülân benim zevcemdir, füîân ile fülân da benim ana baba bir kardeşlerimdir» diye ikrar etmiş, başka da vâris bırakmamış
olunca terikesinni rub'u, «zevcenidir» diye ikrar etmiş olduğu kadına verilir, mütebaki üç rub'u da «kardeşlerimdir» diye itiraf ettiği iki şahsa mü-
nasafeten ait olur. Sureti :
mukarrün leha bi ikrarin Görülüyor ki, bu meselede zevce hakkındaki ikrar sahih olduğundan rubu, hisseye nail olmuş, diğerleri hakkındaki ikrar
ise gayri sahih olmakla beraber başka vâris bulunmadığından bunlara da alesseviye mütebaki üç rubu' verilmiş ve kesre meydan verilmemesi için
mesele sekize çıkarılmıştır.
186 - : Kaklarında ikrar sahih olanlar ile olmıyanlar içtima edip de sehimleri muhtelif bulunduğu takdirde mesele bir kere ikrarın sadık, bir kerre de
kâzib olduğuna göre tasvir edilir, haklarında ikrar sahih olmayan eşhasın kâzib meselesinden ellerinde bulunan - baki ile sâdık meselesinden
aldıkları hisselerinin mecmuu arasında muvafakat var ise işbu hisselerin vafkı- ve mübayenet var ise bu hisselerin mecmuu kâzib meselesinin
tashihine zarp olunur, sonra ikinci meseledeki bu mazrup ile hakkında ikrar sahih olan varisin elindeki sehim zarp edilir, haklarında ikrar sahih
olmayan şahısların birinci meseleden ellerinde bulunan sehimlerde ikinci meseleden baki kalan aded ile zarp edilerek bu veçhile hisseleri tayin
edilir. Bir misal:
Görülüyor ki, birinci meseleden bintüTibnin elinde (4), uht liebeveynin elinde de (3) vardır ki mecmuu (7) dir. îkinci meseleden bunlara ait olan
baki ise (3) dür. Bu üç ile yedi arasında mübayenet bulunduğundan yedi adedi ikinci meselenin tashihine zarp edilerek (28) hâsıl olmuştur. Bilâhare
bu yedi ile zevcenin elindeki bir zarp edilmiş, sonra da birinci meseleden bintül'ibnin elindeki dört, ikinci meselenin bakisi olan üç ile zarp edilerek
hâsılı (12) olmuş, ve uhti liebeveynin elindeki üç de mezkûr baki ile zarp edilerek (9) bulunmuştur.
Müteveffanın ikrarı, zevcesine ait sümün hisseden baki kalan kısmın bunlara ait olması hakkında olduğundan bunlar bu nisbet dahilinde baki
terikeye müstahik bulunmuşlardır. Böyle olmasaydı ikinci meseledeki üç-den ibaret olan bakinin ikisi bintül'ibne, biri de uht liebeveyne verilirdi,
yahut bu bakinin nısfı bintül'ibne. diğer nısfı da usubet tarikiyle uht liebeveyne verilmek lâzım gelirdi.
187 - : Vereseden bazısı bir vâris, diğer bazısı da başka bir vâris ikrar edip her biri diğerinin ikrar ettiğini inkâr eylese, meselâ : bir ölünün iki
oğlundan biri Ölünün bir oğlu daha olduğunu, diğeri de ölünün bir zevcesi bulunduğunu ikrar etse yine evvelce beyan ettiğimiz veçhile muamele
yapılır, her mukarrün lehe, mukirrinin hissesinden senim ifraz edilir, teri-ke hisselerine göre usulen taksim olunur.
Mukaseme tarikiyle bir misal :
Görülüyor ki, zevceyi ikrar eden oğul, kendi hissesi olan 24 sehimin sekizde birini zevceye vermiş, bir cgulu ikrar eden diğer oğul da, kendi



hissesi olan 24 sehimin nısfını, ikrar eylediği oğula vermiştir.
Bu meselenin fazl tarikiyle tasviri :
Görülüyor ki, bu tarika nazaran iki oğuldan birinin (24) hissesinden, ikrar ettiği zevceye sekizde bir olarak yine üç sehim veriliyor, diğer oğuîun
(24) hissesinden de ikrar ettiği oğula sekiz sehim veriliyor ki bu, üçüncü bir oğul bulunmadığı takdirde alacağı ziyade sehimden ibarettir. Nitekim
birinci meseledeki sehimleriyle üçüncü meseledeki sehimleri bunu göstermektedir.
188 - : Bir müteveffanın meselâ : bir zevcesiyle ana baba bir erkek iki kardeşi bulunduğu halde zevcesi müteveffanın bir oğulu olduğunu ikrar
eylese terikfcden hissesi rubu' iken sümiin olur, aradaki farkı ikrar eylediği oğuîa vermesi lâzım gelir, fakat müteveffanın diğer bir kardeşi daha
bulunduğunu ikrar eylese bu ikrarın, hiç bir kıymeti olamaz. Çünkü bu halde zevcenin hissesi rubu' olacağından ikrariyle bu hisse artıp
eksilmiyeceği gibi bu ikrarı başkalarının hisselerine de tesir edemez.
Bu meseîe, şu suretle tasvir olunur :
Görülüyor ki, neticede münkirlere inkâr meselesindeki hisseleri tamamen verilmiş, mukarrün lehe de mukirre olan zevcenin iki meselede olan

hisseleri arasındaki fazla mikdar ita olunmuştur ki sekizden ibarettir. 
[23]

 
Terikeden Sülüs Mikdarını Mütecaviz Vasiyetlerin Tenfizi 
 
189 - : Terike taksim edilmeden evvel sülüs mikdanna kadar olan vasiyetlerin tenfiz edileceği evvelce zikr edilmiştir. Sülüs mikdarından zaid olan
vasiyetlere gelince vârisler icazet verirlerse bunlar da terikenin taksiminden evvel ifraz edilir, fakat jcazet vermezlerse bu zaid mikdarın hükmi!
olamaz.
Fakat bir ölünün vârisi bulunmadığı takdirde terikesinden vasiyetleri tamamen tenfiz edilir, velev ki terikeyi muhit olsun.
Kezalik : ölünün yalnız zevci veya yalnız zevcesi bulunup da zaid olan mikdara icazet vermediği takdirde de terikeden evvelâ: sülüs mikdan
vasiyet tenfiz edilir, saniyen : zevç veya zevcenin sehimleri ifraz olunur, soo-ra da mikdarından zaid olan vasiyetler -imkân dairesinde -tenfiz
edilir.
190 - : Gerek sülüs mikdanna kadar olsun ve gerek sülüs mikdam-dan zaid bulunsun vasiyetlerin tesviyesi, meselâ : muayyen bir hanenin bir
kısmına ait bir vasiyette mûsâ leh ile vârislerin hisselerinin kesirsiz tayin edilmesi hususunda ilmi feraiz bakımından bir takım kavaid ve ameliyata
hesabiyye mevcut olduğundan aşağıdaki fıkralarda bu kavaid ve ameliyat nümuneleriyle gösterilecektir.
191 - : Vasiyyet, terikenin sülüs mikdarı veya sülüs mikdarından noksan olunca evvelâ : vasiyete göre bir mesele tashih edilip andan mûsâ bih ifraz
edilip bakisi de vârislere ait olur. Bu halde vârisler için de bir mesele vaz olunur, eğer işbu baki mikdar ile saniyen vaz edilen vârisler meselesinin
tashihi arasında istikamet bulunur da baki vârislerin sehimlerine müstakim olursa zarba hacet kalmaz. Ve eğer bu baki mikdar ile vârislerin
sehimleri arasında muvafakat'bulunursa vârisleri meselesi tashihinin vafb, vasiyyet meselesine zarp edilir, hâsılı iki meselenin mahreci olur.
Bakinin vafkı da vârisler meselesine zarp edilir.
Fakat baki ile vârislerin sehimleri arasında mübayenet bulunursa vere-, se meselesinin mecmuu vasiyet meselesine baki de vârisler meselesine zarp
edilir, bundan hem mûsâ bih, hem de vârislere ait sehimler tayin edilmiş olur. Üç misal :
Görülüyor ki, bu misalde ilk mesele üçdendir. Bundan biri mûsâ lebe verilmiş, baki ile iki nısfa müstahik olan vârisler meselesi arasında istikamet
bulunduğundan bu da vârislere tevzi edilmiştir.
Bu meselede de mûsâ leh meselesi dörttendir. Bunun bakisi olan üç ile vârisler meselesi olan altı arasında muvafakat bissülüs bulunmuştur.
Binaenaleyh bu altının vafkı olan (2) mezkûr (4) ile zarp edilmiş, hâsıl olari (8) iki meselenin tashihi olmuştur. Bakinin vafkı ise bir olduğundan
bunun zarbında bir faide bulunmamıştır.
Görülüyor ki, bu misalde mûsâ leh meselesinin bakisi olan (3) ile ve rese meselesinin mahreci olan (4) arasında mübayenet bulunduğundan bı dört.
mûsâ leh meselesinin tashihi olan dört ile zarp edilerek hâsıl olan (16 iki meselenin tashihi olmuştur. Binaenaleyh mûsâ lehin elindeki (1) kûr dört
ile zarp edilerek (4) e çıkmış, vârislerin elindeki baki de bu dört ile zarp edilerek veya vârislerin meselesi, mezkûr üç. ile zarp olunarak hâsıl olan
(12) den üçer sehim zevce ile anaya, altı sehim^de babaya verilmiştir ki mecmuu (16) eder.
Bu meseleler ihtisar edilerek şu veçhile de tasvir edilir : beynehüma tebayün
192 - : Mûsâ bih, sülüs veya süîüsden ekal olup da vâris men yüreddü aleyh takımından bir şahıs olduğu takdirde terikeden evvelâ mûsâ bih ifraz
olunur, mütebakisi münhasıran o şahsa ait olur. Fakat vâris, men îâ yüreddü aleyh takımından, yani : zevç veya zevceden ibaret olduğu takdirde
terikeden evvelâ mûsâ bih ifraz olunur, sonra bu vârisin hissesi verilir, mütebakisi de beytüînıâle tevdi edilir. Dört misal :
193 -:  Mûsii bih, terikenin sülüsünden ziyade, meselâ  :  nısfı derecesinde veya terikenin  tamamından ibaret olduğu takdirde şu dört suretten
hâli olamaz :
(1) - Mûsâ lehden başka terikeye müstahik hiç bir vâris bulunmaz.
(2) - Vârisler mevcut olup süîüsden ziyade vasiyeti tecviz ederler.
(3) - Vârisler süîüsden ziyade mikdan tecviz etmezler.
(4) - Vârislerin bazısı süîüsden ziyade mikdarı tecviz eder, bazısı etmez.
Bu dört suret hakkında aşağıdaki veçhile muamele yapılır.
194 - : .Bir ölünün vârisleri bulunmadığı takdirde yapmış olduğu vasiyet, sülüs mikdarından zaid. hattâ bütün terikeyi muhit olsa da tenfiz edilir,
bu vasiyet tenfiz edilmedikçe beytülmâle bir şey tevdi olunmaz. Bu, hakkı mülkiyet ve tasarrufun bir neticesidir, bütün Hanefîler buna kaildirler.
(İmam Mâlik ile îmam Şafiiye göre başka vâris bulunmayınca sülüs mikdarından zaid olan vasiyet, muteber olmaz, terikenin, sülüsünden zaid olan
kısmı beytülmâle vaz olunur.)
195 - : Bir ölünürf vârisleri* anın sülüs mikdarından zaid bulunan va^ siyetini tecviz ederse —üçüncü fıkrada da beyan olunduğu veçhile-evvelâ
mûsâ bih olan mikdar ifraz edilir, badehu vârislerin meselesine nisbet edilerek ana göre taksim muamelesi yapılır. Bir misal
196 - : Bir ölünün vârisleri, sülüs mikdarından zaid vasiyeti tecviz etmedikleri surette bakılır. : Eğer bu vârisler, men yüreddü aleyh takımından ise



-birinci nkrada da beyan olunduğu üzere -mûsâ lehe terikenin sülüsü verilip bakisi -üçüncü fıkra veçhile -vârislere taksim edilir. Fakat vâris, men lâ
yüreddü aleyh takımından ise terikeden evvelâ mûsâ lehe sülüs mikdarı ifraz edilir, sonra o vârisin hissesi çıkarılır, daha scnra da mezkûr vasiyet
ikmal edilip fazla bir şey kalırsa o da beytülmâle edilir. Üç misal :
Görülüyor ki, ikinci meselede zevcenin hissesi, terikenin sülüsü ifraz edildikten, sonra bakisinden rubu' nisbetinde verilmiş, beytülmâle aid üç
hisseden biri de vasiyeti nisfa iblâğ için mûsâ lehe ifraz edilip beytülmâle altıda iki hisse kalmıştır.
Üçüncü meselede ise vasiyet bulunmadığı takdirde beytülmâle vaz'ı lâzım gelen dörtte üç hisse, vasiyete mebni tamamen mûsâ lehe verilmiştir.
197 - : Bir ölünün sülüs mikdarından zaid olan vasiyetini vârislerden bir kısmı tecviz ettiği halde diğer bir kısmı tecviz etmese birisi- icazete,
di-ğeFİ de ademi icazete göre iki mesele tanzim edilir, badettashih mücîz olan vârislerin iki meseleden aldıkları sehimler beynindeki fazla mikdar,
mûsâ lehin ademi icazet meselesinden olan sülüs hissesine zam ile kendisine verilir, bu da netice namiyîe üçüncü bir mesele olarak gösterilir. Bir
misal :
Görülüyor ki, vârisler, vasiyet binnisfı kabul edince (30) dan (9) senim ana baba bir kız kardeşe, üçerden (6) sehim baba bir ve ana bir kız
kardeşlere, (15) sehim de mûsâ lehe isabet ediyor. Hiç biri mûcîz olmadığı takdirde (30) dan (12) senim ana baba bir kız kardeşe, dörderden (8)
sehim baba bir ve ana bir kız kardeşlere, (10) sehim de mûsâ lehe ait oluyor. Fakat bu vasiyete ana baba bir kız kardeş icazet vermeyip diğerleri
icazet verince (30) dan (12) sehim liebeveyn uhte, üçerden (6) sehim lieb ve liüm uhtlere (12) sehim de mûsâ lehe isabet ediyor ki bu on iki
sehimden ikisi müciz olan iki kız fcardeşin hisselerindeki birer fazla farkdan neş'et etmiştir ki, bu iki de mûsâ lehe verilmekle mecram siham (12)
olmuştur.
198 - : Bir ölünün, meselâ -: iki kimseye yapmış olduğu vasiyetin mecmuu sülüs mikdannı tecavüz edip de buna vârislerden bazısı icazet verdiği
halde diğer bazısı icazet vermese yine yukarıdaki veçhile iki mesele yapılır, mucîz olan vârislerin iki meseleden aldıkları Behimler arasındaki fazla
mikdar, mûsâ lehlerin ademi icazet meselesinde olan sülüs, hisselerine muayyen nöbetler dahilinde zam ile kendilerine yerilir. Bir misal :
Görülüyor ki : bu misalde birinci mesele, icazete göre (12) den, ikinci mesele de ademi icazete göre (9) dan tashih edilmiştir. Bu iki tashih arasında
muvafakat bissülüs bulunduğundan birinci meselenin vafkı olan (4) ikinci meseleye ve ikinci meselenin vafkı olan (3) de birinci meseleye zarp
edilmekle (36) hâsıl olmuş, bu mazruplar, istihkak sahiplerinin ellerindeki sehimlere de zarp olunarak hisseleri tayin edilmiştir. Sonra bir de netice
meselesi yazılıp mûciz olan vârislere icazet meselesindeki sehimleri, mûciz olmayan vârisler ile mûsâ lehlere de ademi icazet meselesindeki
sehimleri verilip badehu mûciz olan vârislerin iki meseleden aldıkları sehimler arasındaki fazla bulunan üç sehim, mûsâ lehlerin hisselerine göre
tevzi ve se-himlerine zam edilmiş, bu suretle mûciz olan oğula (6) kıza (3) ve mûciz olmayan oğula (8) kıza da (4) isabet etmiş, mûsâ leh bissülüsün
istihkakı iki sehim zammiyle (10) mûsâ leh bissülüsün istihkakı iki sehim zammiyle (5) olarak tesbit edilmiştir ki mecmuu (36) sehim eder.
(Malikîlere e'nre de terikeden rubu', sülüs gibi bir cüz'i şayi vasiyet edilmiş olunca evvelâ vasiyyet meselesi bu cüz'e göre tashih edilir, bakisi de

ikinci bir mesele dairesinde vârislere taksim edilir, yoksa mûsâ leh, vârisler gibi ber tashihi meseleye dahil olmaz.) 
[24]

 
Beytül'mâle Va2' Olunacak Terikeler 
 
199  - : Yukarıdan beri beyan olunan sekiz sınıf istihkak erbabı bulunmadığı takdirde ölünün terikesi beytül'mâle tevdi olunur. Ölünün yalnız
zevci veya yalnız zevcesi veya terike mikdarından    noksan vasiyyeti mevcut olunca da terikeden bunların muayyen hisseleri ifraz olunduktan
sonra baki kalan mikdar beytülmâle vaz' edilir.      c
200 - :  Beytülmalin bu" gibi terikelere vaz'ıyed etmesi -evvelce de yazıldığı üzere -veraset cihetiyle değildir. Belki bunların sahipsiz, zayi mal
hükmünde bulunmasına müstenittir.  Bunun içindir ki vârisleri,  vasiy-yetleri bulunmayan zimmîlerin terikesi de beytül'mâle tevdi olunur. Halbuki
müslümanlar ile gayri müslimler arasında tevarüs carî değildir.
201  -:  Zahirde müstehihhi bulunmayan bir terikeyi beytül'mâl emini semeni mislinden noksanı fahiş ile başkalarına satıp teslim ile istihlâk
ettikten sonra bir vâris zuhur etse bu terikeyi beytül'mâl eminine tazmin ettirebilir.
202 - : BeytüFmâl emini, zahirde maruf vârisi bulunmayan bir gayri menkul terikeyi bir kimseye satıp teslim ettikten sonra bir vâris zuhur etse
bakılır : eğer o gayri menkul, hâkimin emriyle ve semeni misliyle satılmış ise zuhur eden vâris bunu istirdad edemez, belki yalnız semenini beytül'-
mâl emininden talep eder, fakat semeni mislinden noksanı fahiş ile satılmış ise vârisin bu gayri menkulü istirdada salâhiyeti vardır. Vergiler

mebhasine de müracaat'
[25]

 
İKİNCİ BÖLÜM

 
TERİKELERİN SURETİ TAKSİMİNE VE  BAZI KİMSELERİN VÂRİS OLUP OLAMAYACAĞINA MÜTEALLİKDİR.

 
İÇİNDEKİLER : Miras meselelerinde sehîmierin mahreçlerini tayin. Adetler arasındaki nisbefleri tayin. Miras meselelerinin tashihi. Reddiyye,
âdile ve avliyye meseleleri. Teharüce aid meseleler. Terİkelerden mefkutlar namına hisse tevkifi. Esirlerin vâris ve müverrîs olup olamamaları.
Hami için terikeden hisse ifrazı. Hünsai müşkilin tevarüsü. Ceddi sahihin tevarüsü hakkındaki mezhebler. Münaseha mes'eleleri. Terikeierin

vârisler ve ga-rimler arasında taksimi. 
[26]

 
Miras Meselelernde Sehimlerin  Mahreçlerini Tayin 
 
203 - : Bir ölünün terikesi, vârisler arasında muayyen sehimîere (farzlara) göre taksim edilir, bu sehimler birer kesri âdidir, terike ise bir vahidi
kıyasi sayılıp bu kesirlerin ilk mahrecini teşkil eder.
Meselâ : bir müteveffanın vârisleri zevcesiyle kızından, bir de liebe-veyn amcasından ibaret olsa zevcenin sehimi sümün 1/8 kızın senimi nısıf 1/2



amcanın sehimi bakiden ibaret olmuş olur.
Bu muamelei hisabiyyeyi göstermek için mesele unvanı ile ufkî bir hat yazılır, bu hattın altına vârislerin isimleri, üstüne de her vârisin sehimleri
yazılıp bu hattın sol tarafına da (yeni yazıya nazaran sağ tarafına) sehim-lerin mecmuunu ihtiva eden mahreç tahrir edilir. Bir misal :
204 - : Füruzı mukaddere denilen sehimler. iki nevidir: Birinci nevi, nısıf 1/2, rubu' 1/4, sümün 1/8 dir. ikinci nevi de sülüsan 2/3, sülüs 1/3 südüs
1/6 dır.
Bu sehimlarin bir kaçı bir meselede bazan içtima eder, bazan etmez, bu cihetle meselelerin mahreçleri tebeddül eder.
205 - : Bir meselede bu iki neviden her hangi bir farz = sehim, mün-ferid olarak bulunursa anın mahreci isminin gösterdiği adeddir. Meselâ rub'un
mahreci 4, sümünün mahreci 8, sülüsün mahreci 3 dür. Nısıfın mahreci ise 2 dir.
Fakat bir meselede bir neviden iki veya üç farz bulunursa en az olan farzın mahreci kendisinden büyük olan farzın da mahreci olur.
Meselâ : birinci neviden nısıf ile rubu ve sümün içtima etse sümün hepsinden ekal olduğundan anın mahreci olan (8)  nısfın da, rub'un mahreci
olmuş olur.                                                                                                
Kezaîik ikinci neviden sülüsan ile sülüs' ve südüs içtima etse südüsün mahreci olan (6) sülüsün de. sülüsanın da mahreci olur. îki misal :
206 - : Bir meselede iki nevi farzlardan bir kaçı toplanınca üç halden hali olamaz :

Birinci hal, birinci neviden nısıf ile ikinci neviden herhangi bir farz ih tilât eder, bu suretde meselenin mahreci 
[27]

 
Adedler Arasında Nisbetleri Tayin 
 
208 - : Miras meselelerinde çok kere ölüye ayni .-h'-k-ijU   T.nifsib ı:;i< teaddid vârisler bulunur :
Uç, dört zevce, üç dört evlâd, dört beş kardeş vesaire gibi. Bu halde meselenin mahrecinden müstahik oldukları sehimler, kendilerine bazan bilâ
kesir kabili taksim olur, bazan olmaz. Bir misal:
Görülüyor ki. bu meselede (24) mahrecinden üç zevceye verilen sümün hisse, yani (3) senim, kendilerine kabili taksimdir, fakat üç kıza sülüsan
olarak verilen (16) ile iki kardeşe baki olarak verilen (5) kendilerine bilâ kesir kabili taksim değildir.
işte sehimlerde böyle kesir vukuuna meydan vermemek veya ihtisar tarikini iltizam etmek için aşağıda beyan edileceği veçhile -bir ameliyyei
hisabiyyeye lüzum görülür. Bu ameliyye ise adedler arasındaki nisbetleri bilmeğe mütevakkıftır. Bu nisbetler, -mukaddimede de beyan olunduğu
üzere -tebayün, temasül, tedahül ve tevafuk namiyle dört kısma ayrılır. Şöyle ki :
(1) Birden başka üçüncü bir aded ile ifna edilemiyen, yani : taksimleri vahide müncer olup kasımı müşterekleri vâhidden başka bulunmayan
herhangi iki aded arasında tebayün = mübayenet bulunmuş olur : 9 ile 10 ve 20 ile 3 adedleri gibi.
 (2) Biribirine müsavi iki aded arasında da temasü!  - mümaselet vardır ki, biribirinin ayni demekdir  :  10 adedinin 10 adedine müsavatı gibi.
(3) Biribiriyie tamamen kabili taksim olan iki aded arasında da tedahül vardır. 15 adediyle 5 adedi gibi. Çünkü on beşde beş üç defa dahildir, on
beş adedi, beş adediyle taksimi tamamen kabul eder :
(4) Biribiriyie tamamen kabili taksim olmayıp her ikisi üçüncü bir aded ile tamamen kabili taksim olan herhangi iki aded arasında da tevafuk =
muvafakat vardır. Bu üçüncü aded, kasımı müşterek namını alır, bu ki adedden her birinin kasımı müştereki ile taksimi neticesinde vücude gelen
harici kısmete de o adedin vafkı namı verilir ve (kıf) işaretiyle gösterilir.
Meselâ : (4) adediyle (10) adedi arasında tevafuk vardır. Çünkü her ikisi de (2) adediyle Kabili taksimdir. Şöyle ki : evvelâ on adedi dörde taksim
olunur, harici kısmet iki eder. sonra dört de ikiye taksim edilir, harici kısmet yine iki eder. Binaenaleyh iki adedi, hem on adedinin, hem de dürt
adedinin vafkı olmuş olur. Bu halde bunların arasında muvafakat binmsıl' bulunmuş o!ur.
Kezalik (100) adediyle (40) adedi arasında tevafuk vardır. Çünkü kasımı müşterekleri (20) dir. Bu cihetle aralarında yirmi cüzde bir muvafakat
vardır. (Muvafakat bicüzin min ışrîn) denir. Bu halde yüz adedinin vafkı beş, kırk adedinin vakfı da iki olmuş olur.
Hâsılı iki adedin kasımı müştereki meselâ : (3) ise aralarında «muvafakat bissülüs» (4) ise «muvafakat birrubu'» (5) ise «muvafakat bilhumus» (6)
ise muvafakat bissudüs» (7) ise «muvafakat bissubu'» (8) ise «muvafakat bissümün» (9) ise «muvafakat bittüsu'» (10) ise «muvafakat biluşur» (11)
ise «muvafakat bicüzin min ihda aşer» (12) ise «muvafakat bicüz'in min isna aşer» bulunmuş olur.
(TENBÎH) : Tedahül de tevafukun bir nev'i demekdir. Çünkü iki adedin asgari her ikisinin kasımıdır. Meselâ : (4) ile (12) adedlerindetı (4) adedi
hem kendisinin hem de on ikinin kasımı bulunur, bu cihetle aralarında muvafakat birrubu' bulunmuş olur. Binaenaleyh aralarında tedahül bulunan

iki aded arasında çok kere tevafuk muamelesi cereyan eder. Dördün vafkı (11 on ikinin vafkı da (3) dür : 
[28]

 
Miras Meselelerinin Tashîhi
 
209 - : Vârislerin sehimleri kesir^bulunmaksızın asgarî bir mahrecden tayin edilir, her birinin hissesi, bir adedi sahih ile taayyün etmiş olur. Bu
muameleye «tashihi mesele» namı verilir.                   *                               *"
Miras meselelerinin tashihinde yedi hal mutasavverdir. Bunlardan üçü (beynessihami verrüus = sehimler ile reisler arasında), dördü de (beyner-
rüusi verrüus = re'sler ilere'sler arasında) muteberdir. Yani üçü vârislerin adedleriyle kendi sehimleri beyninde, dördü de müteaddid fariklere
ayrılan vârislerin, biribirine nazaran adedleri beyninde carîdir, goyle ki:
(1) Birinci hal : vârislerden her ferikin sehimi kendilerine müstakim olup tamamiyle taksimi kabil olur. Bu halde herkesin hissesi taayyün etmiş
olacağından başka muameleye lüzum kalmaz. Misal :
(2) ikinci hal : Vârislerden yalnız bir ferikin sehimleri münkesir olup bu vehimler ile rüus arasında muvafakat bulunur veya rüusün adedi ziyade
olarak aralarında tedahül cereyan eder. Bu halde evvelâ haklarında kesir vaki olan ferikin adedi rüüsünün vakfı, asıl meseleye ve aile ise av-lüne
zarp olunur, hâsılı zarp, meselenin mahrecini teşkil eder, sonra vârislerin asıl meseleden sehimleri her ne ise mezkûr vafk ile zarp edilir. Misal:
Görülüyor ki, bu mesele evvelâ (12) den tashih edilmiş, vârislerin mu ayyen sehimleri ziyade olduğundan (15) e avl eylemiştir. Sonra altı kız ue
sehimleri olan sekiz arasında muvafakat binnısif bulunup sekizin kendilerine kesirsiz taksimi kabil olmadığından adedi rüüsleri olan altının vafkı,



yani : üç alınarak on beş ile zarp edilmiş- meselenin mahreci (45) olmuş, tur. Daha sonra her vârisin sehimi mezkûr üç Üe zarp edilerek 45 den (9)
hisse zevce, altışardan (12) hisse üm ile eb'e, (24) hisse de altı kıza isabet edib her kıza (4) hisse düşmüştür.
(3) Üçüncü hal : Vârislerden yalnız bir ferikin sehimi münkesir olup bu sehim ile adedi rüüsleri arasında mübayenet bulunur. Bu halde adedi
rüüsleri asü meseleye ve mesele, reddiyye veya avliyye ise bunun red veya avlüne zarp edilir ve bu adedi rüüs ile vârislerin sehimleri de ayrıca*
zarp olunur, iki misal :
 (4) Dördüncü hal : Beynerruusi verrüus temasül bulunur. Yani : sehimleri kendilerine kesirsiz taksim olunamayan feriklerin sehimleri ile adedi
rüüsleri mütebayin ise adedi rüüsleri arasında ve eğer mütevafık veya mütedahil ise adedi rüüslerinin vafklan beyninde mümaseîet. bulunur. Bu
surette evvelâ bu feriklerden birinin adedi rüüsi veya vafkı asıl meseleye zaro olunur, sonra bu mazrub ile her ferikin sehimleri de zarp edilir. Misal:
Görülüyor ki, bu mesele, evvelâ (6- dan tashih edilmiş, bundan altı kıza isabet eden (4) sehim adedi rüüsleri arasında muvafakat binnisıf
bulunduğundan (3) aded. kıf diye hıfz edilmiş, üç cedde ile üç amcanın se-himleriyle adedi rüüsleri arasında ise mübayenet olduğundan bunların
ade di rüüsleri olan (3) ler de hıfz edilib biribirihe mümasil olduğundan bunlardan yalnız biri tashihi meseleye zarp edilmekle mahreci (18)
olmuştur. Sonra bu üç ile her ferikin asıl meseleden almış olduğu sehimler de zarp edilerek altı kıza ikişerden (12), üç cedde ile üç amcaya da
birerden (6) sehim isabet etmiştir.
Vârislerden yalnız iki taife arasında kesir bulunduğu takdirde de yine bu veçhile muamele yapılır. Bu meselede üç âm yerinde bir âm bulunması
gibi.
(5) Besinci hal. beynerrüûsi verrüûs tedahül bulunur. Yani : sehim lerinde kesir vaki olan fariklerin adedi rüûslerile sehimleri mütebayin ise adedi
rüûsleri arasında, ve eğer mütevafik veya mütedahihise adedi rüûs-lerinin vafkleri beyninde tedahül bulunur. Bu surette hangi ferikin adedi rüûsü
ziyade ise o, evvelâ asıl meseleye, sonra da her ferikin asıl meseleden olan sehimlerine zarp edilir. Misal  :
Görülüyor ki bu mesele bidayeten (12) den tashih edilmiş, bundan dört zevceye verilen üç sehim ile adeid rüûsleri arasında mübayenet bulunmakla
adedi rüûsleri olan (4) hıfz edilmiş, ceddelere verilen iki ile adedi rüûs-teri olan üç arasında mübayenet bulunmakla bu (3) de hıfz edilmiş,
amcalara verilen yedi ile bunların adedi rüûsleri olan on iki arasında da mübayenet bulunmakla bu (12) de hıfz edilmiştir. Bu mahfuz üç kısım
adedden on iki ile üç ve dört arasında ise tedahül bulunduğundan bunların en büyüğü olan (12)'alınarak asıl meseleye, sonra da her ferikin sehmine
zarp edilmiş, bu veçhile meselenin mahreci (144) den olmuş ve her ferikin hissesi teayyün eylemiştir. Meselâ : bu misalde dört zevcenin (144)
mahrecinden hisseleri cem*an (36) bulunmuş ve bu aded dörde taksim edilmekle her zevceye (9) sehim düşmüştür.
(6) Altıncı hal, beynerrüûsi verrüûs muvafakat bulunur. Yani : sehim-ieri ile rüûsleri mütebayin tee adedi rüûsleri arasında, ve eğer mütevafik veya
mütedahil ise adedi rüûslerin vafkleri beyninde muvafakat bulunur. Bu surette adedi rüûslerden kıfdaki birincinin vafkı. ikinci kıfdaki adedin
mecmuuna zarp olunur, hâsılı zarp, üçüncü adedin vafkma zarp olunur, sonra bu ikinci hâsılı zarp da dördüncü adedin vafkına zarp edilir, bu
veçhile vücude gelen üçüncü hâsılı zarp da evvelâ asıl meseleye, sonra da her ferikin asıl meseleden olan sehimlerine zarp edilir. 
Görülüyor ki, bu mesele esasen (24) den tashih edilmiştir. Bundan zevcelerin hisseleri olan (3) ile adedi rüüsleri qlan (4) arasında mübayenet
bulunmakla bu dört hıfz edilmiştir. Amcaların hisseleri olan (1) ile adedi rüüsleri olan (6) arasında da mübayenet bulunmakla bu altı da aynen hıfz
olunmuştur. Kızların hisseleri olan (16) ile adedi rüüsleri olan (18) arasında da muvafakat binnisıf olduğundan on sekizin vafkı olan dokuz da hıfz
edilmiştir. Ceddelerin hisseleri olan (4) ile adedi rüüsleri olan (15) arasında da mübayenet olmakla bu on beş de hıfz olunmuştur.
Badehu bu hıfz edilen 4, 6, 9, 15 adedlerı arasında nisbet aranmış, (4) ile (6) beyninde muvafakat binnisıf bulunduğundan dördün vafkı olan iki
adedi,  altının mecmuuna zarp edilerek  (12)  hâsıl olmuştur. Bu on iki ile
dokuz arasında da muvafakat bissülüs bulunmakla on iki, dokuzun vafkı olan üç ile zarp edilerek (36) hâsıl olmuştur. İşbu otuz altı ile on beş
arasında da muvafakat bissülüs bulunmakla otuz altı, on beşin vafkı olan beş üe zarp edilerek (180) husule gelmiştir.
îşte bu yüz seksen adedi de asıl meseleye zarp edilmekle mahreci (4320) ye baliğ olmuş, ve bu (180) ile her ferikin asıl meseleden olan se-himleri
de zarp edilerek hâsılları kendilerine taksim olunmuştur.
(7) Yedinci hal.beynerrüûsi verrüûs mübayenet bulunur. Yani: sehim-lerinde kesir vaki olan feriklerin sehimJerile adedi rüûsleri mübayin ise adedi
rüûsleri arasında ve eğer muvafık veya mütedahil ise adedi rüûsle-rin vafkleri beyninde mübayenet bulunur. Bu surette birinci ferikin tamamen
adedi rüûsi, ikinci ferikin adedi rüûsüne zarp olunur, hasılı zarp, üçüncü ferikin sdedi rüûsüne zarp edilir, bunun hâsılı da dördüncü ferikin adedi
rüûsüne zarp olunur, işbu son hâsılı zarp da asıl meseleye ve her ferikin elindeki sehimlere zarp olunur.
Görülüyor ki, bu meselede de evvelki mesele gibi vârislerin, ya adedi rüûsleri veya adedi rüûslerinin vafkleri hıfz edilmiştir ki bunlar 2, 3, 5, 7
adedleridir. Bu adetler ise biribirine mübayin olduğundan sırasiyîe. biribiri-ne zarp edilmiş, hâsıl olan (210) de hem asıî meseleye, hem de vârislerin
asıl meseleden olan sehimlerine zarp edilmiştir. Bunun neticesinde iki zevceye (310) den (630), altı ceddeye de (140) dan (840), on kıza da (336)
şar-dan (3360) ve yedi amcaya da (30) ardan (210) sehim isabet etmiştir ki mecmuu (5040) dır.
Bu suretle her ferika isabet eden hisse o ferikin adedi rüûsüne taksim edilmiş oluyor. Meselâ : zevceler ferikine isabet eden (630) hisse, iki zevceye

taksim edilmekle her birine (310) hisse düşmüştür. Bu hususta en basit olan usul de budur.
[29]

 
Adile ve avliyye meseleleri :
 
210 - : Vârislerin farizeleri = sehimleri üç kısma ayrılır : Birincisi: farizai âdiledir ki, eshabı feraizin sehimleriyle. sihamı mâl, yani : mahn ci mesele
müsavi bulunur, veyahut eshabı feraizin sehimleri, sihamı ma den dûn olursa da aralarında asaba bulunarak bakiyi ihraz etmekle sehirr leriyle
mahreç arasında bir müsavat bulunmuş olur. Bu kısma dair iki misal
îkinci kısım, reddiyyedir ki bunu ayrıca izah edeceğiz. Üçüncü kismz gelince bu da farizai ailedir ki eshabı feraizin sehimleri, mahreci meseleder
ekser olur, yani : vârislerin sehimleri cem edilince kendileri için yapılar meselenin mahrecinden artar, mahreç bunları İhata edemez, meselâ meşe
lenin mahreci (6) iken sehimlerin mecmuu (8) e baliğ olur.
Bu haide meselenin mahrecini, o sehimlerin mecmuu teşkil eder, yani : vahidi kıyası itibar olunan terike. bu ikinci mahreç kadar mütesavi
kısımlara ayrılır, bundan vârislerin sehimleri verilir, her vârisin sehimi ayni niabet dahilinde eksilmiş, aralarında bir teadül muhafaza edilmiş olur.



211 - : A'le ve avliyye denilen mesele ile ilk hükm eden zat, Hazreti ömerdir. Zamanında böyle bir meseie tahaddüs etmiş, eshabı kiram ile yaptığı
ilmî bir müşaverede Resuli Ekremin amcası bulunan HazTeti Ab-bas, avliyye tarikine işaret etmekle bu cihet cümlesinin tasvibine iktiran
eylemiştir. Yalnız Hazreti Ömerin irtihalinden sonra Ibni Abbas hazretleri bu reye muhalefet ederek böyle bir hâdise zuhurunda eshabı feraizden
kuvveti karabet sahibi olanların tercih edilmesini, noksanın hâlen esve' olan benat ile ahevata tahsis olunmasını, diğer bir tabir ile noksanın
muayyen hisseleri gayri muayyen hisseye tebeddül edebilecek fariza sahiplerine in-
hisar etmesini dermeyan etmiştir. Fakat bu rey, kabuli âmmeye mazhar olamamıştır. Çünkü eshabı feraizin birer nisbet dahilinde irse istihkakları
nas ile sabittir, bu cihetle istihkakda müsavi olduklarından birinin diğerine tercihine medar yoktur, asabat da ayni derecede kuvveti haizdirler.
Binaenaleyh meselenin mahreci kâfi olmayınca taksimi gurema gibi te-rike anlara hisselerine göre garameten tevzi edilmek lâzım gelir.
Şöyle ki : miras meselelerinde müstamel mahreçler, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 den ibaret olmak üzere yedidir, bu yedi mahreçden dördü, yani: 2, 3, 4,^8
mahreçleri asla avl etmezleri mütebaki üçü, yani : 6, 12 ,24 mahreçleri avl ederler. Bunlar, berveçhi âtidir :
(1) - : Mahreci 2 olan bir meselede avl cari olmaz. Çünkü mahrecin iki olması, meselede ya iki nısıf veya bir nısıf ile baki cem olmak suretiyle'
mutasavverdir, bu iki surette ise avl mümkün değildir. Misal :
(3) - : Mahreci 4 olan bir meselede avl etmez. Çünkü mahrecin 4 olması meselede ya rubu' ile bakinin cem olması veya bir rubu' ile nısfın cem
olması, yahut rubu' ile sülüsü ma yebka bulunması suretlerinde mutasavverdir. Bu üç surette ise avl kabil değildir. Misal :
(4) - Mahreci 8 olan meselelerde de avl yoktur. Çünkü mahrecin 8 olması meselede ya sümün ile baki bulunmak veya sümün ile bir nısıf ve baki
bulunmak suretiyle mutasavverdir, bu iki surette ise avl cari olamaz. Misal:
 (5) - : Mahreci 6 olan bir mesele ona kadar vitren ve şef an = tek ve çift olarak avledebilir. Şöyle ki : evvelâ : altının yediye avl etmesi iki suretle
olur. Birincisi, meselede nısıf ile sülüsanın cem olmasıdır. İkincisi de nısıf ile südüsün cem olmasıdır. Misal :
Saniyen : altının sekize avl etmesi de iki suretle olur. Birincisi : nısıf ile sülüsan ve südüsün cem olmasıdır, ikincisi de iki nısıf ile bir sülüsan cem
olmasıdır. Misal  :
Salisen : altının dokuza avli iki suretle mutasavverdir. Birincisi, nısıf ile sülüsan ve sülüs cem olmasıdır, ikincisi de iki nısıf ile bir sülüs ve bir südüs
cem olmasıdır. Misal :
 (Beni Ümiyye zamanında Beni Mervandan bir zevç hakkında bu mesele veçhile hükm edildiğinden buna «Meselei Mervaniyye» namı verilmiştir.)
Rabian : altının ona avl etmesi bir suretle mutasavverdir, bu da meselede nısıf, sülüsan, sülüs ve südüs cem olması halidir. Misal : 
(Bu meseleye, «Meseîei Şüreyhiyye» denir. Çünkü bununla ilk hükm eden Kadı Şüreyhdir. Bunun üzerine zevç, her tarafa baş vurarak : «Bilâ veled
zevcesi Ölen bir erkeğin hissei irsiyyesi nedir?» diye istifta etmiş, herkesten «nısıfdır» cevabını alınca : «Ya bana Kadı Şüreyh ne için sülüsden de
az hisse verdi» diye söylenmiş idi. Bundan haberdar olan kadı, zevci hu-, zuruna celb edip ta'zîr etmiş. «Âdil bir hâkim, benden evVel böyle hükm
etmiştir» diyerek Hazreti Ömerin avliyye ile hükm ettiğine işarette bulunmuştur.)
(6) - : Mahreci 12 olan bir mesele, on yediye kadar vitren avl eder, sefan avl etmez. Şöyle ki uevvelâ : on ikinin on üçe avl etmesi bir surette
mutasavverdir, o da meselede rubu' ile sülüsan ve südüsün cem olmasıdır. Misal :
Saniyen : on ikinin on beşe avl etmesi iki suretle olur, birincisi : rubu' ile sülüsan ve sülüsün cem olmasıdır, ikincisi de rubu ile sülüsan ve iki
südüsün cem olmasıdır. Misal  :
 (7) - : Mahreci 24 olan bir mesele, yalnız yirmi yediye avl eder. Bu da sümün ile sülüsanın ve iki südüsün içtimai takdirindedir. Misal :
 (Bu meseleye cMeselei minberiyye» denir. Çünkü imam Ali Hazretleri Küfede minber üzerinde hutbe irad ederken kendisinden bu mesele
sorulmuş olmakla o yolda bilbedahe cevap vermiş, sail. «zevcenin hissesi sekizr de bir değil midir?» diye tekrar sual edince : «Anın sekizde biri
dokuzda bir oldu» deyip hutbesine devam ile fetanetine cemaati hayran bırakmışdır.
(ibni Mesud Hazretlerine göre mafereci (24) olan bir mesele (31) e kadar avl edebilir. Bu da meselede sümün, sülüsan, sülüs ve südüs cem olmak
suretiyle vuku bulur. Misal :
Bu veçhile avl vukuu, mahrum olan ibnin zevceyi rubu'dan sümüne hacb etmesi sebebiyledir. Cumhurı fukaha ise bu hacbe kail olmadığından

onlara göre bu mesele (12) den olup (17) ye avl eder. Sureti : 
[30]

 
Reddiyye Meseleleri :
 
212 - : Miras meselelerinin bir kısmı da reddiyy veya ferizai kasıra namiyle yâd olunur ki eshabı feraizin sehimleri, mahreci meseleden dûn bulunur,
bakiyi ihraz edecek asaba da bulunmaz, bu halde baki terikede yine eshabı feraizin neseben vâris olan takımına redden ita olunur. Şöyle ki:
Esasen reddiyye meseleleri dört kısımdır :
(a)  Men lâ yüreddü aleyh    bulunmaz, yalnız bir sınıf men    yüreddü aleyh bulunur.
(b)  Men lâ yüreddü aleyh bulunmaz, iki ve en nihayet üç sınıf men yüreddü aleyh bulunur.
(c)  Men lâyüreddü aleyh ile beraber bir sımf men yüreddü aleyh bulunur.
(d)  Men lâ yüreddü aleyh ile beraber iki sınıf men yüreddü aleyh
bulunur.
Bunların hükümleri aşağıdaki meselelerden anlaşılacaktır.
213 - : Bir meselede men lâ yüreddü aleyh, yani : zevç veya zevce bulunmayıp yalnız bir sınıf men yüreddü aleyh bulunursa terike anların
adedlerine göre taksim olunur, terikenin kâffesini evvelâ farz, sonra da red tarikiyle almış olurlar, ayrıca iki mesele tahririne hacet kalmaz. Misal:
214 - : Bir meselede men lâ yüreddü aleyh bulunmayıb iki veya üç sı-nıf men yüreddü aleyh bulunursa tashihi meseleden anlara isabet eden se-
himlerin mecmuu ne mikdara baliğ ise meselenin mahreci .o itibar olunur.
Bu kısımda asıl mesele esasen altıdan olur, sonra altıdan ekal olan adedlere reddedilir. Dört misal :
215 - : Bir meselede men lâ yüreddü aleyh ile beraber yalnız bir sınıf men yüreddü aleyh bulunursa bu bir mesele, iki mesele şekline konur
bunların biri, -men lâ yüreddü aleyh meselesi, diğeri de men yureddu aleyh meselesidir. Evvelâ men lâ yüreddü aleyh meselesinden anın hisses.
veri-lir bakisi demen yüreddü aleyh olan vârislere - yaln« bulundukları ü,k-Jir veçhile- taksim olunur. Bu halde baki terike. bu vârislerin adedi ruu-



süne.ya müstakim ya muvafık veya mübayin bulunur. Binaenaleyh, bu hususda üç suret mutasavverdir :                                            
Birinci suret : Men lâ yüreddü aleyhden baki kalan roikdar. men yu-roddü aleyh olan vârislerin adedi rüûsüne müstakim olur, bu suretle z£r-ba,
taksime hacet kalmaz. Misal :
Görülüyor ki, bu'misalde men lâ yüreddü aleyh meselesi (4) den olup bunun rub u zevce verilmiş, mütebaki rub'u da üç hzın adedi ruûsune kabili
taksim olmakla bundan her birine bir sehim düşmüştür. Bu suretle zevc için bir mesele, kızlar için de bir mesele yapılmış oluyor. Bu mesele eğer
reddiyye olmasaydı on ikiden yapılmak lâzım gelirdi. Çünkü meselede zevcin hissesi olan rubu' ile kızların hisseleri olan sülüsan cem olmuştur.
İkinci suret : men lâ yüreddü aleyhden baki mikdar, men yureddu aleyh olan vârislerin adedi rüûsüne müstakim olmayıp aralarında tevafuk veya
tedahül bulunur. Bu surette men yüreddü aleyh rüûsünun vafkı, men lâ yüreddü aleyh meselesinin mahrecine zarp olunur, zarbın hâsılı ıkı
meselesinin mahreci olur. Misal :
Bu misalde de men lâ yüreddü aleyhden baki mikdar, yani : ( üç, men yüreddü aleyh olan vârislerin adedlerine müstakim olmayıb aralarında
tevafuk bulunmuştur. Binaenaleyh men yüreddü aleyh rüûsünün vafkı, yani : iki adedi, men lâ yüreddü aleyh meselesinin mahreci olan dörde zarp
olunmuş, hâsıl olan (8) iki meselenin müşterek mahreci olmuş, sonra zevcin elindeki (1 sehmi mezkûr vakf olan mazrub iki ile zarp edilmekle (2)
olmuş, altı kızın adedi rüûsünün vafkı olan mezkûr iki de men lâ yüreddü aleyh meselesinin bakisi olan üç ile zarp edilmekle husule gelen altıdan
her kıza (1) hisse düşmüştür.                                                                            *
Üçüncü suret : Men lâ yüreddü aieyhden baki kalan mikdar, men yüreddü aleyh olan vârislerin adedi rüûsüne mübayin bulunur. Bu surette men
yüreddü aleyh olanların adedi rüûsi. men lâ yüreddü aleyh meselesinin mahrecine zarp edilir, hâsılı zarp iki meselenin mahreci olur. Misal :
Görülüyor ki, bu misalde de men lâ yüreddü aleyh meselesinin mahreci dörttür. Bundan bir sehim zevce verilip baki üç sehim ile men yüreddü
aleyh olanların adedi rüûsü olan beş arasında mübayenet bulunduğundan bu beş adedi mezkûr mahreç ile zarp edilerek hâsıl olan (20) iki meselenin
mahrecini teşkil etmiştir. Sonra zevcin (I) sehimi beşe, kızların adedi rüûsi olan beş de men lâ yüreddü aleyh meselesinin bakisi olan üçe zarp
edilip zevcin hissesi (5), kızların hisseleri de (15) olup her kıza (3) hisse isabet etmiştir.
216 - : Bir meselede men lâ yüreddü aleyh ile beraber men yüreddü aleyh olan vârislerden iki sınıf toplanınca yine iki mesele yapılır, ilk meseleden
men lâ yüreddü aleyhin hissesi verilir, bakisi de men yüreddü aleyh meselesine nisbet olunur, bu iki aded arasında muvafakat bulunmaz, ya
istikamet veya mübayenet bulunur, bu cihetle bu kısımda da iki suret mutasavverdir.
Birinci suret : men lâ yüreddü aleyh meselesinin bakisi, men yüreddü aleyh meselesine müstakim olur. Bu surette zarba hacet kalmaz, baki men
yüreddü aleyh meselesine taksim olunur. Bunlardan bir sınıfa bir sehim, diğerine de iki sehim verilir, her sınıfa isabet eden sehim, adedi rüûsleriyle
müstakim olmaz ise usulüne göre muamele yapılır.
Bu suret, bil'istikrar bir meseleye münhasırdır ki o da zevcenin hissesi rubu* olmak suretidir. Misal :
Görülüyor ki, bu misalde evvelâ zevcenin meselesi dörtten olup bundan (1) sehim zevceye verilmiş baki (3) sehim de men yüreddü aleyh
meselesine müstakim bulunmakla bundan bir sehim ceddelere, iki sehim de kız kardeşlere verilmiş, ayrıca zarp yapılmamıştır. Fakat ceddelerin
hissesi olan (1) ile adedi rüûsleri arasında mübayenet olduğundan adedi rüûsleri oîan (4) hıfz edilmiş, kız kardeşlerin hisseleri olan (2) ile adedi
rüûsleri arasında muvafakat binnisıf bulunduğundan bu adedi rüûsün vafkı olan (3) de hıfz edilmiş, bu iki mahfuz adedler arasında da mübayenet
bulunmakla biri diğerine zarp edilmiş, hâsıl olan (12) den men lâ yüreddü aleyh meselesinin mahreci olan (4) ile zarp edilmekle iki meselenin
mahreci (48) olmuştur. Binaenaleyh zevcenin elinde bulunan (1) sehim, mezkûr on iki ile zarp edilmekle (12) ye baliğ olmuştur, ceddelerin  
ellerindeki (1) de on iki ifc zarp edilip bundan her birine (3) hisse düşmüştür.    Liüm kız kardeşlerir. ellerindeki (2) de bu on iki ile zarp edilerek
hâsıl olan yirmi dörtten hei birine (4) sehim isabet etmiştir ki mecmuu (48) eder.
İkinci suret : men lâ yüreddü aleyh meselesinin   bakisi, men yüreddü aleyh meselesine mübayin bulunur. Bu halde men yüreddü aleyh meselesi nin
mecmuu, men lâyüreddü aleyh meselesinin mahrecine zarp edilir, hâsıl
zarp, iki meselenin mahreci olur. Misal :
Bu meselenin tashihi esasen yirmi dörtten olmak üzere iktiza ederdi, çünkü sümün ile sülüsan ve südüs içtima etmiştir. Fakat hâdisede reddiyye
bulunmakla iki meseleye ayrılmış bulunuyor. Biri men lâ yüreddü aleyh meselesidir ki. sekizden olup bunun biri zevceye verilmiş, yedisi kalmıştır.
Diğeri de men yüreddü aleyh meselesidir ki altıdan olup beşe reddedilmiştir. Bu beş ile mezkûr yedi arasında ise mübayenet bulunduğundan men
yüreddü aleyh meselesinin mahreci olan bu beş, men lâ yüreddü aleyh meselesinin mahreci bulunan sekize zarp olunmuş, hâsıl olan (40) iki
meselenin mahreci bulunmuştur.
Bundan her varisin sehinıi bulmak için zevcelerin kendi meselelerinden ellerinde bulunan (1) mezkûr (5) İle zarp edilmekle beş olmuştur. Kızların
se-himleri olan (4) de mezkûr birinci meselenin mahrecinden baki olan (7) ile zar edilmekle (28) ve ceddelerin ellerindki (1) de yine bu (7) il zarp
edilmekle yedi olmuştur ki mecmuu (35) dir.
Binaenaleyh zevcelere ait (5) ile kızlara ve ceddelere cem'an ait (35), iki meselenin mahreci olan (40) dan bu ü; ferikin hissesi bulunmuştur.
Şu kadar var ki bu sehimler, kendi feriklerine müstakim bulunmamıştır. Çünkü zevcelerin sehimleri olan beş, kızların sehimleri olan yirmi sekiz, ve
ceddelerin sehimleri olan yedi ile bunların adedi rüûsleri arasında hep mübayenet vardır.
Binaeanaleyh bunların adedi rüûsleri olan 4, 9, 7 hıfz olunmuş- bunlardan 4 ile 6 arasında muvafakat binntsıf bulunduğundan dördün vakfı olan (2),
(6) ile zarp edilmiş, hâsıl olan (12) ile (9) arasında da muvafakat bissülüs bu Umduğundan (12) dokuzun sülüsü olan (3) ile zarp olunarak (36) hâsıl
olmuştur, bu (36) da iki meselenin mahreci olan (40) ile zarp olunmakla meselenin müşterek mahreci (1440) adedine baliğ olmuştur.
Bu halde, zevcelere ait (5) işbu (36) ile zarp olundukta (180) olup bundan her birine (45) sehim verilmiştir. Kızlara ait olan (28) de mezkûr (36) ile
zarp olunup hâsıl olan (1008) den her birine (112, düşmüştür, Ceddelere ait bulunan (7) de yine (36) ile zarp olunmakla hâsıl olan (252) den her

birine (42) sehim isabet etmiştir. 
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Teharüce Aid Mes'eleler
 
217  - : Vereseden biri veya bir kaçı terikeden hisselerine mukabil bir mal üzerine diğer vârisler ile veya anlardan biri veya bir kaçı ile sulh olarak



mirasdan hariç kalabilir.
Teharüç denilen bu muamele, bunu aralarında yapan vârislerin muvafakati ve âkil, mümeyyiz olmaları, ve sair sulh şartlarının mevcudiyeti halinde
caiz olur.          
Bu teharüç. dâyinler ile ve mûsâ leh ile de yapılabilir.
218 - : Vârislerden biri, şeraiti dairesinde terikeden bir mikdar malûm mal üzerine sulh olunca o vârisin vücudu farziyle mesele tashih edilir
.badehu onun sehimleri meselenin tashihinden tarh' edilerek sair vârislerin sehimleri mecmuu, meselenin mahreci kılınır, bedeli sulhden mütebaki
terike, sair vârislere sehimlerine göre verilir, yani : sair vârisler, müsalehün aleyh olan maldaki hissei irsiyyelerine göre hariç kalan vârisin
hisselerine müştereken müstahik olurlar.  Çünkü müsalehün aleyh  olan maî  mukabilinde baki terike mubayaa edilmiş oluyor, bu halde her vâris,
müslaehün aleyhdeki his: sesi nisbetinde hariç kalan vârisin hissesini iştira etmiş sayılır.
Meselâ : bir meyyitin vârisleri zevciyle anasından ve bir de amcasından ibaret olup zevci terikeden bir mikdar mal üzerine müsalehada bulunsa
miras meseleleri şu veçhile olmuş olur.
Görülüyor ki: bu mes'ele- iptida (6) dan tashih edilmiş, sonra bundan' müsalih olan zevcin nısıf hissesi olan (3) tarh edilmekle baki (3) mes'elenin
mahreci olarak kalmış, bundan (2) sehim ümme, (1) sehim de amma verilmiştir. Binaenaleyh mütebaki terike um ile am arasında böyle ikili birli
oîarak taksim edilecektir. Eğer teharüç sahibi olan zevç, mes'elede mevcut gösterilmeyecek olsa idi vârislerin hisseleri tebeddül der, irs ahkâmı
hilâfına hareket edilmiş olurdu. Çünkü o takdirde .mes'ele, üçden edilip bundan bir ümme. iki de amma verilmek lâzım gelirdi ki tamamen makus
bir harekettir.
Kezalik bu meselede üm, terikeden bir mikdar mal üzerine sulh olacak olsa diğerlerinin mes'eleleri şu veçhile olur :
Bu meselede üm gösterilmiyecek olsa, mesele, dörtten yapılarak ikisi vez-ce, ikisi de amma verilmek lâzım gelir ki iki vârisden birinin hissesini
tenkis, diğerini tezyid demektir.
Kezalk bu meselede am, müsalehada bulunacak olsa mesele şu vaziyete girmiş olur.
Bu meselede de am gösterilmiyecek olsa idi, üm farzen ve redden altının nısfını alır, binaenaleyh hissesi artar, zevcin hitsesi tenakus ederdi.
219 - : Teharüç vukuunda terikenin taksimi için müttehaz kaide şudur1 ki, müsalih vâris bir kere mevcut, bir kere de madûm farziyle iki mesele
tanzim edilir, birinci meselede müsalih vârisin sehimleri mahreçten tarh edilip baki ile ikinci mes'elenin mahreci arasında nisbet aranır, mübayenet
bulunursa her bri diğerine zarp edilir, muvafakat bulunursa her birinin vakfı diğerinin vakfına zarp edilir, ve her iki takdirde de mazrup ile
sıralarındaki vârisleri sehimleri de zarp olunur, bu sehimlere göre baki terikeden hisseleri tayin edilmiş olur. Üç misal:
Görülüyor ki müsalih olan zevce mevcud farz edilince (14) den binte (8), ah hebeveyne de (6) sehim düşüyor. Halbuki zevce madum farz edilince
(14) den bint ile ah Hebeveyne yedişer isabet ediyor, binaenaleyh böyle bir hakkın ziyama meydan vermemek için müsalih olan vârisin mevcud farz
edilmesi icab etmektedir.
Görülüyor ki bu misalde müsalih olan vâris, mevcud farz edilse de edilmese de diğer vârislerin hisselerinde bir tebeddül vukua gelmiş oluyor.
Görülüyor ki, bu meselede sahibei teharücün mevcud gösterilip gösterilmemesi üzerine kısmet tebeddül ediyor, çünkü mevcud gösterilince (3-den
ümme (2), amme de (1) sehim düşüyor. Mevcud gösterilmediği takdirde ise iş ber aks oluyor. Binaenaleyh mevcud gösterilmesi icab etmektedir.
220 - : Teharüç, bazanda terikeye dahil olmayan bir mal üzerine vaki olur, bu halde bakılır : eğer bu teharücü, yalnız bir vâris kabul ederse hariç
kalan vârisin hissesine tamamen temellük eder, ve eğer bunu hisseleri müsavi vârisler kabul ederlerse müsalihin hissesine de müsavat üzere müs-
tahik olurlar. Bilâkis hisseleri mütefavit vârisler kabul ederlerse verecekleri mal nisbetinde sulh yapan vârisin hissesine müstahik olmuş bulunurlar.
Bir misal  :
Bu misale nazaran teharüç meselesi yalnız zevce ile bir ibn arasında vuku bulduğundan zevcenin (24) den hissesi olan (3) sehim de bu ibnin hissesi
olan (7) ye ilâve edilmiştir.
Kezalik bir meyyitin vârisleri bir zevcesiyle bir oğlundan bir ae kızından ibaret olup da o&İu ile kızı, aralarında münasafeten müşterek olan bir mal
mukabilinde zevceyi mirasdan hâriç bıraksalar, anın terikeden olan sümün hissesine münasafeten mâlik olurlar, yoksa terikeden alacakları hisseleri
gi bi ikili birli olarak mâlik olmazla-. Çünkü bu bir iştira muamelesidir, müsa lehün aleyh olan mal nasıl ki aralarında münasafeten müşterektir,
hariç ka lan vârisin hissesi de aralarında o veçhile münasafeten müşterek olur. Sureti :
Bu misalde terike, kesre meydan vermemek için (48) den tashih edili yor, bundan ikili birli olarak (28) sehim ibn'e (14) sehim de bint'e verili yor,
zevceye isabet eden (6) sehim de münasefeten ibn ile bint'e verilerek ibn'in sehimi (31), bintin senimi de (17) olmuş oluyor. Zevcenin yirmi dört
senimden üç sehimi bu iki vârise böyle münasameten kabili taksim olmadığı için iki ile zarp edilmiş ve bu iki mezkûr yirmi dört ile de zarp edildiği
için mecmuu 48 olmuştur.
221 - : Yukarıdaki meselelerden anlaşıldığı üzere teharüç, terikeye dahil olup olmayan bir mal mukabilinde yapılmak itibariyle iki kısma
ayrılmıştır. Bir de müsalehün aleyh olan malın cins ve mâhiyeti itibariyle teharüçte şu suretler mutasavverdir :
(1) : Terikenin mecmuu uruzdan ve akarattan veya her ikisinden ibaret bulunur. Eu halde vârislerden biri, kablelkısme kendi hissesi mukabilinde az
olsun çok olsun bir mikdar uruz veya akar veya uruz ile akar üzerine sulh olarak mirasdan çekilebilir. Bu, bir nevi beyi muamelesidir.
 (2) : Terikenin'mecmuu nükuddan, yani : altın ile gümüşden ibaret bulunur. Bu halde vârislerden biri kendi hissesi mukabilinde bir mikdar altın ile
gümüş üzerine sulh yapabilir, alacağı mikdar gerek   hissei   irsiyyesinden az olsun ve gerek olmasın. Çünkü bu iki cinsten her biri diğerine masruf
olacağından riba tahakkuk etmez, şu kadar var ki bedeli sulhun meclisi sulhde kabzı lâzımdır.
(3) : Terikenin mecmuu nükud ile akar ve uruzdan ibaret bulunur. Bu halde yalnız bir mikdar akar ve uruz üzerine veya yalnız akar veya uruz
gerek hissesi    irsiyyeden az alınacak bedel, üzerine    teharüç    şahindir, ı olsun ve gerek çok olsun müsavidir. Mecüsde bedelin kabzı da lâzım de‐
ğildir.
(4) : Terikenin tamamı altından ibaret bulunur. Bu halde gümüş mukabilinde teharüç sahih d ir, mikdar a bakılmaz, yalnız bedeli sulhun rneclisde
kabzı icab eder.
Terikenin tamamı gümüş olup bir mikdar altın üzerine sulh yapıldığı takdirde de hüküm böyledir. Bu suretle olan sulh de beyi hükmündedir, ribaya
meydan verilmemesi için bedelin meclisde kabzı lâzım gelir.
(5) : Terikenin bir mikdarı uruz veya akar veya uruz ile akar* bir mık dan dş altın bulunur. Bu halde altın üzerine teharüç yapılacak olursa be deli



sulh olan altın, bu sulhu yapan vârise terikeden    isabet edecek alta» mikdarından fazla olmalı, ve bu bedel meclisi müsalehada kabz edilmelidir.
Çünkü bu bedel, sulhun bir kısmı altın olan hisseye muadil otur, fazla bir kısmı da uruz ve saireden lâzım gelen hisseye tekabül eder, bu suretle riba
tahakkuk etmez.
Binaenaleyh bu bedel, sulhu yapan vârisin terikedeki altın hissei irsi-yesine müsavi vey# andan az olursa teharüç, sahih olmaz, bu surette altın
yerine gümüş bulunup gümüş mukabilinde teharüç yapıldığı takdirde de hüküm böyledir.
(6) : Terikenin mecmuu  altından ibaret bulunur. Bu halde vereseden biri kendi hissesinden fazla veya noksan altın mukabilinde teharüçte bulu
namaz. Çünkü aksi takdirde riba vücude gelir, belki kendi hissesine tam ve müsavi bir mikdar altın üzerine meclisde kabz etmek şartiyle sulh
yaparak mirasdan çekilebilir.
Terikenin tamamı gümüş olup gümüş mukabilinde teharüç yapıldığı tak dirde de hüküm böyledir.
(7) : Terikenin mecmuu veya bir kısmı düyundan, yani : müteveffanın alacağından ibaret bulunur. Bu halde teharüç, sahih    değildir. Çünkü bu
takdirde vârislerden biri deynden hissesini medyunun gayri olan diğer vâ-
rislere temlik etmiş olur, bunu gerek sarahaten şart etmiş olsun ve gerek olmasın. Bir deyni medyundan başkasına temlik ise caiz değildir.
(8) : Terike düyuna müstağrak bulunur. Bu halde teharüç sahih olamaz. Çünkü terike tamamen medyunlara ait bulunmuş olur.
Terikeye bir mikdar deyn taallûk etse yine o deynin edasından evvel teharüç. sahih değildir. Zira deynin vücudu, terikede tasarrufun cevazına
manidir. Bu, imamı Azama göredir. Fakafc bazı fulcahaya göre bu halde deyn mikdarı ifraz olunur, badehu mütebaki kısımda teharüç caiz olur. Şu

kadar var ki evlâ olan deyn bilfi'I eda olunup badehu mütebaki terike hakkında teharüç tarikine gidilmelidir.      
[32]

                                            
 
Terikelerden  Mefkudlar Namına Hisse Tevkifi 
 
222 - :  Mefkudlara dair bahsi mahsusunda icab    eden tafsilât verilmiştir. Bir mefkudun vefatı zahir veya vefatına usulen hüküm lâhik olmadıkça
malı mirasa konulamaz, kendisi de mefkud bulundukça kimseye vâris olamaz. Fakat ber hayat olduğu takdirde vâris olacağı bir karibi vefat ederse
kendisine aidiyeti muhtemel hisse ihtiyaten    tevkif edilir, bilâhare zuhur ederse kendisine verilir, amma karibinden evvel vefat ettiği tebey-yün
eder veya zuhur etmez de vefatına bilâhare hükm edilir ise namına tevkif edilen hisse, karibinin vefatı zamanındaki vârislerine hisselerine göre
reddedilir. Ancak bu tevkif hususî ikni feraiz bakımından bir kaidei hi-
sabiyyeye tabi olduğundan bu kaide nümuneleriyle gösterilecektir.
223 - : Bir mefkudun karibîerinderi- birisi vefat edince bakılır  :  eğer o mefkud ber hayat olduğu takdirde o karibine münhasıran vâris olup
sairlerini hacbi hırman ile hacb edecek bir halde ise müteveffanın terikesi kamilen mefkud namına tevkif edilir, vaziyeti teayyün edinceye kadar
başkalarına bir şey verilmez. Fakat müteveffanın diğer kariblerini hacbi noksan ile hacb edecek bir halde ise anlara ekal olan hisseleri derhal
verilir, mütebakisi mefkud namına hıfz edilir.
Meselâ bir ölünün ana baba bir kardeşiyle bir de mefkud bir oğlu bulunsa terikesi kamilen oğlu namına tevkif, edilir, kardeşine derhal bir şey
verilmez.
Fakat bir ölünün iki oğlundan ,biri mevcud, diğeri mefkud bulunsa teri-kesinin yarısı mefkud oğlu namına tevkif edilir, diğer yarısı mevcud olan
oğluna derhal verilir.
224 - : Vârisler müteaddid olup içlerinde mefkud bulunduğu takdirde mefkud ber hayat sayılarak diğer vârislere ana göre istihkakları verdir.
bilâhare mefkud zuhur etmezse namına tevkif edilen sehimlerden de hisselerini alırlar. Üç misal :
Görülüyor ki, bu misalde zevce ile ana baba bir kız kardeşin hisseleri tegayyür etmemektedir. Binaenaleyh bu hisseler kendilerine tamamen filhal
verilir. Fakat ananın hissesi mefkudun ber hayat olduğuna göre tegayyür ettiğinden 'kendisine iki ekalli olan (2) sehirn filhal verilir, diğer iki sehim
de mefkud için tevkif edilir, bilâhare mefkud zuhur ederse bu iki senimi alır, zuhur etmezse bu iki sehim de anaya verilir.
Görülüyor ki. bu misalde de vârislerden her birinin hissesi mefkudun ber hayat olmasına nazaran eksilmiş bulunuyor ve birinci mesele ile ikinci
mesele arasında muvafakat bissüdüs bulunduğundan birinci meselenin südü su olan (4) ikinci meselenin tashihi olan (6) ile zarp edilmekle her iki
meselenin mahreci (24) olmuştur. Birinci meselede mefkud ber hayat sayıldığından kendisine rubu' hisse ifraz edilmiş, mütebaki vârislerin hisseleri
birer ikişer nisbetinde azalmıştır, ikinci meselede İse mefkud ber hayat sayılmadığından kendisine hisse ayrılmamış, sair vârislerin hisseleri
artmıştır. Aradaki fark ise (6) sehimdir, işte tevkif olunacak mikdar da bundan ibarettir. Mefkudun vefatı tahakkuk edince bu altıdan ikişer seh'im
iki oğu-la, birer sehim de iki kıza reddedilir.
Görülüyor ki, bu misalde de iki mesele yapılmış ve aralarında müba-yenet olduğundan biribirine zarp edilerek ikisinin de mahreci (56) olmuştur.
Bu elli altıdan mefkud ber hayat farz edildiğine nazaran zevce (28), ana baba bir iki kız kardeşe (14) sehim İsabet etmiştir. Mefkud, Ölü farz
edildiği takdire göre de elli altıdan (24) sehim zevce, on altışardan (32) sehim de ana baba bir iki kız kardeşe aid bulunmuş, bu vârislere az olan
hisseleri verilerek mefkud namına da binnetice (18) sehim tevkif edilmiştir ki dördü, zevcin (28) hissesindendir. Binaenaleyh mefkud eğer ölü
zuhur ederse zevce (24) hissesini zaten tamam almış olacağından tevkif edilen (18) hisse tamame niki kız kardeşe verilerek sehimleri (32) ye iblâğ
edilir. Fakat mefkud, ber hayat olarak zuhur ederse mevkuf bulunan on sekiz senimden dördü zevce verilerek hissesi (28) e iblâğ edilir, baki (14)

de mef-kuda verilir. 
[33]

 
Esirlerin Vâris Ve Mevrus Olup Olamamaları 
 
225 - : Esir olan bir müslim, hayatı malûm olup islâmiyette devam ettikçe hem vâris hem de mevrus olur, hakkında her veçhile islâm ahkâmı
cereyan eder, zevcesi boş olmaz.
Amma müslim bir esirin hayat ve mematı, dininde sebat edip etmediği meçhul olursa hakkında tamamiyle mefkud ahkâmı cereyan eder, hali
hakikaten veya hükmen teayyün edinceye kadar ne malı taksim edilir, ne de zevcesi boş olur.
226  - : Esir olan bir müslim, dini islâmdan ayrılırsa hakkında mür-ted hükmü cari olur, dari islâmda mürted olup da dari harbe iltihak eden bir şahıs



ile dari harbde irtidad eden bir şahıs arasında fark yoktur.
Binaenaleyh irtidad eden erkek bir esirin müslim iken kazanmış olduğu nah, müslim olan vârislerine aid olur, mürted iken dari islâmda kazanmış
jlduğu malı da beytülmâle vaz olunur. Bu, İmamı Azama göredir. îmamey-ıe göre ise mürted, İslama rücua mecbur olacağından vârisleri hakkında
lükmen müslim farz edilir, irtidadından evvel veya sonra dari islâmda kazanmış olduğu malı müslim olan vârislerine taksim edilir, fakat bir mür-
teddin memaliki ecnebiyyeye iltihakından sonra kazanmış olduğu mallar, feyi' ve ganaimden^ madud olmakla bilittifak vârislerine ait olmaz, elde
edilirse beytülmâle vaz olunur.
îrtidad eden esir, bir müslüman kadını olduğu takdirde ise gerek hali riddetindeki ve gerek hali islâmındaki malı, eimmei hanefiyyeye göre bilâ hilaf
müslim olan vârislerine aid bulunur. Çünkü mürteddenin irtidadiyle ismeti nefsi zail olmadığı gibi malının ismeti de zail olmaz. Şu kadar var ki
irtidadiyle zevcinden bainen jmutallâka olunca zevci kendisine vâris olamaz. Nitekim mürted ve mürtedde de hiç bir kimseye vâris olamazlar.
227 - : Bir müslim esirin dari harbde irtidad etmiş olduğunu vârisleri İddia ve iki âdil şahid ile isbat ederlerse hâkim, zevcesinin tefrikine ve
malının taksimine hükm eder: Bilâhare gelib de riddetim inkâr etse bu, rücu sayılırsa da bununla sabık hüküm, nakz edilmez ve akid tecdid
edilmedikçe zevcesi kendisine iade edilemez. Şu kadar var ki vârislerinin ellerinde aynen mevcud olan malını istirdad edebilir.
Şayed şahidler dinlenip de henüz hüküm verilmeden gelerek riddetini inkâr eylese malı kendisine tamamen  iade edilir, gerek hakikaten riddet etmiş
olsun ve gerek olmasın.  Bu halde müdebbirlerinin veya ümmehatı evlâdının ıtklarına da hükm edilemez. Çünkü bu ıtk, mevt ile sabit olur. rid det
ise hâkimin kazasma iktiran etmedikçe mevt hükmünde değildir. Fakat hâkim, şahitleri tezkiye edip de adaletleri zahir olunca zevcesinin tefrikine

hükm eder, çünkü bu tefrik, nefsi riddet ile sabit olan bir hükümdür. Mefkud ve irtidad bahislerine de müracaat!.. 
[34]

 
Haml İçin Terikeden  Hisse İfrazı 
 
228  - : Hami, yani : rahmi maderde bulunan çocuk, hayatı takdiriyye ile ber hayat sayılır.
Binaenaleyh vâris olmak salâhiyetini haizdir.
229  - : Bir hamlin mirasa istihkakı için iki şart vardır : Birincisi, mü-verrisinin mevti zamanında rahmi mâderde mevcut     bulunmuş olmalıdır.
ikincisi de velâdeti zamanında ber hayat bulunmalıdır.
Bir hamlin zamanı velâdetinde ber hayat olduğu, bağırması, ağlaması, aksırması, gülmesi, bir uzvunu kımıldatması gibi hayat alâmetlerinden bir
şeyin zuhuriyle malûm olur.
(imam Şafiîye ve imam Mâlikden bir rivayete göre de sukut eden bir hami, harekette, teneffüsde bulunsa veya aksırsa hem vâris, hem de mü-verris
olabilir, imam Ahmede göre ise bunlar kâfi değildir, istihlâl ile ne vâris ve ne de müverris olabilir, -bir kerre olsun -süt emmesi lâzımdır.)
230 - : Bir hami, tevellüdü ânında hayat alâmeti ibraz eder de badehu vefat eylerse bakılır : Eğer vücudunun kısmı ekalli çıkıp kısmı âzami içeride
iken ölmüş bulunursa tamamen ölü sayılır, vâris olamaz. Çünkü ekser için hükmü kül vardır.
Fakat vücudunun kısmı âzami çıktıktan sonra ölecek olursa tamamen ber hayat doğmuş sayılarak vâris olur.
231 - :  Hamlin vücudunun kısmı ekalliyle  kısmı âzamim tayin hususunda bir kaide vardır. Şöyle ki : eğer kocuk müstakim olarak evvelâ başı
çıkarsa göğsüne itibar olunur. Hayatta iken göğsü tamamen çıkmış olunca diri olarak doğmuş sayılır, bundan ekalle itibar olunmaz. Ve eğer makûs
olarak evvelâ ayaklan gelirse göbeğine itibar olunur, daha ber hayat iken göbeği dışarı çıkmış olunca tamamen diri doğmuş hükmünde olur, amma
daha göbeği tamamen çıkmadan ölürse meyyit sayılır.
232 - : Hamlin vâris olması için ber hayat bulunması, binefsihi infisal etmesine göredir. Başka bir sebeple infisal ederse her halde vâris olur, velev
ki meyyit olarak sukut etsin. Binaenaleyh gebe bir kadının döğüîmesi sebebiyle ölü olarak düşüreceği bir hami, vâris olur. Çünkü bu hamlinden
dolayı dâribe «gurre» namiyle bir zaman lâzım gelecektir, cinayetten dolayı zamanın şer'an vücubi ise o cinayetin bir zî hayat hakkında işlenmiş
olmasına göredir, bu halde cenin, zi hayat hükmünde bulunmuş olduğundan vâris olması icab eder.
233 - : Hami müddetine dair tafsilât, neseb bahsinde geçmiştir. Ancak vâris olabilecek hamiler hakkında burada şunu kayd edelim ki, iki ihtimal
vardır : Birincisi, hami, ölmüş bir kimseden olur, yani : vefatında ya zevcesi veya ümmi veledi gebe bulunur. İkincisi de hami, ölmüş bir kimsenin
kariblerinden birinden, meselâ : babasından, kardeşinden veya amcasından olur. Bunların müddet itibariyle hükümleri mütefevittir.
Şöyle ki : hami, ölüden olursa tarihi vefatı- m itibaren müddeti hamlin 'haddi âzami geçmeden tevellüd ederse bakılır : eğer zevce veya ümmi'
veled. iddetin, inkızasını -bu inkızaya müsaid bir zaman geçdikten sonra -ikrar etmemiş ise bu hami. Ölüye ve ölünün kariblerine vâris olur. Çünkü
mevt zamanında bu hamlin mevcud olduğuna hükm edilir.
Fakat zevce veya ümmi veled, hami müddeti içinde iddetin inkızası tasavvur olunabilecek bir- zaman geçtikten sonra iddetin inkızasını ikrar etmiş
de badehu vaz'ı hami eylemiş olursa hamlin nesebi ölüden sabit olamı-yacağından ana ve anın kariblerine vâris olamaz.
Kezalik hami, meyyitin zevcesinden veya ümmi veledinden olub da tarihi mevtten itibaren hami müddetinin haddi âzami geçtikten sonra tevellüd
ederse yine meyyitten nesebi sabit olamacağmdan meyyite ve akrıbasma vâris olamaz. Bu haddi âzamin hanefiyyece iki sene olduğu evvelce beyan
olunmuşdur.
Maahaza bu hüküm, baliğ olan kadınlar hakkındadır. Müteveffa anha olan bir zevce, mürahika olduğu takdirde on ay ile on günden az bir müddette
doğuracağı çocuğun nesebi ve veraseti sabit olursa da bu müddetten sonra doğuracağı çocuğun nesebi müteveffa zevcinden sabit olmayacağından
irse istihkakı da sabit olmaz.
Hami, meyyitin gayrisinden olduğu surete gelince bunda da bakılır, eğer vefat tarihinden itibaren altı ayda daha az bir müddette tevellüd ederse
yine vâris olur, çünkü bu müddete göre mevt zamanında rahmi mâder-de mevcudiyeti muhakkakdır.
Fakat hâmil olan kadın ile zevci arasında nikâh kaim iken hami. altı aydan ziyade bir müddette tevellüd ederse vâris olamaz. Zira bu takdire .
nazaran mevt zamanmda rahmi mâderde mevcut olduğu katiyyetle malûm değildir, ulukun badelvefat vaki olmuş olması muhtemeldir, nesebi her
halde sabit olacağından vefat zamanında mevcud addedilmesi için bir zaruret de yoktur.
Halbuki gebe olan kadın ile zevci arasında nikâh kaim olmavm veya talâk sebebiyle iftirak vuku bulur da bu. iftirakdan itibaren iki sene geçmeden
hami tevellüd ederse vâris olur. Çünkü nesebinin sübutü için bu müddet, muteberdir, bu bir zarurete müstenittir, neseb sabit olunca ana te-bean irse



istihkak da sabit olmuş olur.
234 - : Bir kimse vefat edib de kendisine vâris olacak bir hami terk edince bakılır : eğer bu hami, ber hayat doğduğu takdirde kendisinin teri-kesine
kamilen müstahik olacak ise terike kamilen anın namına tevkif edilir, bundan başkalarına bir şey verilmez.
Kezalik hami, gerek erkek olsun ve gerek olmasın anınla beraber hissesi tebeddül etmiyecek bir vâris bulunursa terikeden o vârisin hissesi derhal
verilip mütebakisi hami namına tevkif olunur. Fakat hami, ber hayat doğduğu halde kendisiyle beraber başkaları da vâris olup hisseleri hamlin zü-
kûret ve ünusetine göre tebedül edecek olursa bu hami namına bir erkek ile bir kız hissesinden hangisi daha ziyade olacak olsa o kadar hisse hıfz
olunur, bakisi sair vârisler arasında taksim edilir, şu kadar var ki hamlin birden ziyade olması ihtimaline mebni bu vârislerden hâkim, kefil alır.
Meselâ : bir ölünün vârisi dayisiyle lieb erkek veya kız kardeşi olacak bir hamiden ibaret bulunsa bütün terikesi bu hami namına tevkif edilir,
bundan dayısına filhal bir şey verilmez. Çünkü hami, diri olarak doğunca teri-keye kamilen müstahik olacaktır.
Kezalik : ölünün vârisleri bir zevcesiyle bir de zevcesinin hamlinden ibaret bulunsa zevcesine terikesinin sekizde biri verilir, mütebakisi hami
namına hıfz olunur. Çünkü doğunca terikenin sekizde yedisine müstahik olacaktır, gerek erkek olsun ve gerek olmasın.
Fakat ölünün vârisleri böyle bir hami ile zevcesinden ve iki oğlundan ibaret bulunsa terikesi usulen (24) den tashih edilip bundan (3) senim
zevceye, yedişerden (14) senim iki oğuİa verilir. (7) sehim de hami namına tevkif edilir. İleride erkek olarak hayyen doğarsa bu yedi sehimi alır,
kız olarak doğarsa aradaki fark iki oğula reddedilir, ölü olarak doğarsa bu yedi sehim de münasafeten iki oğula aid olur.
Bu mesele, îmam Ebu Yusüfden muhtar olan rivayete göredir, müfta bih olan da budur. Çünkü galibi ahvale nazaran bir batında bir hamiden fazla
bulunmaz.
Fakat imamı Azama göre hami namına dört erkek nasibi ile dört kız nasibinden hangisi ziyade ise ihtiyaten o mikdar tevkif olunur. îmam Mu-
hammedden bir rivayette üç erkek nasibi ile üç kız nasibinden hangisi daha ziyade ise o kadar tevkif edilir.
İmam Ebu Yusuf ile îmam Muhammedden diğer bir rivayete göre de iki erkek ile iki kız hissesinden hangisi ziyade ise o hıfz olunur. Çünkü bir
batında iki çocuğun bulunması nâdir değildir.
(îbnül'mübarek ile imam Mâlikin ve îmam Şafiînin bu hususda mezheb-Ieri, imamı Azama kavli veçhiledir.
îmam Ahmede göre iki erkek ile iki kadından hangisinin hissesi ziyade ise o ziyade mikdar tevkif edilir.)
235 - : Hamlin tevellüd müdeti karib olsun olmasın, sabık beyanat veçhile terikenin taksim ve tevkifi iltizam olunur. Ancak Semerkand ulemasının
fetvalarına nazaran eğer hamlin velâdeti karib ise terike hiç taksim edilmez, velâdete intizar olunur, fakat karib değilse sair vârisleri mutazarrır
etmemek için terike taksim edilir.
Velâdetin karib sayılıp sayılmaması hususunda da âdeta itibar olunur, bazı zevata göre bir aydan az bir müddet, karib sayılır.
(Malikilerin bir kavline nazaran hami bulunursa terikenin taksimi tehir edilir, çünkü hamlin vâris olup olmayacağı meşkûkdür, meşhur olan kavi de
budur. Fakat ezher olan kavle göre vârisler talib olursa terike taksim edilir, kendilerine az olan sehimleri verilir, Eşheb de buna kaildir.)
(îmam Şafiîye göre de hamlin teaddüdü ile hisseleri tebeddül etmiye-cek olan vârislerin hisseleri verilir, diğer vârislerin hisseleri velâdet zamanına
kadar tevkif edilip kendilerine verilmez, ölünün zevcesiyle oğulları ve kardeşleri, gibi.)   
(Hanbelî fukahasma göre de vâris olacak bir hami bulunursa terikenin taksimi tevkif olunur, meğer ki sair vârisler taksim talebinde bulunsunlar.)
236 - : Vârisler arasında hami bulunduğu takdirde sehimlerini tayin için biri müzekker, biri müennes, biri de meyyit farziyle üç mesele tanzim edilir,
bu üç meselenin tashihleri arasında muvafakat bulunursa birinci ile ikinci birbirinin vafkiyle, üçüncü ile ikinci de yine biribirinin vafkiyle zarp .
olunur. Ve eğermübayenet bulunursa biri diğerinin mecmuiyle zarp olunur, badehu müzekker farziyle yapılan meseledeki vârislerin hisseleri,
müennes farziyle yapılan meselenin vafkma veya mecmuuna zarb edilir, müennes farziyle yapılan meseledeki vârislerin hisseleri de müzekker
farziyle yapılan meselenin vafkına veya mecmuuna zarp olunur.
Kezalik meyyit farziyle yapılan meseledeki vârislerin hisseleri ikinci meselenin vafkma veya mecmuuna zarp edilir, diğer iki meseledeki hisseler
de üçüncü meselenin vafkına veya mecmuuna zarp olunur, bu üç meselede her vârisin aldığı hisselerin ekalli, kat'iyyen malûm olduğundan
kendilerine bu ekal hisseler verilir, üç meseledeki hisseler arasındaki fazla mikdar "ise ve-îâdetin vukuiyle iştibahın zevaline kadar tevkif edilir,
velâdetin mahiyetine göre hareket edilir, hami namına fazla bir şey tevkif edilmiş olunca bu da sair vârislere muayyen nisbetler dairesinde tekrar
tevzi olunur. Bir misal :
Görülüyor ki bu misalde hami mevcud ve müzekker farz edilsin, edilmesin zevcenin hissesi (72) de (9) dan ibarettir. Binaenaleyh bu hisse
kendisine derhal verilir. Baba ile kıza gelince hami müzekker farz edilince babanın hissesi (72) de (12), kızın hissesi de (17) dir. Mütebaki (34) de
hamie aitir.
Bilâkis hami müennes farz edilince babanın hissesi (15), kızın hisssesi (24). hamle ait olan da (24) dür.
Hami, meyyit farz edildiği takdirde ise babanın hissesi (27), kızın hissesi de (36) dır. Bu halde bu hisselerin ekalli olmak üzere filhaî babaya (12),
kıza da (17) hisse verilir, mütebaki hisseler tevkif olunur. Bilâhare hami erkek zuhur ederse her vâris hakkını tamamen almış olur. Dişi zuhur ederse
baba ile kıza ikinci meselede görülen farzlar verilir. Yani : evvelce almış oldukları sehimler bu mikdarda iblâğ edilir. Meyyit zuhur ettiği takdirde
ise mevkuf hisseler üçüncü mesele veçhile baba üe kıza tevzi olunur.
Bu meselede mevkuf bulunan sehimler ile teslim edilen» sehimler şu veçhile hülâsa edilir :
Görülüyor ki, bu misalde hamlin, dişi. farz edilmesi hissesinin daha ziyade olmasını icab edecektir. Çünkü hami, erkek farz edilince asabadan olarak
(24) den (4) sehime müstahik olacaktır, zevç ile ananın hisseleri ise artacaktır. Dişi farz edildiği takdirde ise terikeden nısıf hisseye müstahik olup
(24) den avliyye tarikiyle (9) sehim alacak, zevç ile ananın hisseleir azalacaktır. Binaenaleyh bu meselede zevce (9), anaya (6) se him verilip hami
için de (9) sehim tevkif etmek icap eder. Bilâhare meyyit olarak zuhur ederse bu dokuzun üçü zevce, altısı da anaya reddedilerek hisseleri (12) ye
iblâğ olunur.
Bu misale nazaran da hamlin erkek farz edilmesi, fazla sehim. tevkifini icab ettiğinden ona göre hami namına (24) den (14) sehim tevkif edilir. Bu
halde ah lehüma sakıt olacağından ona filhal sehim verilmez. Bilâhare hami kız olarak zuhur ederse kendisine (8) sehim. ah lehâmaya da (5) sehim,
(1) sehim de kıza reddedilir.
Bilâkis hami, meyyit olarak infisal ederse namına tevkif edilen on dört senimin dokuzu ah lehümaya, beşi de kıza reddedilir. Zevcenin üç sehimi ise
her üç ihtimale göre sabit olduğundan kendisine filhal verilir.



237 - : Aşağıdaki meselede hami. gayri muhtar olan kavle göre bir kerre dört oğul, bir kerre de dört kız farz edilerek ana göre tashih edilmiştir.
Görülüyor ki, bu misalde de meseleler (21600) den tashih edilmiş, bundan her üç meselede zevceye (2700) sehim isabet etmiş olmakla bunun
kendisine filhal verilmesi icab eder. Ana ile kıza gelince hami dört ibn farz edilince namlarına (13600) sehim tevkif edilmek lâzım gelmiştir. Bu
halde anaya (3600), kıza da (1700) sehim isabet eder ki bunların müstahik oldukları en az hisse olduğundan kendilerine filhal verilmesi icap eder.
Bilâhare hami dört kız zuhur ederse kendilerine tevkif edilen sehimlerden cem'an (12096) sehim verilip mütebaki (1504) sehimden (180) sehim
anaya, (1324) sehim de kıza reddedilmek iktiza eder.
Hami, ölü zuhur ettiği takdirde ise mevkuf bulunan (13600) sehimden (1125) sehim' anaya (12475) sehim de kıza reddedilmek lâzım gelir.
Bu misalde dört oğul farz edilen hami, bir oğul olarak doğarsa zevce ile ana zaten sehimlerini almış olacaklarından mütebaki kıza verilen (1700)
sehim ile dört oğul namına tevkif edilen (13600) sehim ki cem'an- (15300) eder, ikili birli olarak kız ile oğlan arasında taksim edilir, kız evvelce
(1700) sehim almış olduğundan kendisine (34Ö0) sehim daha reddedilir, baki (10200) sehim de oğlana aid olur.
Bilâkis hami. bir kız olarak tevellüd ederse zevce sehimlerini yine tamamen almış olacağı cihetle hami namına tevkif edilen (13600) sehimden

anaya (180), kıza da (5860) sehim daha verilir, baki (7560) sehim de hamle aid olmuş olur. 
[35]

 
Hünsayı   Müşkilin Tevarüsü 
 
238 - : İnsanlar, ya erkek veya dişi olmak üzere iki. sınıf dır, bunların üçüncü bir sınıfı yoktur, ancak bazı insanlarda hem erkek hem de kadın âleti
bulunur, bazı insanlarda da bunların ikisi de bulunmayıp göbeklerinden galiz bevle benzer bir şey ifraz ederler, işte bu gibi insanlar hüsnâ namını
alırlar,  bunların erkek veya dişi oldukları taayyün ederse ana göre irse müstahik olurlar, fakat teayyün etmezse «hünsayı müşkil» namiyle
haklarında aşağıdaki hükümler cereyan eder.
239 - : Bir insanın hünsâ olması, ya iki âletinin içtimamdan veya her iki âletin fikdamndan ileri geldiğine nazaran hünsalarda iki hal mutasavverdir.
Şöyle ki  : bir hünsâda iki âlet de mefkud olunca kendisinde sakal veya memenin zuhuriyle iştibah zail olarak vaziyeti teayyün eder. îki âlet de
mevcut olunca bevl mahalli hakem kılınır, eğer erkeklik aletiyle bevl ediyorsa erkek sayılır, kadınlık aletiyle bevl ediyorsa kadın olduğuna hükm
edilir, diğer âlet, zaid bir uzuv bulunmuş olur. Ve eğer İki âletten de bevl ediyor ise bevlin ilk çıktığı âlete itibar olunur, diğerine itibar olunmaz. İki
âlette bir anda t evi ediyor ise kendisinden ziyade bevl çıkan âlete göre hüküm verilir. Bu Imameyne göredir, imamı Âzam bu son hal hakkında
sükûtu ihtiyar etmiştir.
iki âletten müsavi miktarda bevl çıktığı    takdirde ise İmamı Azama göre diğer alâmetlerin zuhuruna intizar edilir. Şöyle ki : bulûğ çağında
erkekleri gibi ihtilâm olursa veya erkekler gibi mücameat ederse veya sakalı çıkarsa erkek olduğuna hükm edilir. Bilâkis kadınlar gibi hayiz
görürse, kadınlar gibi memesi kabarıp zuhur ederse, memesinden süt inerse veya kadınlar gibi gebe kahrsa, kadınlar gibi mücameat olunursa kadın
olduğuna hükm olunur. Bu son hususda da îmameyn sükûtu iltizam etmişlerdir.
240 - : Hünsanın ricale veya nisa'ya meyletmesi veya ihtilâm olması veya hayiz görmesi gibi hafî olan hususlarda sözü muteberdir, bununla da
vaziyeti teayyün eder. Hattâ bilâhare bu sözünden dönse de muteber olmaz, meğer ki sözünün hilafı zahir olsun, erkek olduğunu iddia ettiği halde
çocuk doğurması gibi.
241 -  :  Hünsayı müşkil olup hali tebeyyün etmeyen bir şahıs, müverri-sinin vefatından kendisinden mukaddem    başka vâris bulunmazsa terikesi
müstakillen kendisineait olur, fakat kendisiyle beraber başka vâris de bulunursa Esveül'haleyne göre mirasa   müstahik olur, yani : bir kere erkek,
bir kere de kadın farz olunur, hangi farza göre az miras alması lâzım gelirse ana göre kendisini hisse verilir, şayet iki halden birine    nazaran vâris
olmayacak ise kendisine hiç bir şey verilmez.-
Meselâ : bir müteveffanın vârisleri bir oğliyle bir kızından bir de hün-saâyı müşkil bulunan bir çoğundan ibret bulunsa bu hünsaya bir kız sehimi
verilir, çünkü bundan ziyade istihakı meşkûk, bu sehime istihakı İse müte-yakkendir.
Kezalik bir müteveffanın vârisleri zevciyle ana baba bir kız kardeşi ve baba bir kardeşi bulunan bir hünsayı müşkilden ibaret olsa bu hünsaya erkek
farziyle hisse verilmez. Çünkü anın hakkında esveül'haleyn erkek farz edilmesidir, eğer kız farz edilse hisseye müshahik olacaktır, halbuki kız
olduğu meşkûkdür, hisseye -naüiyet ise irse istihakm yakinen malûm olmasına vabestedir.
Bu gibi meseleler, şu suretle tasvir edilir :
Görülüyor ki, birinci surette iki mesele tashihleri arasında rnübayenet bulunmakla aralarındaki nisbet malûm olmak İçin her biri diğerine tamamen
zarp edilmiştir. Eğer aralarında muvafakat bulunsa idi, vafkleri zarp edilirdi. Bu zarp neticesinde erkek farz edilen hünsaya (42) hisseden (12) hisse,
kız farz edilince de (7) hisse isabet etmektedir. Binaenaleyh kendisine ekallünnasibeyn (7) hisse verilir.
İkinci surette ise hünsâ, erkek farz edilince hiç bir hisseye müstahik olmuyor, yani : asabadan olacakları için mahreci meselede kendisiyle
hizasındaki kıza verilecek baki bir- şey kalmıyor, kız farz edilince (195) hisseden (13) hisseye müstahik oluyor, sülüsam tekmil için südüs hisseye
hizasındaki kız ile beraber müstahik oluyor. Halbuki kız olması meşkûkdür. Şek ise tevarüse manidir. Binaenaleyh kendilerine bir şey verilmez.
Bu meseleler, Hanefiyyenin muhtar olan kavline göredir, müfta bin olan da budur.
242 - : Şa'bîye göre hünsayı müşkile erkek ve kadın farz edilmelerine göre müstahik olacağı iki nasibin nısfı verilir. Şöyle ki : böyle bir hünsâ
kendisine çok kere erkek sehimi verilmesini, sair vârisler de kadın senimi verilmesini arzu edeceğinden aralarında münazaa zuhur edebilir, bir
tarafı tercihe ise medar yokdur. Binaenaleyh münazaaya meydan vermemek için hünsâ bir kere erkek, bir kere de kadın farz edilir, bu iki hâle göre
alacaSı sehimler cem edilir, kendisine bunların yansı verilir.
Maahazâ Şa'bînin bu kavlini tahriç hususunda imameyn ihtilâf etmişlerdir.
Şöyle ki : bir meyyitin veraseti meselâ : bir oğlu ile bir kızına bir 4e hünsâ bulunan bir çocuğuna münhasır olsa İmam Ebu Vusüfe göre oğula iki,
kıza bir sehim verilir, hünsâya da üç sehimin yansı olan bir buçuk senim verilir ki. mecmuu dört buçuk sehim eder, kesre meydan vermemek için
bu sehimîer iki ile zarp edilerek hâsıl olan (9) dan (4) sehim oğula, (2) sehim kıza, (3) sehim de hünsaya isabet eder. Sureti : îmam Muhammede
göre ise bu meselede hünsâ, erkek farziyle terikenin beşte ikisi 2/5, kız farziyle de dörtte biri 1/4 isabet eder. Bu iki nasib kendisine verilir, bu nısıf,
iki hâle nazaran beşde bir ile, sekizde bir eder.



Binaenaleyh "mesele, kırkdan tashih edilir, sonra bu tashih ile zükûret ve önûsetten ibaret olan iki hali zarp edilerek hâsıl olan kırkdan vârislerin
sehimleri alel'usul zarp ile tayin edilir. Sureti :
Görülüyor ki, bu meselede hünsaya erkek farziyle (16), kız farziyle (10) sehim düşüyor, sonra bunlar cem edilerek kendisine nısfı olan (13) sehim
veriliyor. îki tahriç arasındaki fark da isabet eden sehimlerin mukayesesinden anlaşılmaktadır, imam Ebu Yusüfe göre hünsâ, bu meselede
terikenin sülüsünü, îmam Muhammede göre ise sülüsden biraz noksanını almış oluyor.
Şa'bînin bu kavli, bir şahisda. iki zıd sıfatın içtimai gibi bir mehali mu-tazammın olduğundan kabul edilmemişdir.
243 - : Hünsayı müşkil henüz sagir ise kendisine ehassi nasibeyn verilip terikenin bakisi diğer vârislere derhal tevzi edilirse de bu vârislerden
ihtiyaten kefil alınır, bilâhare bulûğ ile hali tebeyyün eder de aldığı sehim haline muvafık bulunursa febiha, muvafık bulunmadığı takdirde noksan
almış olduğu mikdarı diğer vârislerden veya kefillerinden ahz eder. Fakat bazı fukahaya göre aradaki fark mikdarı mal, hamide olduğu gibi tevkif
edilir, filhal hiç birine verilmez, muahharan tebeyyün edecek hâle göre hareket olunur.                                                         N
(Malikîlere göre de hünsayı müşkil iki muhtelif bakımdan irs alacağı takdirde kendisine bir erkek nasibiyle bir kadın nasibinin nısıfları verilir, yani
bu iki nasib cem edilerek mecmuunun yarısı ita olunur.)
(İmam Safi iye göre de hünsâ ile sair vârisler hakkında mefkud ile hamide olduğu gibi hal münkeşif oluncaya kadar ehassi takdireyne göre muamele
yapılır.
Binaenaleyh bir müteveffa meselâ : liebeveyn bir erkek kardeşiyle bir de hünsâ bulunan bir çocuğunu terk etse bu erkek kardeşe bir şey verilmez,
hünsaya da terikenin yalnız nısfı verilir, çünkü onun için ehassi tak-direyn kız olmasıdır. Terikenin mütebaki nısfı da hâlin tavazzuhuna kadar tevkif
olunur. Bilâhare hünsânm erkek olduğu tebeyyün ederse bu nısıf da kendisine verilir, fakat kız olduğu anlaşılırsa bu nısıf, asabadan olmak üzere

iiebeveyn erkek kardeşe ait olur.) 
[36]

 
Ceddi Sahihin Liebeveyn Veya Lieb Kardeşler İle Muka Sem Esi 
 
244 - :  Ced ile benül'ahyafm, yani ana bir erkek ve kız kardeşlerin sukut edeceğinde ve ced hissesinin südüsden noksan olmayacağında müçtc-
hidlerin ittifakı vardır. Ancak ced ile benül'âyan ve benül'allât, yani beveyn veya lieb kardeşler içtima edince bu kardeşlerin mirasa müstahik olup
olmayacaklarında ve müstahik oldukları takdirde ceddin alacağı sehim-ler medarında beyne'müçtehidin ihtilâf vaki olmuştur.
Mezhebi muhtara göre ced ile içtima eden bilûmum kardeşler sakıt olurîar, mirasa müstahik olmazlar, çünkü ced, baba bulunmadığı takdirde
alel'ekser baba makanuna kaim olur, hakkında baba ahkâmı cereyan eder.
Hazreti Ebu Bekir ile ana tabi olan îbni Abbas, îbni Zübeyr, îbni Ömer. Huzeyfe, Ebu Seidil'hudrî gibi eshabı kiramın ve Hazreti Aişenİn mezheb-
leri bu veçhiledir, imamı Âzam İle Şüreyh, Ata, Urvetübnüz'zübeyr, Ömer ibni Abdil'aziz, Hasan, îbni Şîrîn bu mezhebi ihtiyar etmişlerdir. Müftâ
bih olan da budur, nitekim evvelce de beyan olunmuştur.
Fakat Hazreti Ali ile ibni Mesuda ve Zeyd ibni Sabite göre benül'â'yan veya benül'allât veya her ikisi ced ile içtima edince ced ile sakıt olmazlar,
çünkü ced, min cihetin babaya müşabih ise de min cihetin kardeşe müşabihtir, hakkında bazan kardeş ahkâmı cari olur, îmameyn ile İmam Mâlik
ve imam Şafiî de bu mezhebi ihtiyar etmişlerdir. Şu kadar var ki, bu haî-lerde ceddin alacağı sehimîerin mikdarında ihtilâf vardır. Bu cihetle bu hu-
susda Hazreti Ebu Bekirin mezhebinden başka başlıca üç rnezheb daha vardır, bu üç mezheb sırasiyîe yazılmıştır.
245 - : Birinci mezheb, Hazreti Aliye aiddir. Bu mezheb şöylece hülâsa edilmektedir :
Evvelâ : ceddin hissesi südüsden noksan olmaz ise erkek kardeşler ile mukasemede bulunurlar, yani : ced de bir erkek kardeş sayılarak alacakları
sehimîeri aralarında müsavat üzere taksim ederler. Fakat südüsden tenakus ederse kendisine südüs verilir. Velhâsıl ceddin hakkında hangisi
hayırlısı ise o iltizam olunur, nasibi südüsden noksan olamaz. Uç misal :
Görülüyor ki. bu misalde ced için mukaseme, südüsden hayırlıdır, çünkü mukaseme suretinde (12) de (4) sehim, südüs suretinde ise (12) de (2)
sehim almış oluyor. Bu nisbeti gösterme için iki mesele yapılmış, birinin vafkı olan dört diğerine zarp edilmiş, diğerinin vafkı ise bir olup zarbından
bir eser hâsıl olamiyacağı cihetle anın zarbı terk olunmuş, her İki mes'ele-nin müşterek mahreci on iki olmuş, ve mezkûr 4 vafkiyle hizasındaki
vârislerin sehimîeri de ayrıca zarp edilmiştir.
Bu misalde ced için südüs ile mukaseme müsavidir. Çünkü her iki hal, de de terikenin altıda birine müstahik olacaktır.
Bu üçüncü misalde de ced için südüs, mukasemeden hayırlıdır. Çünkü mukaseme suretinde yedide bir hisse alacaktır.
Saniyen : ced ile benül'âyan ve benüTallât içtima edince mukasemede benüTallâta itibar olunmaz, onlar sakıt bulunurlar. İki misal :
Görülüyor ki, bu iki meselede lieb kardeşlerin hiç tesirleri ve hisseleri yoktur. Ced hakkında birinci meselede mukaseme, ikinci meselede de südüs
hayırlı bulunmuştur. Binaenaleyh kendisine o veçhile hisse verilir.
Sâlisen : ced ile beraber yalnız liebeveyn veya kız kardeşler bulunursa bunlar asaba olmayıp sahibei farz olurlar. Bir misal :
246 - : îkinci mezheb, Ibni Mesud Hazretlerine aittir. Bu mezhep. de şu veçhiledir.
Evvelâ : ceddin hissesi sülüsden noksan olmadığı takdirde kardeşler ile beraber mukaseme ederler, mukaseme halinde sülüsden tenakus ederse
kendisine sülüs verilir, bakisi de kardeşlere aid olur. İki misal :
Saniyen - : Ced ile beraber benül'âyan ve benül'allât içtima edince benürallâta itibar olunmaz. Nitekim Hazretİ Alinin mezhebi de böyledir. Bir
Salken - : CtKİ ile beraber yalnız kız kardeşler bulunursa bunlar asaba olmayıp sahibei farz olarak vâris olurlar. Bu husus da Hazreti Alinin
mezhebi gibidir. Bir misal :
 247 - : Üçüncü mezheb, Zeyd ibni Sabit Hazretlerine aittir. Bu mez-hebde şu veçhile telhis edilmektedir :
Evvelâ : Ced, benül'âyan ,ve benül'allât ile içtima edince mukaseme ile terikenin sülüsünden hangisi daha hayırlı ise kendisine o verilir. Mukaseme
hayırlı olunca kız kardeşler ile beraber ikili birli, erkek kardeşler ile de müsavat üzere mirasa müstahik olurlar.
Meselâ : ced ile beraber bir erkek kardeş bulunsa ced hakkında mukaseme hayırlı olur. Ced ile beraber iki kardeş bulunsa hakkında mukaseme iîe
sülüs müsavidir. Fakat daha ziyade erkek kardeş bulunursa ced hakkında sülüs hayırlı olur. Bir misal :
Kezalik : ced ile beraber iki veya üç kiz kardeş içtima edince hakkında mukaseme hayırlıdır, dört kız kardeş bulunursa mukaseme ile sülüs
müsavidir, daha ziyade bulunursa sülüa hayırlı olur. Üç misal :



Görülüyor ki- birinci meselede cedde sülüs verilseydi hissesi altıda bir olur ve binaenaleyh tenakus ederdi. Üçüncü meselede de mükaseme tariki ne
gidilseydi ceddin hissesi sekizde iki olur, dokuzda üçden noksan bulunurdu,
(Malikîler İle Hanbelilerin mezhebleri de bu veçhiledir.)
Saniyen - : Benül'ayan, benüTaüat ile beraber içtima edince ceddin hissesini taklil için benül'allât da kısmete dahil olur, ced naşİDini alınca be-
nuTallât bir şey almaksızın aradan çıkar, baki bütün benülayana ikili birli olarak verilir. Çünkü benül'allât, benül'ayan bulunmayınca ced ile beraber
vâris olurlar, benî ayana karşı sukut etmeleri cedde karşı da sukut etmelerini icab etmez, iki misal :
Görülüyor ki, birinci meselede ced için sülüs ile mükaseme müsavidir. Ah lieb bulunduğu için âdeta üç kardeş içtima etmiş, her birine bir sülüs
isabet eylemiştir. Sonra lieb kardeş Üebeveyn kardeş ile sakıt olduğundan anın hissesi de liebeveyn kardeşe verilmiştir. Eğer baba bir kardeş
olmasaydı ced için mükaseme daha faidîli olur. terıkenin nısfına müstahik' bulu nurdu. Binaenaleyh baba bir kardeş v^ris olmadığı halde ceddin
hissesini azaltmıştır.
ikinci meselede ise ced için mükaseme hayırlı olduğundan kendisi de bir erkek kardeş sayılarak kendisine beşde iki senim verilmiştir. Eğer baba bir
kız kardeş' olmasaydı hakkında yine mükaseme hayırlı olacağından te-rikenin nısfına müstahik bulunacaktı.
Bu meselede de baba bir kız kardeş, baba ana bir erkek kardeş İle sakıt olduğundan mefruz hissesi ana baba bir erkek kardeşin sehimlerine zam
edilmiştir.
Sâlisen - : Ced ile beraber benül'ayandan yalnız bir kız kardeş ile be-nül'allâttan da bazı kimseler bulunsalar ced, hakkında hayırlı olan hisseyi,
liebeveyn kız kardeş de terikenin nısfını, alır, baki bir şey kalırsa o da be-nül'allâttan olanlara verilir. Bir misal :
Görülüyor ki, bu misalde ced hakkında mükaseme hayırlı olduğundan kendisine o veçhile hisse verilmesi icab eder. Şöyle ki : birinci meselede
mükaseme tariki iltizam edilerek cedde iki kız kardeş hissesi verilmiş, binaenaleyh meselenin mahreci olan (60) dan (24) sehim almıştır. Halbuki
kendisine ikinci mesele veçhile sülüs verilecek olsa idi (60) dan (20) sehim atması lâzım gelirdi, o halde tebeyyün ediyor ki, ced hakkında
mükaseme hayırlı bulunmuştur.
Bu meselelerde kesir bulunduğundan alel'usul meselelerin mahreçleri iki defa  (2) adediyle zarp olunmuş ve iki meselenin mahreçleri arasında mu-1
vafakat birrubu' bulunduğundan her birinin vafkı diğerine zarp edilmekle müşterek mahreç (60) olmuştur.
Bu mesele de baba bir iki kız kardeş yerine bir baba bir kız kardeş bulunsa idi kendisine hiç bir şey kalmazdı, vücud ve ademi müsavi olurdu.
Çünkü bu takdirde ced, kendisine hayırlı, olmak üzere terîkenin yine mükaseme tarikiyle nısfını alır, diğer nısfı da ana baba bir kız kardeşe verilir.
Baba bir kız kardeşe bir şey kalmazdı.
Benül'âyandan iki kız bulunduğu takdirde de hüküm böyledir. Sureti :
Rabİan : benî a'yan İle veya beni allat ile veya her ikisiyle beraber bir zî sehim de bulunursa ced için mükaseme ile südüsden ve sülüsü mâ yeb-
kadan her hangisi hayırlı ise o verilir. Uç misal.:
Görülüyor ki. cedde birinci meselede mükaseme tarikiyle terikeden zevcin sehimi çıktıktan sonra kalan bakini nısfı verilmiştir. Eğer südüs veya
bakinin sülüsâ verilse idi istihkakı tenakus etmiş olurdu.
îkinci meselede de hakkında hayırlı olduğundan terikenin südüsü verilmiştir, zira ced, aheveyn ile mükasemede bulunsa idi kendisine iki sehimin
sülüsü düşerdi ki bir sehimin iki sülüsüne muadildir. Bilâkis cedde mâ yeb-kanın sülüsü verilse idi kendisine bir sehimin iki sülüsü düşerdi ki iki
sehimin bîr sülüsü demekdir. Halbuki terikenin südüsü verilince (6) da tam bir sehim almış oluyor.
Üçüncü meselede de sülüsü mâ yebka hayırlı olduğundan o verilmiştir. Şöyle ki : mesele bidayeten altıdan olup ceddeye südüs sehimi verüdikden
sonra baki beşin sülüsü cedde aid bulunmuşdur, fakat beşin sülüsü kesirsiz bulunmadığından sülüsün mahreci olan (3) altıya zarp edilmekle (18)
hâsıl olmuştur. Bundan ceddeye üç hisse verilip baki on beşden (5) sehim cedde. (8) sehim iki erkek kardeşe, (2) sehim de kız kardeşe verilmiştir.
Şayed cedde mükaseme tarikiyle sehim verilecek olsa idi mesele (42) den tashih edilir, kendisine bundan on sehim düşerdi. Bilâkis südüs suretiyle
hisse verilecek olsa idi mesele (30)) dan tashih edilir, kendisine bundan beş sehim isabet ederdi. Şüphe yok ki on sekizde beş, kırk ikide ondan ve
otuzda beşden daha ziyadedir.
Hâmisen : bazı ahvalde ced için südüs hayırlı olur da ana baba bir veya baba bir erkek ve kız kardeşler için bir şey kalmaz. Bir misal :
Görülüyor ki, bu meselede ced. eshabı feraizden olmak üzere südüs almış, liebeveyn ah ile uht ise asabadan bulunmuşlar ise de meselenin
mahrecinden kendilerine bir şey kaîmamışttr. Eğer ced, uht ile beraber asaba olarak rnükaseme tarikiyle hisse alsa idi on ikide bir hissenin
sülüşanma müstahik olacak idi. Bilâkis mâ yebkanın sülüsünü alsa idi kendisine on ikide bir hissenin sülüsü isabet edecek idi.
Sâdisen : îiebeveyn ve îieb uht ced ile beraber daima asabadır. Yalnız bundan «meselei ekderiyye» müstesnadır, o meselede uht, sahibei farz olurda
alacağı sehimler ceddin sehimîerine zam edilerek aralarında ikili birli taksim dilir. Çünkü ced hakkında mükaseme hayırlı bulunur. Mesele şudur:
Görülüyor ki, bu mesele de ceddin südüs hissesi uhtün nısıf hissesiyie cem edilerek (4) olmuştur. Fakat bu dört anlara müstakim olmadığından adedi
rüüsleri olan üç, asıl meseleye zarp edilmiş, hâsıl olan (27) den zevce (9) ümme (6) ced ile uhte de (12) verilip bu on iki aralarında ikili hirli olarak
taksim edilmiştir.
Bu meseleye «Ekderiyye» denilmesi, ya Ekder kabilesinden bir kadın hakkında tatbik edilmiş olduğundan veya sair bir münasebetten münbaisdir.
Bu meselede uht yerine bir ah veya iki uht bulunsa idi mesele ne Ekderiyye. ne de avliyye olurdu. Çünkü bir ah bulunduğu takdirde mesele altıdan
tashih edilir, nısfı zevce, sülüsü ümme, südüsü cede verilir, ah ise asaba olup sahibi farz kılınamayacağı cihetle kendisine altıdan bir hisse
kalmazdı.
Kezalik : iki uht bulunsaydı ümmün istihkakı sülüsden südüse intikal eder, mesele (12) den tashih edilir, bunun nısfı zevce, südüsü ümme, bir südüs

de cedde, mütebaki iki de iki uhte verilir, avliyyeye mahal kalmazdı, iki suret :
[37]

 
Münaseha Meseleleri   
 
248 - : Bir ölünün terikesi henüz taksim edilmeden vârisleri arasından bir kaçının vefatı vukubulabileceği gibi vârislerinin vârislerinden de vefat
edenler bulunabilir, bu halde birinci ölünün terikesinden ber hayat olan vârislerine ve vârislerinin vârislerine ne kadar sehim  düşdüğünü,  meselâ  :
bir akrdan bütün bu vârislere ne kadar hisse isabet edeceğini tayine hacet görülür.



işte bu halde yapılacak olan ve «münaseha» namını alan irs meselesi hakkında aşağıdaki ihtimallere göre muamele yapılır.
249 - : ikinci Ölünün vârisleri birinci ölünün vârislerinden ibaret olup terikenin taksiminde tağyir bulunmazsa münaseha tarikine gidilmez, terike-
nin kâffesİ mevcut vârisler arasında hissei irsiyyelerine göre taksim edilir.
Meselâ : bir ölünün vârisleri bir zevcesinden mütevellit iki oğlu ile iki kızından ibaret iken henüz terikesi taksim edilmeden bu kızlardan biri
bunlardan başka vâris bırakmaksızın vefat etse bu kız hiç yok imiş gibi sayılır, terike mütebaki iki oğlan ile bir kız arasında taksim edilir, bu halde
mesele, beşden tashih edilmiş olacağından ikişerden dört sehim iki oğlana, bir sehim de bir kıza isabet olur.
250 - : İkinci ölünün vârisleri birinci ölünün vârislerinden ibaret olmakla beraber kısmette tegayyür vaki olur, yahut ikinci ölünün vârisleri kısmen
veya tamamen başka bulunursa her ölü için ayrıca bir mes'ele tanzim edilir. Bu ölüler birer batan sayılır, ve bu batınlar pek çok teaddüd edebilir.
Bu halde evvelâ : birinci ölünün meselesi yapılarak terikesinden vârislerinin sehimleri gösterilir, saniyen : ikinci ölünün meselesi yapılıp birinci
meseleden kendisine isabet eden ve mâ filyed namını alan sehimden vârislerine isabet eden mikdar tesbit edilir.
Şöyle ki : mâ filyede bakılır : eğer bununla ikinci meselenin tashihi ara-sında istikamet var ise bu ma filyed ikinci ölünün vârislerine istihkaklarına
göre taksim edilir, başka muameleye hacet kalmaz. Fakat mâ filyed ile mezkûr tashih arasında muvafakat bulunursa buikinci tashihin vafkı birinci
tashihin mecmuuna zarp edilir, hâsılı zarp iki meselenin müşterek mahreci olmuş olur. Böyle olmayıp da mâ filyed ile ikinci tashih arasında
mübayenet bulunursa ikinci tashihin tamamı birinci tashihin mecmuuna zarp olunur, hâsılı zarp, iki meselenin müşterek mahreci olur.
Bu muvafakat veya mübayenet suretinde iki ölünün mahreci meseleden sehimlerini tayin için yapılacak muamele şudur :
Evvelâ : birinci ölünün vârislerinin sehimleri kendi meselelerinin tashihine zarp edilen aded ile -ki muvafakat suretinde ikinci tashihin vafkı ve
mübayenet suretinde tamamıdır -zarp olunur, sonra da ikinci ölünün vârislerinin sehimîeri de muvafakat suretinde mâ filyedin vafkı ile-
mübaye net suretinde tamamiyle zarp olunur, hâsıl olan mikdar kendilerinin sehimleri olmuş olur.
Bir mes'elenin veya mâ filyedin vafkı birden ibaret olursa -bir tesiri olmayacağından -zarba lüzum görülmez.
Münasehaya bir misal :
Görülüyor ki, bu misalde evvelâ : ilk vefat eden Hindin terikesi (36) dan tashih edilip bundan (9) senim Halide. sehim Zeynebe, (14) sehim Zey-de,
(7) sehim de Haticeye isabet etmiş, daha terike taksim edilmeden Zeyneb de vefat etmekle onun meselesi de (8) den tashih edilmiş, mâ filyedi olan
(6) ile bu (8) arasında muvafakat binmsıf bulunduğundan sekizin vafkı olan (4) birinci meselenin tashihine zarp edilerek hâsılı jjarp (144) olmuştur.
Saniyen : her ölünün vârislerinin bu (144) den sehimlerinin tayin,için birinci meselenin tashihine zarp edilen mezkûr dört ile birinci Ölünün
vârislerine aid sehimler zarp edilmiş, ikinci ölünün mâ filyedi olan altının vafiu, yani : nısfı olan üç İle de bu ikinci Ölünün vârislerinin sehimleri
zarp olunmuştur ki. bütün bu sehimlerin mecmuu (144) den ibarettir.
251 - : Birinci ölüye ait terike henüz taksim edilmeden, vârisler arasından ikinci, üçüncü, dördüncü... bir şahıs dahi vefat edip kendi vârislerini terk
eyleseler birinci ile ikinci mesele arasında yapılan muamele, tekrar birinci ile bu üçüncü, dördüncü meseleler arasında yapılır. Şöyle ki : Ölüler,
tarihi vefatlarına göre biribirini müteakip yazılıp her birinin meselesi ayrıca tanzim edilir, birinci ile ikinci meselenin tashihi müşterekleri, birinci
meselenin tashihi makamında sayılıp üçüncü mesele dahi ikinci makamına ikame olunur, mâ filyed ile bu meselenin tashihi arasında nisbet
aranır.mesele dahi ikinci mesele makamına ikame edilir, daha ziyade vefat vukuunda daima son ölünün meselesine nazaran evvelki meseleler,
birinci mesele mesabesinde sayılır.
Binaenaleyh bu meseleden ya vafkları veya tamamlan, birinci meselenin mecmuuna zarp edilerek hâsılı, bütün meselelerin müşterek mahreci
bulunmuş olur. Ve bu meselelerin vafklerile veya tamamlariyel evvelki mesele-lerdeki vârislerin sehimleri zarp edilir ve her mâ filyedin tamamiyle
veya vafkiyle de bunun ait olduğu ölünün vârislerine mahsus sehimler zarp edilir. Hasılı zarpların mecmuu, birinci meseledeki tashihin mecmuuna
müsavi 252 - : Münaseha meselelerine dair yazılacak bir fetva veya karar sureti, yukarıdaki münasehaya nazaran şu veçhile olur  :
Müteveffa Zeydin terikei emlâki bitarikil'münaseha (4608) sehim itibar olunarak (1376) şar sehimden (2752) senimi Amr ile Bekre, (96) senimi
Aliye (384) sehimi Afifeye, (172) senimi Salihaya, (602) sehimi Reşide ve üç yüz birer sehimden (602) sehimi de Saide ile Müfideye şer'an mevrus

olduğu beyan olunur. 
[38]

 
Terîkelerîn Varisler Arasında Taksimi 
 
253 - :  Bir ölünün terikesini vârisleri  arasında    muayyen hisselerine göre taksim etmek için aşağıdaki kaidelere riayet olunur.
1 - : Terike iîe vârislerin sehimleri arasında mümaselet mevcud olursa, zarp ve taksim gibi bir ameliyyeye hacet kalmaz, meselei mirasiyyele-
rinden her vârise veya her fırkaya ne isabet ederse, terikeden de o kadar hisse isabet eder. Meselenin  (24) den- terikenin    dahi (24) liradan ibaret
olması gibi.
2 - : Terike ile vârislerin sehimleri arasında muvafakat, tedahül veya mübayenet bulunursa terikenin mecmuu meselenin tashihine taksim edilmeli,
sonra hâsılı kısmet ile her vârisin veya her ferikin sehimleri de zarp edilmelidir. Bu suretle her birinin terikeden müstahik olduğu mikdar teayyün
etmiş olur. En kolay olan kaide budur. Vafk ve saire    teharrisine lüzum yokdur.
Meselâ : Bir müteveffanın vârisleri bir zevcesiyle validesinden bir de bir oğlundan ibaret olsa meselei irsiyyeleri (24) den olup bundan zevcesine
(3), validesine (4), oğluna da (17) sehim isabet eder. Şimdi bu müteveffanırr terikesi (600) lira bulunsa bundan bu vârislere kaçar lira düşecektir?..
Bunu tayin için evvelâ bu altı yüz lirayı yirmi dörde taksim ederiz, hâsılı kısmet yirmi beş olur. Sonra zevcenin (3) sehimini bu (25) ile zarp ederiz,
hâsıl olan (75) onun terikeden hissesi olur. Kezalik : ananın (4) sehimini de (25) ile zarp ederiz. Hâsıl olan (100) de onun hissesini teşkil eder.
Oğulun (17) sehimini de (25) ile zarp ederiz (425) hâsıl olur ki bu da oğulun hissesinden ibarettir. Bunların mecmuu ise (600) dür.
Maahaza tashihi mesele ile terike arasında muvafakat bulunduğu takdirde terikenin vafkı vârislerin ellerindeki sehimlere zarp, badehu meselenin
vafkına zarp edilirse harici kısmet yine her vârisin hissesini göstermiş olur. Bu usul, hisabca ihtisarı müstelzim olduğundan daha .muvafık
görülmüştür.
3 - : Bilâ kesir tam adedli veya maalkesir tam adedli, meselâ beş yüz liradan veya beş yüz lira elli kuruştan ibaret bir terikenin vârislere taksimi
neticesinde bir mikdar kabili taksim olmayan kesir kalırsa bu kesir kabili taksim bir meblâğa tahvil edilir.
Meselâ : terike bir mikdar liradan ibaret ise küsur kalan mikdar kuru.§a tahvil edilir, kuruşdan küsur kalırsa paraya, paradan küsur kalırsa akçeye,



akçeden küsur kalırsa pula tahvil edilir.
Şöyle ki : bir lira yüz kuruş, kırk para, bir para üç akçe, bir akçe de üç veya dört pul sayılır, her vârisin istihkakı bunlardan verilerek ikmal edilir. Bir
misal :
Bir ölünün vârisleri bir zevcesiyle validesinden bir de ana baba bir erkek kardeşinden ibaret bulunsa meselei mirasiyyeleri on iki den olup bundan
üç hisse zevcesine, dört hisse validesine, beş hisse de kardeşine isabet eder.
Şimdi bu ölünün terikesi de (445) lira (50) kuruştan ibaret farz edelim: Evvelâ : bu meblâğı meselenin mahreci olan (12) ye taksim edersek harici
kısmet (37) lira, (12) kuruş, (20) para eder. Şimdi her-vârisin hissesi bunlara zarp edilince zevceye (îîl) lira. (37) kuruş, (20) para düşer, anaya da

(148) lira (50) kuruş düşer, öz erkek kardeşe de (185) lira, (62) kuruş, (20) para isabet eder ki mecmuu (445) lira, (50) kuruştur. Hülâsası : 
[39]

 
Terikelenin Garimler Arasında Taksimi
 
254 - : Bir ölünün terikesi borca müstağrak olunca evvelâ : teçhiz ve tekfinine aid masarif çıkacağından mütebaki kısmı dayinlere verilir. Bu halde
dört ihtimal vardır. Şöyle ki :
1  - : Mütebaki terikenin mecmuu borcun    mecmuuna tamamen tekabül eder, fazla ve noksan bir şey bulunmaz. Bu halde fcer dain, alacağını
tamamen alır, nîzaa mahal kalmaz, terikenin de    borcun da yüz liradan ibaret olması gibi.
2 - : Terikenin mikdan, borcun mikdârından    noksan olmakla beraber borç yalnız bir daine aid olur- bu halde de nizaa mahal yokdur, mevcud
terike tamamen bu daine verilir, terikenin mikdan yüz, ( borcun mikdan yüz elli lira olmak gibi.
3 - : Terikenîn mikdan, borcun mikdârından noksan olur, fakat dayin-lerin alacakları biribirine müsavi bulunur. Bu halde de nizaa mahal yokdur.
Terikeyi aralarında müsavat üzere taksim ederler, terikenin mikdan yüz lira, iki dainden her birinin alacağı da yetmiş beşer lira olması gibi ki her
birine elli lira isabet eder.
4 - : Terikenin  mikdan  borcun  mikdârından noksan  olmakla beraber dayinlerin alacakları da mütefavit bulunur. îşte bu surette sehimleri muhtelif
vârisler hakkında yapılan muamele veçhile hareket olunur. Yani : her dayinin alacağı bir vârisin hissesi menzilesine, borcun mecmuu da meselenin
tashihi menzilesine tenzil edilir, bunların    aralannda tevafuk, tedahül veya tebayün bulunduğuna göre muayyen ameîiyyei hisabiyye yapılır. Fakat
bu hususda da en basit bir ameliyye olmak üzere tevafuk ve sarie nis-betleri araştırılmaksızın evvelâ  : terikenin mecmuu,    deynlerin mecmuuna
taksim edilir, sonra da her dayinin alacağı harici kısmete zarp olunur, hâsılı zarp kendisine terikeden düşen mikdardan ibaret olmuş, olur.
Meselâ : bir müteveffanın terikesi (500) lira olduğu halde borcunun mecmuu (750) .liradan ibaret olup bunun (350) lirası Zeyde, (250) lirası Am-re,
(150) lirası da Bişre aid bulunsa bunların mecmuu olan (750) lira, tasnihi mesele mesabesinde telâkki edilir, terikeyi teşkil eden (500) lira kuruşa
tahvil edilerek bu (750) liraya taksim edilir, sonra da bu dayinlerden her birinin alacağı harici kısmete zarp olunur, hasılı zarp kendisine verilir.
Bu misalde beyan olunduğu veçhile hisab ameliyyesi yapılınca harici kısmet (66) kuruş (26) para (2) akçe olur. Zeydin matlûbu olan (350) bunlara
zarp edilince hasılı zarp (233) lira (33) kuruş (13) para' (1) akçe eder. Diğerleri hakkında da bu veçhile zarp muamelesi yapılır, bunun neticesinde

(500) liradan Zeyd ile arkadaşlarına isabet edecek mikdar şöyle olmuş olur: 
[40]

 
 (   Z   E   Y   L   )

 
ARAZİ I  EMİRİYYE VE MEVKUFENİN İNTİKALATI HAKKINDADIR.

 
İÇİNDEKİLER : Arazinin aksam ve envai. Arazinin sureti intikali. Ica-reteynli müsakkafat ve müstagallâttn intikali (1331) tarihli İntikal

kararnamesi  sureti.  İntikale  mani olan sebepler. 
[41]

 
Arazinin  Aksam Ve  Envai  
 
255 - : «Emvali gayri menkule» denilen şeyler başlıca iki kısımdır. Birinci, kısım,  eşhas tarafında» mülkiyet üzere tasarruf olunan arsalar
haneler,   hanlar,   dükkânlar,    ve mülk arazidir.    Arazii Öşriyye ve hariciyye de bu kabildendir/Bunların vârislere intikali hakkında ahkâmı
şer'iyyemize nazaran tamamen feraiz ahkâmı cereyan eder. İkinci kısım, hükümete veya ciheti vakfa ait olup bir bedel mukabilinde tasarrufu ahaliye
ihale ve tefviz olunan arsalar, haneler, hanlar, bir takım arazi ve sairedir. Bunlarda tevarüs cari olmaz, yalnız (intikali âdi) denilen bir intikal carî
olur ki bunu tayin etmek hakkı veliyyül"emre veya vâkıfa aiddir.
256 - : Türkiyede arazi beş kısma ayrılmıştır : Arazii memlûke, araziyi emiriyye, araziyi mevkufe, araziyi metruke, araziyi mevat.
257 - :  Araziyi memlûke, dört nevidir. Birinci nevi, kura ve kasabat derûnunda bulunan arsalar ve kenarlarında bulunup mütemmimi sükna itibar
olunan nihayet nısıf dönüm mikdarı yerlerdir.
Mamafih bu arsaların karyeler ve kasabalar içinde bulunması her halde mülk olması için kâfi değildir, belki bunlar araziyi Öşriyye ve haraciyye
vejyst ihya edilmiş mevatdan veya usulen hükümetten temellük edilmiş yerlerden olmalıdırlar. Nitekim muhacirlere verilen yerler mülk değildirler.
İkinci nevi, araziyî emiriyyeden bil'ifraz mesağı şer'îye mebni mülkiyet veçhile tasarruf olunmak üzere temlik edilmiş olan arazidir.
Üçüncü nevi, araziyi öşriyyedir.
Dördüncü nevi, araziyi haraciyyedir. îşte bu dört nevi arazinin intikali feraiz ahkâmına  tabidir.
258 - : Araziyi emiriyye, rakabesi beytül'mâle aid olarak ihale ve tefvizi, hükûfet tarafından' icra oluna gelen tarla, çayır, yayla, kışlak, korular ve
emsali yerlerdir  ki, mukaddeme ferağ ve mahlûlât  vukuunda  sahibi  arz itibar olunan timar ve zeamet eshabımn ve bir aralık mültezim ve muhas-
siîlerin izin ve tefviziyle tasarruf olunur iken muahharan bunların ilgasiyle, elhaletü hâzik hükümet tarafından bu hususa memur olan zevatın izin ve
tefvizîeriyle tasarruf olunup mutasarrıflarının yedlerine tapu senedi verilir, bu nevi arazi, mutasarrıflarının vefatında vârislerine kanunun tayinine



göre intikal eder.
259 - : Araziyi mevkume, iki kısımdır, birinci kısım, sahihan araziyi memlûkeden iken şer'i şerife tevfikan vakf olunmuş arazidir. Bu kısım araziyi
mevkufenin rakabesi ve bilcümle hukuki tasarrufiyesi vakfı canibine aiddir, bunlarda şartı vâkıf her ne ise o veçhile amel olunur. İkinci kısım,
araziyi emiriyyeden    biFifraz bizzat ûlülemr veya anın izniyle    başkaları tarafından bir ciheti hayriyyeye vakf edilmiş arazidir. Bunlara  :  (irsad
ve tahsisat, kabilinden vakıf) ve (gayri sahih vakıf) namı verilir ve üç nev'e ayrılır : 
Birinci nevi, rakabesi beytülmâle aid olduğu gibi hukuki tasarrufiyesi de beytülmâle aid olup yalnız aşar ve rüsumatı bir cihete vakıf ve tahsis
kılınmış olan arazidir. Bu arazinin aşarı, ve harcı ferağ ve intikali ve bedeli rnahlülâtı tarafı vakfa aid İse hukuki tasarrufiyesi yine hükümete
aiddir. îşte bu nevi araziyi mevkufe hakkında kanunen intikal ahkâmı cereyan eder, aşağıda beyan edilecek araziyi mevkufeden maksad da budur.
İkinci nevi, a'şar rüsumatı beytülmâle âit olup yalnız hukuki tasarrufiyesi, meselâ : bir zaviyenin zaviyedânna veya bir medresenin müderrisine
veya gazilerden birine vakıf ve tahsis edilmiş arazidir.
Üçüncü nevi, hem hukuki tasarrufiyesi ve hem de a'şar ve rüsumu cami ve medrese gibi bir cihete vakıf ve tahsis edilmiş arazidir. Bu iki nevi
araziyi mevkufede ise ferağ ve intikal gibi kanunî hükümler carî olmaz. Bunların hukuki tasarrufiyesi yalnız tarafı vakfa aid bulunur, vâkıflarının
tayinleri veçhile tasarruf olunur.
260 - : Araziyi metruke iki kısımdır. Biri umum nâs için terk edilmiş yerlerdir. Tariki âm gibi. Diğeri de bir kasaba, bir karye veya mücavir karyeler
ahalisine terk ve tahsis edilen yerlerdir.  Mer'alar gibi. Bunlara âmme hukuku taallûk .ettiğinden bunlar, eşhasa intikal etmez, bunlar da ne feraiz ve
ne de intikal kanunu hükmü carî değildir.
261 - : Araziyi mevat, müşevviği şer'îye mebni bir kimseye temlik edilirse hakkında ferâiz hükümleri carî olur, arazi kanunu mucebince birinin
tasarrufuna izin verilirse hakkında arazi kanunu hükümleri cereyan eder. ana göre intikali icra edilir, şöyle ki 
Arazi kanununun (103) üncü maddesi mucebince bâ tapu kimsenin olmayan ve minelkadim kasabalar ve karyeler ahalisine tahsis kılınmayan ve
aksayı ümrandan cehirüssavt olan kimsenin sayhası istima olunmaycak derecede kasabalara ve karyelere uzak bulunan kûhi, taşlık, kıraç, pırnahk
ve otlak gibi hali mahaller araziyi mevat olup bu makule yerlerden birine zarureti olan kimseler rakabesi beytülmâle ait olmak üzere meccanen
memurunun izniyle müceddeden yer açıp tarla ittihaz edebilir, ve sair hakkında mer'iyyül'icra oîan ahkâmı kanuniye tamamiyle bu misillû yerlerde

de carî olur. 
[42]

 
Arazinin Sureti İntikali  
 
262 - : Türkiye'de bidayeten araziyi emiriye ve mevkufe mutasarrıflarının vefatları halinde evlâdına intikal etmeyip mahlûl. olur, hükümet
tarafından başkalarına ihale ve tefviz olunurdu. Bu hal, ziraatın tevessüü ve arazinin imarı bakımından muvafık görülmediğinden (975) tarihinde
araziyi emiriyenin mutasarrıfları vefatında erkek evlâdlarına meccanen ve kız ev-lâdlanna tâpuyı misi ile intikali usul ittihaz edilmiştir.
Bilâhare (1010) ve (1018) ve (1264) tarihlerinde intikal dairesi biraz daha tevsi edilmiş, nihayet  (1274) tarihinde Arazi Kanunu neşrolunmuşdur.
263 - : (1274) tarihli Arazi Kanununun intikale aid maddeleri şunlardır: (54 : Madde) Araziyi emiriye ve mevkufe mutasarrıf ve mutasarrıf
elerinden biri fevt oldukda uhdesinde olan arazi erkek ve kız evlâdına, gerek arazinin olduğu mahalde bulunsunlar ve gerek diyarı aharda olsunlar
meccanen bilâ bedel mütesaviyen intikal eder. Yalnız erkek yahut yalnız kız evlâdı olur ise kezalik biîâ bedel müstakülen intikal eder.
(Arazi mutasarrıflarından biri fevt olub da zevcesi hâmil bulunduğu halde ol arazi hamlin zuhuruna kadar tevkif olunur.)
(55 Madde) : Araziyi emiriye ve mevkufe mutasarrıf ve mutasarrıf elerinden bilâ veled vefat edenlerin arazisi babası var ise ana yokise validesine. .
ber minvali sabık meccanen intikal eder.
(56 : Madde) : Müteveffa veya müteveffatın bazı evlâdı hâzır ve mev-cud ve bazı evlâdı gaybeti münakatıa ile gaib ve mefkud olduğu halde arazisi
hazır ve mevcud olanlara verilir. Ancak gaib olan evlâd babasının vefatı tarihinden itibaren üç sene müddet zarfında zuhur eder ise yahut hayatta
olduğu mütehak«k olur ise ol araziden hissesini alır.
Baba ve ana hakkında da hüküm bu veçhiledir.
57 : Madde} Üç sene gaybeti münkatıa ile gaib olub hayat ve mematı malûm olmayan kimsenin arazisi maddei sabıkada beyan olunduğu veçhile
evlâdına ve evlâdı yokise babasına ve babası yokise anasına intikal eder, ve bunlardan biri olmadığı halde müstahikki tapu olur, yani : berveçhi âti
hakkı tapu eshftbı var ise tapuyu misliyle anlara ve eğer yokise bilmüza-yede talibine tefviz olunur.
(58 : Madde) : Asakiri şahaneden olup diyarı aharda bilfi'l hizmeti askeriyede bulunmakda olan kimseye gerek hayatı malûm olsun ve gerek gay-
beti münkatıa ile gaib bulunsun babası ve anası ve evlâdı arazisi kendisine intikal ederek mevti şer'an tahakkuk eylemedikce ol arazi bir kimseye
tef-g viz olunamaz. Şayed tefviz olunmuş ise ol kimse, her ne zaman zuhur eder ise kendisine intikal etmiş olan araziyi her kimin yedinde bulur.ise
andan zapt ve tasarrufa salâhiyeti vardır,                                                 .
Fakat hukuki araziyi siyaneten bu misillû asakiri şahanenin arazileri emval ve eşyalarını hıfz eden akriba ve ümenalarına, yokise ahar bir kimseye
ziraat ettirilip hukuki arazi tahsil ve istifa olunur. Sahipleri avdet edince bedeli icare, hissei hâsılat alamazlar.
(59 : Madde) : Bu maddeye nazaran mahlûî kalan arazide hakkı tapusu olanlar şunlardır :
Evvelâ : vefat eden mutasarrıfın liebeveyn ve lieb er kardeşleri. Saniyen : liebeveyn veya îieb kız kardeşleri. Salisen : oğlunun oğlu ile oğlunun
kızı. Rabian : zevçler veya zevceler. Hâmisen : liüm er ve'kız kardeşleri. Sâdisen : kızının oğlu ile kızının kızı. Sâbian : arazi üzerinde mülk eşcarı
ve yahut mülk ebniyesi bulunduğu halde kendilerine bu eşcar ve ebniyenin intikal edeceği vârisleri. Sâminen : ol arazide şerik ve halit bulunanlar.
Tâ-sian : bunlar da yok ise o arazinin bulunduğu karye, ahalisinden yere zaruret ve ihtiyacı olanlar.
264  - : işte mahlûî arazi yukarda yazılan kimselere sırasiyle ve tapuyu misliyle verilir. Bu hakkı tapu eshabından kimse bulunmadığı veya
bulunduğu halde araziyi tapuyı misliyle kabul etmediği takdirde o arazi sırf mahlûî olarak bilmüzayede talibine tefviz olunur.
(Tapu) : Hakkı tasarruf mukabilinde verilen ücreti muacceledir ki ha kûmet için memuru tarafından ahz ve istifa olunur. Araziyi emiriyyenin
tasarrufunu nâtık yazılan sened mânasında da müstameldir. Buna : «Senedi Hâkanî» de denilir.
(Hakkı tapu) : Araziyi emirîye ve mevkufeyi tapuyi misi ile ,teı"viz etmek salâhiyetidir.
(Tapuyu misi) : Arazinin mikdar ve dönümü ve hududunu ve hasbel'mev-ki kuvvei nabitesine göre şeref ve itibarını bilir bîgarz erbabı vukufun



tayin edecekleri bedeli muayyendir.
 (Hakkı tapu eshabı) : Araziyi emiriyye ve i'evvuz etmek hakkına malik olan kimselerdir ki, me^1 59 uncu maddeye nazaran dokuz
zümredir.                                              
265 - :  (17 muharrem 1284) tarahinde intikal daj.   . rfaha ziyade tevsi
edilerek hakkı tapu eshabı dokuzdan üçe münhasır k*n    A   bu cihetle (1274) tarihli kanunun intikale aid maddeleri şu suretle tâdij   Jgfamışdır :
(55 : Madde) Bâ tapu tasarruf olunan araziyi emi^ ve mevkufenin evlâdı zükûr ve inasa mütesaviyen intikali hakkında anunnamei Hümayununun
tayin eylediği ahkâm ve müsaadat kemakân ^ ^ olup fakat araziyi emiriyye ve mevkufenin evlâdı zükûr ve inası mevçU(j oirnadığı halde
uhdesinde bulunan arazi saniyen ahfadına, yani : evlâdı z^ûr v& masının oğlu ve kızına sâlisen ; baba ve anasına râbian ; liebeveyn ve Heer'
karındaşına hâmisen : liebeveyn ve lieb kız karındaşına sâdisen : Uum er karındaşına, sâbian : liüm kız karındaşına bilâ bedel mütesaviyen intikal
edeceği ve tâdad olunan vereseden biri bulunmadığı takdirde sâminen zevcden zevceye ve zevceden zevce intikal eyîiyeceği .ve ikinci maddede
derecatı tâyin olunan hakkı intikal eshabından birinci derecede itibar olunan verese mevcud iken ikinci derecede bulunan verese hakkı intikale nail
oimayacakdır. Meselâ : ev-lâd var iken ahfada ve ahfad mevcud iken ebeveyne arazi intikal etmeyip fakat baba ve anasının hayatında vefat eden
evlâdı zükûr ve inasın evlâdı ev-Eâd makamına kaim olarak ced ve ceddelerinden baba ve analarına intikal edecek hisse kendilerine intikal edeceği
misillû yalnız ebeveynden liüm kız ka nndaşma kadar hakkı intikal eshabından bulunan vereseye intikal edecek araziden dahi zevç veya zevceye
birer rubu' hisse intikal edecektir. Evlâd ve ahfad var iken zevç ve zevcenin araziden hisse almağa salâhiyeti olmı-yacağı.
(56 : Madde) : Müteveffa ve müteveffatm intikaline nail olan veresesinden bazısı hazır ve mevcud ve bazısı gaybeti münkatıa üe gajb ve mef. kud
olduğu halde arazisi hazır ve mevcud olanlara ver"**. Ancak gaib olan müteveffa ve müteveffatm vefatı tarihinden itibaren ÜÇ sene müddet
zarfında zuhur eder ise yahut hayatta olduğu mütehakkik olıir ıse ol araziden hissesini ahr.
(57 : Madde) : Üç sene gaybeti münkatıa ile gaib °'ub hayat ve mema-tı malûm olmayan kimsenin arazisi elli beşinci madd^e dereceleri beyan
olunan veresesine tertibi mezkûr üzere intikal eder. Ve °Ur*lardan biri olmadığı halde müstahikki tapu olur, yani : berveçhiâti Hakkı tapu eshabı
var ise tapuyu misliyle anlara ve eğer yokise bilmüzayede talibine tefviz olunur.
(58  :  Madde) Asakiri şahaneden olup diyarı âh3fda °ilfi'l hizmeti as-* bulunmakda olan kimse, gerek hayatı malûm °*sun ve gerek gaybemünkatia
ile gaib bulunsun babası ve anası ve ced ve ceddesi veya evlâdı veya karındaşları veya zevcesi arazisi kendisine intikal ederek mevti Şer'an
tahakkuk eylemedikce ol arazi bir kimseye tefviz olunamaz. Şayed tefviz olunmuş ise ol kimse her ne zaman zuhur eder ise kendûsine intikal etmiş
olan araziyi her kimin yedinde bulunur ise andan alarak zabt ve tasarrufa salâhiyeti vardır. Fakat hukuki araziyi siyaneten bu misillû asakiri
şahanenin arazileri emval ve eşyalarını hıfz eden akriba ve ümenalarma, yo-ğise ahar bir kimseye ziraat ettirilip hukuki arazi tahsil ve istifa olunur.
(59 : Madde) : Arazi mutasarrıf ve mutasarrıfelerinden elli beşinci maddede derecatı beyan olunan eshabı. intikalden kimsesi olmadığı halde vefat
edenlerin arazisi, evvelâ : ol arazi üzerinde mülk eşcar veyahut mülk ebni-yesi bulunduğu halde eşcar veya ebniye intikal eden veresesine kezalik :
seviyen tapuyı misliyle, yani : ol yerlerin mikdar dönümü ve hududunu ve hasbel'mevki kuvvei nabîtesine göre şeref ve itibarını bilir bigarz erbabı
vukufun takdir ettikleri bedel üe verilir, Ve on seneye kadar taleb ve dâvaya salâhiyeti vardır. Ve bu suretin maadasında akribadan olarak hakkı
tapu eshabı yokdur.
Bir minvali meşrun veresesi dahi olmadığı halde saniyen : ol arazide şerik ve halît bulunanlara kezalik tapuyı misliyle verilir ve beş seneye kadar
taleb ve dâvaya salâhiyeti vardır. Sâlisen : şerik ve haliti yoğise ol arazinin bulunduğu karye ahalisinden yere zarureti ve ihtiyacı olanlara kezalik
tapuyu misliyle verilir ve bir sene kadar talep ve dâvaya salâhiyeti vardır. Ve ehli karyeden yere zarureti olanlar müteaddid olup da cümlesi birden
ber minvali muharrer müstahikki tapu olan araziyi almağa talip olurlar ise ol arazinin taksiminde bir gûna mahzur ve mazarrat olmadığı haide bit-
taksim herkese parça parça tefviz kılınır ve kabili taksim olmadığı halde veyahut taksiminde bazı mertebe mazarrat bulunduğu surette bilfi'l hizmeti
askeriyede bulunub da tekmili memuriyet ederek vatanına gelmiş olan var ise ana, yoğise beyinlerde kur'a atılarak ismine isabet eden kimseye
verilir. Ve bunlardan birine verildikden sonra diğerinin muahharan bir veçhile taleb ve dâvaya salâhiyeti yokdur.
(60 : Madde) : Arazî mutasarrıf ve mutasarrıfelerinden biri hakkı intikale nail olan vârisleri, yani : evlâd ve ahfadı ve babası ve anası ve
karındaşları ve zevç ve zevceleri olmayarak fevt oldukda ber minvali muharrer hakkı tapu eshabı dahi olmadığı ve yahut olub da hakkı tapuları
olan araziyi tapuyı misliyle almakdan istinkâf ile ıskatı hak eyledikleri halde o! araziyi sarf mahlûl olarak bilmüzayede talibine tefviz olunur.
266 - : Yukarıda yazdığımız (17 muharrem 1284) tarihli kanuna nazaran arazinin intikaline dair bir kaç mesele sureti :
267  - : Arazi Kanununun (29 rebiülâhır 1289) tarihinde neşrolunan zeylinde şöyle denilmiştir :
«Bjr kimse zevcesini tılâkı ric'î ile tatlik edib de zevcenin iddeti mün-kaziye-olmaksızın zevceynden biri ve yahut bir kimse bir hatunu nikâh edib de
duhul ve halveti sahiha bulunmaksızın kezalik zevceynden biri vefat et-tikde uhdesinden münhal olan araziden şer'an veraseti sabit olan zevç ve
ezvcenin hakkı intikali olduğu misillû bir adem marazı mevtinde zevcesini talâkı bain ile tatlik etdikden sonra zevcesinin iddeti tekmil olmaksızın
zevç fevt olsa arazisinde kezalik veraseti sabit olan zevcenin hakkı intikali bu-lunacakdır.».
Bu madde, ihtilâfı dinin intikale mani olacağını göstermektedir. (7 rebiülevvel 1292 tarihli bir zeylde de şöyle denilmişdir :

«Muini katil olanlara maktullerin arazisi intikal etmez. Ve kezalik maktulün arazisinden muini katilin hakkı tapusu olamaz-»
[43]

 
İcareteynü Müsakkafat Ve Müstagallatın İntikali
 
268 - : Vakıflara aid mebhasde mufassalan beyan olunduğu üzere ica-reteynli vakıf bir akar, vakfı tarafından talib olan bir kimseye ibtidaen icar ve
tefviz edilince icarei muaccele namiyle o akarın kıymetine karib bir meblâğ peşin olarak vakıf için alınır, her sene hitamında da icarei müeccele
namiyle cüz'î bir meblâğ tahsil olunur, artık bu akarın rakabesi vakfı tarafına, hakkı tasarrufu da bu müste'cirine aid bulunmuş olur. Bu müste'cir
vefat edinceye kadar o akarın mutasarrıfıdır. Vefat edince icare münfesih olmak lâzım gelirdi, bu müste'cirin hakkı tasarrufu vârislerine intikal
etmemek icab ederdi.  (Icare mebhasine müracaat!) Fakat kanun, bu tasar rufun intikalini kabul etmiştir. Bu intikal ise irs gibi ser'a değil, belki ka
nuna, örf ve âdete müstednid olduğundan «intikali âdi» namını almıştır. Nitekim araziyi emiriyye ve mefkufedekî intikal de bu kabildendir.
Maahaza bu intikal sahası bidayeten mahdud bulunmuş, bilâhare tevsi edilmiştir. Şöyle ki Icareteynli müsakkafat ve müstegallâtın mutasarrıfı vefat
edince bunların tasarrufu bidayeten yalnız evlâdı zükûr ve inasına bilâ bedel seviyyen intikal ederdi. Fakat bu mutasarrıf bilâ veled vefat edince



bunlar mahlûl olub vakfına aid olurdu. Şu kadar var ki, vâkıf vakfiyesinde bu akarın sırf emlâk gibi müste*cirlerinin vârislerine İntikal etmesini şart
kılmış ise bunlar mutasarrıflarının vefatlarında vârislerine meselei mira-siyelerİ veçhile intikal eder. Nitekim Sadrı esbak Koca Yusuf Paşanın
Aynalı Kavakda ve Kapdanı Derya esbak Cezayirli Gazi Hasan Paşanın Ka-sımpaşadaki icarei vahide namiyle mukayyed bulunan müsakafat ve
müste-gallâtı vakfiyyeleri bu kabildendir.
269 - : Bilâhare (2 zilkade İ285) tarahinde neşredilen Tevsii İntifa Kanununa tevfikan mutasarrıflarının talepleriyle tevsii intikali icra kılınmış olan
icareteynli vakıflar hakkında şu maddelere göre muamele olunmaya başlanmıştır.
(1 inci madde) : îcareteyn suretiyle tasarruf olunan müsakkafat ve müstegallâtı mevkuf e kemakân evlâdı zükûr ve inasa. mütesaviyen intikal edib
evlâdı zükûr ve inas mevcud olmadığı halde saniyen : ahfada, yani : evlâdı zükûr ye inasm evlâdına, salisen : ebeveyne, rabian : liebeveyn er ve kız
kann-d aşına, hâmisen Heb er ve kız karındaşına, sâdisen : liüm er ve kız karındaşına, sâbian : zevcden zevceye ve zevceden zevce mütesavi-yen
intikal edecektir.
'2 nci madde) : Bâlâda derecati tayin olunan hakkı intikal eshabından birinci derecede itibar olunan verese mevcud iken İkinci derecede bulunan
verese hakkı intikale nail olmayacakdır. Meselâ :, evlâd var iken ahfada ve ahfad mevcud .iken ebeveyn müsakkafat ve müstagallâtı vakfiyye intikal
etmeyib baba ve anasının hayatında vefat eden evlâdı zükûr ve inasm evlâdı evlâd makamına kaim olarak ced ve ceddelerinden baba ve analarına
intikal edecek hisse kendilerine intikal edeceği rnisillu yalnız ebeveynden !i-üm er ve kız karındaşına kadar hakkı intikal eshabından bulunan
vereseye intikal edecek müsakkafat ve müstegallâttan dahi zevç ve zevceye bir rubu' hisse intikal edecekdir. Evlâd ve ahfad var iken zevç ve
zevcenin müsakkafat ve müstegallâtdan hisse almağa salâhiyeti olmıyacakdır.»
Şunu da ilâve edelim ki, Tevsii intikal Kanununda ahfad lâfzı evlâdı zükür ve masın evlâdı zükûr ve inası diye tefsir edilerek bir derece ahfada hasr

edilmişdir. Binaenaleyh ikinci derecede    bulunan ahfad intikale nail
[44]

 
1331 - Tarihli  İntikal Kararnamesi Sureti 
 
271 - : Türkiyede bilâhare (3 rebiülâhır 1331 ve 27 şubat 1328) tarihin de Takvimi Vekayi ile neşredilen ve kararname ile araziyi emiriyye ve mev-
kufe ile icareteynlu ve icarei kadimelu, ve mukataai kadimeîû vakıfların intikali daha ziyade tevsi edilmiş, zevil'erham denilen akriba da eshabı
intikal meyamna idhal olunmuş ve bu kararnamenin hükmü mezkûr tarihden itibaren Kanunu Medenînin tatbika başlandığı (26 rebiülevvel 1345 ve
4 teşrinievvel 1342/ 1926) tarihine kadar devam etmiştir.
Bu intikal kararnamesi, şu maddelerden müteşekkil" bulurfrnuştur.
(1 İnci made) : «Bir kimse vefat ettikte uhdesinde bulunan arazii emiriyye ve mevkufe atizzikr derecat üzerine bir veya müteaddid eşhasa intikal
eder ve onlara da «eshabı intikal» denir.»
(2 nci madde) : «Eshabı intikalin birinci derecesi müteveffanın füruû, yani : evlâd ve ahfadıdır. Bu derecede hakkı intikal evvel emirde evlâda ve
badehu anlara halef olmak üzere ahfada ve evlâdının ahfadına aiddir.-
Binaenaleyh müteveffanın hini vefatında berhayat bulunan her nevi evlâdı kendi vasıtasiyle müteveffaya ittisal kesb eden fer'leri hakkı intikalden
ıskat eder. Müteveffadan evvel vefat etmiş olan fer'İn fürûu kendi makamına kaim olurlar, yani ana intikal edecek hisseyi ahz ederler.
Müteveffanın müteaddid evlâdları olub da cümlesi evvelce vefat etmiş bulunur ise her birinin hissesi kendi vasıtasiyle müteveffaya ittisal kesb
eden fürua intikal eder, evlâddan bazısı bilâ feri' vefat ettiği takdirde hakkı intikal münhasıran diğer evlâda veya anların füruûna kalır.
Batınlar teaddüd ettikçe hep bu usul üzere muamele olunur, evlâd ve ahfadın zükûr ve inası hakki intikalde müsavidir.»
 (3 üncü madde) : Eshabı intikalin ikinci derecesi müteveffanın ebeveyni ile anların füruudür. Ebeveynin ikisi de müsavat üzere hakkı intikale nail
olurlar, bunlardan biri evvelce vefat etmiş bulunur ise anın füruu birinci derecede muharrer ahkâma tevfikan aledderecat makamına kaim olurlar.
Füruu bulunmadığı surette hayatta bulunan peder veya valide münhasıran hakkı intikale nail olur.
Ebeveynin ikisi de evvelce vefat etmiş bulunur ise pederin hissesi kendi füruuna ve validenin hissesi de kendi füruuna aledderecat intikal eder,
şayed birinin füruu yoğise anın hissesi de diğerin füruuna kalır.» Bir kaç misal:
 (4 üncü madde) : Eshabı intikalin üçüncü derecesi müteveffanın ced ve ceddeleriyîe anların füruudür. Ana ve baba tarafından ced ve ceddeler hep
berhayat iseler müsavat üzere hakkı intikale naP olurlar. Bunlardan biri evvelce vefat etmiş bulunur ise füruu aledderecat anın makamına kaim
olur, füru yoğise berhayat-bulunub anın zevci veya zevcesi olan ced veya cedt deye intikal eder, bu da berhayat değilse anın füruuna intikal eder.
Ana veya baba cihetinden olan ecdad ve ceddet hayatta olmadıkları gibi feri'leri
 (5 inci madde) : Birinci ve ikinci ve üçüncü derecedeki fürudan hangisi müteaddid cihetlerden hakkı intikale nail olur ise cümlesini ahz eder. Bir
misal :
 (6 ncı madde) : Mevaddı sabıkada muharrer derecattan mukaddemi mevcud iken muahharı hakkı intikale nail olamaz. Şu kadar ki müteveffanın
evlâd ve ahfadı olduğu halde anası ve babası veya bunlardan biri mevcud ise südüs hisse bunlara intikal eder. îki misal :
 (7 nci madde) : müteveffanın zevç veya zevcesi birinci derecedeki hakkı intikal eshabiyle içtima ettikte rubu* hisseye ve ikinci derecedeki hakkı
intikal eshabiyle veya ced ve cedde ile içtima etdikde nısıf hisseye nail olur. Ve eğer dördüncü madde mucebince ced ve cedde ile beraber anların
füruu da hakkı intikale nail olmak icab ediyorsa işbu fürua isabet edecek hisseyi dahi seve veya zevce ahz eder.
Birinci ve ikinci derecedeki eshabı intikalden veya ced ve ceddeden hiç biri bulunmaz ise zevç veya zevce münhasıran hakkı intikale nail olur. Bir
kaç misal : ve icarei vâhidei -kadimeli müsakkafat ve müstagaliâtı vakfiyye iîc mukataaı kadimeli müs-legallât hakkında dahi caridir.»
272 - : (TENBÎH) : icarei vâhidei kadimdi vakıflar, vaktiyle müddet tayin edilmeksizin icar ve ferağ ve intikali iltizam edilmiş bir kısım vakıf
akarlardır ki. bu.hareket haddi zatında gayri meşru olmakla beraber her nasılsa vuku bulmUşdur.
Mukataai kadimeli evkafa gelince bu da tahlile muhtaçtır. Şöyle ki ; Mukatalı müMcgallâtı vakfiyye iki kısımdır : Birinci kısım, icareteynli bir vakıf
yerin vakıf ebniyest münhedim veya muhterik olmakla arsası üzerinde yine vakıf namına mutasarrıfı veya saire tarafından vücude getirilmiş olan
rbniyedon. eşçar ve kurumdan ibarettir. Bu halde hu bina ve saire vakıf arsaya tabi olur. arsada intikal cari olunca bunlarda da cereyan eder.
İkinci kısım, icareteynli bir vakfın binası münhedim veya muhterik olub da üzerinde mutasarrıfı tarafından kendi müîkü olmak üzere veya bu cihet
meskûtün anh bırakılarak vücude getirilmiş olan bina veya eşçar ve kü-rûmdur. Bu surette arsa "her ne kadar kelevvel icareteyn ile tasarruf



olunacak ise de üzerindeki ebniye ve saire banisinin mülki sarihi bulunur, bunlar ve bunlara tebean arsa, irsi şer'î veçhile mutasarrıfının vârislerine
in tikal eder, yoksa ebniye ve saire arsaya tabi olarak haklarında bu intikaı kararnamesi hükmü cereyan etmez. Mülga Fetvahane! âlice dâima bu
veçhile fetva verile gelmişdir. Hattâ bu gibi arsalara aid tasarruf senedlerinde bunların üzerinde bina edilecek şeylerin vakfa teberru olacağı
yazılmış olsa bile bunlar vakfa teberru edilmiş olmaz. Çünkü teberru etmek, müteberri' olan kimsenin hakkıdır, yoksa müteberreün lehe aid bir hak
değildir ki, onun namına yazılan böyle bir söz, nıüfid olsun.
273 - : intikal kararnamesinin dokuzuncu    maddesi alınacak mukataa yergi mikdaruıa aid olup onuncu maddesinde de şöyle denilmekdedir :
«Şartı vâkıf mucebince hududı intikaliyyesi dahfe vasi olan vakıflarda ke-makân şarta riayet olunacak ve icarâtı mahsusa haliyle ibka edilecekdir.»
Velhâsıl teberdir.
şartı vâkıfa riayet lâzımdır, şartı vâkıf, nassı sari Binaenaleyh bazı icareteynli vakıfların sureti intikalini vâkıfları tayin etmiş olunca ana riayet
olunur, bu intikal sahası gerek intikal kararnamesinin tayin etiği hududdan geniş olsun ve gerek dar olsun müsavidir, bu gibi vakıflar hakkında bu

intikal kararnamesi hükümleri cari olamaz. 
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İntikale Mani Olan Sebebler
 
274 -: Araziyi emiriyye ve mevkufenin ve vakıf müsakkafat ve müs-tegallâtın intikaline mani olacak esbab, esbak intikal kanunlarının ve intikal
kararnamesinin meriyyeti zamanlarına nazaran şu veçhile hülâs edilebilir:
1 - : ihtilâfı tabiiyet, intikale manidir. Şöyle ki : Türkiye tebeasından bulunan gayri müslim bir kimsenin uhdei tasarrufundaki arazi ve vakıf akarı
ecnebi tebeasından olan kariblerine intikal etmez. Be bu ecnebi tabiiyetindeki şahıs, başkalarını hacb de edemez. Binaenaleyh kendisi ecnebi tabi-
yetinde bulunduğu halde oğlu Türkiye tabiiyetinde bulunsa bunun intikale nailiyetine bir mania teşkil etmez.
Fakat tebeai ecnebiyyeden bulunduğu halde Türkiyede araziyi milliyye veya vakfiyyesi veya vakıf müstegallâtı bulunan bir gayri müslimin
vefatında Türkiye tabiiyetinde bulunan gayri müslim karibteri derecelerine göre hakki intikale ail olabilirler (1).Kezalik : Türkiyede bir ecnebi
tebeasından diğer bir ecnebi tebeasına emvali gayri menkule intikal eyler. Emlâki sırfe dahi bir ecnebiden diğer bir ecnebiye mevrus olur.
Bu veçhile intikal ve tevarüs Türkiyede teamül iktizasından bulunmuş ve bu teamül (21 cümadel'ûlâ 1326 ve 7 haziran 1324) tarihinde Jrade ile te-
yid edilmiştir ki kısmen Hanefî mezhebine muhalif d ir.
Tebeai islâmiyeden bir gayri müslim, icareteynli bir akara mutasarrıf iken resmî me'zuniyet istihsal etmeksizin bir devleu ecnebiye tabiiyetine girse
uhdesinde bulunan akar mahlûlen vakfı canibine aid olur, eshabı intikalden olan evlâdına, akribasına intikal etmez. Amma resmî me'zuniyet istihsal
ederek bir ecnebi devlet tabiiyetine girmiş olunca bakılır. Eğer tabiiyetine girdiği devleti ecnebiye, istimlâki emlâk mazbatasını kabul ve imza
etmiş ise uhdesinde bulunan icareteynli vakıf akar mahlûl olmayıb yine uhdesinde kalır. Ve eğer bu mazbatayı kabul ve imza etmemiş ise o
takdirde mahlûl olur. (Ahkâmûl'evkaf -Hilmi Efendi).
2 - : ihtilâfı din, intikale manidir.    Şöyle ki :  müslümanlar ile gayri müslimler arasında intikal cari olamaz. Meselâ : bir müslimin arazisi bir gayri
müslim zevcesine veya gayri müslim babasına intikal etmez.  Fakat gayri müslimler arasında intikal cari olur, velev ki milletleri başka başka olsun.
3 - : Kati, intikale manidir. Şöyle ki : karibini bigayri hakkin kati eden veya katiline muin olan kimseye maktulün arazisi ve vakıf akan intikal
etmez. Fakat katilin arazisi ve vakıf akan maktule intikal eder.
4 -  : Rık hali, intikale manidir. Çünkü rakik kendi namına bizzat bîr şeye temellük edemez.  Binaenaleyh irse nazaran araziye ve vakıf akara aid
intikale de nail olamaz.
Her ne kadar İntikal kanunlarında ve karar namesinde kariblerin hür olmaları tasrih edilmemiş ise de bu gibi meskûtün anh bırakılan hususlarda
ahkâmı umumiyyeye ittiba' edilmesi ötedenberi kabul edilmiş bir esastır.
İntikal sahiplerinden biri yukarıda bildirilen manialardan biriyle intikalden mahrum kalsa -o mani bulunmadığı takdirde -müstahik olacağı hisse,
mahîûl olmayıp diğer vârislere intikal eder. Meselâ icareteynli bir vakıf akarın mutasarrıfını üç oğlundan biri amden kati edip başka kimsesi de
bulunmasa o akarın tamamı diğer iki oğluna intikal eder, yoksa katil olanın hissesi mahlûl olmaz.
(1) Hilmi Efendinin Ahkâmül'evkafında (İstimlâki Emlâk Kanununa tevfikan icareteynli vakıf akara mutasarrıf olan gayri müslim bir ecnebi vefat

ettikte ol akar tebeai devleti a I iyeden olan vârisine intikal etmez) demesi fıkıh bakımındandır. 
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ON DÖRDÜNCÜ KİTABIN SONU

 
HUKUKU  İSLAMİYYE KAMUSUNUN İŞBU DÖRT VE BEŞİNCİ CİLDİNDEKİ MESAtLE AİD BAŞLICA ME'HAZLER

 
Tahtavî, Mebsutı Serahsî, Muhiti Bürhani. Bedayİ, Hassaf, Is'af, Hida-ye, Inaye, Fethül'kadir, Dürer ve Gurer, Efbahrür'ralk, Tahtavî, Dürrİ Muhtar,
Reddi  Muhtar ve tekmilesi, Mecmaîü'enhür. Tenkİht Hâmidî.
Kadıhan, Taiar Haniyye, Hindi yy e, Mecmaüzzamanât, Fetâvayt Anka-ravî, Fetavâyı Cedide. AEi Efendi, Feyziyye, Bence, Netice. Abdürrahİm
Fetvaları.
Mecelle, Mir'atı Mecelle, Kitabül'vedia : Mecelle heyeti tarafından evvelce tertib ve tanzim edilib İradeye iktiran eden, fakat Mecelleye ilâve
edilmemiş olan risale. Dürerül'hükkâm: Mecelle şerhi, Ali Haydar Efendi merhumun. Mecelle şerhi : Mehmet Atıf Efendi merhumun.
Ahkâmül'evkaf, Ahkâmül'arazi, Ömer Hilmi Efendi merhumun Siraciyye şerhi : Seyyidi şerifin. Salih Efendi ceridesi- Feraİdülferaiz : Mahmud
Esad Efendi merhumun Teshitül'feraiz, Tavzihülmüşkilât, fi ahkâmil'intikalât. Şerhi Cedi d Lika-, nunıl'arzi.
Elmüdcvvenetüİ'kübra. Muhtasarı Eblzziya şerhi kebiri. Şerhi Muham-medtl'hırşî. Haşiyei Düsuki, Kitabiît'üm. Nihayetül'muhtac ilâ şerhifmin-hac.

Elmünteha, Keşşafüt'kına'. Neyİülmearİb. Kitabiil'muhallâ, Bjdayetül'mücte-hîd, Elmİzanül'kübra. 
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Bazı   Tashihler :
 
(255) nci sahifedeki üçüncü mes'elede zevcenin sehmi (9), am lehümanın sehmi de (15) olarak gösterilecektir.
(267) nci sahifede ikinci mes'elede sâk'ıt olduğu yazıh uht lîüm, uht lieb olacaktır.
(279) ncu sahifedeki ikinci mes'ele, (4) den tashih edilerek biri zevceye, geri kalan üç senimden biri mu'tik bissülüse, ikisi de mu'tik bissülüsana
verilecektir.
(299) ncu sahifedeki ikinci mes'elede (7) ve (2) beş ile zarp edilecek ve üç sehim alan, ibn değil, bint olacaktır.

(321) nci sahifedeki İkinci mes'elede zevç yerine zevce yazılacaktır. 
[48]
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Hukuki İslâmİyye ve Istılâhafı ffk hiyye» unvanlı eserin işbu altıncı cildi muamelâtı hukukiyyeye ait altı kitaptan müteşekkildir. Bu kitaplar, bu
eserin on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu, yirminci  kitaplarını   teşkil   etmektedir.   Şöy!e  ki   :
(15)   nci  kitap,   bey'İ  ve  şiraye  dair  olup  bir  mukaddime  ile   iki  bölüme
ayrılmıştır
(16)  ncı kitap, şüfaya dairdir.
(17)  nci kitap, icareye ait olup bir mukaddime iie İki  bölümden  ibarettir.
(18)   nci  kitap  kefalete  dair  olup  bir  mukaddime  ile  iki  bölümden müteşekkildir.
(19)  ncu kitap, havale hakkında olup bîr mukaddime İle iki bölümü havidir.
(20)   nci   kitap   vekâletlere   dairdir.
Bu altıncı cildi teşkil eden kitaplar, mecelte-İ ahkâm-ı adliyenin bu hu suslardaki maddelerini kısmen aynen ve kısmen mealen havi olup daha bir
çok mesaili ve kuyud  ve şurutu  muhtevi  bulunmuştur.
Bu kitaplarda bir kısım mesailin hikmet-i teşriiyyesine işaret edilmiş bir takım hukuki meseleler hakkındaki muhterem müctehitlerimizin yüksek ic-
tihadiarı, nîkatı nazarları en yüksek nazariyyatı hukuktyyeden olmak üzere kaydedilmiştir.  Hak Taalâ  Hazretlerinden  muvaffakiyetler  niyaz

eyleriz.
[1]

 
BEY'I VE ŞİRAYE AİT OLUP BİR MUKADPİME İLE tKİ BÖLÜME AYRILMIŞTIR.

M U K A D D İ M E BEY'İ VE ŞİRAYE MÜTEALLİK ISTILAHLAR :
 
1 - (Bey'i) : Malı mala değişmektir ki, ya mün'akit veya gayri mün'akıt olur. Bcy'i ,gayri mün'akit, bey'i batıl demektir. üçy'i mün'ukit du sahih,
fâsid, nafiz, mevkuf kısımlarına ayrılır. Bey'i nafiz de bcy'i lâzım ve gayr» lâzım kısınılarma ayrılmıştır.
Bey'i mebi itîbarilc du şu dürt kısma ayrılır. Boy't mutlak, bey'i sarf. bey'i mükayaza, bcy'i selem.  Nitekim  bunlar sırasil'e  izah edilecektir.
2 - (Rüknülbey'i) : Yani  beyin  mahiyeti  ki,  malı   mala  değişmekten ibarettir. Şu kadar var ki, bu mübadeleye delâlet etmek hasebile satıştaki
icah ve kabule ve teatiye de«Rüknülbey'i« denilir.'
3-  (Bayi)  : Bir malı başkasına satan kimsedir.' Bankasından qir mah satın alan şahsa da «Müşteri»    denir. «Şirâ», «İştira»  da satın    almaktan
ibarettir.                                                   -.              -   .
4-  (Mutebayian) : Bir mah satan ile alandır ki, bu ikisine «Âkidcyn» denir. Yaptıkları alım satım muamelesine do &Mübayaa» denilir.
5 - (Mebi') : Satılan şeydir. Yani : satışta taayyün eden bir ayindir ki, bey'iden asıl maksut olan da budur. Çünkü întifa, ancak eyân ile ulur. Semen
ise malların mübadelesine vasıtadır. Bunun içindir ki bir insan me-
selâ : muayyen bir kitabi yüz kuı .^a satsa u kitap, bu satış muamelesinde taayyün eder, onu müşteriye veiü.jk lâzım gelir. Bunun semeni olan yüz
kuruş ise taayyün etmoz, her han^ bir yüz kuruş semen olarak verilebilir.
6  - (Bey'i mün'akit) : în'ikad bulanbey'idîr ki, hey'a    mahsus İcab vu kabulün  müteallikinde,  yani  mebi'   ile  semende  esnri  zahir  olacak 
veçhle birbirine irtibat etmesile  husule  gelir.  Bu  eserden  inaksal da  satanın  semene, satın alanın da  mebi'e malik olmalarından  ibarettir.
7  - (Bey'İ gayri mün'akit)   :   Kendisinde inikat Şartları tamamen vc»ya kısmen  bulunmamakla   batıl ulan  bey'idir.  Meselâ   mecnunda  in'ikad 
şaftlarından olan tasarruf ehliyeti bulunmadığından onun alım satımı mün'akit olmaz, batıl olur.
8 - (Bey'i sahih) ; Zâti ve vasfı itibarile meşrul olan bey'idir ki, buna «Bey'i Caiz» de denir. Zaten meşruiyet, icab ile kabulün meşru surette
birbirine bağlanmasilu husule gelir. Vasfen meşruiyet de akitlerin nzalarile ve semenin m al û m iy etile tahakkuk eder.
9  - (Bey'i fâsid) :  Esasen sahih olup vasfı     itibaıilo sahih olmayan, yani  : zaten mün'akit olup da bazı harici vasıfları bakımından  meşru'
olmayan bey'idir. Semenin gayri mütekavvim bir mal olması gibi.
10 - (Bey i Batıl) : Kendisinde in'ikad şartları tamamen veya kısmen bulunmadığı t n.otle asla sahih olmayan bey'idir ki, hiç bir hüküm ifade etmez.
Lâşe t   û mütekavvim olmayan bir şeyi satmak gibi.
11 - (Bfc, i  mevkuf) :  Başka  şahsın hakkı taallûk  edip nalız olması, o şalısın iznine  mütevakkıf bulunan bey'idir.  Bey.'i  fuzuli  gibi,  Fuzuli   ise
başkasının hakkında bir ver'i izne dayanmaksızın tasarrufta bulunan kimsedir.
12 - (Bey'î nafiz) : Başkasının hakkı taallûk etmeyen bey'idir ki, üzerine  filhal  mülkiyyet   terettüp  eder.   Nefaz  ise  bir   şer'i  tasarruf   üzerine
eserinin derhal terettüp etmesidir.  Binaenaleyh     başkasının  hakkı taallûk etmeyen böyle mün'akit bir bey'i, hemen mülkiyyet ifade eder. Yani :
satan, semene, satın alan da satılan şeye hemen malik olur,
13 - (Bey'i lâz:ım)  : Hıyarı şart, hıyarı rü'yet şibi hıyarattan âri olan nafiz bey'idir ki, iki taraftan yalnız biri bunu feshedemez.
14 - (Bey'İ gayri  lâzım) : Kendisinde hıyarattan birisi  bulunan  nafiz bey'idir ki, yalnız; muhayyel olan taraf, onu feshedebilir.
15 - (Hıyar) : Muhayyerlik demektir ki, bir akdi tenfiz ile fesih arasında muhtar olmaktan ibarettir.     Kendisinde böyle    muhayyerlik bulunan
kimse yaptığı bir, ;;kdi diğer tarafın rızasına hacet    kalmaksızın bozabilir
Hıyar lâfzı esasen ihtiyardan ismi masdar olup iki emrin hayırlısını talep, manasınadır.  Bu  salâhiyeti  haiz olan  kimseye  «Muhayyer, 
menlehülhıyar»
denilir,
(16 - (Hıyar'ı şart) : Akitlcrdcnbirinin veya her birinin akdi muayyen bir müddet içinde fesih veya icazetle infaz edebilmek hususunda muhayyer
olmasıdır.
Hıyarı şart, bey'i icare, kısmet, kefalet, havale gibi feshi kabil olan lâzım akitlerde sahihtir. Nikâh, talâk, ikrar, yemin, nezir gibi ki-bili fes-
holmayan akidler de sahih değildir. Vekâlet, vasiyet, hibe, vedia, â'-iyet gibi gayri lâzım akidlerde de sahih değildir, rehinde mürtehin için h.'yarı
şart da böyledir. Çünkü rehin, mürtehin için lâzım değildir, dilerse bunu vahine iade edebilir.
17 - (Hıyarı vasıf)  : Bir akitde vücude şart kılınan veya Örfen meşrut bulunan mergub bir vasfın mevcut olmaması sebebile akitlerden biri için
sabit olan muhayyerliktir.  Sağılır  diye  satılan  bir  ineğin  sütten  kesifmiş



olması gibi.
18 - (Hıyarı  nakîd)  :  Satılan bir şeyin semeni muayyen  bir zamanda satana verilmek veya satın alacak şahsa  iade edilmek,  semen satana
verilmediği veya satın alacağa  iade edildiği takdirde satış 'muamelesi olmamak üzere yapılan pazarlıktan ileri gelen  muhayyerliktir.
19 - (Hıyarı ta'yin) :  Kiycmiyyaltan olan ve pahaları ayrı ayrı boyan olunan iki  veya     üç  şeyden  dilediğini  müşterinin  almak  veya    
dilediğini bayi'invermek üzere muhayyel olması demektir.
20 - (Hıyarı rü'yet) :  Bir tjcy hakkında sürülmeden yapılan bir aUid den dolayı âkitleden biri için görüldüğü zaman sabit ulan muhayyerliktir.
Meselâ  :  Bir malı görmeden satın  alan    kimKcnin onu güldüğünde, yani, Onun satın alınmasındaki asıl maksadı bildiren hal ve mahalline vâkıf
olduğunda  muhayyer     olmasıdır  ki,  onu   böyle  görünce  dilerse  kabul  eder, dilerse red eyler.
21 - (Hıyarı ayb)  : Bir şeyde mevcut olan bir kusurun badelakit zuhurundan  dolayı  âkitlerden  biri   için   sabit   olan   muhayyerliktir.   Mutlak 
surette saçılan bir malın zuhur eden kadim aybından dolayı müşteri için -sabit olan muhayyerlik gibi.
22 - (Hıyarı tağrir)  :  Akitlerden birinin diğer taraftan altlatılarak bir malı gabni fahiş ile satmasından veya satın almasından dolayı satış
muamelesini fesh hususunda muhayyer olmasıdır,
23 - (Bey'i hilvefai  : Bir malı semenini red ettikte geri vermek üzere bir kimseye şu kadar kuruşa satmaktır ki, satan o semeni müşteriye
reddedince müşteri de satın almış olduğu şeyi satana iade eder. Bu muamele, müşterinin  mebi'   ile  intifa'   etmesine  nazaran  bey'i  sahih    
hükmündedir. Ve iki tarafın bunu  feshe muktedir olmasına  nazaran da bey'i fâsid  hük-
mündedir. Müşteri bu vechle satın aldığı şeyi bankasına satamıyacağı ci hetle de bu, rehin hükmündedir ve bu rehiniyyet ciheti galiptir.
Vefa, yapılan ahde, verilen söze riayet etmek demektir. Bu bey'e «Beyi' bişr til'vefa» da denir.
24 - (Bey'i  Bilİstiğlâl) : Bir  kimsenin  bir  malı bizzat kendisi isticar etmek üzere birisine vefaen satıvermesidir. ..leselâ : bir kimse hanesini bin
liraya vefaen satıp şehri on lira ücretle müşteriden isticar etse, bu, bir bey'i bilistiğlâl muamelesi olmuş olur.
25  - (Bey'i mutlak)  : Mutad veehle daima yapılan satış muamelesidir, ki bir malı bir semen mukabilinde derhal satmakla vücuda gelir.
26  - (Bey'i bat) : Bey'i kati demektir ki, bey'i bilvefa ile bey'i bilistiğlâl' mukabilidir.  Hazan da «Bey'i bilhıyar» mukabili olarak kullanılır.
27 - (Bey'i  sarf)   ;  Nakdi nakde satmak, yani   :   sikketi veya sikkesiz altını altma veya gümüşü gümüşe ve bil'akis gümüşü altına ve altını
gümüşe satmaktır  ki,  buna  «Akçe bozma*  denir.
Bir altını verip de yüz kuruş gümüş para almak gibi. Sarf  kelimesi,  lûgattu     bozmak,   tahvil  ve  tağyir  etmek  manasınadır. Bununla meşgul
olana sarraf ve sayrefi denir.
28 - (Bey'i mukayaza)  :   Nakit kabilinden olmayan bir aynı diğer bir ayn ile, yani : altın ve gümüşten başka birmalı, diğer bir mal ile mübadele
etmektir ki. buna lisanımızda (Tıranpa» denir. Bir kitabı diğer bir kitap ile değişmek gibi.
29 - (Bey'i selem)  : Müecceli muaccele satmak, yani : peşin para veya peşin verilen  başka  bir  mal ile veresiye bir mal satın     almaktır.  Selem,
lügatte takdim  manasınadır.  Peşin para  veya  mal  veren  müşteriye  «Sahi-büsseleir.»  veya   «.Rebüsselem»   denir.   Veresiye  mal  verecek 
olan  satıcıya da  MMüsiemün  ileyh*  denir.   Boylu   satın   alman   mala   «Müslemün  fih»   ve peşin verilen paraya ve mala da <Jie'ssülmali
selem» denir.
Seleme «Selef» de denir. Maamafih selef tâbiri karzı hasen mânasında da müstameldir. Bu cihetle selem tâbirinden eamdır ve Irak ehlinin lügatidir.
30 - (Bey'i  müsaveme)   :   Bir  kimsenin     almış  olduğu  malı  kendisine kaça mal olduğunu söylemeksizin bir bedel ile başkasına bitterazı
satması-dır. Bir tacirin elindeki bir malı kaç kuruşa almış olduğunu söylemeksizin başkasına şu kadar kuruşa satması gibi. Satışlarda en ziyade cari
olan budur.
31 - (Bey'i murabaha) : Bir kimsenin almış olduğu bir malı kendisine kaça mal olduğunu söyliyerek ondan ziyade bir semen ile başkasına birriza
satmasıdır. Bir malı yüz kuruşa aldığını söyliyerek yüz on kuruşa satmak gibi ki, on kuruş, kâr  =  rıbıh olmuş olur.
32 - (Eey'i teviiye)  : Bir kimsenin almış olduğu bir malı kendisine kaça mal olmuş ise onu süyliyerek tam o kadara satmasıdır. Yüz. kuruşa aldı‐
ğını söyliyerek yine yüz kuruşa satması gibi.
33 - (Bey'i vazia)  : Bir kimsenin bir malı kendisine kaça mal olduğunu söyliyerek ondan noksana satrriasıdır. Bir malı yüz kurusa almış olduğunu
.söyliyerek doksun kuruca .salması gibi.
34 - (İstisna')   :  Lûgatla sanal ve ameli istemek manasınadır. İstılah-da. «Bir şeyi yapmak üzere sanal ehlile mukavele akdetmektir ki, o şeyi
yapana «Sam'» yaptırana «Müstasni», yapılan geye-de «Masnu*» denir. Bir Ut-zi ile kumaşı vesair levazımı terziden olmak üzere bir kal elbise   
dikmesi için mukavele yapmak gibi.
İstisna', bir nevî madumu satmak demektir. Fakat nâsın ihtiyacına meb-ni hilafı kıyas olarak caiz görülmüştür.
35 - (Semen) : Satılan şeyin bahası, bedelidir ki, zimmete taallûku sahih olur. Meselâ: Bir kimse bir kitabı yüz kuruşu satın alsa bu yüz kuruş o
kitabın semeni olur. Ve bu, derhal verilmezse zimmete taalluk etmiş bir borç
olur.
36- (Semen-İ müsemma) : Satan ile alanın akdi bey'i zamanında rıza larile ta'yin ve tesmiye etmiş oldukları bahadır ki, satılan malın hakiki
kıymetine müsavi olabileceği gibi ondan ziyade veya noksan da olabilir.
37 - (Müsemmen) :  Semen mukabilinde satılmış veya    semeni, bedeli tayin edilmiş olan şeydir.
38 - (Kıymet)  :  Bir malın Um değeri, bahası demektir.
39 - (Kıyem) : Çarşı ve pazarda misli bulunmayan, yahut bulunsa ti a fiyatça mütefavit olan şeydir.  Yazma kitaplar,  masnu'  kublur,  hayvanlar,
karpuz ve kavun gibi meyveler bu kabildendir. Cemi:  Kıyeıniyyallır.
40 - (Misli)  : Çarşı ve pazarda muteddün bih. yani:  bahanın ihtilâfım mucib bir lefavüt bulunmaksızın misli  -  kendi gibisi bulunun şeydir. Kile.
ile ölçülen terazi ile tartılan şeyler, ceviz ve yumurta gibi udediyyatı nıüle-karibeden olan şeyler bu kabildendir. Ancak başka bir cins ile karışmış,
ulan mekilât misli  değildir.  Vezni olan attın  veya  gümüşten yapılmış kaplarda misli olamaz. Cemi   :   mislıyyattır.
41 - (Mülk) :  İnsanın ımtlik olduğu yani:  kendisinde  ihtisas  ve  istiklâl veçhile  tasarrufa  salâhiyetim*  bulunduğu  şuydu1.   Gerek  ayandan  ve
gerek menafiden olsun. Meselâ. Bu- miktar para bir mülk olduğu gibi bir menfaat de bir mülktür,
42 - (MaJ) : İnsanın tabii kendisine mail olup da hacet vakti için iddi-har olunabilen, yani. toplanıp saklanabilen şeydir ki. menkul ve gayri



menkul,  mütekuvvim  ve gayri  mütekavvinı  kısımlarına  ayrılır.
Lâşe gibi şeyler, tub-i insanînin melyânına mahal olmadığından mal değildirler, menfaatler de iddihar olunamıyaeakları cihetle Hanefiyyeye göre
mal sayılamaz. Fakat Şâfiîlere göre mal sayılır, teare ve gasp bahislerine müracaat!      
43 - (Menkul)  ; Bir mahalden diğer bir mahalle nakli mümkün olan geydir ki, nakidlere, uruza, hayvanlara, kile ile Ölçülen ve tartılan şeylere
Şamildir.' Vakıl1 arsaların ve milli arazinin üzerindeki mülk binalar, ağaçlar ve asma çubukları da menkul sayılır.
44 - (Gayri rtıenkul) :  Akar denilen hane, dükkân, ai'sa misini başka mahalo nakli mümkün olmıyan şeydir. Mülk arsa üzerindeki binalar, ağaçlar
da o arsaya tebcan gayri menkuldür.
Akar fıkıhta, gayri menkul demektir. Nâs arasında ise kiraya verilip irad getiren şeylere denilir.
45- (Mali mütekavvim) : Şcr'an tenavül ve intifai mubah şeydir. Ör-fen de muhrez ulun mal demektir. Binaenaleyh mali  mütekavvim,  iki
mânada müstameldir. Mütekavvim ise lûgatta zikıymel demektir.
Meselâ: besmele ile kesilmiş bir. koyunun eti. şcr'an mubah olduğundan bir mütekavvim maldır. Denizdeki balık, havadaki kus, ise gayri muhrez
bulundukça gayri mütekavvim olup bunlar avlanılmak, saydedilmek ile ıtıra?. olunduğu vakit birer mütekavvim mal ulur.
İhraz, maliki olmayan mubah bir şeyi meşru' surette c-Ie geçirmek manasınadır.
46 - (Nakit) :  Altından ve gümüşten  ibarettir.  Cemi:   Nııkuklur.  Allın ve gümüş, meşkûk utsun olmasın semeniyyet için olduğundan nakildir.
Bakır paralar, râyic oldukları vakit nakit hükmündedirler. Kesada uğradıkları zaman da uruz. meta" kabilinden olarak kıyemî bulunurlar.
47 - (Uruz :  Arazın cemidir. Nukutdan, hayvanattan, mekilât ile sair nıcvzunallan başka ulan kitap, meta, ve kumaş gibi peylerdir.
Uruz lûbiri, baza» yaIn,-.h;ıyvan  ve akar mukabili o;arak kullanılır.
48  - (Mukadderat)  keyl ile. vezin   iie. sayı ile veya zira' ile lâyin ve takdir olunan şeylerdir ki, mekilâta. mevzunata adediyyat ile mez-ruata
şâmildir.
49 - (Keytİ) : Kile ile ölçülen şeydir. Buna «Mekil» de denir. Cemileri: Keyîjyyul. mokilâttır. Htığday arpa gibi.
50 - (Vezni) : Tartılan şeydir. Yag. bal, seker gibi. Buna «Mevzun» da denir. Cemileri Ve/.niyyat, nıevzunntdır. Vezin, hem tartmak, hem de
tartacak şey manasınadır. Cemi, evzandır.
51- (Adedi) : Sayılan şeydir. Cemi. Adadiyyattır. Buna «Madud» rla denir. Cemi:  Madudaltır. Ceviz, yumurta, karpuz gibi.
52- (Adediyyatı müfekaribe) : Ahud.ve efradı arasında kıymetçe mühim .tefavüt bulunmayan madudaldır ki hepsi de misliyaltandır. Ceviz ve
yumurta gibi,
53 - (Adediyyatı mütefavite) : Ahad ve efradı arasında kıymetçe tefavüt bulunan madudaldır ki, hepsi de kıyemiyattandır.  Karpuzlar kavunlar gibi.
54 - (Zeri')  : Arsın ile ölçülen şeydir. Cemi;  ZcriyyaUır. Buna «Mer-zu» da denir. Cemi: MezruatLır. Bez, çuha, kuma.ş gibi.
55 - (Mahdud) : Hadleri yani: sınırları kabili tayin olan akardır. Arsa, tarla gibi. Had: iki şey arasında hail olan şeydir. Cemi: Hududdur.
56 - (Muşa)   ;  Şayi hisseleri ihtiva eden müşterek şeydir. Meselâ:   iki kimse arasında msfiyet üzere müşterek olan bir mal bir muşadır. Başka bir
tarif ile: Müşterek bir maldaki nısıf, rubu, südüs gibi. Şayi hisselerden herhangi biridir. Hisselerden her biri bu malın cüz'üne.yayılıp şâmil
bulunmuştur.
57 - (Hissei şayia) : Müşterek bir malın her cüz'üne sarî ve şâmil olan sehimdir. Hisse senim, nasib'manasınadır: Cemi: hısastir.
58 - (Deyh).: istikraz, istihlâk, iştira, kefalet gibi bir sebeple zimmet te, yani bir şahsın uhdesinde sabit olan şeydir. Meselâ: borç alınan yüz ku* ruş,
bir deyn olduğu gibi istihlâk edilen herhangi bir vezni veya keyli de sahibine karşı müstehlikin zimmetinde sabit bir deyndir.
Kezalik: Bir akdin karşılığı olup meydanda mevcut olmayan şu kadar kuruş veya adediyyattan şu kadar yumurta deyn olduğu gibi meydanda
mevcut olan akçenin ve misliyyattan bir şeyin, meselâ: Bir yığın buğdayın ifrazdan evvel muayyen bir miktarı da deyn kabilindendir.
59- (Tecili deyn) : Borcun verilmesini muayyen bir vakte talik ve tehir etmektir. Böyle olan borca «Deyni müeccel) denir. Mühletsiz, peşin olan
borca «Deyni muaccel» denir. Zaman-ı tediyesi hulul eden deyne de «Deyni hâl» denir.
Deynin cemi: Düyundur. Ecel de muayyen vakit demektir.
60 - (Taksit)  :  Borcu müteaddit ve muayyen    vakitlerde parça parça ödemektir. Cemi: Tekasittir.
61 - (Ayn)  : Dışarıda mevcut, muayyen, müşehhas olan şeydir. Cemi: Ayandır. Meselâ. Bir kitap, bir hane, bir at, meydanda mevcut muayyen bir
miktar akçe veya bir miktar buğday ve hane eşyası ayndir.
62 - (Cüzaf)- :  Götürü pazarlık, yani:  Bir şeyi tartmaksızın ölçmeksi-zin tahmin ile satıp almak demektir. Bir yığın buğdayı şu kadar kuruşa
almak veya saymaksızın gösterilen bir avuç para ile şu kadar buğdayı almak gibi. Buna «Mücazefe» denir.
63 - (Gabn)   :  Lügatte hud'a,  aldatmak, bir şeyin miktarım eksilmek mânasındadır. istilânda, iki kısma ayrılır. Biri, «Gabn-ı fahişe» tir ki, uruz-da
yirmide bir, hayvanatta onda bir, akarda beşte bir, dirhemde kırkta bir veya daha ziyade aldanmaktır.
Meselâ: Bir hane hakikî kıymeti bin lira olduğu halde bin iki yüz liraya veya daha ziyadeye satılsa, veya yediyüz doksan beş liraya veya daha aşağı
bir fiyetle  alınsa bu muamelede fahiş bir  gabn bulunmuş  olur.
Diğeri, «Gabn-ı yesir» dir ki, gabn-ı fahişteki derecelerden noksan bir miktarda aldanmaktır. Meselâ: Hakikî kıymeti bin kuruş olan bir hayvan bin
elli kuruşa veya dokuz yüz elli kuruşa satılıp alınsa bir gabn-ı yesir butunmuş olur. Böyle bir muamelede aldanmış olan şahsa «Magbun» denir.
64 - (Tagrir)  : Aldatmak demekür. Aldatana «Garr», aldanana «Mağrur» denir. «Gurur» da bir kimsenin kendi kendine aldanmasıdır.
65 - flkale)  : Lügatte ref1 ve iskat manasınadır.    Istılahta  : bir akdi mahsustur ki «îkale ettim, kabul eyledim» gibi bir icap ve kabul ile yapılır.
Bununla bey'i ve icare gibi her hangi bir akid, ref ve izale edilir
İkalei bey'i ise: Sahih ve lâzım olan bir bey'i akdini fesh ve izale etmekten ibarettir. Söyle ki: Satan «Ben bu satış muamelesini ikale ettim» deyip
müşteri de «Kabul ettim» dese aralarında bir ikale vücude gelmiş, satış muamelesi bozulmuş olur.
66 - (Sevm)  : Taleb manasınadır. «Sevm-i şirâ» bir kimsenin bir ma hm satılığa çıkarması, arzetmesi ve satılacak pahasını tayin eylemesidir ki,
Buna, «Sevmülbayi» denir. Bir malı şu kadar paha ile satın almak istemek mânasına da gelir ki buna da «Sevmülmüşteri» denir.
«Sevm-i nazar» da satın alınması istenilen bir malı görmek veya başkasına göstermek üzere satın alacak kimsenin istemesi demektir. Böyle şirâ
talebinde bulunana «Müsavim* bişşirâ», bakmak talebinde bulunan kimseye de «Müsavim- binnazar» denilir. Bunlara «Bayi ve müşteri» denilmesi
mecazdır.



67 - (Cins)  : Lügatte eşyadan bir sınıf, bir kısım demektir ki, «Nevi» den eamdır. Meselâ: Deve kısmı hayvanlardan bir cinstir. Tüylü deve ise deve
cinsinden bir nevidir. Fıkıhta ise cins. şâmil olduğu efradı arasında garazca fahiş tefavüt olmayan şeydir, insan gibi ki bunun nevileri erkekler ile
kadınlardır. Bunların arasında ise fazla bir tevavüt yoktur, insanlık mahiyetinde tamamen müşterektirler. Fakat insan, at, deve, koyun vesair hayat
sahibi mahlûklar ise aralarında garazca fahiş  tefavüt bulunduğundan başka başka cinslerdir. Mantıkta ise bunların hepsi bir cins sayılır. Her birisi
ise zi hayat cinsinin bir nevi bulunmuş olur.
68 - (Hakkı mürur)  : Başkasının mülkünden bir kimsenin yalnız geçmek hakkıdır. Bu, «Mücerred haklar» dandır, iskat ile sakit olur.
69 - (Hakkı şirb)  : Umumî veya hususî bir ıhmaktan bir tarlayı, bağı veya bahçeyi veya hayvanları sulamak için zamanı ve miktarı malûm
muayyen nasibtir.
70 - (Hakkı şefe) : Muhrez olmayan sulardan herkesin haiz olduğu içebilmek hakkıdır.
71 - (Hakkı Mesil) : Bir hanenin veya başka bir mahallin, harice, yani: başkasının mülküne suyu ve seli akmak ve damlalık hakkıdır. Bu da
«Hukuku mücerrede» dendir. Mesil, suyun aktığı, geçip gittiği yerdir. Tesbîl  = akıtmak mânasında da kullanılır.
72- (Kadim)  : Evvelini biiir kimse bulunmayan şeydir, yani: fukaha-ca kadîm bir şeydir ki onun bulunduğu halin hilafını an müşahedetin =
görmek suretüe bilir kimse bulunmaz. Bir kadîm âmmeye muzır olmadıkça bulunduğu hal üzere bırakılır. Netekim vakıflarda kadîm taamüle
riayet olunur.
73 - (Riba)  : Lügatte mutlaka ziyade - demektir. Istılahta. «Vezni veya keyli olan bir malı aynı cinsten miktarı ziyade bir ı'vaza gayrî rrîukarin bir
mal ile değişmektir. Veya cinsleri muhtelif olup vezni keylî veya ziraî veya adedî olmak hususunda müttehit bulunan iki şeyden birini diğeri
mukabi linde veresiye olarak mübadele etmektir: Bu cihetle riba «Ribai fazl ve ribai nesîe namile iki kısma ayrılır.
Meselâ, on yüzlük altın, on bir yüzlük altın ile mübadele edilse ziyade olan bir altın, bir ı'vaz mukabilinde olmadığından riba olmuş olur.
Kendisinde riba cari olan mallara «Emvali ribeviye»  denilir;  Buğday,
arpa, nukut gibi.
74 - (Ribai fazl) : Mevzunat veya mekilât kabilinden olan şeyleri ken di cinsleriyle peşin olarak mütefazılan mübadele etmektir. Bir dirhem
gümüşü bir buçuk dirhem gümüş ile derhal değişmek gibi.
75- (Ribai nesîe) : Ya bir cinsten olan iki şeyin birini diğeri mukabilinde veresiye alarak satmaktır. Veya başka başka cinslerden olup vezni, keylî
veya ziraî veya adedî olmak hususunda müttehit bulunan iki şeyden birini diğeri mukabilinde veresiye olarak ^übadule etmektir ki, miktarları
müsavi de olsa yine caiz olmaz.
76- (Karz)  :  Ödünç verilen ma! demektir. Bir kimsenin nukut, mekilât gibi bir malım bilâhare mislini almak üzere bir şahsa vermesine de karz ve
ikraz denilir. Bu veçhile ödünç verene «Mukriz», ödünç alana da «Müs-takriz» adı verilir, ödünç almaya «îktiraz» da denir. «Tekarüz» de iki
kimsenin birbirinden ödünç alması demektir.  «Kiraz,  mükaraza» ise «Müzare be» manasınadır.
Bir Ödüne mukabilinde alınan nemaya, ziyade miktara nbh,  faiz deni Ur. Faizsiz olarak verilen borca da «Karzı hasen» namı verilmiştir.
77 - (Ayne) : Riba' muamelei ribeviyyedeki fazla miktar demektir. Bir kimsenin bir malı bir şahsa bir bedel ile veresiye olarak satıp o malı o

mecliste o şahıstan obedelden noksan ile peşin olarak satın alması mânasına da gelir. 
[2]

 
BİRİNCİ    BÖLÜM

BEYİ  VE SİRA  HAKKINDAKİ   UMUMÎ  HÜKÜMLERİ MESELELELERİ  HAVİDİR.
 
İçindekiler: Bey'in rükünleri, meşruiyeti ve umumî hükümleri, bey'de kabulün icaba muvafakati ve meclisi akdin ittihadı. Şarta mukarin olan be-
y'iler, bey'i ikaleye dair hükümler. Bey'in şartları ve malûmiyet gibi vasıfları. Satılması caiz olup olmayan şeyler. Muhtelif mebi'lerin satış tarzları.
Sarahaten zikredilmcksizin bey'a dahil olup olmayan şeyler. Semenin vasıfları ve halleri vâ'de ile satış muamelesi. Bey'i aktedildikten sonra bayi
ile müşterinin semende ve mebi'de tasarrufları. Bcy'den sonra semenin veya rriebi'in artırılıp eksiltilmesi. Mebi'in teslim ve tesellümü. Mebi'in
hapsedi-Iebilmesi. Mebi'in teslim edileceği mekân. Mebi'i teslim meûnet ve külfeti mebi'in helakine müterettib hükümler, Scvmi şıra ve sevmi

nazar, bey'de cari muhayyerlikler. 
[3]

 
Bey'in  Rükünleri   :
 
78- (Bey'in rükünleri) : Bayi ve müşteriden, mebi' ile semenden, icab ile kabulden ve teatiden ibarettir.
79 - (Bey'i)  : Icab ve kabul ile veya teati ile mün'akit    olur şöyle ki bey'de «Icab ve kabul» beldenin örf ve âdetinde İnşai bey' için kullanılan
«Sattım, aldım, bey' ettim, iştira ettim, temlik ettim, kabul ettim» gibi lâfz-lardır ki,  bunlar ile pazarlık kesilir ve buna lisanımızda    
«Hayırlaşmak» denilir.
Teatide mübadelei filiyyeden ibarettir. Nitekim izah olunacaktır.
80 - : Bey'i ve şirâ, icare, havale gibi akitlerde icab ve kabul için en ziyade mazi sigası kullanılır ve bu yısadan geçmiş zamanı hikâye kastedilmez.
Meselâ: bir malı satan. «Bu malımı sana bin kuruşa sattım veya temlik ettim» deyip, alan da «Aldım, veya kabul ettim veya razı oldum» deseA
satanın sözü, icab, alanın sözü de kabul olup aralarında bey'i mün'akit olmuş, olur.
Bil'akis evvelâ alan: «Şu malı bin kuruşa aldım veya iştira ettim» deyip mal sahibi de «Ben de sattım veya verdini veya bey' ettim» dese alanın
sözü, icab, mal sahibinin sözü de kabul olmuş olur.
81 - : «Satıyorum, alıyorum» gibi hale mahsus sigalarla bey'i mün'akit olur. Kendilerinden zarnan-ı hâl kastedilen '«Safarim,  alırım» gibi müzari'
sigalarile de bey'i, mün'akit olur. Fakat bunlar ile İstikbal kastedilirse bey'i, mün'akit olmaz. Şöyle ki: Böyle hâl ile istikbale delâlet eden sığalar ile
za-man-ı hâl kastedildiğinde iki taraf ittifak ederse bey'i tam olmuş olur. Fakat ihtilâf edince söz, hâl murâd edildiğini inkâr edenindir. Meğer ki hâi
kastedildiğine dair zahir bir delil bulunsun veya bu inkâr eden taraf, diğer tarafın teklifi üzerine yeminden mükûl etsin. O takdirde hâl-'ınurâd edildi
ği tahakkuk eder.   



82 - :  «Alacağım, satacağım» .gibi mücerred vâdi    mutazammın olan raüstakbel sigasile veya «Satar mısın, alır mısın» gibi istifham sigasile bey'i
mün'akit olmadığı gibi «Sat, satın al» gibi emir sigasile de mün'akit olmaz. Fakat iktiza tarikile hâle delâlet eden bir emir sigasile bey'i münakit olur.
Meselâ. Müşteri «Şu malı bana şu kadar kuruşa sat» deyip bayi de «Sattım» dese bey'i münkati olmaz. Amma bayi «Sattım» dedikten sonra
müşteri de «Aldım» dese mün'akit olur.
Kezalik: Bayi «Bu malı şu kadar kuruşa .al» deyip müşteri de aldım» dese yahut müşteri «Aldjm» deyip bayi de «Al»,veya «Var hayırım gör» dese
bey'i mün'akit olur. Çünkü bu makamda «Al» veya «Var. hayırım gür» tâbirleri, «İşte sattım ab demektir.
83 - : Bey'ide icab ve kabul, şifahen olduğu gibi mükâtebe ile de olabilir. Şöyle ki: Bayi, mührünü veya imzasını havi, resim ve âdete muvafık
yazdığı bir mektupla:   «Falan malımı şu kadar kuruşu  sana  su LU m» deyip mürselünileyh de mektubu afflığı mecliste'" okuyup veya okutup
mealini anladıktan sonra ayni mecliste şifahen kabul etse veya bir şey söylemeyip hemen muvafakat cevabı yazıp bayie gönderse bey'i mün'akit
olur.
84 - :  Bey'i vekâlette olduğu gibi risaletle de' aktedjlebilir.  Şöyle ki. Bayi» bir şahsa: «Ben falan malımı şu kadar kuruşa falan zata sattım git söyle»
deyip o şahıs ta giderek tebliğ eylediğinde o zât, o mecliste kabul etse bey'i mün'akit olur.
85 - : Bey'i dilsizin kitabetile olduğu gibi maruf işaretile de mün'akit olur. Dilsizin bey'i, icare, hibe, nikâh gibi br akdi mahkemede takrir edecek
olsa hâkim,  onun bu husustaki işaretini  anlayamazsa  buna tercüman vasıtasile muttali olur. Tercümanın iki olması ihtiyata muvafıktır.
86- : îcab ve kabulden asıl maksat, iki tarafın nzasıdır. Rıza bir emri kalbî olduğundan icab ve kabul buna delâlet eder. Binaenaleyh bu rızaya
delâlet eden Teati  =  Mübadelei fiiliye  ile de bey'i     mün'akıt olur ki,  bu bey'e «Bey'i  betteati»  denilir.  Dört misal.
(1)  : Pazarlıksız ve Iâkırdısız olarak müşteri akçeyi verip fırıncı da ona ekmeği verse her iki taraftan itiâ fiili tahakkuk etmiş ve bey'i mün'akiL
olmuş olur.
(2)   :  Müşteri akçeyi verip karpuzu alsa, satıcı da görüp sussa yalnız bir taraftan itâ fiili bulunmuş ve yine bey'i mün'akit olmuş olunur.
(3)   : Müşteri, meselâ: Buğday almak için satıcıya beş yüz kuruş verip ve «Şu buğdayı kaça satıyorsun» deyip o da «Kilesini yüz kuruşa» demesi
üzerine müşteri, sükût ettikten sonra buğdayı istediğinde satıcı:  «Yarın veririm» dese ve bökece aralarında İcab ve kabul* bulunmayıp yalnız
müşteri semeni yermiş bulunsa yine bey'i mün'akit olur. Hattâ bilâhare buğdayın kilesi yüz elli kuruşa çıksa veya yetmiş kuruşa düşse satıcı
buğdayın kilesi yüz kuruşa vermekten, müşteri de almaktan istinkâf edemez.
 (4) : Müşteri, bir miktar etin «Şurasından bana şu kadar kuruşluk kesip tartıver» deyip kasap da oradan kesip tartsa kasabın bu fili ile de beyi
mün'akit olur, artık bundan imtina edemezler.
87 - : Teati,ile bey'i esab o'an kavle göre hem nefis şeylerde hem de hasis şeylerde caizdir. Imami Kerhîye göre eşyai nefise hakkında teati ile bey'i
mün'akit olmaz.
(îmam Malik e göre de Teati - Mutat ile bey'İ caizdir, imam Şafiinin erceh görülen bir kavline gö, e ise teati ile bey'i mün'akit olmaz. Çünkü bir
Hâdis-i Şerifde: {^]S jc *-'l^'1) ~ satış ancak iki tarafın rızalarından dolayı meşru olur» buyurulmuştur. Rıza ise hafidir. Buna şifahen olan icab ve
kabul delâlet eder, teati delâlet etmez, teati takdirinde rıza inkâr edilirse ispatı kabil olamaz. îmam Âzam ile îmam Ahmedin birer kavli de böyledir.
Fakat îmam Malike ve onunla ayni kanaatta bulunan zatlara göre ise bu gibi şeylerde karine kâfidir. Satıcı, semeni kabul edip mebi'i müşteriye
vermesi, onun rızasını göstermeğe kâfidir.
Eimme-i Selâseye göre bey'i «Bu malı bana sat» bunu benden sâna al» gibi emir sigalarile de mi'n'akit olur. Elmizanülkübrâ).
88: Bey'ide kabule delâlet eden bir fiil de kabul sayılır.
Meselâ: Satıcının: «Bu malımı yüz kuruşa sana sattım» demesi üzerine müşteri bir söz söylemiyerek semeni satıcıya verip hemen o malı kabzetse
bunun bu vechle kabzı kabul makamına kaim olaıak bey'i tamam olmuş olur.
Bu meselede bir taraftan icab bulunduğu için bu, teali kabilinden değildir.
89 - : Bey'i aktedildikten sonra semenin değiştirilmesi veya artırılması veya eksiltilmesi ile o mecliste veya başka bir mecliste tekrar pazarlık
yapılacak olsa bu ikinci akit muteber olur.
Meselâ bir malın bin kuruşa pazarlığı kesildikten sonra şu kadar liraya veya bin yüz veya dokuz yüz kuruşa tekrar pazarlığı yapılsa bu ikinci akit
muteber olur.
Kezalik bir mal hakkında peşin paraya pazarlık yapıldıktan sonra semeni müeccel olmak üzere yeniden pazarlık yapılma ve bilâkis müe.ccj olmak
üzere pazarlık kesUdikten sonra peşin para ile olmak üzere tekrar pazarlık yapılsa evvelki akit bozulmuş, ikinci akit muteber olmuş olur.
Fakat bir mal bir kimseye meselâ Bin kuruşa satıldıktan sonra tekrar o kimseye bin kuruşa satılsa ikinci akit muteber olmaz, birinci akit hali üzere

kalır. Çünkü böyle yeniden yapılan akitde bir faide mevcut değildir. 
[4]

 
Bey'lın Meşrutiyeti Ve Umumi Hükümleri  :
 
90- : Alım satım muamelesinin meşruiyeti, kitab ile, sünnet ile, ic-ma'i ümmet ile sabittir. Nitekim Kur'anı mübinde: Hak Taalâ bey'i helâl, ribayı da
haram kılmıştır) buyurulmuştur.
Âyeti celüesi da alım satımın meşruiyetini bildirmektedir. Bu âyeti kerimede buyurulmuş oluyor ki: «Ey müminler!. Mallarınızı aranızda batıl yere
yemeyiniz, meğer ki aranızda rızadan husule gelmiş bir alım. satım olsun, - Bu suretle birbirinizin mallarından istifade Edebilirsiniz. - Ve nefisle-
riniz - birbirinizi öldürmeyiniz. = birbirinizin hayatına, mabihilhayat olan servetine suikast etmeyiniz. - Allah Taalâ sizlere rahimdir. Bu
rahmetinden dolayıdır ki, sizin için refah ve saadete vesile olacak şeyleri emrediyor. - Resuli Ekrem, sallallâhü aleyhi vesellem efendimizden hangi
kesbin = kazancın efdal, daha hayırlı olduğu sorulmuş, Nebiyyi zişân Hazretleri de:buyurmuştur. Yani. Kazancın en hayırbsı, insanın kendi ehle
olan amelidir. Sanat ve hırfetidir. Ve her bir mebrur -hiyleden. hıyanettenberi, iyiliğe mukarin olan satış muamelesidir. «Tabe-ranî» bütün bunlar,
bey'in meşruiyetini meriıduhiyetini göstermektedir.
91 - : Bey'i ve girâ'nın ehemmiyeti, lüzumu ictimaîyesi, hikmeti şer'i-yesi malûmdur. Malikî Fukahasından Muhammed Hırşî «Muhtasarı Halil»'
şerhinde diyor ki;  (Bey'in meşruiyetindeki hikmet, başkasının elindeki bir mala birriza kavuşmaktır. Bu suretle bir şeye malikiyet; münazaaya, mu-
kateleye, sirkate, hıyanete, hiyle ve benzerlerine sebebiyet vermeksizin husule gelir: «Filhakika alım satım muamelesi, cemiyetlerin ihtiyaçlarını



giderir, intizamlarım korur, yükselmelerini temin eder. (Medhal: 212 nci sa hifeye de müracaat!)                                                                
92 - : Alım satım muamelesi, esasen mubahtır. Fakat bazan vacib olur. Bir kimseye hayatını kurtaracak bir şeyi satmak gibi.    Bazan da mendub
oîur. Satılması vadedilip satılmasında zarar bulunmıyan bir şeyi*satmak gibi. Bazan de mekruh ve haram olur. Nitekim ileride izah olunacaktır.
93 - : Ticaret muameleleri hakkında bir çok dinî tergibat vardır. Ezcümle bir hadisi şerifde. Duyurulmuştur. Yani: Emin, doğru olan tacir,
Peygamberler ile, sıddıklar ile, şehitler iler, salih zatlar ile birlikte bulunur.
Fakat ticaretine hiyle karıştıran, malının satılması için yalan söyleyen, yaîan yere yemin eden, alınıp satılması caiz olup olmayan şeyleri bilmeyeu
bir tacir de dinen büyük bir mes'uliyet karşısında bulunmuş olur. Bunun içindir ki Ömer îbrolhatap hazretleri: buyurmuştur. Yani: Din! hükümleri
bilen, alınıp satılmalarının dinen caiz olup olmadığına vâkıf bulunan kimselerden başkası bizim çarşı, pazarımızda ss-tıcılık yapmasın. Binaenaleyh
tacirler için bu hususta iktiza eden şer'İ bilgilere sahip olmak bir vazifedir.
Alış veriş muamelelerinde semahatte, âlicenabhkta bulunmak, bazan müsamaha göstermek de bir meziyettir. Nitekim bir âyeti kerimede:-i iMij-
i'aranızda fazl ve keremi unutmayınız) Duyurulmuştur. Binaenaleyh bazan satanın, bazan da alanın bu fazl ve ihsan, bu müsamaha umdesine
riayet etmesi lâzım gelir. Hattâ Zahiriye fukahasına göre tacirlerin yaptıkları alış verişler arasında fakirlere gönüllerinden koptuğu miktarda birer
sadaka vermeleri bir farzdır. «Ehnühallâ». Bu sadakalar, alış veriş esnasında zuhuru melhuz olan bazı abes, zaid sözlerin affına bir vesile olabilir.
Bütün bunlar, islâm cemiyeti arasında, sadakatin, uhuvvet ve mürüvvete riayetin lüzumuna birer nişanedir.
Yine Zahirîlere göre bayi ile-müşteri üzerine farzdır ki, aktı bey'e âdil olmak üzere iki erkeği veya bir erkek ile iki kadını işhad etsinler, İshad
etmezlerse bey'i tam olmakla beraber kendileri Allahü Taâlaya asî olmuş olurlar. Meğerki âdil şahid ikamesine kadir olmasınlar, o halde bu farz
sakıt olur.
Kezalik.: semeni müeccel ise bu işhad ile beraber bunu yazdırmaları da her ikisine farz olur. Yazdırmazlarsa âsi olurlar. Bey'i yine tamamdır. Kâtip
bulamazlarsa bu fariza kendilerinden saki t olur. (Elmühellâ) Zahiriler: âyetlerindeki emirlerin vücubüne kail olmuşlardır. Diğer müetehitlere göre
ise bu emirler, nedb içindir. Binaenaleyh mubayaalarda işhad ve kitabet, farz değil, mendub-dur. înkâr ihtimaline mani olacağından müstahsendir,

ihtiyata muvafıktır. 
[5]

 
Beyi'de  Kabulün İcaba Muvafakatı ve Meclis-i Akdin İttihadı :
 
94- : Beyi'de kabulün icaba muvafakati lâzımdır. Bu muvafakat semenin cin inde,  miktarında,  vasfında,  müsemmende ve  şartı hıyarda  aranır. îkİ
âkitten biri her ne ile neyi icab ederse diğeri de - onu kabul edecek ise - o veçhile kabul etmek lâzım gelir. Yoksa bunlara muhalefet ede mez,
meselâ, semeni veya müsemmeni teb'iz, tefrik veya tenkis etmeğe sa-lâhiyettar, olamaz. Çünkü safkayı tefrik etmek, yani, vâki olan muhalefette
bulunmak caiz değildir.
Binaenaleyh: «Şu malı sana bin kuruşa sattım» deyip müşteri de o veçhile kabul etse o malı bin kuruşa almış olur. Yoksa: «O malı veya onun
yarısını beş yüz kuruşa aldım» diyemez. Dese bununla bey'i mün'akit olmaz.
Kezalik: Bayi, «Şu İki top kumaşı bin kuruşa sattım» deyüp müşteride öylece kabul etse o kumaşları bin kuruşa almış olur. Fakat «Bunların bir
topunu beş yüz kuruşa aldım» dese bununla bey'i mün'akit olmaz. Çünkü bu surette safka tefrik edilmiş olur, bayi'in maksadı hâsıl olmamış,
kendisine zarar lâhik olmuş 'Olabilir.
95 - : Bir kimse müstakiHen malik olduğu bir malım iki kimseye hitaben «Bunu ikinize şu kadar kuruşa sattım» diye icabda bulunduğu halde
bunlardan yalnız biri kabul etfip diğeri kabul etmese bey'i münakit olmaz. Fakat her ikisi birden kabul ederse mün'akit dur.
Bil'âkis ikj kimse müştereken malik oldukları bir haneyi bir şahsa satmak için icabda bulundukları halde o şahıs bunlardan yalnız birisinin
hissesini kabul etmezse bey'i mün'akit olmaz. Fakat her ikisinin hissesini 4e birden kabul etse mün'akit
olur.                                                                  : ^
96- : Bey'in in'ikadında kabulün icabına zımnen muvafakati da kâfidir. Meselâ bayi: «Şu malı sana bin kuruşa sattım» deyip müşteri de «Bin beş
yüz kuruşa aldım» dese bey'i bin kuruş üzerine mün'akit olur. Çünkü icab tarafındaki bin kuruşı kabul tarafındaki bin beş yüz kuruş zımnında
dahildir. Bu halde bayi, o ziyade miktarı o mecliste kabul ederse bu ziyadeyi de müşterinin vermesi lâzım gelir. Fakat bayi, bu ziyadeyi o mecliste
kabul etmezse bu ziyade muteber olmaz. Bey'i bin kuruş üzerine yapılmış olur.
Kezalik: müşteri «Şu malı bin kuruşa aldım» deyip bayi de «sekiz yüz kuruşa verdim» dese bey'i sekiz yüz kuruş üzerine mün'akit olup, iki yüz
kuruşun tenzili lâzım gelir. Çünkü tenzil, iskat olduğundan kabule tevakkuf etmez. Fakat sarahaten re^d. edilirse bâtıl olur.
97 - : Bayi ile müşteriden biri, müteaddit şeylerin bahalarını tafsil etse bile bir safka ile, yani: toptan olarak bir icab ile icabda bulunmuş olunca
diğeri de o veehle kabul ed>rek semenin tamamile mebi'in tamamını alabilir. Yoksa safkayı tefrik ederek o şeylerden dilediğini zikrolunan ba-hasile
kabul edemez.
Meselâ, bayi «Şu iki haneyi On bin kuruşa sattım, bu hane altı bin kuruşa, şu hane de dört bin kuruşadır» veya «Her biri beş bin kuruşadır» de3e
müşteri.bunların ikisini dilerse on bin kuruşa alır, Yoksa bunlardan birini söylenilen bahasile alamaz.
Kezalik: müşteri: cŞu iki haneyi her birinin pahası beş bin kuruş olmak üzere on bin kuruşa satın aldım» deyip bayi de «birini beş bin kuruşa
sattım» dese bey'i mün'akit olmaz.
Görülüyor ki, bu misallerde semen, tafsil edilmiş ise de icabda tekerrür bulunmadığı cihetle safka tekerrür etmeyip müttehit bulunmuştur. Böyle
safkai vahidenin tefriki ise iki taraftan birine muzir olacağında:, caiz değildir.                                                  .
Bu meselet İmamı azama göredir, İmameyne göre mücerred semenin tafsil edilmesile bey'i tekerrür eder, aşağıdaki mesele hükmünde bulunur.
Mecellede İmamı âzamin kavli kabul edilmiştir.
98 - :  Mütebayiandan biri müteaddit şeylerin    bahalarını tafsil veya başka başka bey'i icab ettiği surette safka taaddüt etmiş olacağından diğeri
dilediğini tesmiye edilen semenile kabul etse bunjın    hakkında bey'i mün'akit olup kabul ^rnediği şey hakkındaki icab, bâtıl olur.
Meselâ: Bayi, iki hanenin bahalarım tafsil ve tayin ile beraber sattım sözünü de tekrar ederek. «Bu haneyi bin liraya sattım, şu haneyi de bin beş yüz
liraya sattım» dese müşteri bunlardan birini muayyen olan paha-sile kabul edebilir.
99 - : Bey'i meclisine gelince bu, pazarlık için toplanılan mahaldir ki bunun hakikaten veya hükmen müttehid olması, yani: icab ile kabulün ayni



mecliste yapılması lâzımdır.
Meselâ: Bayi, bir dükkân içinde «Şu malı şu kadar kuruşa sattım» de yince müşterinin de o malı alacak ise orada kabul etmesi lâzım gelir. Bu halde
meclis, hakikaten müttehit olmuş olur.
Bir satış muamelesi için mektup veya resul gönderildiği takdirde de kendisine mektup yazılan veya resul gönderilen kimsenin mektubu alıp
mealine muttali olduğu veya resulün icabı tebliğ ettiği mecliste kabul etmesi lâzım gelir. Bu halde de meclis, hükmen müttehit bulunmuş olur.
100 - : Bayi ile müşteriden her biri icabdan sonra bey'i meclisinin sonuna kadar muhayyerdir. Meselâ: bayi, diterse icabında sebat eder, bu dilerse
daha kabul bulunmadan icabından rücû eder. Müşteri de dilerse icabı o mecliste kabul eder, dilerse kabul etmeyip red eder.
Şöyle ki: Satan ile alandan biri satıg meclisinde: «Bu malı şu kadar kuruşa sattım» yahut «Aldım» diye bey'i icab eylese diğeri de derekab «Aldım»
veya «Sattım» demeyip de bir müddet arası geçtikten sonra yine o mecliste kabul etse bey*i mün'akit olur. Velevki o mecliste icab İle kabulün
arası hayli uzamış olsun, zarar vermez. Elverir ki icabına münafi bir şey bulunmuş, olmasın. İki tarafın böyle muhayyer olmasına «Hıyarı kabul»
ve «Hıyarı meclis» denir.
«(tınam Şafiîye gpre icabı derhal kabul şartır, bu kabul meclisin sonuna kadar uzanmaz. Şu kadar vr.r ki imam Şafiî ile İmam Ahmede göre bayi
ile n üşteriden her biri icab ve kabulden sonra meclis henüz dağılmadan
bu satış muamelesini dilerse feshedebilir, muhayyerdir. Bu veçhile her birisi için hıyarı meclis vardır. Hangisi o mecliste kabul etse diğerinin yine
o mecİisirt nihayetine kadar muhayyerliği devam eder. Muhayyerliğini istimal etmeden meclis nihayet bulunca bey'i lâzım olmuş olur. Şafiilere
göre akitler, hıyarı meclisin ademini şart koşsalar bey'i bâtıl olur. Çünkü bir şarttır ki bunu Sari-i Hakim: (i>--f U jlU jLJı) hadisi şerifile isbat
etmiştir. Bu, akdin muktezası olan bir şarttır. Hanbelilere göre de .âkitlerden her birisi için hıyarı meclis sabit olur. Velevki bunu gart etmesinler.
Mubayaa meclisi devam ettikçe bey'i imza veya feshedebilirler. Maamafih bunlar akidden evvel bu hıyarın ademini şart veya akitten sonra bu hıyarı
iskat edebilirler. Akitlerin meclisten dağılmalarile veya birinin vefatile bu hıyar sakıt olur.)
(Malikilere gpre asla hjyarî meclis yoktur. Çünkü ehli Medinenin ameli bunun hilafı üzerinedir. Hadisi şerif ise haberi ahad kabilinden olduğu
cihetle zannîdir veya eşhebden rivayet edildiğine göre mensuhtur. Ehli Medinenin bu ameli ise tevatün hükmünde bulunmakla haberi ahad üzerine
mukaddemdir.) Hanefilere göre de akitler için hıyarı meclis yoktur. Meğer ki âkit esnasında şart edilsin. Şart edilmeksizin icab ve kabul bulunursa
bey'i lâzım olur. Hadisi şerif ise hıyarı meclisin şart edildiğine nazarandır. Kitabülüm, Elmizanülkübra, Keşşafülkına. Elmezahibülarbaa, Hâgiyei
Düsukî.
101 - : İcabdan sonra henüz kabul bulunmadan bayi ile müşteriden biri tarafından ıraza delâlet eder bir kavi veya bir fiil bulunsa icab bâtıl olur, artık
kabule mahal kalmaz.
Meselâ: Satan ile alandan biri sattım veya aldım dedikten sonra daha kabul bulunmadan ikisinden biri başka bir işle yahut başka bir bahis ve
müzakere ile meşgul olsa veya mebi' tegayyür etse veya bayi ile müşteriden biri vefat etse veya icab tekrar edilse veya satan semenin tamamım
müşteriye bağışlasa icab bâtıl olur, ondan sonra kabul^ ile bey'i mün'akit olmaz.
Vakıa icabdan sonra müşteri için bir temellük, hakkı sabit olur, Bayi, icabından rücû edince bu temellük hakkını ibtal etmiş olmaz mı? diye hatıra
bir sual gelir. Buna cevaben denilir ki: Bu mebi'de müşterinin hakkı temellükü var ise bayiin de hakkı mülkü vardır. Hakkı mülk ise hakkı
temellükten daha kuvvetlidir. Artık temellük hakkı, hakikati mülke muarız olamaz.
Semenin tamamını bayiin müşteriye bağışlaması ise nefyi semen ile olan bey'i gibi olur ki, bununla bey'in rüknünde halel bulunmuş olacağından
icab bâtıl olur. Meselâ: Bayi, «Şu malı sana bin kuruşa sattım» deyip daha müşteri kabul etmeden «Bu bin kuruşu sana hibe ettim» dese icabdan
rücû etmiş olur, artık kabule mahal kalmaz. Hulâsa, Dürerül'hükkâm.
102 - : Bilmuvacehe = yüz yüze vuku bulan icabdan rücuûn sıhhati, diğer tarafın bu rücuu işitmesile meşruttur. Eğer rücuu işitmeksizin kabul ederse
rücuun hükmü olmaz, kabul, muteber, ve bey'i mün'akit olur.
Fakat bir kimse kitabetle veya risaletle vukubulan icabından kendisine mektup yazdığı veya resul gönderdiği saham kabulünden evvel rücû ederse
sahih olur, o şahıs bu rücû'u gerek bilsin ve gerek bilmesin müsavidir. Hin-diyye Abdülhalim. fetavası.
103 - :  Bayi ile müşteri akit esnasında birbirini    görmekte oldukları halde birbirinden uzakça bulunsalar bu hâl, meclisin ittihadına münafi olmaz. 
Meğerki biribirinden icab ve kabulde iştibah edecek derecede uzak bulunsunlar, (Bezzaziyye. mecmaurenhür.)
104- : îki. taraf piyade veya süvari veya İkisi bir hayvana veya bir arabaya râkib olarak icab ve kabulde bulunsalar bakılır. Eğer kabul icaba
muttasıl, hemen icabın akabinde vâki olmuş ise bey'i mün'akit olur. Fakat kabri icabdan biraz sonra vaki olmuş olursa bey'i mün'akit olmaz, meclis
değişmiş olur.
Nitekim durdukları tir yerde icab vaki olup da badehu ikisi veya birisi yürüdükten sonra kabulde bulunsa bey'i yine mün'akit olmaz.
Amma iki taraf yürümekte olan bir vapurda veya bir şimendüfer vagonunda otururken icab ve kabulde bulunsalar bir oda İçinde oturarak yapılan
icab ve kabul gibi olur. Bununla meclis tebeddül etmiş sayılmaz. Çünkü vapur ile şimendüferin yürüyüşleri bunlara izafe edilmez. Bunlar onları
durdurmaya muktedir değildirler. Tayyare de bu hükümde olmak lâzım gelir.
105 - : Ayakta bulunan kimse icabdan sonra oturup badehu kabulde bulunsa bununla meclis değilmiş olmaz.
Kezalik: bir kimse icabda bulunduktan sonra diğeri elindeki lokmayı yedikten veya elindeki bu bardağından suyu içtikten sonra kabulde bulunsa
yine meclisin birliği bozulmuş olmaz,
Kezalik. Mütebayiandan biri icabdan sonra oturduğu yerde uyuşa da badehu kabulde bulunsa bey'i mün'akit olur. Bununla meclis dağılmış
sayılmaz. Amma icabdan sonra yan üstü yatıp uyuşa ondan sonraki kabulü muteber olmaz. Bu, icabdan i'raza delâlet etmiş olur. Mecelle şerhi Dü-
rerül'hükkâm.
. «(Hanbelilere £jre de icab ile kabul arasında tehir bulunsa bakılır. Eğer bayi ile müşteri ayni mecliste bulunub mukaddem olan icabı veya kabulü
Örf en katedecek bir şey ili; meşgul bulunmuş olmazlarsa o mukaddem icab veya kabul ssMh olarak kalır, lağvolmaz. Çünkü haleti meclis, haleti
akit gibidir. Yani: meclisin vahdeti, akdin vahdeti mesabesindedir. Keşşafülkuıa')»
 (Zahirilere fiöıre mübaya meclisi devam ettikçe bayi ile müşteri arasında bey'i sahih eoediyyen mün'akit olmuş olmaz. Velevki bayi semeni,
müşteri mebi'i kabzetmiş olsun. Meclisden bizzat ayrılmadıkça her biri bey'i ibtal edebilir. Velevki c mecliste bir çok zaman birlikte kalsınlar ancak
bunlardan biri diğerine «Bey'i imza ile iptal şıklarından birini ihtiyar eti deyip öteki de «Bey'i imza ettim» derse bey!i tamam olmuş olur. Onu fes-



hedemezler. Meğerki mebi'in bir ayıbı zuhur etsin. Elmuheîlâ). 
[6]

 
Şarta Mu Kar İn Olan Bey'ı Cer :
 
106- : Bey'ds şartı taliki caiz değildir. Binaenaleyh bir kimse meselâ: «Falan işim yoluna girerse bu hanemi sana sattım» deyip müşteri de kabul etse
bu satış sahih olmaz. Velevki o kimsenin işi bil âhara yoluna girecek olsun. Çünkü bey'i şarta taliki sahih olmayan tasarruflardandır.
Fakat bey'de .jartı takyidi cari olabilir ve bu şart, aşağıdaki meselelerde görüleceği üzere caiz, lagv ye müfsid olmak üzere üç kısma ayrılır. Birinci
kısımda hem bey'i, hem de şart, muteberdir, tkinci kısımda bey'i sa-hihdir, şart muteber değildir. Üçüncü kısımda bey'i de şart da muteber değildir.
107 - : Akdi bey'in muktezasından olan, yani: akit esnasında söylenmese bile nefsi akit kendisini icab eden bir şartla bey'i, sahih ve şart,
muteberdir. Meselâ: Bayi semeni kabzedinceye kadar mebi'i elinde hapsetmek şartile satıp müşteri de kabul etse bey'i caiz olup bu şarta riayet
edilmesi lâzım gelir. Çünkü bu şart, bey'e zarar vermez. Zaten bey'in muktezaaı-m beyandan ibarettir. Zira peşin satışlarda satan semeni almadıkça
mebi'i müşteriye teslim etmez.
108 - : Akdin muktezasını teyit eden şart üe bey'i sahih ve şart muteberdir. Meselâ: falan şeyi terhin etmek veya şu kimseyi kefil vermek şartile bir
şeyi satmak sahih ve bu şart muteberdir. Binaenaleyh o muayyen şeyin rehin verilmesi ve o kimsenin daha beyi' meclisi dağılmadan bu kefaleti
kabul etmesi lâzımdır. Maamafih bu şartlara riayet etmesi için müşteriye cebir edilemez. Belki müşteri bu şartlara riayet etmezse bayi, bey'i
feshedebilir. Çünkü bu 3 ar t1 ar, akdin muktezası olan semeni teslimi teyid ve telcid eder, Müşteri semeni derhal teslim eder veya rehnin kıymetini
terhin ederse bayi artık terhin şartile yaptığı hey'i feshedemez. Çünkü rehinden maksat, ayn değil, kıymettir. Bununla bayiin maksadı hâsü olmuş
olur.
Satış muamelesini şahitlerin huzurunda yapmak, semeni    falan şahsa vermek veya semeni almak için bay i1 i başka bir kimse üzerine havale
etmek şartlarite yapılan bir bey'i *de sahih ve şart, muteberdir. , i      109 - : Mütearef, yani: beldenin örf ve âdetinde cari olan bîr şart ile bey'i sahih
ve şart muteberdir.
Meselâ: Kürkü kaplamak, kilidi yerine mıhlamak, yırtık elbiseyi yamamak veya ağaç üzerinde bulunup da bazısı yenilmeğe elverişli ve bazısı da
henüz elverişli olmayan meyveyi tamamen erişinceye kadar ağaç üzerinde kalmak şartüe satmak sahih olup bu şarta satanın riayet etmesi lazım
gelir.
110 - : Hıyarı §art, hıyarı ayıb, hıyarı nakit, hıyarı gabn ve tağrir ve semeni muayyen bir müddetle tecil gibi roeSru olan şartlar ile yapılan bey'i-de
sahih ve §art, muteberdir.
Akit bey'in muktezasından olmayan ve eıuktezayı akdi teyid etmeyen ve mütearef olmayıp âkitlerden birine veya menuük gibi nef'a müstehık olan
bir mebi'e faydası bulunan bir şart ile bey'i ise sahih, bu şart lâğvdır
Meselâ: bir hayvanı başkasına satmamak veya bu beldede satmayip başka beldede satmak Veya hibe etmemek veya mer'aya salıvermek veya
binmemek şartüe satmak sahihtir. Bu şart ise lâğvdır.
Mebi'i muayyen bir kimseye satmamak meşrut olursa İmamı Âzam ile İmam Muhammede göre bey'i fâsid olur.
111- : Akdi bey'in muktezasından olmayan ve muktazayi akdi teyid de etmeyen ve mütearef ve meşru bulunmayan, fakat âkitlerden birine fay-dau
bir şarta mukarin Olan bey'i fâsiddir. Bu bey'iler haddizâtinde niza'a müeddi olacağı cihetle caiz görülmemiştir. Bu gibi şartlar, aktı ifsad eder.
Mesela: Müşteri bayie ödünç vermek veya malûm bir şeyi bağışlamak veya satmak veya kiraya vermek veya bayi'i oluncaya kadar içinde
oturtturmak şartüe bir hane satın alsa veya bir kimse hanesini ölünceye kadar kendisini görüp gözetmek gartile bir şahsa satsa bey'i fâsid olur.
Kezalik. bir kadın kendisini veya kızım tezevvüc etmek şartile hanesini bîr şahsa satsa veya bri kadın kendisini boşamamak şartile bir malını
kocasına satsa bey'i fâsid1 olur.
Kezalik Müşteri ağaç üzerinde bulunan meyveyi toplatması bayi üzerine olmak -şartile satın alsa bey'i fasid o^r.
Kezalik: Bayi, mebi'i bir aya kadar müşteriye teslim etmemek şartile satsa bey'i fâsid olur.
Kezalik: Bir hayvanı gebe olmak, şartile almak da sahih değildir. Çünkü bu şartjn vücudunda garer vardır. Yani: Bunun âkibeti kapalıdır. Bilinmiş
değildir.
112  - : Bayi ile müşteri akit tamam olduktan sonra ona bir fâsid şartı ilhak etseler bu şart müftabih olan kavle göre asıl akde iltihak etmez.
Binaenaleyh akit de fâsid olmaz.
Bilâkis akitten mukaddem iki taraf bir şart dermiyen edip badehu şartı zikretmeksizin akitte bulunsalar bakılır: Eğer akdi. o şarta bina
eylediklerinde ittifak ederlerse akit, o şart ile meşrut olur, ittifak edemezlerse meşrut olmaz. Hindiyye, Bedayi, Mecelle. Dürerül'hükkâm.
«(Maltkilere görş bey'ideki bu kabil şartla? şu üç kısma ayrılır:
 (1) : Şartlar da bey'iler de bâtıl olur. Müşteriyi mebi'de tasarruftan, meselâ: Onu başkasına satmaktan men şartile olan bey'i gibi.
(2) : Şartlar da beyciler de caiz olur. Bayün içinde bir ay veya bir sene gibi az bir müddet oturmak şartile hanesini satması gibi.
(3) : Şartlar batıl olduğu halde onlara mukarin olan bey'iler caiz olur. Bir kimsenin memlûkünü ne vakit azâd ederse ve iâhsı kendisine ait olmak
şartüe satması gibi bu şart, batıl olduğu halde bu satış muamelesi sahihtir.
îbn-i Ebi Şübrümeye göre şartlar da bey'iler de caizdir. Ib'ni Ebi Ley-lâya göre şartlar batıl, bey'iler caizdir, imam Ahmede göre bir şarta mukarin
olan bey'i caizdir, iki şarta mukarin olan ise caiz değildir.
Fukahayi kiramın bu babtaki ihtilâf), istinat ettikleri delillerin teney-' vüünden, ve umumiyet ve hususiyetinden neşet etmiştir. Btdayetülmüctehit)»..
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Bey'i  İkaleye Dair Hükümler :
 
113 - :  Bayi ile müşteri, lâzım ve nafiz olarak akdettikleri bir bey'i kendi rizalarile ikale edebilirler. Mevkuf, olan bey'i ile gayri lâzım bulunan bir
bey'ideki fesih ise ikale değildir.



Bey'i gibi ikale de icab ve kabul ile olur. Maamafih ikale emir sigasi-1 le de m un'akit olabilir.
Meselâ: Akitlerden biri «Bey'i ikale veya feshettim» deyip diğeri de kabul etse veya biri «Bey'i ikale et veya feshet» deyip diğeri de- «Ettim» veya
«Pekâlâ» veya «Öyle ise paramı  ver» dese ikale sahih, yani: bey' muamelesi münfesih olur.
114  - : İkale, icap ve kabul makamlarına kaim olan teati ile veya bir taraftan kabul, diğer taraftan fiil ile de sahih olur.
Meselâ: Müşteri, mebi'de kadîm bir ayıp gördüğünü beyan ile onu bayie red, bayi de onu rızasile kabul ederek semeni müşteriye iade etse
aralarında iki bedelin teatisi suretile bir ikale vücude gelmiş olur.
Kezalik. Müşteri aldığı şeyin pahalı olduğundan bahisle ikalesini istediğinde bayi, semeni red ile mebi'i geri alsa ikale tahakkuk etmiş. olur.
115 - : Bey'i gibi ikalede de meclisin ittihadı lâzımdır. Yani: icab veya itâ ile kabul ayni mecliste bulunmalıdır. Yoksa âkitlerden biri «Bey'i ikale
ettim» deyip de veya bedeli diğerine red edip de diğeri o mecliste ka bul etmeden meclis bozulsa veya iki taraftan birinden itiraza delâlet eden bir
şey sâdır olsa bilâhara diğerinin kabulü ile ikale vücuda gelmiş olmaz. Nitekim' müşteri satın aldığı bir malı ikale için bayi'in hanesine götürüp onu
bulamamakla hanesinde bıraksa, bayi de bilâhare gelip o malı istimal etse bununla ikale mün'akit olmuş olmaz. Çünkü mecliste ittihat
bulunmamıştır*.
ikale zamanında müşterinin elinde mebi'in kaim ve mevcut, yani: hükmen ve hakikaten gayri halik bulunması, ikalenin sıhhatinde jart-tır.
Binaenaleyh ikale zamanında mebi' telef olmuş veya kaybolup teslimi gayri mümkün bulunmuş olsa veya mebi, ismi değişecek tarzda tegayyür
etmiş bulunsa ikale sahih olmaz.
Kezalik: Ikaleden sonra henüz iade edilmeden mebi', müşterinin elinde telef olsa veya elinden firar etse ikale bâtıl olur.
117 - : Mebi'de hâsıl olan gayri mütevellid ziyadei muttasıla veya mü-tevellid olan ziyadeimunfasılâ ikalenin sıhhatine  mânidir.  Satılmış kumaşın
boyanması, arsanın üzerinde bina yapılması, hayvanın doğurması, veya ağacın meyve vermesi gibi.
İkale, sabık halin iadesile olur. Böyle ziyade husulünde ise sabık hâli iade kabil değildir. Velevki ziyadei munfasıla telef olmuş olsun.
Çünkü bu ziyade müşterinin mülkünde hâsıl olmuş olduğundan bayi, ona ikale ile müstehık olamaz. Kendisinde böyle bir ziyadelik vücude gelmiş
olan bir mebi'in ise artık hali sabıkı zail olmuş olacağından o veçhile iadesi müteazzir bulunmuştur, iki taraf isterse" doğrudan doğruya bir satış
mua-mleesi yapabilirler.
118 - : îkale* zamanında akitlerin berhayat olmaları şart değildir. Vârisleri veya vasileri tarafından da ikale yapılabilir. Şu kadar var ki bir vasinin
ikalesinde çocuk için veya tereke için bir fayda bulunmak lâzımdır.
Binaenaleyh bir vasi, kıymetinden fazlaya satmış olduğu bir şey hakkında ikale yapamaz. Çünkü bunda fayda değil, zarar vardır.
119 - : Mebi' kısmen telef olsa mütebakisinde ikale caiz olur. Meselâ: Bayi, yetişmiş olan ekinle beraber mülkü olan tarlasını satıp
da müşteri ekini biçtiğinden sonra ikalede bulunsalar, tarla hakkında semenden hissesile ikale sahih olur. Bu hissenin semeni evvelce tayin
edilmemiş ise ikale zamanında ehlivukuf tarafından tâyin edilir..
120 - : Semenin ikaleden evvel veya ikaleden sonra kabzdan evvel kısmen veya tamamen telef olması ikalenin sıhhatine mani değildir. Çünkü
mubayaada- asıl olan mebi'dir, semen ise bir mübadele vasıtasıdır.
121 - : ikalede hıyarı şart, hıyarı ayıb caridir.
Binaenaleyh mebi1, müşterinin yanında ayıblanmış veya bayi bu ayıbı bilmeksizin ikalede bulunmuş olursa bu ayıba muttali olunca muhayyer olur.
Dilerse ikaleyi reddeder, dilerse kabul eder. Noksanı ayıbla müşteriye rücû edemez. İkalenin de mebi' gibi şarta taliki caiz değildir.
Meselâ, müşteri «Ben bu malı pahalıya aldım, ikale edelim» deyip bayi <*e «Eğer sen onu pahalıya aldın ise ikaleyi kabul ettim» dese bununla
ikale vücuda gelmiş olmaz.
122- : Ikalelerin şöylece üç hükmü vardır:
(1). îkale, imamı Azama göre bayi ile müşteri hakkında - akdin mu ceblerinde, yani mebi'in taayyünü ve semenin cinsi, miktarı, vasfı gibi nef si akit
ile sabit olan hususlarda - fesihtir. Binaenaleyh bir satış muamelesinde semen kabzedildikten sonra ikale yapılsa mebi'in aynını bayi'e semenin de
mevcut ise aynini, değilse tam mislini müşteriye red etmek lâzım gelir, ikale de semenin artırılması şart edilse de ona itibar olunmaz.
(2). İkalede akdin - mucebelerinden olmayan, yani. akit sebebile sabit olmayıp icab ve kabulden başka bir şey ile sabit olan şeyler hususunda akitler
hakkında'yeni bir satış muamelesi itibar olunur.
Binaenaleyh, bir şahsa olan müeccel borcuna mukabil daha ecel hulul etmeden bir malını satsa da ba'dehu onunla ikalede bulunsa ecel avdet etmez.
Semen ittihaz edilen borç parayı medyun olan bayiin dâin olan müş teriye peşin olarak vermesi lâzım gelir. Çünkü bu ikale ile müşteri, mebi'i
bayi'ine yeniden satmış sayılır.
(3). İkale, meb'i kabzedildikten sonra yapılınca bazı meselelerde üçüncü bir şahsa nazaran yeni bir bey'i hükmünde bulunur.
Meselâ: ikale adlen bir akarı şüfedarı olan kimse bişşüfa talep edebilir. Bayi bu malı yeniden satın almış gibi olacağından §üfadare bu talep hakkı
sabit olur.
Kezalik: Mevhûb mal, mevhûbünleh tarafından birisine satıldıktan sonra ikale edilerek mevhübülehe avdet etse vahibin rücua hakkı olamaz.
Çünkü mevhübüleh, onu müşteriden yeni bir âkit ile satın almış sayılır. Hibe bahsine de müracaat!
ikalenin böyle üçüncü bir şahıs hakkında yeni bir bey'i sayılması, mebi'in müşteri tarafından kabzedilmiş olduğu takdirdedir. Ama kabz
bulunmamış ise - Akarın gayrisinde - Herkese nazaran fesih hükmünde bulunur.
ikaleyi ikalede caizdir. Reddirnuhtar, DürerüThükkâm.
«(Hanbeli fukahasına göre de ikale fesihtir. Binaenaleyh bey'i ve §i-râde bulunmayacağına dair yemin ettiği halde evvelce yapmış olduğu bir bey'i
ikalede bulunsa yeminim bozmuş olmaz, ikalede muhayyerlik ve şüfa sabit olmaz, ikale mebi'i henüz kabzetmeden de yapılabilir. Müdarib ve
ticaret şeriki de zuhur eden maslahata mebni diğerinin izni olmaksızın ikalede bulunabilir. Fakat vekil, müvekkilinin izni olmadıkça ikalede
bulunamaz. Çünkü o, feshe vekil değildir.
ikaleden sonra mebi'i reddetmek masrafı, müşteriye lâzım gelmez.
Mebi' onun elinde emanet olarak kalır. Semen telef olduktan sonra da ikale sahihtir. Fakat mebi' telef olduktan sonra sahih değildir. Çünkü reddi
müteax&İr olmuş bulunur. Âkitlerden her birinin veya birinin mevtinden sonra İkale sahih olmaz. İkaleden evvel mebi'de husule   gelen kazanç ve
munfasıl nema müşeriye aittir. Çünkü o zamana kadar mebi', müşterinin zamanında bulunmuştur. Haraç ise zaman mukabilidir. Neylülmearib. Keş‐



şaf ülkına.) îkaleye bazan lüzum görülür. Meselâ: bir kimse bir şey alıp sattıktan veya icareye verdikten sonra peşiman olabilir. Evvelce melhuz
olmayan bir ihtiyaç karşısında kalabilir. Binaenaleyh böyle bir kimse ile ikalede bulunmak, onu bir ihtiyaçtan, bir zarardan kurtarmak demek
olacağından inşa* m bir vazifedir. Nitekim bir hadisi şerifde buyurulmuştur.
Yani: bir kimse yaptığı bir pazarlığı bozmak isteyen bir m üs 1 uman a muvafakat ederse Allah Taalâ onu kıyamet gününde düşmekten korur,

affeder Ibni mace. 
[8]

 
Satılmaları  Caiz Olup Olmayan Şeyler:
 
123 - : Madumu, mütekavvim olmayan malı, tesilimi mümkün ve muk-dur olmayan şeyi ve beynennas mal olmayan şeyleri satmak bâtıl olduğu gibi
mütekavvim olmayan mal ile başka bir mal satın almak ve teslim ve tesellüme muhtaç olan meçhul bir şeyi satmak da fasiddir. Nitekim izah
olunacaktır.
124 - : Kamilen belirmiş olan meyveyi yenilmeğe salih olsun olmasın ağacı üzerinde iken satmak sahihtir. Çünkü mebi'in kendisile filhal intifa'
edilecek bir halde bulunması, şart değildir. Bu halde beldece bir örf var ise o meyve kemale erinceye kadar ağaç üzerinde bırakılır. Amma böyle bir
örf yoksa müşteri meyveleri filhal düşürmeye mecburdur. Bu meyvelerin yenilmeğe elverişli oluncaya kadar ağaçda    bırakılması, şart edilse bey'i,
fâsid olur. Kemale gelip yeyilmeğe salih olan meyveleri bir müddet ağaç üzerinde' bırakmak şartı ise bey'i ifsad etmez. Çünkü -bu şartda âkit-erden
biri için bir faide yoktur.
Kezalik: bir kimse tarlasındaki buğdayı şu kadar kuruşa veya bir hayvan mukabilinde satsa bey'i sahih olur. Bayi'in buğdayı biçmesi ve harman
edip temizleyerek müşteriye teslim etmesi lâzım gelir. Fakat buğday sa-manile beraber satılırsa biçihnesi, temizlenmesi satanın üzerin lâzim
gelmez. Hindiyye, Reddimuhtar.
125 - : Efradı mütelâhık olan, yani: birden zuhur etmeyip de gide gide zuhur edegelen meyve, şükûfe, yaprak ve sebzenin bir miktarı belirmiş
olursa bunlara tebean bunlarüe beraber henüz belirmemiş olanları da toplan satmak sahihtir.
Bu mesele, mam Muhamrnedîn kavline, göredir. Mecelle de bunu kabul etmiştir. Mazbatasında söyle deniliyor. «Madumun bey'i sahih değildir.
Halbuki gül ve enginar gibi şükûfe ve sebze ve meyve mahsulâtı mütelâ-
hıkuî'vürûd olarak bazı efradı zuhur etmeden diğer bazı efradı husule gelip geçer olduğu',cihetle ekseriya bu misillilerin zuhur etmiş ve edecek olan
mahsullan toptan olarak satılmak Örf ve âdet olmuştur. Ve bu misillû mahsulâtta mevcuda tebean madumun dahi beraber olarak toptan satılmasını
imam Muhammed Ibni Haseniş 3banî Rahmetullahi aleyh hazretleri istih-sanen tecviz buyurmuş *ve îmam, Fazlî Şemsüleimmetilhulüvanî ve
Ebube-kir îbni Fazıl Rahmetullahi aleyhim onun kavlile ifta etmiş olduklarından ve nâsi bu misillû örf ve âdetlerinden geçirmek kabil olmayıp
halbuki muamelâtı naşı fesada nisbetden ise mehma emken sıhhate hamletmek evlâ olduğundan bu mecelle de dahi kavli Muhammed bitercih iki
yüz yedinci madde ona muvafık olarak yazılmıştır.»
«îmam Malik de kemale ermiş meyveler ile beraber henüz kemale ermemiş mütelâhik meyvelerin birlikte satılmasının sıhhatine zaruret mülâ-
hazasile hail bulunmuştur. Bidayetülmüctehit.)»
126 - : Mütekavvim bir mal ile hür bir insan veya bir mamur vakıf mescit veya gayri mütekavvim sâ*ir bir şey bir icab ile satılsa bey'i hiç biri
hakkında sahih olmaz. Velevki her birinin semeni ayrıca tafsil ve beyan edilmiş olsun. Bu, imamı Azama göredir. îmameyne göre her birinin
semenden hissesi ayrıca söylenmiş ise akit, taaddüt etmiş gibi olarak mütekavvim olan mal hakkında semenden hissesile bey'i, sahih olur.
127- : Mebi teslim ve tesellüme muhtaç ise müşterice malûm olması lâzımdır. Çünkü mebi'in mechuliyeti niza'a müeddi olur. Binaenaleyh teslim
ve tesellüme muhtaç ve müşteri indinde cehalet-i fahişe ile meçhul olan bir şeyi satmak, fasiddir.
Meselâ, bayi, müşteriye «Malik olduğum kaffei eşyamı sana şu kadar kuruşa sattım» deyip müşteri de «Aldım» dese, fakat bu eşyanın nelerden
ibaret olduğu müşterice meçhul bulunsa bey'i fâsid olur. Bir sürüden tayin edilmeksizin bir koyunu satmak da böyledir.
128 - : Teslim ve tesellüme muhtaç olmayan bir şeyi, cehaleti fahişe ile meçhul olsa da satmak fâsid değildir.
Meselâ: Gâsıp veya müstevde, elinde bulunup ikrar ettiği magsubu veya vediayı sahibinden satın alsa bunlar satış ânında tesmiye ve tayin
edilmese bile bey'i sahih olur.
Kezalik: cehalet-i yesire de bey'in sıhhatine mani değildir.
Meselâ: bir kimse yanındaki sandık içinde bulunan eşyasını başkasına satsa bu mebi'in bubabtaki cehaleti bir cehaleti yesire olduğundan bey'in
sıhhatine mani olmaz.
129 - :  Mebi'in ihtilâfile malûmiyeti de muhtelif olur. Şöyle ki Mebi' bey'i meclisinde hazır değilse malûmiyeti, sair şeylerden    temyiz edecek hâl
ve vasfını beyan ile hâsıl olur. Yani. cinsini ve mukadderattan ise miktarını ve vasfını, akar ise hududunu veya mekân-ı hassını tayin ile tahakkuk
eder. Meselâ. «Şu kadar kile alâ kızılca buğdayı» veya «falan falan hu-dud ile mahdud arsa» diye satılsa mebi' malûm ve beyi' sahih olmuş olur.
130 - : Mebi' bey'i meclisinde hazır, müşteri de basir ise malûmiyeti-için işaret-i hissiye kâfidir.
Meselâ: Bayi, «Şu hayvanı bin kuruşa sattım» deyip müşteri de görerek kabul etse bey'i sahih olur.
Kezalik: Bayi, mebi'i nefsine izafe ederek meselâ: «Bu odanın içindeki bütün eşyamı sattım» diye meb'i nefsine nispet ettiği takdirde de ma-
lûmiyet hasıl olur.
131 - : Mebi'in müşteri indinde zaten malûm olması kâfidir. Bey'i esnasında başka suretle tarif ve, tavsife hacet yoktur. Velevki mebi' bayi'in
malûmu olmasın. Meselâ: bir kimse hududunu bildiği bir akan bey'i zamanında hududu zikredil m eksizin malikinden satın alsa  bey'i sahih olur.
132- : Mebi' akitteki tayin ile taayyün eder, artık onun yerine başkası verilemez. Meselâ: Bayi, işaret-i hissiye veya    tarif ve tavsif gibi bir vechle
tayin ederek «Şu saati veya şu buğdayı şu kadar kuruşa sana sattım» deyip müşteri de o veçhile kabul etse bayiin o saati veya o buğdayı müşteriye
aynen vermesi lâzım gelir. Yoksa onu alıkoyup da yerine o cins ten başkasını veremez.
133 - : Cinsi beyan ve tayin olunarak satılan şey, başka cinsten çıksa bey'i bâtıl olur. Velevki bey'i zamanında kendisine işaret edilmiş olsun.
Sırçanın elmas ve elmasın sırça diye satılması gibi.
134 - : Bir mülk akarın veya sair mülk bir menkulün ifraz ve taksimden evvel bir malûm, şayi hissesini, meselâ o akarın lâalettayin yansını veya
üçte birini veya onda birini satmak sahihtir. Elverirki müşteri o hissenin miktarını bilsin.



Fakat iki kimse arasında böyle şayian müşterek bir malın muayyen bir kısmım, meselâ, muayyen yarısını hissedarlardan birinin bir yabancıya
satması sahih değildir. Çünkü bu kısımda her iki şerikin şayi hissesi vardır.
135- : Bir kimse gerek mülk akar ve gerek menkul bir maldaki his-sei şayiasını şerikine satabileceği gibi şerikinden izin almaksızın başkasına da
satabilir.
Şu kadar var ki, yabancıya satılan akarda şerikin şüf'a hakkı vardır. Bu hakkını istimal edebilir. Şüfa bahsine müracaat!.
136- : Arza tebaan mürur hakkını,* §irb hakkını, mesil hakkını ve ka-nevatına, yani: künküne ve gerizine tebean suyu satmak caizdir. Fakat yalnız
mürur hakkını, şirp hakkını satmak hususunda ihtilâf vardır. Bir kavle göre bunlar mücerred haklardan oldukları cihetle müstakillen satılmaları
caiz değildir. Fakat fukananın ekseriyeti tarafından kabul edilen kavle göre bunların müstakillen satılmaları da caizdir. Amma hakkı mesilin ve
muhrez olmayan bir suyun müstakillen satılması bilittifak caiz değildir.
137 - : Şeriatı îslâmiyede bir takım alış veriş muameleleri harici bi rer sebepten dolayı nehyedilmiştir. O halde bunlar haram ve mekruh bulunmuş
olurlar. Fakat bununla beraber bu nehy, onların fesadını, feshini icab etmez. Cuma günü hutbeden evvel okunan ezan vaktinde cuma namazı ile
mükellef olanların yapacaktan alış veriş gibi.
Kezalik: etraftan gelen malları şehir haricinde karşılayıp bir an evvel satın almak, belde ahalisine karşı bir nevi ihtikâra meydan vermek olacağından
menhiyyürç- anihdir. Maamafih bu satış, alış muamelesi de sahihtir.
Bir de bir kimsenin- bir malı satın almak istemediği halde mücerred bayiin Fazla semen elde etmesi için müzayede ile satılan bu matın müşterisi
imiş gibi görünerek semenini artırması nehyedilmiştir.
Kezalik: bir kimsenin icab ve kabul ile akit,edilip âkitlerden birinin veya her ikisinin muhayyer bulunduğu bir bey'i muamelesne karışarak me-bi'i
kendisinin almaya kıyam etmesi şer'an memnudur. Bunlar, başkalarını mutazarrır edecek hareketler olduğundan ahiâkan de mezmumdur. Bunlar
Hanefiyeye, göredir.
«(Mezahib-i saireye mensub bir çok fukahaya göre böyle haricî bir sebepten dolayı vâki olan nehiler, menhiyyün anhın fesadım tazammun eder,
feshi müstelzim olur. Cuma günü ezan esnasında yapılan bey'i gibi, Binaenaleyh bunlar sahih olarak mün'akit olmazlar. BidayetüJmüctehid.)»
(Zahirîlere göre bir kimse, sahihan malik olduğu âbık kölesini veya firar etmiş hayvanını veya uçmuş kuşunu yerleri bilinsin, bilinmesin satabilir.
Bunların bey'i caizdir. Bunda garer yoktur. Garer, ancak hini akitte miktarı ve sıfatı meçhul olan bir şey hakkında yapılacak akit ite vücuda gelir.
Bunlarda ise bayiin malikiyeti sahihtir. Bunlara müşteri de bu hal de mülki sahih ile malik olur. Bunları bulup elde ederse febiha, bulunmazsa
dünya ve mafıhadan hayırlı olan sevaba nail, safkası rabih olmuş olur.
Çelebi - hariçten satılmak için gelen malları, karşılamak, onun yakın olsun uzak olsun yolu üzerinde oturmak helâl değildir. Velevki bu karşılamak
nâse muzir olmasın.. Bir kimse çelebi karşılayarak satın alsa satan, çarşı, pazara gelince o satış muamelesini red ve imza arasında muhayyer olur.
Müşteri ölse de satanın muhayyerliği baki olur. Fakat satan, red ve imzadan mukaddem vefat etse bey'i tamam olmuş olur. Rcsuli Ekrem Efendimiz,
hariçten satılmak için pazara gelen eşyayı almak için karşılamadan nehy buyurmuştur. Bayiin veya müşterinin veya her ikisinin bilmediği bir mal
hakkındaki alım satım muamelesi caiz değildir. Bayi ile muş teri, o malı görüp bilmeli veya kendilerine tavsif edilmelidir.
Meselâ: meçhul bir taş yakut diye satıldığı halde zümrüt zuhur etse Veya şişe denildiği halde yakut zuhur etse bey'i bâtıl olmuş olur.
Çünkü bunda aklen bedüfaldir ki, terazi bulunmuş olama-. Başkasının malından istifade ise nazmı k'iranlsi mvoebînce iki tarafın razısına bağlıdır.

Elmuhellâ). 
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Muhtelif Mebi'lerin Satış Tarzları:
 
138- : Mekilâtın  kile ile,  mevzunatın  vezn  ile,  adediyyatın  sayı ile, mezruatın zira'ile    satılması sahih olduğu gibi bunların    cüzafen, yani  :
götürü suretile satılması da caizdir.
Meselâ : bir kimse bir yığın buğdayı veya bir dam dolusu samanı ve ya bir yığın tuğlayı veya bir denk metaı bir şahsa şu kadar kuruşa götürü satsa,
bunların ne miktar olduğunu malûm olmasa da bey'i yine sahih olur. Ancak ribeviyyattan olan şeylerin kendi cinslerile böyle götürü satılması caiz
değildir- Ve böyle miktarı meçhul şeyler resi mali selem de kılı namaz. Çünkü İcabında istirdadı kabil olamaz.
139 - : Hububatı zenbil gibi genişleyip kapanır bir halde bulunmayan muayyen bir kab ve ölçek ile ölçüp veya bir muayyen taş ile tartıp satı^
vermek de sahihtir. O kabın, ve Ölçeğin ne miktar olduğu ve taşın kaç kıyc veya dirhem bulunduğu    malûm bulunmasa da bu bey'in sıhhatine zarar
vermez. Şu kadar var ki böyle bir bey'i gayri lâzımdır, müşteri muhayyerdir. Bunların ne miktar veya kaç kıye olduğuna    muttali olunca bey'i
feshedebilir. Buna «Hıyarı keşfi hâl» denir.    Ama zenbil gibi bir kap ile satılması caiz değildir. Çünkü bu nizaa bâ'is olabilir.
140- : Münferiden satılması caiz o!an şeyin bey'iden istisnası da caizdir. Meselâ, bir kimse bir ağacın meyvesinden şu kadar kıyesi veya bir sürü
koyundan işaretle muayyen şu kadar adedi    kendisine kalmak üzere bakisin satsa bey'i sahih olur. Fakat münferiden satılması caiz olmayan şeyin
bey'den istisnası caiz değildir. Gebe bir hayvanat yavrusu sahibine kalmak üzere satmak gibi. Bir sürü koyundan gayri,   muayyen şu kadar adedi
sahibine kalmak üzere mütebakisini satmak da bu hükümdedir.
141 - : Mukadderatı yalnız efrat ve aksamının fiyatlarını takdir ederek toptan satmak sahihtir.
Meselâ : bir yığın buğday, bir kayık odun, bir sürü koyun ve bir pasta! çoka kilesi» veya çekisi veya kıyesi veya her re'si veya her arşunu şu kadar
kuruşa olmak üzere satılsa sahih olur.
Bu mesele, îmameyne göredir- Eimmei selâseye göre de böyledir. Müf-tabih olan da budur. Dürrimuhtar. MüHeka.
Mecelle de nâse kolaylık gösterilmek üzere bu meseleyi kabul etmiştir. Mecellenin mazbatasında deniliyor ki : «Subre meselesinde, meselâ kilesi
ŞU kadar kuruşa olmak üzere bir yığın buğday satıldıkta înıamı Âzam Rah-Kietullahi aleyh hazretlerinin indinde yalnız bir kilesi hakkihda bey'i
sahih olur. Imameyn rahmetullahi aleyhima indlerinde ol yığın tamamen satılmış olarak kaç kile çıkarsa ona göre semeni verilmek lâzım gelip
muamelâtı naşı teysir etmek hascbüe sahibi hidaye gibi nice fukaha dahi bu hususta onların kavlini ihtiyar eylemiş olduklarından (220) nci madde ol
minval üzere tahrir kılınmıştır.»
Bir sürü koyun gibi adediyyatı mütefavitenin böyle her bir re'sini satmak caiz ise de «Her iki veya her üç re'sini şu kadar kuruşa» diye satmak



bilittifak sahih değildir. Velev ki bey'i meclisinde mecmuunun miktarındı müşteri vakıf ve topu tesmiye edilen miktarda muvafık bulunsun. Çünkü
hangi koyunun hangisine zam edileceği meçhuldür. Hindiye. Bedayi.
142 -   :   Mahdud  olan  akarları   hududunu  beyan  etmeksizin  zira'   ile veya dönüm ile satmak caiz olduğu gibi zıra'ını, dönümünü beyan
etmeksizin hududunu tâyin ile satmak da caizdir.
Bir akarın hem hududu, hem de zirai' beyan edilmekle beraber «Beher zirai şu kadar kuruşadır» diye satılsa zıra'a itibar olunur. Bil'akis hem
hududu, hem zirai bildirilmekle beraber huduoile satılsa, yani Bayi «Şu hudut ile mahdut olan akarımı şu kadar kuruşa sattım» dese bunda da
hududa itibar olunur.
143 - : Satış ne miktar üzerine akit olunursa ancak ona itibar olunur, müşteri  vâkıf ve topu tesmiye edilen  miktarda  muvafık bulunsun.  Çünkü
ziyade miktarı müşteriye" ait olmaz.
Mecellede sırasile yazılı olan aşağıdaki altı mesele, bu asıl üzerine te-ferru eder.
144 - :  Mekilât ve adediyyatı mütekaribe ile teb'ızinde zarar olmayan mevzunattan bir mecmuun  miktarı beyan  olunarak satıldıkta gerek yalnız
o.mecmuun semeni zikr olunsun ve gerek her kilesinin veya adedinin veya vezninin bahası beyan ve tafsil olunsun o mecmu tam çıkarsa bey'i lâzım
olur. Noksan çıkarsa müşteri muhayyer olup dilerse semeninden hissesile alır. Ziyade bayia ait bulunur. Bu h?.ldc muhayyerlik bulunmaz.
Meselâ : bayi, mekilâttan olan bir yığın buğdayı toptan olarak elli kile ılmak üzere beş yüz kuruşa veya elli kile olmak üzere her kilesini on ku-•usa
sattıkta tamam gelirse, bey'i lâzım olur. Kırk beş çıkarsa müşteri nuhayyer olup isterse bey'i fesheder, isterse kırk .beş kileyi1 dört yüz elli ;uruşa
alır. Elli beş kile çıkarsa fazla olan beş kile bayia ait olur.
Ve keza: bir küfe yumurta yüz adedtir diye elli kuruşa yahut yüz adet iye tanesi yirmişer paraya satıldıkta indetteslim doksan adet çıkarsa müs-2ri
muhayyer olup dilerse bey'i fesheder,  dilerse doksan yumurtayı kırk beş kuruşa alır. Ve eğer yüz on ödet çıkarsa fazla olan on yumurta bayiindir.
Kezalik:  Bir fıçı yağ yüz kıyye olmak Özere satılsa hükmü    minvali meşruti üzeredir,
145- :   Teb'izinde zarar olan mevzunattan  bir  mecmu un miktarı beyan ve yalnız o mecmuun pahası zikrolunarak satıldıkta ledetteslim noksan
çıkarsa -ayıb mesabesinde olacağından- müşteri muhayyer olup dilerse bîy'i fesheder ve dilerse çıkan miktarı semen'i müsemmanın mecmuile alır.
Çünkü mecmuun miktarını beyan, bir vasıf kabilinden olduğu cihetle bu vasfın semenden hissesi olamıyacağmdan noksan miktarınca semeni
tenkis etmeğe müşterinin salâhiyeti olamaz.
146  - :  Teb'izinde zarar olan mevzunatan bir mecmuun miktarile aksam ve eczasının bahası dahi beyan ve tafsil olunarak satıldıkta lede .teslim
gerek nakıs çıksın ve gerek zait çıksın müşteri muhayyer olup dilerse bıin akram ve eczasından herbirinin pahası beyan olunmak sebebile vezn ve
zira' min vechin asıl sayılarak semeninden hissesi bulunmuş olur.
Meselâ «Beş kıyedir» diye her kıyesi kırkar kuruşa satılan bir bakır mangal dört buçuk yahut beş buçuk kıye çıksa İki surette dahi müşteri
muhayyer olup dilerse terk eder, ve dilerse ol mangalı dört buçuk kıye ise yüz seksen kuruşa ve beş buçuk kıye ise iki yüz yirmi kuruşa alır. Çünkü
me-biin aksam ve eczasından herbirinin pahası beyan olunmak sebebile vezn ve zira'min vechin asıl sayılarak semeninden hissesi bulunmuş olur.
147 - :  Gerek arsa olsun ve gerek emtia ve eşyai saire olsun alelu-mûm mezruattan bir mecmuun miktarı ve yalnız ol mecmuun bahası beyan,
yahut zıramin dahi pahası tafsil olunarak satıldıkta iki surette dahi hükmü, teb'izinde zarar olan mevzuatın hükmü gibidir.  Fakat kirbas  ve çoka
misillû katı, ve teb'izinae zarar olmayan emtia ve eşya, mekilât hükmündedir.
Meselâ: yüz arşın olmak üzere bin kuruşa satılan bir arsa doksan beş arşın çıksa müşteri muhayyer olup dilerse terk eder, d.lerse ol arsayı bin kuruşa
ahr, ve zait çıksa müşteri tamamen ol arsayı hin kuruşa alır.
Ve keza: bir kat robaîık olmak üzere yapılmış olan bîr top kumaş; «Se kîz arşındır» diye dört yüz kuruşa satılsa, yedi arşın çıktığı takdirde mü> teri
muhayyer olup dilerse terk eder, ve' dilerse dört -yüz kuruşa ol topu ahr. Ve dokuz arşın çıktığı surette müşteri tamamen ol topu dört yüz kuruşa
alır.
Kezalik: Yüz arşın olmak üzere «Her arşını onar kuruştan» diye satılan bir arsa.doksan beş yahut yüz beş arşın çıktığı takdirde müşteri muhayyer
olup terk eder, yahut doksan beş arşın ise dokuz yüz elli kuruşa vı? yüz beş arşın ise bin elli kuruşa alır.
 keza: bir kat robalıfc olmak üzere yapılmış olan bir top kumaş, «Se ki/ ar.ımlıt > diye arşını ellişer kuruşa satılsa, yedi yahut dokuz arşın çıktığı 
su'-ette- müşteri  muhayyer olup ya  terkeder,  yahut yedi  arşın  ise  üç yüz elli kuruşa ve dokuz arşın ise dört yüz kuruşa alır. Amma bir bestal çoka
yüz elli zira' olmak üzere «yedi bin beş yüz kuruş:» diye yahut «Her zirai' elliler kuruşa» diye satıldıkta yüz kırk zira* çıksa,  müşteri muhny ver
olup dilerse boy'i fesheder, ve dilerse yüz kırk. zirai' yedi bin kuruşa alır. Ve eğer zait çıkarsa, ziyadesi bayiindir.
148 - : Adcdiyyatı mütefavitede yalnız mecmuanın miktarı pahası be yan olunarak satıldıkta inc'jlteslim tamam gelirse bey'i, sahih ve lâzım olur. Ve
Nakıs ve yahut zait gelirse iki surette dahi bey'i fâsid ulur.
Meselâ: «Elli re'stir» diye iki bin beş yüz kuruşa satılan bir sürü koyun ındellcslim k;rk beş yahut elli beş re's çıksa bey'i fâsid oîur. Çiirkü tihûct ve
i'frndınm pahası tafsil olunmadığımdan ve me'bi' dahi kıyemi olduğundan eczayı semen, eczayı mebi'a inkısam edemiyeceği cihetle noksan
rtircMndc nakısın semeni müsemmadan hissesi taayyün edemez ki semenden ol miktar tenkis olunabilsin. Bu halde semender tenkis olunacak mik-
ta <n cehaleti semenin cehaletine ve cehaleti semen dahi fesadı bey'a mü ecldi olduğundan bey'i fâsid olur. Ziyade suretinde zait, akitte dahil olma-
uığı cihotlc bayia reddi lâzım geleceğinden ve red olunacak zaidi bayi, kıymeti ziyade olanlardan almak ve müşteri dahi kıymeti az olanlardan
vermek isteyeceğinden beyinlerinde, münazayaa müeddi olacak surette zait, meçhul olup bunun cehaleti mebi'in cehaletini mucir* olmakla yine
bey'i fâsid olur. Mecelle şerhi   Atıf efendi.
149- : Adcdiyyatı • mütefavitede mecmuun miktarile ahad ve efradının pahası beyan ve tafsil olunarak satıldıkta indetteslim tamam gelirse bey'i
l£zım olur ve nakıs çıkarsa müşteri muhayyer o'up dilerse terk ecor ve dilerse ol miktarı semeni müsemmadan hissesile alır. Ve zait gelirse bey'i
fâsid olur. Çünkü ziyade suretinde bayia reddi lâzım gelecek zait, bayi ile müşteri beyninde münazaaya müeddi olacak surette meçhul olmakla
mebi' meçhul ve bey'i fâsid olur. Atıf efendi-
Meselâ: «Elli re'stir» diye her biri ellişer kuruşa satılan bir sürü koyun kırk beş re's çıksa müşteri muhayyer olup dilerse terk eder ve dilerse kn-k
beş koyunu iki bin iki yüz elli kuruşa ahr ve elli beş re's çıkarsa bey'i l'âr.id olur.
150 - : Yukarıdaki meselelerden müşterinin muhayyer olduğu suretlerde müşteri »rebiVn tesmiye edilen miktarı nakıs olduğunu bilerek
mecmuunu kabzetse artık noksa'. sebebile bey'in feshinde muhayyer olamaz. Çünkü müşteri, safkanın tefen . ;una razı olmuştur.. Artık noksan



çıkan miktarı  (144, 146,  149)  uncu meselelerde semenden hissesile ve  (145)  inci
meselede semeni müsemmanın mecmuüe almaya mecburdur. Hani-   e, H.d dülnıuhtiT, Tahtavî, Mecelle.
(Malikilere göre bir arsa üzerindeki halayı = fezayı vp bir bina üzerindeki havayı başkasına satmak caizdir. Meselâ, bir kimse bir arsa sahi bine »ju
yer üzerinde bina yapmak üzere şu kadar vüs'at ve irtifadaki ha-vasini bana sat deyip o da .satsa bu muamele sahih olur. Şu kadar var ki fevkani
olacak binanın ne suretle yapılacağını beyan etmek U^ımdır. Çünkü aşağıdaki  bina  üzerine  tazyik  yapacağından  bunun  bilinmesi   icabetler.
'Yine Maliki' re göre bernamicde - çuvullar içindeki satılık elbisenin evsafım bildiren, defterlerde yazılan evsafına itimaden ahm satım caizdir. Buna
ticaret hayatında zaruret vardı-. Şu kadar var ki alınan mal, yazı lan evsaf üzere çıkarsa bey'i lâzım olur ve illâ müşteri muhayyerdir. ŞnycJ alınan
matın yazılan evkafına muvafık olmadığını müşteri iddia edip defterlerde zayj olmuş bulunsa bayi tahlif olunur. Nükül ederse müşteri lah-1-f
olıuur, meb'i red eder. Şerhul'kebif Liebilberekât.)
(Şafiilere göre salâhı zahir olan meyveleri mutlak surette ve yerlerinde durmaları şartile veya kesip düşürmek şartüe satmak caizdir. Hcııür salâhı
belirmemiş olan meyveleri ise ağacından münferid olarak salmak caiz değildir. Meğerki kesilip düşürülmeleri meşrut bulunsun ve kesilme
o.anlardan intifa kabil olsun.  Minhacüttalibîn).
(Zahirilere göre bir bostandaki mütenevvi meyvelerden yalnız bir iki sinin salâhı zahir olup diğerleriniııki henüz zahir olmasa bunların hepsini bir
safka ile satın almak caiz olur. Fakat bunlar başka başka safkalar il. alınacak olsa yalnız salâhı zair olan nevi hakkında bey'i caiz olup diğerleri
hakkında caiz olmaz.
Kezalik: her hayvanın yavrusunu doğduğu zaman satmak caizdir, li.1 yi ile müşteriden her biri o yavruyu kendi kendine zararsız barınabilmiş bir
vakta kadar anasının yanında bırakmaya mecbur olur.
Toptan bir şeyi satıp da ondan kile, vezin, aded veya zira' itibar ile ı;-i kadarını istisna etmek helâl değildir. Bey'i bunlarda ebediyyen mefsuhun. Bu
suretle kanzedilen mebi1 magsub hükmündedir. Ancak bir şeyin bir kimi şayiini istisna helâHır. Şu bir yığın buğdayın onda birini şu hayvanın üçte

bir cüz.'ünü bey'iden istisna gibi Elmuhallâ). 
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Bey'a Sarahaten  Zikredilmeksizin   Dahil  Olup Olmayan Şeyler  :
 
151 - : Satış muamelesi yapıldığı beldenin örfünde satılan şeyin Vı mil olduğu her şey, beraber satıldığı tasrih edilmese de satılan şeye da hil,
onunki beraber satılmış olur.
Mesel?:  bir hane satılınca  onun  mutbahı,  kıları  ve  zeytinlik salıli'ü-zeytin ağaçları, bir bağ satılınca üzüm çubukları    zekiredilnıeksizin beraber
satılmış olur. Çünkü Mutbah ve kilâr hanenin şâmil olduğu şeyleıdca dir. Zeytinlik- bir takım zeytin ağaçlarını, bağ da bir kısım üzüm çubuklarını
havi olan yerden İbarettir,  Bunlardan  hâli olan  yere zeytinlik  ve  bag adı verilmez.
152 - : Mebi'in cüz'ü hükmünde olan, yani: onu salın olmaktaki mak şada nazaran ondan ayrılması kabil olmayan şeyler, zikrediimeksizin onunla
beraber satılmış olur.
Meselâ: Bir kilit satın alınsa anahtarı da beraber satın alınmış tflur, Ve sudunu sağıp almak için satın alınan bir inekle beraber süd emen yavrusu da
zikredilmeksizin satın alınmış olur. Çünkü yavru olmasa bu inekten maksud olan isiifade kabil olmaz. Halbuki dişi bir merkep satın alınsa bunun
yavrusu bey'de tasrih edilmedikçe anasile beraber satılmış ot nıaz. Kedd i muhtar.
153- : Mebi'e ittisali kararile muttasıl olup yerinden ayrılmamak üzere konulmuş olan şey, satış esnasında zikredümeksizin mebi'a tâbi olur.
Meselâ:   satılan  bir konağa  mıhlanmış  kilitler,  yerli dolaplar  ve  miıv dedikler ve avlusunda döşenmiş taşlar ve mıhlanmış merdivenler tâbi ola
cağı gibi hududu içinde bulunan bahçesile tariki âmme veya çıkmaz sokağa isal c(\^n yollan da tâbi olur.
İûy.aîik: satılan bir bahçeye orada kalmak üzere dikilmiş ağaçlar dahil olup pazarlıkta  tasrih edilmeksziin beraber satılmış  bulunur.
154  - :  Mebi'İn ismi kendilerine şâmil ulmayan şeyler ve mebi'in muttasıl, müstekır tâbüerinden olmayan şeyler ve mebi'in cüzü hükmünde ol
mayan  ve onunla satılması örf  ve âdet  İktizasından     bulunmayan  şeyler, tasrih edilmedikçe mebi' ile beraber satılmış olmazlar.
Meselâ; satılan bir haneye* yerli ulmayan dolaplar, kanapeler, sandal yeler dahil olmazlar. Kezalik. Satılan bahçeye oradaki çiçek saksıları ve başka
mahalle nakledilmek  üzere dikilmiş  fidanlar dahil olmazlar.
Kezalik: satılan araziye üzerindeki ekinler ve satılan ağaçlara üzerle rindeki meyveler zikredilmedikçe tâbi olarak beraber satılmış olmazlar.
Keddimuhtar.
155 - : Birlikte satılması Örf ve âdet iktizasından olan yerlerde binek atının gemi ve yük beygirinin yuları zikredilmeksizin bey'de dahil olur. Fakat
merkebin bey'inde yuları ve atın beyinde üzerindeki  eğeri zikıedilmc-dikçe bey'a dahil olmaz. Çünkü merkep yularsız, at da eğersiz- inkıyat eder.
156 - : Yukarıdaki meseleler veçhile zikredümeksizin satışa dahil olan şvylerin semenden hisseleri yoktur-  Bunlar vasıf    kabilindendir. 
Binaenaleyh mebi'  kabzedilmeden bunlar telef olsa  mukabillerinde  semenden bir miktarı tenzil edilemez. Anc^k müşteri hıyarı vasıf ile
muhayyer olur. Di-'erse bey'i fesheder, dilerse mebi'i semenin tamamile alır.
Meselâ: yuları ile birlikte satılması maruf olan bir beldede satın ah-nan yük beygirinin kabzından evvel yuları çalınsa tesmiye ed'lmis olan se-
uıcnİnden  bir sey tenzil edilmesi lâzım gülmez.
Fakat nıebi'a tebean dahil olacak bir şey bey'de .kasten zikir ve tasrih edilse kablelkabiz telefi takdirinde semenden hissesi sakıt olur. Tahtavi.
157 - : Satı§ esnasında ilâve edilen bazı umumî lâfzların şâmil oldu ğu şeyler, bey'de dahil olurlar.
MeseJâ:   bir. kim.su  «Şu  hanemi   veya   bahçemi   bütün  lıukukile  sattım;1» dese o hanenin veya bahçenin başkası mülkünde okm hakkı
müruru, hakkı girbi, ve hakkı mestti de bey'de dahil olmuş olur, Fakat böyle demeyip de yalnız «Şu hanemi sattım, şu bahçemi sattım» dese  bu
haklar,  bey'de ' dahil olmazlar,
158 - : Satış akdi yapıldıktan sonra rnebi'de hası} olan semeri.» ve zi yade henüz kabz bulunmasada müşteriye ait olur.
Meselâ: bir bahçe satıldıktan sonra müşteri daha kabzetmetien hasıl olan meyvesi ve bayi tarafından ekilip badelbey'i müşteriye daha teslim
edilmeden büyümüş olan nebzesi müşteriye ait olur.
Kezalik: satılmış olan ineğin kabzından evvel doğun yavrusuna da müşteri müstehık olur.
«(Malikilere göre de bir şey üzerine yapılan bir akit, başka gcylerede bitteba' mütenavil olur. Meselâ:  bir bina veya yerinde sabit bir ağaç satılsa



yerîde satılmış ulur. Ve bilâkis bir arsa satılsa üzerindeki bina da, sa bit ağaç da, ekilmiş olan tohum da bey'a dahil ulur. Meğer ki hilafı şart edil sin
veya hilâfına bir örf bulunsun. Fakat bir yer satılsa üzerindeki belirmiş ekinler bu satışa dahil olmaz. Kezaîik bu satışa o yerde gömülü bulunup b;r
yice meçhul olan mermerler, direkler ve .benzerleri dahil olmazlar. Ebül'be rekât.)
(Şafiilere göre de satılan bir arsaya üzerindeki bina ve sabit ağaç di,1 hil olur. Fakat -içinde medfi'n olan taşlar dahil olmaz.  Müşteri bunları bi-
liyoi.,4  muhayyer olmaz,  bilmemiş  olduğu, halde  bunların  nakli  kendisine muzır diîğüstî yine muhayyer olmaz ve iüâ olur.  Minhâcüttalibîn)
(Hanbelilere. göre de bir hane satılsa beyi arsasına da tonavül eder. Meğer ki arsası satılması caiz olmayan yerlerden bulunsun Sevudı Irak gibi. Bu
satış, oradaki camid madenlere de şâmil olur. Çünkü bu madenler, bulundukları yerin bir cüz'i gibidir. Bu satış muamelesi, oradaki ağaçlara, üzüm
çubuklarına ve bu çubukların dayanmaları için yapılmış çurdak-*ara da §âmil olur. Keşşafül'kına')
(Zahirilere göre bir kimse, tohum ekmiş veya çekirdek gömmüş oldu ğu arazisini satsn ekin veya ağaç belirmiş olsun olmasın bay m ait olur. Bunlar

bey'a dahil olmaz Elmuhallâ), 
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Semenin Vasıfları  Ve Halleri:
 
159 - : Bey'İ akitpdilirken semeni tesmiye etmek, yani: neden ibaret olduğunu zikretmek lâzımdır. Mebi'in pahası zikrolunmazsa semenin
cehaletinden dolayı bey'i fâsid olur. Mebi'in semeni nefyedildiği, meselâ: bir mal parasız olarak satıldığı takdirde ise -akdi muavaza bulunmıyacag:
cihetle- bey'i batıl olur.
160  - :  Bey'in sahih olması için semenin rnalûm bulunması lâzımdır. Binaenaleyh semen, meçhul olursa - teslim ve tesellümde niza' husule
geleceğinden- bey'i fâsid olur.  Fakat semenin cehaleti nizaa'  ba'is olacak surette olmazsa bey'i fâsid olmaz. Bin kuruşluk bir borç paranın altı yüz
kurugu mukabilinde bir malı, mütebakisi hakkında da diğer bir malı sıt-mak gibi.
161 - : Semenin malûm olması, meydanda ise müşahade ve işaret ile, meydanda değilse miktarını ve vasfım beyan ile hâsıl olur.
Meselâ: «Şu malı elimdeki para ile satın aldım» denilse semen, mj.lürn olacağı gibi «Bu .malt şu kadar Türk yüzlük varakai nakdiyyesile aldım*
denildiği takdirde de malûm olur. Ancak emvali ribeviy yeden bir şey kendi cinsile satıldığı takdirde işaret kâfi olmaz. Semenin miktarca mebi'a
müsavi olması şart bulunduğundan bunu tâyin lâzım gelir. Selem bahsine de müracaat.
162 - : Mütenevvi altın tedavül eden bir beldede bir miktar altın üzerine satış, muamelesi yapılınca bakılır: Eğer o beldede tedavül eden altınlar
hem maliyette hem de revacda müsavi ise bey'i, sahih olur. Müşteri bunlardan dilediğini verir, muhayyerdir. Bunlar hem maliyette hem de rc-vacda
muhtelif olsa veya maliyette müsavi, revacda muhtelif bulunsa bey'i yine sahih olup müşteri en revachsım verir. Fakat bunlar maliyette muhtelif,
revacda müsavi olsa bey'i fâsid olur. Gümüş sikke ile bir cinsten olan evrakı nakdiye hakkında da bu hükümler cereyan eder.
163 - :  Semenin vasfı beyan olunarak pazarlık yapıldığı surette akıt, her hangi nevi nakit üzerine vaki olmuş ise ondan verilmek    lâzım gelir.
Başka neviden verilmez. Meselâ: Türk altım veya ingiliz altını veya Türk varakai nakdiyesi üzerine pazarlık yapılsa  bundan  verilmesi  lâzım  gelir.
Bunlardan biri üzerine akit yapılıp da büâhara kıymeti azalsa yine ayni nakit verilir. Fakat böyle bir nakit, münkati olsa yani: tedavülden kaldırılsa
imam Ebu Yusuf a göre akt vaktinde o nevi semenin    kıymeti her ne ise müşteri onu bayia vermeğe mecbur olur. imam Muhammede göre ise in-
Uka vaktinde o nevi semenin kıymeti her ne ise müşteri onu bayia vermeğe mecburdur. Bu iki kavil ile de fetva verilmiştir.
164 - : Sikkeli paralardan ve kendisinde sanat eseri bulunmayan külçe atın ve gümüşten İbaret bir semen, akıUeki tayin ile tyuyyün etmez.
Meselâ: '-ıüşteri elindeki yüzlük TQrk lirasını göstererek «Bu Ura ile şu malı satın aldım» deyip mal sahibi de «Sattım al» dese müşteri gösterdiği
lirayı aynen vermeğe mecbur olmaz, onu alıkoyup yerine mislini verebilir. Evrakı nakdiyede raiç bulundukça nakit hükmündedir. Kesadından
sonra sair uruz gibi taayyün eder..
Fakat altın veya gümüşten yapılmış .''ablar ve zınet takımları semer. olduğu takdirde akitteki tayin ile taayyün eder. Onto.ın mukabilinde ba< ka bir
şey verilemez.
165 - : Pazarlıkta tayin edilen bir nevi meskukâtın yerine onun eczas: dahi verilebilir. Fakat bu hususta beldenin ör(" va âdetine riayet lâzımdır Eğer
beldenin örfünce bir nevi meskukâtın yerme onun eczası  veriliyorsa müşteri de verebilir ve iilâ   vereme-,
Meselâ:   Türkiyede yü? kuruşluk varakai nakdije »liye pazarlık yapılsa bunun yerine el'i kuruşluk iki ıarakai nakdiye de verilebilir.
166 - : Bir kimse meselâ: yüz kuruşa bir mal satın alsa bunun yerine raic olan nukudun her hangi nev'inden verebilir. Her ne kadar kuruş, gümüşten
kırk paranın ismi ise de  üiınunH örfte kendisin,   muadil mutlak nakit kastedilir.  Bu hususta bu1 teamül vardn.
«(imam Safîye güre her hangi nakit, akitteki tayin ile taayyün edT, tebdili caiz olmaz. Kabletteslim helak olsa veya badettcslim bilistihkak
zaptedilsc satış muamelesi bululmuş olur.)
(Zahirilere göre de meçhul semen iîe veya meçhul ecel ile bey'i caiz değildir. Hasad vaktine, hurma kesecek zamana kadar semeni müeccel ulan
bey'i gibi. Çünkü hasad ve ecdad vakitleri yağmurların mülevaliyen yaA-ması veya havanın sıcak, yağmur uz olması seb'.-bile teahhur ve takaddüm
edebilir. Binaenaleyh meçhul bulunmuş olur. Ancak bir saat miktarı olsun takaddüm ve teahhur etnıiyecuk bir ecel ile beyi ciiz olur. Güneşin, ka

merin tulü vevi' gurup edeceği zaman gibi Elmuhclia). 
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Vade, İle Satı^ Muamelesi:
 
167 - : Bir malı peşin bir semen ile satmak sahih olduğu gibi cinsinin hilâfına olarak müeccel ve mukassat bir semen ile satmak da sahihtir. Bu halde
salan, semeni  vaktinden evvel  isteyemez.
168 - :   Semenin  tecil  ve  taksitindo  müddetin  ve  taksitlerin  akitlere malûm ve muayyen oin^:: îâz;;;:ü:-   Aksi takdirde bey'i fâsid olur.
Meselâ: lûulettnyiıı bir müddet müeccel, olmak voja semeni îâülettayin mukussaterı verilmek üzere yapılan bir satış muamelesi, niza'a müeddi ola
cağı cihetle fâsiddir.
169 - : Şu kadar gün veya hafta veya ay veya sene veyahut ru'zika sim gibi malûm ve muayyen olan bir vakte kadar va'de ile pazarlık olunsa bey'i
sahih ve tecile riayet lâzım olur. Fakat yağmur yağuca&ı veya rüzgâr eseceği veya hacılar haçtan geleceği veya ekinler biçileceği gibi bir vakte



kadar müeccel olmak üzere yapılan bir bey'i bu müddetin malûm olmamasına mebni fâsid olur. Görürlüyor ki, müddet gerek «Cehaleti yesire» ile
ve gerek Cehaleti fahişe» ile mçchul olur da ecelin hulûlile fesad takarrür etmeden veya fesada mebni bey'i feshedilmeden menlehül'ecel kendi
rızasile eceli iptal edip müccel semeni, borcu hal, yani: peşin kılarsa bey'i, sıhhate münkalib olur. Cehaleti fahişede ise bayi ile müşteri meclisi
akitten henüz ayrılmadan men lehül'ecel o mecliste eceli iptal ederek semeni peşin kılarsa bey'i sahih olur. Fakat meclis dağıldıktan sonra peşin
kılsa sahih olmaz.
Cehaleti yesire, vücudu muhakkak olup yalnız bazan erken ve bazan geç vücuda gelen eceldir. Ekinlerin biçilme zamanı gibi, buna «Cehaleti mü-
tekaribe» de denir.
Cehaleti fahişe; vücuda gelip gelmiyeceği bilinmeyen veya vücudu meçhul olup ne zaman zuhur edeceği kestirilemiyen eceldir. Yağmur yağacağı
zaman gibi. Buna «Cehaleti mütefavite» de denilir.
170 - : Veresiye pazarlık olunup da müddet tayin edilmese ecel, bir aya masruf olur. Satan, bir ay geçmedikçe semeni isteyemez. Çünkü selem ve
yemin hususlarında indeşşeri' madûd olan müddet böyle bir aydan ibarettir. Meselâ: «Elbette borcumu ödeyeceğim»' diye yemin eden kimse bir ay
tecil olunur. Mecmaülenhür.
171 - :  Peşin para ile satılan bir malın semeni    bilâhara tecil edilse bey'i fasid olmaz.  Ecel gerek cehaleti yesire ile ve gerek cehaleti fahişe ile
meçhul olsun, Şu kadar var ki, cehaleti yesire ile meçhul bulunursa tecile riayet lâzım olur. Bayi  bundan evvel semeni    isteyemez.  Fakat ece1,
cehaleti fahişe ile meçhul olursa muteber    olmaz bey'i sahih, tecil bâtıl olmuş olur. Kira bedeli gibi sair alacakları tecil lıakkında da bu tafsilât
caridir
172 -   Semenin tecil ve taksitinde mukavele olunan   müddet,   mebi'iı» müşteriye tesliminden itibar olunur.
Meselâ: semen lâaletteb'iz bir sene vâde ile müeccel olmak üzere sa tılmış, olan bir malı müşteri tesellüm etmek istediği halde bayi teslim etmeyip
bir sene elinde tutsa bilâhara müşteriye teslim edeceği günden itiba ren semenini almak için bir sene beklemesi lâzım gelir.
Bu mesele, İmamı Azama göredir. Imameyne göre artık sene geçmiş tir. Bir sene daha beklemek lâzım gelmez. Mecmaülenhür.
Amma müddet, muayyen bir ay veya muayyen bir sene olursa müddet teslim vaktinden itibar olunmaz. Meselâ. Bir kimse bir malını semeni 1927
senesi İptidasından itibaren bir sene müddetle müecael olarak satsa 1928 sericaİ ipUduKiutlrt fmiddot bitmiş ulur. Velovki bu müddet ivindo bayi o
mu-h kendi elinde tevkif" etmiş olsun.
Bir de bayi, .mebi'i teslim etmek istediği halde müşteri tesellüm etrru-se bayi, akıt zamanından itibaren bir sene geçmekle semeni talebe müsü: hık
olur. Bir senç  ianü beklemesi lâzım gelmez.
173 - : Peşin veya veresi olduğu söylenmeksizip mutlak surette satış muamelesi yapılsa bey'i, peşin olmak üzere mün'akit olmuş olur. Çünkü se
menin peşin, olması akdin muktezasıdır. Fakat böyle mutlak bir bey'i, malûm bir jpıüddet ile muvakkat ve mukassat olmak üzere yapılması, örf ve
âdet carî olan bir yerde vuku bulunca o müddete masruf olur. Binaenaleyh peSİn olup olmadığı söylenmeksİzin çarşıda bir §ey satın alınsa,
parasını peşin vermek lazım gelir. Fakat bu misillû satışlarda semenin tamamını veya bir miktarını ay veya hafta başında veya haftada muayyen bi'
miktar vermek âdet olan bir beldede o âdete riayet olunur. Zahiriyye.
174 - : Semenin müeccel olup olmadığında ihtilâf edilse söz eceli inkâr eden bayiindİr. Zira ecelde asıl olan ademdir. Bu halde beyyine eceli iddia
eden tarafa, yani: müşteriye düşer. Ecelin miktarında ihtilâf olunsa söz, ekalli iddia edenindir. Ecelin mürur edip etmediğinde ihtilâf olunsa söz,
müşterinindir. Zira ecelin geçmiş olduğunu münkirdir. Hindiyye.
«(Malikîlere göre satan ile alan, semenin veya nıüscmmenin cinsinde, meselâ: altın veya eşya olduğunda veya nev'inde. meselâ: altın veya gü-muş
yahut buğday veya arpa olduğunda ihtilâf etseler evvelâ satan sonra alan sahibinin dâvasını nefy ve kendi iddiasının muhik olduğunu beyan ile
yemin eder. Bunun üzerine satış muamelesi fesholunur. O halde nıü-sem men İle semen sahiplerine red olunur. Telef olmuş ise satış günündeki
kıymetleri ve misliyyattan ise misilleri red edilir.
Semenin veya müsemmenin veya ecelin miktarında veya bey'in rehin üzere vuku bulup bulmadığında ihtilâf etseler. Mcbi' mevcut ise bey'i
muamelesi feshedilir. Zayi olmuş ise müşteriye yemin tevcih edilir. Bu fesihler ise bir kavle göre hakimin hükmile olur.
Mebi'in teslim edilip edilmediğinde veya meb'İ teslimden sonra semenin kabzedilip edilmediğinde ihtilâf olunsa asıl olan mebi'in bayi yedinde,
semenin de müşteri elinde bakasidır. Meğerki hilâfında örf bulunsun. Ya ni. daha meclisi beyiden ayrılmadan evvel semenin veya mebi'in kabzı hu
susunda bir teamül cari olsun. O takdirde söz, yeminile beraber iddiası ör-• e uygun olan tarafındır.
Meclisten müfarakaltan sonra semeni kabz için bayiin sabredeniiyeceği uzun bir zamanın geçmiş olması da Örfe dahildir. (Ebütberekât.)
(Şafiilere göre de satan ile alan, bey'in sıhhatmda ittifak ettikten son ra keyfiyetinde, yani: semenin mîkdarında veya vasfında veya müecce1 olup
olmadığında, veya ecelin miktarında veya  mebi'in miktarında  ihtilâf etseler de beyyiheleri bulunmasa evvelâ bayi, sonra da müşteri yemin eder.
Her biri diğerinin davasını nefyedip sonra kendi iddiasının doğru olduğunu söyler. Meselâ: müşteri «Vallahi ben şu malı yüz kuruşa almadım, elli
kuruşa aldım» der. Bunun üzerine hemen satış muamelesi münfesih olmaz. Meğer ki iki taraf razı olsunlar, veya her ikisi veya biri veya hâkim
bunu feshetsin. Bir kavle göre bunu hâkimin feshetmesi lâzımdır. Artık mebi', mevcut ise bayia red olunur. Müşterinin mülkünden çıkmış veya telef
olmuş ise mülkünden yıktığı, meselâ vakfedÜdiği veya telef olduğu zamandaki kıymetini vermek icabeder. Mebİ'a ayıb ânz olmuş ise mebi" arız

olan noksanın bedelile beraber red edilir. Bayi ile müşterinin varislerinin bu veçhile ihtilâfı da onların ihtilâfı hükmündedir. Minhacüttalibîn.) 
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Bey'i Aktedildlkten Sonra Bayi  İle Müşterinin Semende ve Mebi'de Tasarrufları:
 
174 - : Bayi' daha müşteriden kabzetmeden semende, bey'i hibe, vasiyet, havale gibi tasarruflarda bulunabilir. Meselâ: bir kimseye satmış olduğu
bir malın akçesini ondan kabzetmeden borcuna havale edebilir.
Bu meselenin umumiyeti, semenin ayn ve işaretle     taayyün eder bir şey olduğuna göredir. Semen zimmette deyn, meselâ: gayri muayyen şu kadar
nukut olduğu 'takdirde bunda her tasarruf cari olmaz. Bunu kablelkabz yalnız müşteriye meccanen veya bir mal mukabilinde temlik caiz olur. Baş
kasma temlik caiz olmaz. Bundan yalnız şu üç mesele, müstesnadır:
(1)  :   Bayi,  müşteri zimmetindeki alacağım  birisine     vasiyet edebilir. Bu sahihtir.
(2)  : Bayi,  müşteri zimmetindeki matlubunu     başkasına havale edebilir. Bil da sahihtir.



(3) : Bayi,' müşteri zimmetindeki alacağını başkasına hibe edip mevhu-bünlehi kabza tevkil ve tesüt, mevhubünleh de onu kabzetse evvelâ vâhib
için bjivekâle, sonra kendi namına da bilasale kabzetmiş olacağından sahih olur.
175 - : Müşteri akar kabilinden olan mebi'i daha kabzetmeden semeni bayia vermiş veya onun iznini istihsal etmiş olduğu, takdirde başkasına
satabilir. Ve bunda .iare, hibe ve terhin gibi tasarruflarda bulunabilir. Çünkü akarda telef nadir olduğundan telefi takdirinde akdin infisahından
dolayı müşteriyi ve saireyi tagrir ve ızrar ihtimali yok gibidir. Fakat müşteri bu akarı bayı'ma satamaz, şayet bayİ'ma hibe o da kabul etse bey ı
bozulmuş, bir ikale muamelesi vücuda gelmiş olur. Fakat bayi, hibeyi ka^ bul etmezse bey'i alâhaiihi kalır.
Kezalik: müşteri akar kabilinden alan mebi'i dalıa kabzetmeden ne bu yi'inc. ne cJc bankasına icar edemez. Zira icar ecir makudun aleyh, mcnfaal
tır. Menfaatlerin helaki ise nâdir değildir.
176 - : Müşteri menkulâttaa olan bir mebi'i kabzetnıuclikço ne bayiine ve ne de başkasına satamaz ve icar edemez. Zira menkulde helak nâdir
değildir. Hattâ akıntıya ve sel hücumuna maruz ulan hane gibi mahv ve harap olmasından korkulan bir akar dahi menkul hükmündedir. Mamafih
müşteri eğersemeni bayiine vermemiş veya onun iznini almış olursa menkul olan mebi'i başkasına kablelkabz rehin, ikraz, hibe ve tasadduk ede
bilir. Hindiyye- Mecelle.
«(Malikîlere göre müşterinin kablelkabz mebi'de tasarrufu sahihtir. Onu başkasına satabilir. Mebi' ister menkulûttan ulsun ve ister akar ve eşcar gibi
sabit şeylerden bulunsun müsavidir. Çünkü mebi' ınüccrrcd akitle müşterinin zamanında bulunmuş olduğundan makbuz hükmündedir. Bundan
buğday ve meyve gibi taam kabilinden olan şeyler müstesnadır. Bir hadisi şerife nazaran bunların kablelkabz beyi'leri sahih değildir. Meğer ki cüza-
fen - keyl veya vezn ile olmaksızın loptan satın alınmış olsun. Ü zaman kablelkabz satılabilir.) Kezalik muavaza tarikile değil, kar/, hibe, miras
yoliyle malki olduğu taamı da kalbelkabz satabilir).
(Şafiilere göre müşteri kablelkabz mebi'de tasarruf edemez. Velevki bayi, semeni ahzetmiş ve mebi'i kabz için müşteriye izin vermiş olsun.
Binaenaleyh bir kimse menkul veya gayri menkul bir şey satın alsa da onu kablelkabz satsa bu satış bâtıl olur. Çünkü kablelkabz müşterinin mülki
za yıftır. Artık mebi'de bey'i ile tasarrufu sahih olmaz. Ancak bunu bayiine ayn-i semen ile satabilir ki bu, haddizatında bir ikale demek olur.)
(Hanbelilere göre mebi'de kabielkabz tasarruf sahihtir. Şu kadar var kî mebi', mekil, mevzun, mâdud veya mezru' bulunmuş olmamalıdır. Böyle
olursa kablelkabz satılamaz. Ama mekilât ve emsalinden bir şey cüzafen alınmış bulunursa kablelkabz satılabilir. Nasıl ki müşterinin kablelkabz
karesi, hibesi rehini de caizdir. Şerhi Muhammedi Hırsı, Elmezahibülerbaa.)
(Zahirilere göre bir kimse her hangi veçhile malik olduğu buğdayı kab-zetmedikçe satamaz. Buğdaydan başka satın aldığı her hangi bir şeyi de
kabzetmedikçe satması helâl değildir. Müşterinin mebi'a vaz'ıyed etmesine bir hail bulunmaması kabz sayılır.
Fakat bir kimse buğdaydan başka satın aldığı bir §eyi daha kabz etmeden başkasına hibe, icar, ikraz, tasadduk; mehr olarak ita edebilir. Ve bir
kimse bey'i tarikile değil, miras hibe, karz, mehr, sadaka, selem veya erş gibi bir tarikle malik olduğu bir şeyi kabzetmeden satabilir ve onda sair ta

sarruflarda bulunabilir. Elmuhellâ). 
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Beyi Aktedildikten Sonra Semenin Veya Mebi'in Artırılıp Eksiltilmesi
 
177 - : Bayi akitten sonra akit meclisinde veya başka bir mecliste makbuz oisun olmasın mebi'in miktarını kendi cinsinden veya ahar bir cinsten
olmak üzere artırabilir,     Velev ki mebi1 telef olmuş olsun müşteri bu zı vadeyi o ziyade meclisinde kabul ederse bu ziyadeyi talebe müstahık olur.
3ayün nedameti fayda vermez. Amma bu ziyadeyi o meclisten sonra kabul ederse muteber olmaz. Meselâ : bir kimse yirmi liraya muayyen yirmi
kitabı sattıktan sonra beş kitap daha verdim, deyip müşteri de o mecliste kabul etse yirmi liraya yirmi beş kitap almış olur. Fakat müşteri o
mecliste kabul etmeyip de badehu kabu! etse bayi, o ziyadeyi vermeğe mecbur olmaz.
178 - :   Yukarıdaki meseleden «müslemünfih»    müstesnadır.    Şöyle ki müslemün ileyh, akitten sonra müslemünfihin    miktarını tezyid etse sahih
olmaz. Çünkü müslemünfih, hakikaten madûm olduğu halde müslemünileyhın re'simali seleme ihtiyacından dolayı zimmetinde mevcut sayılmıştır-
Musle-münfihi tezyid ise müslemünileyhın ihtiyacını gidermez, belki artırır.
Bilâkis müşteri badelakit müslemünfih gibi veya bir yığın buğdaydan şu kadar kile gibi deyn. kabilinden olan mebi'in miktarını tenzil edebilir. Fakat
ayniyyaLtan olan bir mebi'i tenzil edemez, bu' sahih değildir. Çünkü hat ve tenzil, iskattır. Deyni. ıskat ise sahihtir. Ayni iskai ise snhih değildir.
Meselâ müşteri yüz liraya satın aldığı bir yığın buğdaydan lâalettayiı1-kırk kile buğdayın kablelkabz on kilesini tenzil etse sahih olur. Fakat yüz
liraya satın aldığı muayyen kırk kile buğdaydan on kilesini tenzil etse sahih olmaz. Yani bunu kabule mecbur tutulamaz. ^
179 - ; Müşteri akitten sonra mebi' mevcut iken semen-i   müsemmayı tezyid edebilir. Bu halde bayi, bu ziyadeyi o tezyid meclisinde kabul ederse
ona müstehık olur. Müşterinin pişman olması fayda vermez. Fakat bayiin o meclisten sonraki kabulü muteber değildir.
Meselâ bir kimse bin liraya bir hane pazarlık edip aldıktan sonra «iki yüz lira daha semenine zam ettim» deyip bayi de hemen kabul etse ohane bin
iki yüz liraya alınmış olur. Ama bayi o meclisten sonra kabul etse bu iki yüz liraya müstehık olmaz.
Kezalik : Semenin, artırılması, mebi'in hakikaten veya başkasına satılması gibi hükmen helakinden sonra vukubulsa muteber olmaz. Çünkü mebi
kalmamıştır ki, mukabilinde tezyide mahal bulunsun, ziyade bedelsiz kalmış olur.
180- : Mevcut olan bir mebiin semenini bir ecnebi veya müşterinin vefatından sonra varisi tezyid edebilir. Ecnebi tezyid edince bakılır. Eğer
müşterinin emri veya icazulilu tezyid etmiş isu bu ziyudo müfteri üzerine lazım gelir. Ve eğer bu ziyadeyi kendi malına müzaf kılmış veya onu
müşteri namına zamin olmuş ise o ziyade ecnebi üzerine lâzım gelir. Müşterinin emri varsa ona rücu eder, ve illâ. kendi malından teberru' etmiş
olur. Fakat ecnebi, semeni kendi kendine ziyade etmiş de müşterinin rızası bulunmamış olursa bu ziyad bâtıl olur.
181 - : Bayi, akitten .sonra mebi' mevcut olsun olmasın semeni müse-manın bir miktarını, tenzil edebilir. Bu halde semeni kabzetmemiş ise tenzil
ettiği miktarı isteyip alamaz. Kabzetmiş ise bu miktarı müşteriye iade eder. Bu tenzil, müşterinin kabulüne mütevakkıf değildir. Şu kadar var ki,
müşteri bu ziyadeyi sarahaten reddederse tenzil  bâtıl olur.
Bayiin vekili, bayiin emri olmaksızın böyle bir tenzilde bulunursa müş teri hakkında muteber olur. Müşteri semenin mütebakisini verir, vekil de
tenzil ettiği miktarı bayıa zamin olur. Vekilin bu tenzili şefi hakkında muteber değildir. Şufadar, mebi'i semeni müsemmanın tamamile alabilir.
182 - : Badelakit, bayiin miktarı mebi'i, müşterinin semeni müsemmayı tezyid etmeleri veya bayiin semeni müsemmadan bir miktarını .tenzil
etmesi,  istinad  tarikile asıl  akde  mültehık  olur.   Yani  asıl  akit',  o  artırma veya eksiltme üzerine yapılmış hükmünde tutulur.



Meselâ : bir kimse muayyen on kitabı bin kuruşa sattıktan sonra iki kitap daha ilâve etse on iki kitabı bin kuruca satmış olur.
Kezalik : bir kimse on kitabı bin kuruşa aldıktan sonra iki yüz kuruş daha ziyade edip bayi de bunu kabul etse bu on kitap, bin iki yüz kuruşa satmış
olur.
Böyle asıl akde iltihakın eseri, aşağıdaki meselelerde zahirdir.
183 - : Akitten sonra bayi, mebi'i tezyid ettikte ziyadenin semeni mü semmadan hissesi olur. Meselâ:  bir kimse bin kuruşa satmış olduğu sekiz kitap
üzerine iki kitap daha ziyade, müşteri de kabul etse bin kuruşa on kitap satılmış olur. Binaenaleyh ziyade edilen kitap, daha müşteriye verilmeden
bayiin elinde iken telef olsa bahası, semenden tenzil edilerek bayi, mütebaki sekiz kitap için müşteriden anetfk sekiz yüz kuruş isteyebilir. Bu
kitapların fiyatları müsavi olduğuna göredir.  Müsavi olmayınca ona göre hesap olunur.
Kezalik : bayi, arsanın bin ziraim on bin liraya sattıktan sonra yüz zira' daha ilâve, müşteri de kabul etse arsanın bin yüz zirai on bin liraya salı İmi!)
olur. Bu halde şüfadar çıksa on bin liraya bu bin yüz zirai' alabilir.
184 - : Badelakit müşteri semeni müsemmayı tezyid ettikte bu tezyid, asıl akde multehik olacağından semeni    müsemmâ ile ziyadenin  mecmuu
akitler hakkında tamam mebi'a mukabil olur. Meselâ  :  on bin kuruşa bir mülk akar satın alındıktan sonra ttablelkabz müşteri beş yüz kuruş daha
ziyade, bayi de kabul etse o akarın bahası, akitler hakkında on b beş yüz kuruş olmuş olur. Hattâ bir müstehik çıkarpk o akarı usulen istirdat etse
müşteri bayiden on bin, beş yüz kuruş, alabilir. Amma bu ziyade semen, süfadar hakkında muteber değildir. Binaenale; .ı o akara bir şef:" zuhur etse
onun hakkı asıl akitte tesmiye edilen semen üzerine taallûk etmiş olduğundan sonraki ziyadenin akitlere göre asıl akdr İltihakı, şefim hakkını İska t
edemiyeceğinden şefi', o akan on bin kuruşa alabilir. Şonçadan ziyade edilen beş yüz kuruşu bayi, şüfadardan isteyt.nez.
185 - : Bayi, badelakit mebi'in semenini hat ve tenzil veya bir miktarını müşteriye hibe veya bazısından müşteriyi ibrai iskat İle ibra etse mebi'in
tamamı, semeni müsemmanın bakisine mukabil olur.
eiâ : bir mülk akar, bin liraya satın alındıktan sonra bayiğ yih lira sim tenzil veya müşteriye hibe etse o akar dokuz yüz liraya mukabil olur.
Binaenaleyh mebi'a bir şüfadar çıksa onu dokuz yüz liraya  alabilir.
186 - : Bayi, mebi'i müşteriye teslim etmeden semenin tamamını hato-dcbilif. Bu hat, ibraı- İskat kabilinden olduğu cihetle müşterinin kabulüne
tevakkuf etmez. Şu kadar var kî, sarahatan reddederse zimmetinde ala-alahalihi kalır.
Bu hat, akıl akde mültehık olmaz. Çünkü asıl akde ütihak et«e satış muamelesi, semenin nefyile yapılmış olur ki, bu, batıldır.
Binaenaleyh, bayi, bir mülk akarını meselâ : bin liraya sattıktan sonra kabtelkabz bu bin liradan tamamen vaz geçse bu, şüfadar hakkında muteber
olmaz. Şefi', bunu bin liraya alabilir. Yoksa parasız alırım diyemez.
187 - : Bayi, semeni müsemmayı tamamen kabzettikten sonra cünih sinden vaz geçse bakılır:  eğer bu vaz geçmeyi «semeni hat ettim» veyı «hibe
ettim» veya ibrai iskat ile ibra ettim» gibi bir söz ile yapmış olursa müşteri verdiği semeni bayiden geri alabilir.  Ve eğer «Beraeti istifa ile ibra'
ettim» diye yapmış olursa bu semeni kabzetmiş olduğunu  ikrar  ve
itiraf demek olacağından müşteri, semeni istirdada kalkışamaz.
Bayi mutlak olarak «semenin cümlesinden müşteriyi ibra ettim» demiş olursa müşterinin semeni gerip alıp alamayacağı hakkında iki kavil vardır.
Müşterinin semeni geri alamıyacağı hakkındaki kavil, müreccahtır. Çünkü beraeti istifa, beraeti iskattan eka)-olduğu cihetle indehtlak beraeti

istifaya hamli evleviyette kalır. 'Hindiyye. Bedâyi. 
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Mebi'in Teslim Ve Tesellümü :
 
188 - : Bir mutlak bey'in sıhhat ve tamamiyeti için mebi'i ile semenin mecVsi akit "3 kabzedilmeleri şart değildir.  Fakat  badelakit  evvelç  müşteri
semeni bayia, sonra da bayi mebi'i müşteriye vermeğe borçlu olur. Çünkü müşterinin mebi'de hakkı taayyün etmiş olduğu halde bayiin semende
hakkı taayyün etmiş değildir. Zira semen zimmette bir borçtur. Bi naennlcyh akitler arasında adlümüsav.ata riayet için evvelâ semenin bayi'a, sonra
da nıebi'in müşteriye teslimi lâzım gelir. Şu kadar var ki müşteri semeni bayia vermeğe mecbur olmak için mebi\ mcnkulâttan İse bayi tarafından
ihzar edilmiş olması, akarât kabilinden ise bayiin veya vekilinin müşteri ile beraber satılan akarın bulunduğu mahalle gitmesi lâzımdır. Bu esastan
bey'i sarf ve bey* i' mükayaza, ile bey'i seleni müstesnadır. Bey'i sarfla iki bedelden her biri gayri muayyen, beyi  mukayazada  ise her iki
bedel, muayyen okluğundan onlardan birini teslimde takdim lâzım gelmez. Bey*t selemde İse semenin peşin verilmesi zaten akdin muktezasddır. ,
189 -  :   Mebi'in  müşteriye teslimi,  müşterinin  mebi'i  bıl;'mı;rni.  yani: müfrez, ve başkasının hakkile gayri meşgul bir halde kabzedebiK   rk
veçhile teslimine bayiin İzin verrncsi'c hâsıl olur.
Meselâ : Bayi. satmış olduğu bir kitabı müşterinin önüne bırakarak kabzına izin verse o kitabı müşteriye teslim etmiş olur.
190  - :  Mebi'in teslimi hâsıl olunca müşteri onu kab/etmiş sayılır. BU Tül eline geçmesine hacet  yüktür.   Binaenaleyh  bu hakle mebi',     zayi olsa
zaruri  müşteriye ait olur.
191 - : Satılan şeylerin ihtilâf  ve lenevvüünc mebni teslimin keyfiyeti de müntehi   olur.  Nitekim  aşağıdaki  meseleler,  bu esasa dayanmaktadır.
192 - : Müşteri aldığı arsanın veya arazinin içinde bulunduğu veyahut, bir taraftan o arsayı veya araziyi görür olduğu hakle kabzına bayiin ruhsat
vermesi teslim sayılır.  Müşteri bununla  m eh "i  kabzetmiş olur.
Satılan akarın binle görülecek derecede yakın olması imameyne göredir. İmamı Azama göre bu akar uzak olsa da kabzına bayiin ruhsat vermesi
teslimdir. Ancak sntıhn akar, başka görülmez bir yerde olurs oraya varıp içine girebilecek kadar vakit geçmesile kabz tahakkuk eder. Nitekim f 196)
inci meselede de mezkûrdur.
193 - : Üzerinde ekin bulunan bir yer. ekinsiz olarak satıldığı takdirde o yerin'müşteriye tesliminde üzerindeki ekini biçip veya hayvanlara yedirip
orasını  tahliyeye bayi.  mecbur olur.
194 - :  Üzerinde meyve bulunan bir ağaç.  meyvesiz olarak satıldıkta ağacın müşteriye tesliminde meyvesini devşirip ağacı tahliye etmeğe bayı,
mecburdur.   Tahliye   bulunmadıkça   teslim   muteber  olmaz.   Meyvelerin  ye-yilmeğc elverişli olup olmaması müsavidir.
195 -  :   Ağaç  üzerinde olarak     mücazefeteıı   -   götürü  olarak  toptan satılmış olan  meyveyi  müşterinin devşirmesine bayiin ruhsat  vermesi
teslimdir.  Başkasının     malını  mebi'in şagil olması    bey'a ve teshine    manı değildir. Bu veçhile kabza ruhsat verildikten sonra müşteri meyveyi



henüz düşürmeden bir âfet yüzünden ağag üzerinrieki meyve teief olsa zararı müşteriye ait olur.
Fakat bir kimse başakta bulunan buğdaylarını satıp heyetile tes'i.n etse bu teslim, sahih olmaz. Belki buğdayı biçerek harman ve tathir edip sonra
buğdayı müşteriye teslim etmesi lâzım gelir.
196 - : Hane, dükkân, bağ gibi kilitlenmesi   mutad olan akacın içinde iken  bayiin  müşteriye «Teslim ettim» demesi  teslimdir.    Hariçte İken muş
teri onu derhal kilitliyebilecek mertebe yakın ise bayiin mücerred «Teslim ettim» demesi de teslimdir. Fakat o mertebe yakın değilse bayiin «Teslim
ettim» demesinden sonra müşterinin oraya varıp da içine girebileceği kadar vakit geçmesile teslim tahakkuk eder. Hattâ bu kadar vakit geçtikten
sonra mebi' telef olsa zararı müşteriye ait oluı   Amma bu kadar vakit geçmediği tak/lirde teslim tahakkuk etmiş olmaz.
197 - :   Kif'tli  bir  akarın  kapısını  başkasının  yardımına   muhtaç  ol maksızın   külfetsizce   açabilecek anahtarım   müşteriye verip kabz«. ruhsat
itası o akan teslimdir.
198 - : Satılan bir hayvan ya başından veya kulağından veya yularından tutulup müşteriye teslim edilir. Fakat m "isterinin külfetsizce, teslime
kudreti o!an mahalde bayiin satılan hayvanı müşteriye göstererek kabzına ruhsat vermesi de teslimdir.
Meselâ : bayı, mer'adaki koyununu »atıp da müşteriye göstererek kabzına ruhsat verse teslim vücuda gelmiş olur.
199 - : Satılan muayyen mekilât veya mevzunat, müşterinin emrile huzurunda veya gıyabında ölçülerek veya tartılarak müşterinin hazırlayıp hayıa
vermiş olduğu zart ve kap içerisine konulsa bu teslim sayılır. Ama müşterinin emrile bayiin hazırladığı bir zarf ve kab içerisine konulmak teslim
değildir.
200 - :  Uruzun teslimi, müşterinin eline    sunulmasile    yahut yanma bırakılmasile veya meydanda olup da gösterilerek    müşteri için kabzına
ruhsat verilmesüe hâsıl olur. Maahaza eğer müşteri oturduğu yerden kalkmadan onu kabz edebilecek derecede yakın değilse yalnız gösterilerek kab
zina ruhsat vrmekle kabz tahakkuk etmez,
201 - :   Ambar, sandık, dükkân gibi kilitli bir mahal içinde bulunan şeyler,  toptan satıldıkta külfetsizce açabilecek anahtarını müşteriye verip
kabzına ruhsat itası teslimdir.
Meselâ : bir ambar buğday yahut bir sandık kitap veya bir dükkân dolusu emtia toptan satıldıkta anahtarının müşteriye verilmesi ve kabzına ruhsat
itası mebi'i teslim demektir.
202 - : Bir çift ayakkabı ve bir kapının iki kanadı gibi bir şey hükmünde olan iki şeyden yalnız birisini müşterinin kabzetmesine bayiin izin
vermesi, diğerinin kabzına dahi izindir. Artık bayi bunu istirdat edemez, ederse gasıp olur.
Kezalik : bir çift ayakkabı gibi bir şey hükmünde olan iki mebiden yalnız birisini müşteri kabz İle istihlâk veya tayib etse ikisini de kabz etmiş
sayılır, Bu halde müşteri, bayiin elinde kalanı istemiş iken bayi, menettikten sonra elinde telef olsa yalnız bunun zararı bayia  ait olur.
203 - : Bayi, mebi'i müşterinin emrile başkasına hibe ve teslim veya icar  ve teslim etse  veya kendi  kendine başkasına  iare veya  hibe  veya rehin
ve teslim edip de müşteri icazet verse müşteri mebi'İ kabzetmiş oiur
204 - : Yıkamak gibi mebi'i eksiltmeyecek bir şey yapmasını müşteri bayia emredip bayi de kabletteslim mebi'de o şeyi yapsa müşteri, mebi'i
kabzetmiş sayılmaz.
Kezalik : müşteri, mebi'i kablelkabz bayiine iyda, veya iare veya icar etse veya semenin bir kısmını bayia verip mütebakisini verinceye kadar mebi'i
bayia rehin bıraksa müşteri, bununla mebi'i, kabzetmiş olmaz. Ve bu icardan dolayı bayiden ücret isteyemez. Şayed bayi' mebi'i kabletteslim
başkasına icareye verse ücreti kendisine ait olur. Çünkü bu halde mebi' telef olsa zararı bayia ait bulunur.
205 - Müşteri, mebi'i kabzederken    bayiin hakkı bahsi olduğu halde müşterinin kabzını görüp de onu kabzetrnekten menetmemesi. bu kabza de-
lâleten izin ve ruhsattır. Binaenaleyh mabi'in semenini istifa  için mebi'i artık istirdat edemez. Şu kadar var ki eğer bey'i fâsid bulunmuş olursa bu
kabzın akit meclisinde olması lâzımdır. BUâhara bayiin sarahaten iznr olmaksızın vukubulacak bir kabz, muteber değildir.
206 - ; Semeni peşin verilmek üzere yapılan bir satış muamelesinde bayiin sarahaten veya delâleten izni olmaksızın müşterinin henüz semeni tediye
etmeden mebi'i kabzetmesi, muteber değildir. Binaenaleyk bayi, se meni alıncaya kadar bahsetmek üzere mebi'i istirdat edebilir- Velev, ki mü!j teri,
mebi'i başkasına satmış veya kiraya vermiş veya rehin veya hibe etmiş olsun. Bu gibi nakz ve feshe kabiliyetli olan bir tasarruf, bayiin hakkını iskat
etmez. Bayi bu tasarrufları bozarak mebi'i habis için istirdat adebilir.                                    
Fakat müşteri, mebi'i bilâizin kabzedip de elinde telef olsa veya sakat-lansa, kabz, muteber olup zararı bayia değil, müşteriye ait olur.
Kezalik : semen peşin değilse bayiin habse hakkı olamıyacağından müşterinin mebi'i bilâizin kabzı muteberdir. Haniyye.  Mecelle.
Hanbelüere göre mekilâtın kabzı ölçülmekle,    mevzunatın kabzı tartıl makla. ma'dudatın kabzı sayılmakla, mezruatın kabzı da arşına vurumakla
hâsıi olur. Sübre, siyab, hayvan gibi nakli kabil; şeylerin kabzı bunların nakli ile husule gelir. Esman, cevahir gibi şeylerin kabzı da tenevül = elde
edilmelerile vücuda gelir. Çünkü bunlarda örf böyledir. Akar, arsa,, bina. ağaç, ağaç üzerindeki meyve gibi geylerin kabzedilmeleri de bunların bir
mani = hail bulunmaksızın tahliye edilmelerile hâsıl olur. Satılan hanenin kapısı müşteriye açmak veya anahtarım" ona vermek gib,i. ölçmek,
tartmak, saymak, arşına vurmak hususları, müstehık olan kimsenin veya naibinin huzurunda yapılmak şarttır. Bundan sonra kabzeden taraf, ölçülen,
tartılan, sayılan veya arşına vurulan şeyin noksan olduğunu veya bunda galata düştüklerini söylese veya bayi, ziyade bulunduğunu iddia eylese

sözleri kabul olunmaz. Çünkü zahiri hal, bunun hilâfınadir. Neylülmearib. Keşşaf ülkına . 
[16]

 
Mebi'in  Hapsedilebilmesi:
 
207 - : Tamamen veya kısmen peşin olmak üzere satışta müşteri, pe şin olan semeni tediye edinceye kadar bayiin meb'i tamamen hapis ve tevkife
hakkı vardır. Bayi, peşin semeni tamamen istifa etmedikçe meb'i müşteriye vermeyebilir.
Meselâ: bir hane tamamı veya yansı peşin olmak üzere bin liraya satılsa, bayi, birinci takdirde bin ve ikinci takdirde beş yüz lirayı tamamen
kabzetmedikçe haneyi müşteriye teslimden kaçınabilir.
208 - :  Bayi, müteaddit eşyayı bîr safka ile =T bir icab ve kabul ile peşin olarak sattıkta her birinin bahasını başka başka beyan  etmiş  olsa bile 
semeni tamamen  kabzedinceye kadar  meb'in tamamını  hapsedebilir. Fakat safkalar müteferrik olursa her safkadaki mebi'in semeni verildikçe
bayiin- ondaki hakkı habsi zail olur.
Meselâ: Bayi: «Şu kitabı yüz kuruşa sattım» «Su kalemi de on kuruşa sattım» deyip müşteri de o veçhile kabul etmiş bulunsa bayi, kitabın parasını



alınca onu teslim mecbur olur. Yoksa kalemin parasını alıncaya kadar kitabı da hapsedemez. Çünkü safkalar, müttehit olmadığından bunlar başka
başka satışlardır.
209 - :  Müşterinin semene mukabil bayia rehin ve kefil vermesi ve ya semenin bir kısmını bayiin tecil ve iskat etmesi, bayiin hakkı hapsini iskât
etmez. Çünkü rehin ve kefil vermek; borcu tevsik içindir, bunlar eda değildir. Bir kısmın tecil ve ıskatı ise diğer kısımdan dolayı hapis hakkına mâni
olmaz.
210 - : Bayi, peşin olan semeni kabzetmeden mebi'i müşteriye teslim etse hakkı hapsini iskat etmiş olur. Bu surette semeni kabzedinceye kadar
tevkif etmek üzere mebii1 istirdat edemez. Çünkü sakıt olan bir hak, avdet etmez.
Kezalik bir kimse, bir akarını içinde sakin bulunan bir şahsa satsa bu mebi deki hakkı hapsi sakıt olur.
211 - :  Bayi, mebi'in semenini almak üzere bir kimseyi müşteri üzerine havale, müşteri de kabul etse veya müşteri mebi'in semeni olmak üzere
bayi'i bir kimse üzerine havale, bayi de kabul etse bayiin hakkı hapsi sakıt olur. Bu surette  mebi'i müşteriye hemen  teslim  etmesi lâzım  gelir.
212 - .:   Semeni tamamen veresiye olmak  üzere     satılan malı bayiin hapse hakkı olamaz. Vadesi dolunca semeni kabzetmek üzere mebi'i
müşteriye hemen  teslim  etmesi  lâzım gelir.  Hattâ  vâde  hulul  ettiği  takdirde de semeni almak için mebi'i istirdat ile tevkif edemez. Belki
semeni istemeye müstehik olur.
213 - :  Bayi, semeni peşin olmak üzere sattıktan sonra mebi'in semenini tamamen tecil etse hakkı hapsini iskat etmiş olur. Binaenaleyh vâdesi

hitamında semeni kabzetmek üzere mebi'i müşteriye hemen teslim etmesi lâzım gelir. Dürrimuhtar. Mecelle. 
[17]

 
Mebi'in Teslim Edileceği Mekan  :
 
214 - : Akdi mutlak, yani: mebi'in muayyen bir meclisde teslimi meşrut olmayan akit, mebi'in akit esnasında nerede ise orada teslimini iktiza eder.
Meselâ; bir kimse, Bursadaki ipeklerini îstanbulda satsa onları Bur-şada teslim eder, yoksa bayi bunları mahalli akit olan tstanbulda teslime mecbur
olmaz.
215 - : Muayyen bir mahalde teslim olunmak şartile satılmış olan bir malın o mahalde teslimi lâzım gelir. Velevki. hami ve mcûnete muhtaç olsun.
216 - : Müşteri, mebi'in nerede olduğunu evvelce bilmeyip abitten sonra bulunduğu yere muttali olsa «Hıyarı keşti hâl» ile muhayyer olur.

Binaenaleyh dilerse bey'i fesheder, dilerse mebi'i akit zamanında nerede bulunmuş ise orada kabzeder. Mecelle. Bahr. 
[18]

 
Mebi'i Teslimin Meünet Ve Külfeti  :
 
217 - :  Semene ait masraflar, müşteriye ait olduğu gibi mebi'in teslimine ait masraflar da bayia aittir.
Meselâ: semen olan paraların sayma ve tartma ücretleri müşteriye lâzım geldiği gibi mebi' olan mekilât ve mevzunutın kileci ve kantarcı ücretleri
de bayia lâzım gelir.
218 - : Cüzafen = götürü satılan şeylerin teslim ve tesellüm meünolı müşteriye aittir. Meselâ. Mücazefeten satılan bir bağın üzümlerini düşürüp
toplamak masrafları müşteri üzerine lâzım gelir. Kezalik: götürü satılın bir ambar buğdayı ambardan çıkarıp nakletmek masrafı da müşteriye ait
bulunur. Çünkü mücazefeten satılan şeylerin teslimi, onları bir mani olmadığı halde müşterinin kabzına, mücerred  ruhsat     vermekle  tahakkuk 
etk-Teslim hasıl olunca artık düşürme, nakil ve saire masrafı bayie lâzım gelmez.
219  - : Odun, kömür, ut, saman gibi hayvan veya araba üzerinde yüklü olarak satılan şeyleri müşıerinin hanesine nakletmek  hususunda beldenin
örf ve âdetine ittiba' edilir. Amma akit zamanında teslim edilecek mekân tâyin edilirse o mekâna kadar bayiin nakli lâzım gelir.
220 - :  Mebia dair senet ve hüccet yazdırma ücreti    müşteri üzerine lâzımdır. Müşteri bayiin bey'i takrir ve işhad etmesine lüzum görürse, bunu
mahkeme marifetle yapabilir. Şöyle ki: Bayi, mahkemeye gitmeğe mecbur değildir. Müşteri mahkemeden bir memur celbile bayiin takririni ve
isnadı raptettirebilir. Kuküt bayi, takrir ve işhaddun imtina ederse müşteri bayii mahkemeye celbettirir bayi, bey'i ikrar etmeyip müşteri müddeasım
ispat ederse hâkim, muktezusını ifa eder.
221 - ;   Mebi'in eski senedi bu>Ün malıdır. Bayi bunu müşteriye vermeğe mecbur değildir. Ancak müşteri ihticac eiuiek üzere bu senedin bir
muüaddak suretini edinmek isteyebilir. Bayi, senedi İstinsah için göstermekten imtina ederse .müşterinin talebine hâkim, buna cebreder.
222  - : Dellâl, bir malı sahibinin iznile sattıkta deUâliyyesini bayiden alır. Bayi dcllûliyyeden dolayı müşteriden bir şey isteyemez. Mecelle, Dürer.
«(Hanbelîlere göre semen ile mebia ait ölçme, tartma, sayma arşına vurma ücretleri baziie - bunları diğer tarafa verecek olana lâzım gelir. Meselâ:
Mcbi'in ölçme masrafı bayia, semenin tartma masrafı da müşteriye ait bulunur.

Mebi'i nakil ücreti, müşteriye aittir. Çünkü teslim tamam olmuş, mebi' müşterinin mülküne girmiştir. Keşşafülkına".
[19]

 
Mebi'in Helakine Müterettib Hükümler :
 
223 - :  Mebi', müşteri tarafından daha kabzedilmeden     bayiin  elinde veya iki tarafın ittifakile üçüncü bir şahsm elinde iken telef olsa bakılır-Eğer
mebi', bayiin filile veya kendi filüe veya âfetisemaviye ile telef olmuş ise müşteri hakında bir şey terettüp etmeyip zararı bayia ait olur   Velevki
zararın müşteriye aidiyeti hakında bir mukavele    bulunmuş olsun. Müşteri semeni vermiş ise istirdat eder. Çünkü bu mebi' semenile mazmundur,
kıy-metile mazmun değildir. Ve eğer mebi', bir yabancının filile telef olmuş ise müşteri muhayyerdir, dilerse bey'i fesheder, semeni vermiş ise geri
alı:" Ve dilerse bey'i imza eder, mebi'in misliyyattan ise mislini, kıyemiyattan ise kıymetini o yabancıya tazmin ettirir. Fakat Mebi', müşterinin filile
telef olmuş ise zararı müşteriye ait olur. Şu kadar var ki bey'i, fâsid bulunmuş ise veya beyi'de bayi için muhayyerlik olup telef bu muhayyerliğin
sukutundan evvel vukubulmuş ise bayi müşteriye mebi'in mislini ve kıyemiyyattan is*1 kıymetini tazmin ettirebilir.  Bu halde müşteri üzerine
ayrıca semen lâzım kelmez. Bezazziyye. Eddürrülmuhtar.
224 - : Mebi' badelkabz müşterinin elinde telef olsa bakılır: Eğer bey'i, sahih ve bayia ait muhayyerlikten âri olup müşterinin filile telef olmuş ise



zararı müşteriye ait olur. Ve eğer bayiin veya bir yabancının filile telef olmuş ise müşteri, mebi'in mislini ve kıyemiyyattan ise kıymetini müt-lifine
tazmin ettirebilir. Ve eğer bayiin mebi'i istirdada hakkı bulunmuş ise istihlâk etmesi hasabile akd, münfesih ve müşteriden semen sakıt olur. Anıma
bayi, muhayyer veya bey'i fâsid bulunmuş ise badelkabz mebi' müşterinin filile telef olsa semeni müsemma lâzım gelmez. .Belki mebi'in mislim
veya kıymetini müşterinin ödemesi lâzım geîir.
225 - : Müşteri, mebi'i bayiin iznile kabzedip semenini tediye etmeden müflis olarak vefat etse bayi, mebi istirdat edemez. Belki guremaya dahil
olur. Çünkü hakkı hapsini iskat etmiştir.
«(îmam Şafiiye göre bu mebia bayi, guremadan ehaktır. Dürer.)
226 - : Müşteri, mebi'i kabz ve semenini tediye etmeden müflisen vefat etse. bayi, semeni müşterinin tereksinden istifa edinceye kadar mebi'i
hapsedebilir. Sair garimler = mebi'a müdahale edemezler. Bu surette müşterinin terekesinden semeni verilerek mebi', terekeye ithal edilir. Tereke
se meni vermeğe kifayet etmezse hâkim, mebi'i satıp semeni kifayet ederse bayiin alacağını tamamen verir, fazlasını da guremaya verir. Ve eğer
mebi'in semeni bayiin alacağından noksan olursa bayi, o semeni tamamen alır, mütbaki alacağım da müşterinin terekesinden gurematen alır- Hu
mütebaki alacağı hakkında  müşterinin sair  alacaklarına  müsavi  olur,  aralarında kısmeti gurema cereyan eder.
Kısmeti gurema, alacaklılardan her birine borçlunun terekesinden ala cağı nisbetinde hisse verilmektedir. Meselâ: bir müteveffanın Zeyd'e yüz,
Amre elli lira borcu olduğu halde terekesi -teçhiz ve tekfin masrafından başka- doksan lira olsa bundan altmış lira Zeyd'e, otuz lira da Amre verilir.
Faraiz bahsine de müracaat!
227 - :  Bayi, semeni kabzetmiş olduğu halde mebi'i müşteriye teslim etmeden müflis olarak vefat etse mebi, elinde emanet kalmış olur.
Binaenaleyh bu takdirde müşteri mebi'i alır, buna başkalarından ahaktır, garimler, buna müdahale edemezler. Eddürrülmuhtar.
«( Bir bey'i sahih ve tamam olarak mün'akit olduktan sonra mebi, da ha bayiin elinde iken helak olsa zarraı müşteriye ait olur, bir :>ey ile bayia
rücu, edemez. Ebu Süleymamn, İmam Şafii ile ashabının kavilleri böyledir,  îmam  Malik'e göre de  böyledir.  Ancak  rakik.ile simar     müstesna

Elmuhellâ.) 
[20]

 
Sevmi  Şıra Ve Sevmi   Nazar   :
 
228 - ; Sevmi şira' tarikile, yani iki taraftan semen tesmiye olunarak satın alınmak üz^re müsavimin = satın alacak kimsenin kabzedip götürdüğü 
mal, o kimsenin elinde taaddisi  ve  taksiri olmaksızın  telef  veya  zayi olsa kıyemiyyattan İse kıymetini, misliyyattan ise mislini bayia vermesi
lâzım ge.lir. Yoksa tesmiye ettikleri semeni vermek lâzım gelmez.
Amma semen tesmiye olunmamış ise o mal, bu alacak kimsenin elinde emanet hükmünde olur. Binaenaleyh taaddisi ve taksiri olmaksızın" tvlef
veya zayi olursa zaman lâzım gelmez. Taaddisi veya taksiri bulunursa kıymetini ve misliyyattan ise mislini o kimse, zaman olur.
Semeni yalnu mal sahibinin tesmiye etmiş olması, racıh olan kavle gö "re kâfi değildir. Alıcı da bu semeni sarahaten evya delâleten kabul etmiş
olmalıdır.
Meselâ; bir kimse satacağı bir kitabın «bahası yüz Kuruştur, götür bak, beğenirsen a!» deyip de müşteri de beğenirse yüz kuruşa satın almak üzere
alıp götürse de o kitap, hanesinde telef veya zayi olsa kıymetini zamin olur. Velev ki kıymeti tesmiye edilen meblâğdan fazla olsun .Fakat bu
kitabın bahası beyan edilmeyerek satıcı «al götür beğenirsen alırsın» deyip alacak şahıs da «beğenir ise badehu pazarlığını yapıp a'mak üzere»
götürdükte taaddisi ve taksiri olmaksızın telef olsa kıymetini zamin olmaz.
229 - :  Sevmi nazar yoluyla, yani görmek veya başkasına göstermek üzere mal sahibinin iznile alacak kimse tarafından kabzolunan bir mal, gerek
bahası beyan olunsun ve gerek olunmasın, o kimsenin eîinde emanet olmuş olur. Binaenaleyh taaddisi ve taksiri olmaksızu. telef veya aayi olsa
zaman İâzım gelmez. Çünkü görülmek için alınmıştır, mutlaka satın alınmak için alınmış değildir.
230 - :  Bir kimse yalnız Dirisini satın almak üzere müteaddid şeyleri, meselâ, üç §eyi semenlerini tesmiye ederek Sevmi şira, yoliyle alıp götürse
de yanında hepsi birden telef olsa veya müteakiben telef olup da hangisinin mukaddem telef olduğu bilinmese her  üçünün bedellerinin üçte birini
zamin  olur.  Bu  üç  maldan  yalnız  ikisi  telef  olup  hangisinin  evvelce telef olduğu bilinmese ikisinin nısıf beldelerini zamin olur.  Diğeri emanet
olmakla sahibine iade edilir. Bu üç maldan ilk telef olan bilinse yalnız onun bedelini'tazmin lâzım gelir, diğer ikisi emanet bulunmuş-olur. Bunların

b'-lâhare  ta£.ddi  ve taksir  bulunmaksızın  telefleri     takdirinue  zaman  lâzım gelmez. Reddühnuhtar. 
[21]

 
Beyi'de Cari  Hıyarı  Şarta Müteallik Hükümler:
 
231 - : Beyi'de hıyarı şart, caridir. Şoyleki: Bayi veya müşteri veya her ikisi birden malum bir müddet içinde bey'i fesyetmek veya. icazet ve-
rerek infaz eylemek hususunda muhayyer olmalarını şart edebilirler.
232  - :   Hıyarı şartta muhayyerlik  müddetinin     malum olması şarttır, imamı Azama göre hıyarı şartın müddeti üç gündür, ziyade olamaz, Ima-
meyne göre her kaç gün mukavele olunursa muteber olur. Mecellede Ima-meynin kavli ihtiyar edilmiştir.
Hıyarı şartta müddet tayin edilmezse bey'i bilhıyar, fâaid olur. Şu kadar var ki bir kaç gün geçtikten sonra menlehülhıyar, muhayyerliğini is-kat
etse bey'i imameyne göre sıhhate nıünkalib olur.
233 - : Hıyarı şartta bayi veya müşteri asıl olacakı gibi vasi veya vekil de olabilir.  Akitler,  kendilerinin  muhayyer olmalarını  şart edebilecek leri
gibi kendilerile beraber başkasının veya doğrudan doğruya  başka  birinin muhayyer olmasını da şart edebilirler.
Meselâ: bayi, «Ben ve kardaşırn falan üç gün muhayyer olmak üzere bu malımı sana sattım» deyip müşteri de bu şart İle kabul etse bayi, kar destle
beraber üç gün muhayyer olmuş olur. Bu müddet içinde her ikisi icazet verirse bey'i nafiz olur. Evvelâ birisi fesheder, sonra diğeri icaze1: verirse
itibar olunur. Bir anda birisi fesheder, diğeri icazet verirse fesih ciheti tercih olunur. Çünkü mani ile muktazi tearuz edince muinin takdim olunacağı
bir esastır.
234 - :  Bayi ile müşteriden biri veya her ikisi  mebi'iıı  biı   cüz'ünde de kendisi için muhayyerliği şart kılabilir.
Meselâ:  Müşteri bir haneyi bin liraya satın alıp ancak nısfım red ve ya kabul hususunda iki gün muhayyerliğini şart kılso caiz olur.  Bu müddet



içinde dilerse muhayyerliğini istimal edip hanenin yarısında  bey'i fes heder, diğer yarısını beş yüz liraya almış, bayi ile mebi'de ortak olmuş bu
lunur.
Kezalik:  satın alman müteaddit şeylesin muayyen     bazılarıı.du hıyarı §aıt kılmak caizdir. Bu takdirde bu müteaddit şeylerden her bitinin balu sini
aytıca beyan etmek lâzımdır,
235 - :  Akit esnasında hıyarı şart etmek caiz olduğu gibi ; kittun bir
müddet sonra da şart etmek caizdir. Fakat akitten evvel muhayyerliği şart edip akit, mutlak, surette yapılırsa hıyar sabit olmaz.
236 - :  Hıyarı şart ile muhayyer olan  bayi ve müşteri veya  ecnebi, muhayyerlik müddeti içinde dilerse bey'i fesheder, dilerse bey'a icazet verir.
Artık o muhayyer olan tarafın hıyarı sakıt  ve onun tarafından bey*1 lâzım olur.
237  - :  Hıyarı şartta bey'i fesih veya  bey'a icazet kavlen   >ahih olacağı gibi fi'len de sahih*olur.
Meselâ: «Bey'a icazet verdim, razı oldum   hıyarı ıskat ettim* gibi rızaya delâlet eden sözler kavlen icazettir. «Üey'i feshettim, bey'den vaz geç
tim» gibi ademi rızaya delâlet eden sözler de kavlen fesihtir.
icazeti filiye, akde rızaya delâlet eden herhangi bir fiil olduğu gibi feshi fi'lt de ademi rızaya delâlet eyleyen herhangi bir fiildir.
Meselâ: Müşteri muhayyer olduğu halde muhayyerliği müddetinde me bi'i satsa veya satılığa çıkarsa veya kiraya verse veya birisine rehin ve teslim
etse vuya mebi'iıı içinde ikamete başlasa veya bu misillû temellükün lâzımlarından olan sair bir veçhile tasarrufda bulunsa bey'a filen icazet vermiş
olur. Bil'ak-ifi muhayyer olan bayiin böyle bir suretle harekette bulunması da bir feshi fi'Üdir.
238 - :  Muhayyer ulan taraf, bey'i veya infaz etmeden    muhayyerlik müddeti geçse bey'i tamam ve lâzım olur. Velev ki müddetin     geçtiğine he-
hangi bir sebeple, meselâ: Hastalığı yüzünden mutali bulunmasın.
239 - :  Hıyarı şart, muhayyer    olan tarafın varisine intikal    etmez. Çünkü hıyar, irade, mesiyyet ve İhtiyardan ibaret bir vasıf olduğundan intikali
kabil değildir. Tevarüs ise kabili intikal olan şeylerde cereyan eder. Bu suretle muhayyer olan, bayi ise vefatile hıyarı sakıt ve müşteri mebia malik 
olur.  Bil'akis  müşteri  ise vefatında  varisleri     muhayer  olmaksızın mebia malik olurlar, Semeni tediye edilmemiş ise müşterinin terekesinden
istifa edilir.
Bayi ile müşteriden ikisi de muhayyer bulunmuş ise vefat edenin muhayyerliği sakıt, diğerinin muhayyerliği carî olur.
Kezalik muhayyer olmayan taraf vefat etse muhayyer olan tarafın hıyarına halel gelmez. Cünun da vefat gibidir,
240 - : Bayi ile müfteriden her biri muhayyer olduğu takdirde her han gisi feshederse bey'i, münfesih olur. Herhangisi icazet verirse, bey'i yalnız
onun hakkında  lâzım olup diğeri muhayyer  kalır.  Bilâhara  o da müddet içinde icazet verirse bey'i, tamam olur. Feshederse münfesih olur.
241 - :  Yalnız bayi muhayer olduğu takdirde mebi' kendi mülkünden çıkmayıp yine kendisinin malı sayılır. Çünkü bayını muhayerliği, bey'i
hükmünün bayi hakkında sübutuna- manidir. Beyi'de rıza lâzımdır. Muhayyerlik  ise rızaya  mimaridir.   Binaenaleyh  mebi',  badelkabz 
müşterinin elinde telef olsa semeni müsemma lâzım gelmez. Belki müşteri üzerine mebi'in kı-yemiyyattan ise kıymeti, misliyyattan ise misli lâzım
gelir. Mebi', müşteri elinde adetâ sevmi s İra, tariktle bulunmuş olur.
242  - :   Yalnız  müşteri  muhayyer olduğu surette     semen,  müşterinin mülkünden bilittifak çıkmış olur.  Mebi'  ise bayiin mülkünden çıkarsa da
imamı Azarna göre müşterinin mülküne girmez, imameyne göre ise müşterinin mülküne girmiş sayılır. Mecelie de bunu kabul etmiştir.
Binaenaleyh mebi', badelkabz hıyar müddeti içinde müşterinin eiinde telef olsa semeni mûsemmanın verilmesi lâzım gelir. Bu telef, bir ayıb
sebebile olacağından bununla müşterinin hıyarı sakıt ve bey'i, lâzım olmuş sayılır.
243 - : Muhayyer olan tarafın kavlen feshine muhayyerlik müddeti içinde diğer tarafın muttali olması lâzımdır. Muttali olmazsa fesih, muteber
olmaz. Müddet geçince bey'i, lâzım olur. Şayed iki taraf feshe vâkıf olmamak için tegayyüb ederse muhayyer olan taraf, hâkime müracaat eder.
Hâkim, tegayyüb eden şahıs için bir vekili müsehher nasbeder. Onun muvacehesinde bey'i fesih ve muhayer olan müşteri ise mebi'i bu vekile red
eder.
Fiilen fesihte muhayyer olmayan  tarafın  feshe     ıttılâı'  şart  değildir. Meselâ:  bayi^- muhayyer olup da müddeti hıyarda mebi'i başkasına satsa
evvelki beV'i, münfesih olmuş olur. Velevki bu feshe müşteri vâkıf bulun masın.
244 - : Hıyarı şartta bey'a icazet verilebilmesi için bazı manialar zuhur edebilir. Meselâ: Bayi, muhayyer olmak üzere sattığı iki şeyden biri telef
olsa veya bilistihkak zaptedüse artık icazete- mahal kalmaz.
Kezalik: bir çocuğun malını vasisi muhayyer olmak üzere satsa da o malın kıymeti bu muhayyerlik müddeti içinde artsa, meselâ: bin kuruş iken iki
bin kuruş olsa artık vasi, bu bey'a icazet veremez.
245 - : Bayi ile müşteri, bey'ide hıyar, şart edilip edilmediğinde ihtilâf etseler söz, hıyarın §art ediHiğini inkâr edenindir. İkisi de beyyine ikame
edecek olsa hıyarı iddia edenin beyyinesi tercih olunur.
246  - ;  iki taraf, hıyar müddetinin geçip geçmediğinde ihtilâf etseler, söz müddetin mürurunu inkâr edenindir.
Kezalik: Hıyar müudetinin ne kadar olduğunda ihtilâf, etseler, s Öz müddetin az olduğunu iddia eden tarafındır. Çünkü ziyadeyi münkirdir. Beda-
yi Mecelle. BüreriU'hükkâm.
«(Hıyarı şart, eimmei selâseye göre de muteberdir. Bu hıyar, satan ve alan için olabileceği gibi başkaları namın" da olibilir.
Maiikilere güre hıyar müddeti, mebî' bakımından dört kısımdır. Şöyle ki:1 bu müddet, akar da ve eşcarda otuz altı veya otuş sekiz feüne kadar
uzayabilir. Bundan ziyade olursa akit, fâsid olur. Ticaret eşyasında, meselâ: elbisede üç günden beş güne kadardır. Bundan fazla olursa akit fâsid
olur. Hayvanatta ise bakılır. Lğer rükübe mahsus olmayan hayvanlardan ise bu müddet, üç günden beş güne kadar, rükûbe mahsus hayvanlardan
olup muhayyerlik, kıymetini ve rükûbunu anlamak içinse müddet, yine üç günden beş güne kadardır. Yalnız rüküb halini anlamak için ise belde
içinde iki gündür. Belde dışarısında ise iki berid raesafesincedir.
 (Maiikilere göre mebi', hıyarı şart zamanında .-mutemed olan kavle göre-r- bayiin mülkünden çıkmış} olmaz. Muhayyerlik ise ister buyiu, ister
müşteriye ve ister her ikisine veya ecnebiye ait olsun.)
(Şafiilere göre selem ve ribevi emval gibi semeni mecliste kabzetmek lâzım gelen bey'ilerin maadasında şartı hıyar, üç günden zivade olmamak
üzere malûm bir müddet için caizdir. Bu müddet, akit anından \e bir kavle göre meclisten ayrıldıktan sonra başlar. Muhayerlik bayia ait ise mebi'
mülkünden çıkmaz, müşteriye ait ise mebi1 mülküne girmiş, olur. Her ikisine ait ise mebi' bir mevkuf mülk olur. Eğer h^y'i, tamam olursa meoiin
akit zamanından itibaren müşteriye aidiyeti zahir olur ve eğer bey'i fes-hedüirse mebi', bayiin mülkünden çıkmamış gibi itibar olunur. Bu hususta



hıyarı şart ile hıyarı meclis arasında fark yoktur.
Sonra muhayyerlik zamanında mebiden hâsıl olan menfaatler, gerek süt gibi munfasıl ve gerekhaml gibi muttasıl olsun muhayyer olan kimse ona ait
olur. Her ikisi de muha'yer olunca mevkuf bulunur. Bilâhare mebi' hangisinin mülküne girerse o menfaatler de ona ait bulunmuş olur.
Muhayyer olan bayiin mebi'i başkasına satması, kiraya vermesi veya tezvte etmesi fesihtir, muhayer bulunan müşterinin böyle bir muamelede
bulunması da icazettir.)
(Hanbelîlere göre de, akit anında şart edilebileceği gibi bey'i henüz lâzım olmadan, yani: bayi ile müşteri bey'i meclisinden ayrılmadan da şart
edilebilir. Hıyar müddeti, malûm olmak şartile mahdut değildir. Şu kadar var ki bayi ile müşterinin muhayyerlik müddeti içinde semen ile müsem ;
mende tasarrufları haramdır.
Hıyarı şart ve hıyarı meclis zamanında mebi', müşterinin mülküne intikal etmiş olur. Muhayerlik ister birisine ve ister ikisine ait bulunun.
Binaenaleyh bu müddet esnasında hasıl olacak ktsb ve ticaret gibi nemaı munfasıl, müşteriye ait olur. Bilâhara bey'a icazet verilsin, verilmesin, ne-
maı muttasıl ise mebia tâbidir. Bu muhayyerlik esnasında mebi' telef o>sa veya bir ayab ile kıymeti eksilse bakılır: Eğer kile, vezin, aded veya zira'
ile satılmış bir şey olup onu .nüşteri kabzetmiş ise semenini zamin olur.. Kabzetmemiş ise zamanı bayia ait olur. Fakat böyle kile vesaire ile
satılmış bir şey olmayıp da müşteri tarafından bilfiil kabzedilmiş bir şey ise veya bayi, mani olmadığı halde müşteri' kabzetmemiş. ise zamanı yine
müşteri üzerine lâzım gelir. Bilâkis bayi, kabza mani olmuş ise bundan bayi, mes'ul olur. Velhasıl: mebi' müşterinin elinde telef olunca hıyarı batıl
olup semeni zimmetinde tekarrur eder. Hıyar müddeti, fesihedilmeksizîn mürur .itmekle de akit, lâzım olmuş olur.)
(Eimmei selâseye göre muhayyer olan tarafın vefatı nalinde muhayyerlik hakkı varisine intikal eder.. Maliki fukahası diyor ki: «Hıyarı şart ile
muhayer olan vefat edip varisleri müteaddit olarak bazıları akti bey'i nıücîz olmasalar bakılır: Eğer muhayyer ulanlar, müşterinin varisleri is.
bunlardan biri müciz olup diğerleri red e>leseler, kıyas olan hepsinin re< etmesidir. Çünkü mücîzin hissesi nisbetinde be"'i tecviz edilse bayi onunlı
müşterek kalmak lâzım gelir. Halbuki bayi, buna mecbur değildir. İstin san ise mebiir hepsini müciz olanın ahzetmesidir. Çünkü mücîz, red edi
lenlerin de hisselerini alınca şikâyete mahal olacak iştirak ve teb'iz illet kalmaz, bayi hakkında iştirak zararı bulunmaz. Bilâkis muhayyer olanlar
bayiin varisleri ise haklarında yukarıdaki gibi iki tevil vardır. Şöyle ki: .Kıyasa nazaran biri bey'a icazet verdi mi diğeileri de vermeğe mec bur
olurlar. Istihsane göre de biri red etti mi, hem kendi sehmini hem ciı mücîz olanların sehimlerini alır, müşterinin vermiş olduğu semenin tama mini
müşteriye red eder. Şerh; Muhammedilhırşı)
(Zahirilere göre bayi veya müşteri veya her ikisi için şartı hıyar ik yapılan beyi, banidir. Velevki müddeti hıyar, bir saat, bir gün veya üt, gün olsun.
Bu halde müfteri mebiî sahibinin iznile alıp da kendi fiille oi makstzın helak olsa üzerine birşey lâzım gelmez. Fakat sahibinin izni ol maksızjn

kabzetse helaki takdirinde zamanı gaşb ile zamin olur. Ve ondı bir §ey ihdas etse zamanı teaddi ile tazmin etmesi I&zun gelir, Lımuhella) 
[22]

 
Beyide Hıyarı  Vasfa Müteallik Hükümler :
 
247 - : Bir kimse bir mâlını bir mergub vasıf ile muttasıf olmak ür.c re sattığı halde o mu I bu vasıftan âri çıksa müfteri, hıyarı  vasıf  ılc  mu hayyer
olur. Dilerse bey'i fesheder ve dilerse mebi'i tesmiye edilen ser ;c nin tamamile kabzeyler. Yuksa mebi'i alıkoyup da semeninden bir şey ten zil
edemez. Çünkü vasıf, beyi'de tebean dahil ve nıubiu tâbi    olduğunduı semenden hissesi yoktur.
Meselâ: sağılır diye satılmış olan bir ineğin sütten kesilmiş olduğı zahir olsa veya gece vakti kırmızı yakuttur diye satılan bir taşı, sarı ya kut
bulunsa müşteri muhayyer olur,
248 - : Mebia tebean bey'a dahil olan şeyler dahi evsaf kabilindendir Binaenaleyh bunlar zuhur etmeyince müşteri muhayyer olur.
Meselâ: «on odalıdır» diye satılan bir hane dokuz odalı çıksa veya «biı kütüktün diye satılan bir bağ dokuz yüz kütük zuhur etse müşteri hıyar vasıf
iîe muhayyer olur.
249 - :  Vasfı mergub, ya «247» nci meselede olduğu gibi akit zamn nında şart olarak dermeyan edilir, \eya mibei'in mergub vasıf ile ittisaf örfen
meşrut bulunur.
Meselâ: bir kimse bir ineği satın aldıktan sonra sağılmaz olduğu zahj olsa bakılır. Eğer bu misillû ineğin süt için alınması maruf ise müşteri bu »u
red edebilir. Amma et için alınması mutad ise red edemez.- Çünkü tüc car arasında maruf olar! §ey, beyinlerinde nıe$rut gibidir.
250 - :  Mebi, akitte meşrut olan vasıftan daha alâ bir vasıf ile mut tasif zuhur etse bakılır:  Eğer iki vasıf arasındaki fark, müşterinin garazını
müfevvit,  maksadına muhalif ise müşteriye     hıyarı  vasıf,  sabit olur ve Ülâ  olmaz.
251 -  :  Satın alınan bir malın nergub vasfı henüz müşteriye teslim edilmeden bay.'njlînds zail olsa müşteri muhayyer olup bey'i fesih edebilir. 
Çünkü müşter;  mebi'i ak:*, esnasındaki vasfile tesellüme     müstehıktır. Bu vasıf zail olunca mebi' tegayyür etmiş, o va^ıf ile tesellüme imkân kal-
.ıamış olur.
252  - :   Kendisinde adem   ihtimali  bulunan  herhangi  vasfın  akitte  iş-tiratı caiz değildir. Bununla bey'i, fâsid olur. Bir hayvanı gebe olmak, bir
ineği $u kadar süt verir olmak, bir kölpyi şu kadar yazı yazar olmak üzere satmak gibi. Bunlar vasıf değil, birer fâsid şautır. Dürrimuhtar.
253 - : Hıyarı vasıf, halefiyyet yoliyle varise intikal, eder. Yani: Muhayyerlik varise de ibtidaen sabit olur. Varis de mebia o vasıf ile muttasıf
olmak üzere müstehik bulunur. Binaenaleyh hıy..rı vasıf ile muhayyer olan müşteri vefat edip mebiin o vasıftan âri olduğu zahir bulunsa varisi dahi
bey'i feshedebilir,
Varsler müteaddid olup bey'a bazısı icazet vc.diği halde bazısı fes-hetse mebide şirket hasıl olacağı bu ise bayia muzir bulunacağı cihetle zahir olan
şudur ki, bayi razı olmadıkça müc'z olanın hissesinde dahi bey'i, nafiz olmaz. Mecelle cerhi: Dürerülhükkâm.
254  - :  Hıyarı vasıf ile  muhayyer olan müşteri veya     varisi mebide temellükün levazımından olan bir veçhile tasarrufta bulunsa, meselâ:  Me-
*ı»'i baş!:asına bağişlasa veya satsa hıyarım iskat etmiş olur.
255 - : H:yarı vasıf, fevri değildir. Mergub vasfın mevcut olmadığına müşteri muttali olduğu ânda feshetmeğe müsareat etmesi mecburi olmayıp bir
müddet sonra ds feshedebilir. Elverirki onda temellükün lâzımlarından olan bir veçhile tasarrufta bulunmuş olirnsın.
256 - : Akitte şart kılınan mergub vasıftan ân çıkan mebi'i meşru bir sebebe mebni bayiine red mümkün olmazsa müşteri noksanı vasıf ile bayia rücu
eder.



Noksan1 vasfı bulmak için mebni, bir kerre mergub vasf İle mutasaf oldufu farzediler:k ona 3Öre kıymet takdir edilir. Bir kere de o vasıftan âri
olduğuna göre kıymet takdir edilir. Aradaki fark, noksanı vasıf olmuş olur.
Noksanı vasfı bulmak İçin mebi', bir kerre mergub vasf ile mutasıf olarak da sekiz yüz kuruş olsa noksanı vasıf, iki yüz lçuruş olmuş olurki, bu
ondaiki nisbetindedir. Binaenaleyh aşağıdaki meselede izah edileceği üzere semenin onda ikisi tenzil edilir.
257 - :  Takdir edilen kıymet,  semeni müsemmaya müsavi ise,  meselâ: mebi'in kıymeti vasfı mergub ile bin, onsuz sekiz yüz kuruş olduğu gibi
semeni müsemma da bin kuruş olsa müşteri vermiş olduğu iki yüz kuruşu bayiden geri alabilir- Vermemiş ise yalnız sekizyüz kuruş vermesi lâzım
gelir.
Takdir edile/ı kıymet, semeni müsemmadan fazla veya noksan ise aralarında nisbet aranır. Şöyle ki: mebi'in mergub vasf ile kıymeti meselâ: bin
kuruş, o vasıftan âri olarak sekiz yüz kuruş olduğu halde tesmiye edilmiş olan semen, sekiz yüz kuruş, olsa onda iki nubetindr noksan bulundu‐
ğundan semeni müsemmanın onda ikisi, yani yüz altmış kuruşu müşteri bayiden geri alabilir. Henüz semeni vermemiş ise bayia yalnız altı yüz kırk
kuruş verir.
Bilâkis mebün vajfı mergub ile kıymeti sek;. yüz, o vasıftan âri olarak da altı yüz kuruş olduğu halde semeni müsemma, bin kuruş olsa nok sanı
vasıf, yine onda iki olacağından semeni müsemmanın onda ikisi olan iki yüz kurugu müşteri vermiş ise istirdat edebilir. Vermemiş ise yalnız sekiz
yüz kuruş verir.
258 - : Bayi ile müşteri arasında mergub vasfın şart edilip edilmediğinde ihtilâf vuku bulsa söz, maalyemin bayim olur.  Çünkü fesih hakkını
münkirdir. Beyyine ise müşteriye düşer.
«Hanbelilere göre müşteri, mebi'i kendisine tavsif edildiği veçhile bul-masa, veya akitten -âdete nazaran bozulmayacak kadar az bir müddet-evvel
görmüş olduğu halinin' bilâhera tagayyür ettiğini görse fesih hakkı na malik olur. Buna «Hıyarülhulf fissıfat» denilir.    '
Müşteri ile bayi, tagayyürün vücudunda ihtilâf etseler müşteriye Uı-gayyürün vücudu gelmiş olduğuna dair yemin verdirilir. Çünkü asıl olan
zimmetinin semenden beraetidir. Müşterinin rızasına delâlet edecek bir şey bulunmadıkça fesih hakkı sakıt olmaz. Neylülmearib.)
(Zahiriyeye göre bayi ile müşterinin görmedikleri ve sıf-tına muttali olmadıkları bir şey hakındaki mubayaaları ebediyyeı^fâsiddir. mefsuhtur
Bunun cevazında asla hıyar yoktur. Fakat bir kimse, bayiin kendisine tavsif ettiği gaib bir malı satın alsa veya bir adam. kendisine müşterinin
tavsif eylediği, gaib bir malını satsa biri diğerini tasdik etsin, etmesin beyi", lâzım olur. Şu kadar var ki metSi1 tavsife muhalif çıkarsa beyi, batıl

olmuş olur. Elmuhallâ). 
[23]

 
Beyide   Hıyarı   Nakde   Müteallik   Hükümler :
 
259 - : Bayi ile müşteri «falan vakte kadar semeni tediye olunmak vt o vakte kadar tediye olunmazsa aralarındaki satış muamelesi Keenlem yeün
olmak  üzere» pazarlık etseler beyi,  sahih  ve bu  şart,  muteber olur. Buna «Hıyarı nakid» denilir.
260 - : Hıyarı nakidte müddetin malûmiyeti şarttır. Müddet tayin edilmez de «Eğer semeni ,'ermessen aramızda beyi' yoktur» denilirse veya mec
hul bir vakit tayin edilirse beyi* fâsid olur» Bu müddetin üç günden ziyade olup olmaması hususunda eimmei kiramın ihtilâfı vardır. îmam Muh^m-
mede göre bu müddet üç günden ziyade de olabilir. Mecelle de bunu kabul etmiştir. Bu hıyar sayesinde bayı, mumatala zararından kurtulmuş olur.
261- : Hıyarı nakid ile muhayyerlik müşteri için olduğu gibi bayi için de şart edilebilir. Şöyle ki, mubayaa esnasında müşteri mebün semenini bayie
verip de bayi, «eğer falan güne kadar bu semeni sana red ve tediye edersem aramızda beyi' bulunmamış olsun» diye pazarlık etse, müşteri de bunu
kabul eylese beyi', sahih ve bu şart muteber olur.
Bu surette müşteri mebii kabzetmiş ise üzerine bedeîile maymun olur. -Yani telefi takdirinde bayie misliyattan ise mislini, kıyemiyattan ise
kıymetini zamin olur, semeni istirdat öder.
Bayi, bu mebi'i müddet içinde başkasına satsa sahih olur. Bilâkis müşteri bunda bu gibi bir tasarrufta bulunsa sahih olmaz. Bahriraik.
262 - : Muayyen müddette müşteri semeni bayie tediye ederse beyi' lâzım olur. Tediye edemezse hıyarı nakit ile akit olunan beyi1 münfesih
olmayıp fâsid olur. Binaenaleyh hakkında beyi' fâsia hükmü cereyan ede-r. Meselâ: mebi' müşteri elinde ise bunda müşterinin tasamı;u sahih olup
bayiine bunun mislini veya kıymetini vermesi lâzım gelir.
Mebi, bu müddet içinde baki kalmayıp da müşteri tarafından başkasına satılmış bulunsa beyi' sahih olur. Müşterinin semeni bayiine derhal
vermesi icabeder.
263 - : Hıyarı nakit, mücerred haklar kabilinden olduğu cihetle varise intikal etmez. Binaenaleyh Hıyarı nakit ile muhayer olan nüşteri, muayyen

müddet içinde semeni vermeden vefat etse beyi' batıl olur. Artık varisi semeni verip mebi'e malik olamaz. Mecelle-Dürer. 
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Beyide Hıyarı  Tayine  Müteallik  Hükümler:
 
264 - : Kıyemiyyattan plan iki veya üç şeyin bahalarını başka başka beyan ederek bayi bunlardan dilediğini vermek veya müşteri bunlardan
dilediğini almak üzere beyi akdi sahih değildir. Buna «Hıyarı ta'yin» denir. Fakat böyle «dilediğini vermek» veya «almak» denilmeksizin lâalettayin
iki veya üç şeyden birini satıp almak -mebün mechuîiyeüne mebni- nizaa müeddi olacağından fâsiddir.
265 - : Hıyarı tayin, -ıyemiyyatta cari olur, misliyatta car! olmaz. Çünkü misliliyat bir cinsten olup aralarında tefavüt bulunmadığından hıyarı
tayine hacet yoktur.
Bir de hıyarı tayin, ancak iki veya üç şey arasında cereyan eder. Dört, beş ve daha ziyade şeyler arasında ceryan etmez. Zira hıyarı tayinir,
istihsanen meşrui>*.ti bir zarurete mebnidir. Bu zaruret ise böyle iki, üç §cy arasında muhayyerlikle bertaraf olur. Bunlar aşağı, orta, yüksek bir
halde bulunacağından muhayyer olan taraf, ona göre muhayyerliğini istimal edebilir.
Hıyarı tayine bazan hacet meseder. Meselâ, olabilir ki, bir kimse, görmediği bazı kıyemiyyata varis olunup bunları vekili kabzetmiş. olur
.Bunlardan hangisinin satılması, münasip olacağını evvelden kestiremediği cihetle böyle bir muhayyerliğe lüzum görür.
266 - : Hıyarı tayinde müddeti tayin lâzımdır. Çünkü müddeti tayin edilmezse m^nlehülhıyar, tayine cebir olunamaz, bundan diğer taraf mutazarrır



olur. Bu müddet imamı Azaraa göre üç gündür- Imameyne göre ise malûm olmak üzere bundan ziyad,  de olabilir. Bahri Raik.
267 - : E.yarı tayin ile muhayyer olan kimse, muayyen müddet nihayet bulunca sattığı veya aidığı şeyi tayine mecbur    olur. Meselâ:  «Şu üç
şeyden şunu sattım» veyr   «Şuuu satm «İdim» veya «ihtiyar ettim» demek, ka-flen tayin olduğu gibi o şeylerden birinde temlik ve temellüke   
delâlet eden bir tasarrufta bulunmak da filen tayindir. Muhayyer olan müşterinin o seyirden  birini başkasına bağışlaması gibi. .Muhayyer  taraf, 
böyle bir tayinde bulunmazsa diğer taraf mutazarr..  olur. Binaenaleyh buna müsaade M ilemez.
268 - : Hıyarı tayin Üe satıştan sonra satanın elinde iki veya üç $ey-t-en her biri birden telef olsa satış batıl olur. Birisi telef olsa batıl olmaz.
Menlchülhıyu1, bayi ise muhayyerdir. D;ıerse baki biri veya  ikiden birini seme..ile müşteriye ilzam ed^r ve dilerse beyi fesheder. Amma satmak
istediğinin o telef olandan ibaret olduğunu iddia edemez. Menlehülhıyar, müşteri ise o da muhayyer olur. Diıerse baki biri veya ikiden birini
semenile kabul eder ve dilerse terk eder.
269 - ; Hıyarı tayinde daha bayün elinde iken iki veya üç şeyden birisi ayıblansa bayi, bunu müşteriye ilzam edemez. Diğerlerinde Le yukarı daki
mesele hükmü cervan eder.
270 - ; Hıyarı tayin ile satış suretinde meoi* iki veya üç .şeyden lâalet-tayin birisidir. Müşteri muhayyer olduğu surette bunları bayiin iznile
kabzetmiş  olsa  bûi mebi'  diğerleri  emanet sayılır.  Bu halde bunlardan bir» müşterinin elinde telef olsa bu, mebi. olmakta teayyün eder, semenini
ver mok lâzım gelir. Diğerleri ise elinde emanet kalır.    Binarlaleyh bilâhara bunlardan biri veya her ikisi teaddi ve taksiri olmaksızın telef olsa
müşteriye bir şey lâzım gelmez.
271 - :, Hıyarı tayin ile satılan iki veya üç şeyin hepsi müşterinin elinde iken birlikte telef olsa müşteri, bunlar iki ise her birinin semeninin yansını
ve üç ise her,birinin semeninin üçte birini bayia verir. Çünkü bun-lardan birisini mebi' sayıp,    diğerini emanet    saymak için bir tercih sebebi
yoktur, beyi ve emanet vasfı hepsine de şâmildir.
272 - :   Muhayyer ola,,  müşterinin elindeki iki veya üç  şeyden    biri ayıplansa mebi olduğu teayyün eder.  Hepsi birden  teayyûb etse müşteri
birini ihtiyar edip diğerlerini bayia red eder. Bunun ayıplanmasından dolayı, bir şey vermesi 'âzım gelmez.
273 - : Hıyarı taayyün ile muhayyer olan bayi veya müşteri vefat etse muhayyerlik  varisirip intikaı eder.  Yani:   varisin mülkü bankasının mülkü
.le karışık bulunmuş olacağından bu hakkı, hıyar, kendisine ibtidaen sabit
olur.
Meselâ: ala, evsat, ecina, olmak üzere bir cinsten üç top kumaştan hangisi üç veya dört gün içinde müşteri dilerse almak üzere bayı, lâalettayin
satsa, müşteri de o veçhile kabul etse beyi' mün'akit olur. Bu müddet mürurunda müşterinin bunlardan birini tayin ile semeni müsemmasını
vermesi icab eder. Müşteri bunlardan birini henüz tayin etmeden vefat etse varisi de o veçhile birini tayine ve tesmiye edilmiş olan semenini
terekeden vermeğe mecbur nlur. Mecmaülenhür.
274 - : Hıyarı tayin, hıyarı şart ile beraber bulunabilir mi? Bu husus ta fukaha arasında ihtilâf vardır. Esah görülen bir kavle göre bunlar be-raher
bulunamazlar. Diğer bir kavle göre bunlar içtima edebilirler. Bu kavle göre meselâ : müşteri, hem hıyarı tayin, hem de hıyarı şart ile muhayyer
bulunsa hıyarı tayin ile satın aldığı şeylerin hepsini de hıyarı §arî ile muhayyer olduğu müddet içirıde red edebilir. Velev ki bu şeylerden birini
mebi olmak üzere tayin etmiş olsun. Fethülkadir. Dürerülhükkâm.
«(Malikilcre göre de mubayaada hıyarı tayin caiz olduğu gibi hıyarı tayinin hıyarı şarta mukareneti de caizdir. Meselâ: bir kimse ilci libas veya iki
çift küpeden birini satın alıp bunlardan dilediğini ihtiyar etmek için şu, kadar gün muhayyer olmasını şart edebilir. Bununla beraber düerse hiçbirini
almayıp iade edeceğini de şart koşabilir. Bu suretle kabzetmiş olduğu şeylerin elinde zayi olduklarını bilâhara iddia etse bunlardan yalnız birisini
semenile tazmin eder. Diğerini tazmin etmez. Çünkü emindir. Şayed bunlardan birisinin zıyaını bilâ beyyine iddia etse yalnız o zayi olana ait
semenin yansım zamin olur. Zira zayi olanın mebi' olup olmadığı malûm defcildir. İki ihtimal vardır- Bu iki ihtimale göre amel edilmiş olur. Attık
elinde kalan diğer şeyin tamamı ihtiyar edip etmemekte muhayyer bulunur. Yoksa bunun yansını ihtiyar edemez. Çünkü bunda bayi için şirket zaran
hâsıl olur. Şayed müşteri «Ben bu baki sevbi veya küpeyi» ihiiyar ettim, sonra diğeri zayi oldu» dese tasdik olunmaz, telef olanı zamin olur. Şerhi

Muhammedilhırfcî.) 
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Beyide Hıyarı Rü'yete Müteallik Hükümler  :
 
275 - : Bir kimse bir mah -mekânına işaretle veya vasfına vukuf ib fahiş bir cehalet zail olacak derecede bildiği halde- görmeden satın alsa
gördüğünde muhayyer olur. Dilerse o mah kabul eder ve dilerse bej; fesheder. Buna «Hıyarı rü'yet» denir.
276  - : Hıyarı rüyet ile muhayyer olan Kimsenin mebii gördüğünde be-ya rıza ve icazeti kavlen olacağı gibi filen de olabilir.
Meselâ: «Bu satış muamelesini kabul ettim» demesi, bir icazeti kavliy-ye olduğu gibi mebfi başkasına salıvermesi de bir icazeti filiyedir.
277 - :  Hıyarı rü'yet ile muhayyer olanın mebii daha görmeden feshetmesi caiz ise de bey'a kavlen icazet vermesi muteber değildir, gördüğü zaman
yine muhayer olur. Filen icazetine gelince bakılır: Eğer'bu icazet filiyesi, başkasının hakinin taallukunu icab    etmeyen bir tasarrufla  vuku bulmuş
işe yine muteber olmaz. Bilâ teslim hibe ve hıyarı    §art ile beyi' gibi. Fakat başkasının hakkının taallukunu mucip olan bir tasarrufla vuku bulmuş
ise muteber olur. Mebi'i köle olup azad etmek veya hıyarı şartlan âri olarak başkasına satmak veya hibe ve teslim etmek gibi. Bu takdirde o kimse
bilâhara mebi'i görünce artık hıyarı    rü'yet ile'muhayyel olmaz, beyi feshedemez.
278 - : Hıyarı rü'yet ile muhayyer olan ,mebi'i gördüğünde kabul eder se bu kabulü bayia bildirmesi .şart değildû*. Fakat beyî' feshederse bunu
bayia bildirmesi şarttır. Taki bayi, onun satın alındığına ilimad ile muta zarnr olmasın. Müşterinin feshi, hâkimin    hükmüne mütevakkıf    değiluir.
Bayia ilâm etmesi kâfidir.
279  - : Hıyarı rü'yet, bir müddetle mukayyed değildir.    Müşteri mebii gördükte hemen kabul veya feshe mecbur olmaz. Kendisinden    kabul veya
feshe dair bir söz veya fiil sâdır olmadıkça muhayyerliği devam eder. kat gördükten sonra talep edebilir. Bu takdirde müşteri beyi' ya fesih eder
veya krbul tüip mebij kabz ile semeni bayia verir.
281 - : Hıyarı rü'yet, bey'de carî olduğu gibi icarede. misliyattan ola-ı muhtelif şevlerin taksiminde ve mal dâvasından ayn üzerine sulhte de carı
olur. Mesilâ: bir kimse bir hususta bedeli sulhu görmeden sulh olsa bedeli gördüğünde hıyarı rü'yet ile muhayyer olur. Fakat    deynde, nakilde,
mehrde. kısas ve muhaleadan sulh bedellerinde hıyarı rü'yet yoktur.



Meselâ: bir kadın bir muayyen ayn, mehr olmak üzere o aynı görmeden birile evlense onu gördüğünde hıyarı rü'yet ile muhayyer olmaz.
282 - : Hıyarı rü'yetteki rü'yetten maksat, mebiin asıl maksadı bildiren hal ve mahaUint vakuftur. Bu rü'yet - görme, böyle bir vukuftan kinayedir.
Ru vukuf, mebiin ihtilâfile muhtelif olur. Meselâ: göz ile.görülecek -seyirde göz ile, el ile tutulacak şeylerde tutmak ile, tatılacak şeyler de tatmak
ile, koklanacak şeylerde koklamakla hâsıl olur.
Meselâ: müşteri, içi dışı bir düziye olan sade bez ve kumaşın dışını ve çiçekli ve çubuklu kumaşın çiçeklerini ve çubuklarını görüp ve döl için
alınan koyunun memesini ve eti için alınan koyunun arkasını yoklayıp ve me-kütât ve meşrubatın çeşnisini tatıp da badehu iştira eyîese artık
kendisi :çm hi"arı rü'yet kalmaz.
Bu halde bir kimse, geceleyin karanlıkta tadını tatmış olduğu bal gibi bir şeyi satın alsa sonra kendisini görünce muhayyer olmaz. Bilakis bir yağı
şişe içinde görüp de tatmadan satın alsa tatınca muhayyer olur.
283 - : Numune gösterilerek satılan şeylerin numunelerini görmek kifayet eder. Mebi, numuneye muvafık'veya numuneden alâ çıktığı takdirde mı
"layyerlik bulunmaz. Fakat müşteriye gösterilen numuneden dûn çıkarsa müşteri hıyarı vasıf ile muhayyer olur, dilerse kabul ve dilerse red eder.
Kabul edince semenden bir şey tenzil edemez. Çdnkü vasıfların semenden hissesi yoktur.       »
Meselâ: buğday, yağ ve bir düziye yapılmış olan bez ve çuha ve emsali mamulâtın numunesine bakılarak satın alınıp da sonr^ numuneden aşağ:
zuhur etse müşteri muhayyer olur.
Numune zayi olup da müşteri, mebiin numuneden dûn, bayi de numuneye mutabık olduğunu iddia etse söz, maalyemin bayündir. Beyyine
müşteriye düşer. Mebi, mevcut olduğu haldenümuneye mutabık olup olmadığında ihtilâf edilse ehli hibreye gösterilir. Onların kanaatlerile
keyfiyet anlaşılır.
284 - : Han ve hane gibi akarların satın alınmasında her odasını görmek lâzımdır. Meğer ki odaları yeknasak olsun. O halde bir odasını görmek
kifayet eder. Kadim fukahaya göre böyle bir binanın* bir adasını görmek, kâfidir. Çünkü vaktile odalar yeknasak yapılırmış. Muahharen bina: ların
odaları muhtelif tarzlarda yapılmak âdet olduğundan bir odasını görmek vukuf husulü için kâfi olmayacağından her odasını görmeğe lüzum
gösterilmiştir, imam Züferin kavli de böyledir.
Kezalik:   bostanı satın almakta dışarısını ve içerisini görmek lâzımdır.
Bağın satın alınmasında da Üzümlerinin her nevini görmek lâzımdır. Red
285 - : Semenleri birden veya ayrı ayrı beyan olunan mütefavit şeyler, bir safka ile, yani: toptan patın alındıkta her birini başka başka göm.ek lâzım
gelir. Müşteri hepsini görmedikçe muhayyerliği    devam eder, hattâ gördüğünde de muhayyer bu'unur. Çünkü hıyarı rü'yet tecezzi kabul etmez.
Kezalik müşteri, mütefavit şeylerin bazısını görüp <?? bazısını görmeden toptan olarak satın alsa görmediğini gördüğünde muhayyer olur. Dikrso
hepsini birden kabul eder ve dilerse hepsini birden red eyler. Yoksa beğendiğini alıp beğenmediğini red edemez. Çünkü hıyarı rüyet, kabzdan evvel
de, sonra d^ akdin tamamına manidir. Böyle beğenilen alınıp beğenilmeyen red edilse bey'in tamaıniyetinden evvel, safka, tefrik edilmiş olur.
Halbuki bu tefrik, caiz değildir.
286 - :  Hıyarı rü'yet;  yukarıdaki meselede olduğu veçhile mebia nis-betle tecezzi kabul etmediği gibi müşteriye nisbetle de kabul etmez-
Binaenaleyh iki kimse, bir malı müştereken satın ahnea her ikisi için de hıyarı rü'yet, sabit o!ur ve mebii her biri red edebilir. Tlattâ iki kimse den
biri, mebii satın almadan evvel gömmüş olduğu halde diğeri görmemiş olsa yine onu safkai vahide üc satın alınca her ikisi müttefikan. mebii red
edebilecekleri gibi mebii görmüş olan bey a razı olsa bile görmemiş olan şeriki, mebiin tamamını hıyarı rü'yet ile red edebilir.
Kezalik: îki kimse, görmedikleri bir malı birlikte satın aldıktan sonra biri razı olup diğeri hıyarı rüyet ile red edecek olsa beyi' tamamında münfesih
olur.
287 - : Bir kimse satın" almak haslilc, yani alıcı gözile görrrrüş olduğu bîr malı bir müddet sonra o mal olduğunu bilerek satın alsa hıyarı rüyet İle
'muhayyer olmaz. Meğerki o malda bir tegayyür hâsıl olmuş olsun.
Tagayyür vukuunda ihtilâf edilse bakılır:  Eğer    görüldüğünden sonra geçmiş müddet, galibi hale nazaran o malın tegayyür edeceği mertebede ise
söz, müşterinindir. Bu mertebeden az ise süz. maalycmin baynn, beyyi ne müşterinindir. Hayvanlarda bir ay kadar ulan müddet, az, bir aydan
ziyadesi çoktur.
288 - : Anıamn alım ve's:ıtım muamelesi suhihtir. Fakat mebei'nin vasfım Öğrendiğinde dilerse kabul ve dilerse reddeder Alacağı şey kendisine
tarif ve tavsif edilmiş olursa artık aldığında hıyarı rü'yet ile muhayyer olamaz. Amma aldığı soy kendisine almadan evvel değil de, aldıktan sonra
tarif ve tavsif olunsa yine hıyarı rüyet ile muhayyer olur. Mahaza mebi', yalnız vasıf ve tarif ile b'linmcyip de yoklamaya muhtaç şeyleraen. bulunsa
vasıl ve tarif ile beraber amanın yoklaması da lâzım gcür. Meselâ: A'ma, kumaşı satın alacak olsa o kumaşın eni, uzunluğu kendisine tarif ve tavsif
edilmekle beraber o kumaşı A'nıanın elle yoklaması da lâzım gelir:
289 - : A'manın muhayyerliği, yoklamakla bilinen şeylerde elile tutup yoklamasile, koklanacak şeylerde koktamasiie, latılaeak şeylerde tatmasile
sakıt olur. Yani: Bu misülû şeyleri ypklayıp ve koklayıp badehu satın alsa satış muamelesi sahih ve lâzım olur. Fakat aldıktan sonra yoklasa veya
koklasa veya t. tsa bununla kendisine hıyarı rüyet sabit' olur, rızasına delâlet eden bir sözü veya tasarrufu vuku bulmadıkça muhayyerliği sakıt
olmaz. Buğday gibi şeylerde yalnız yoklama kâfi değildir. Vasıf ve tarif lâzımdır. Vasıf ve tarif bulunmadıkla a'manın hıyarı rüyeti sakıt olmaz.
Hin-diyye.
290 - :   Mebi'in iştirasına veya kabzına vekil olan kimsenin badelve-kâ'e mebî'i görmesi, aslın görmesi gibidir. Binaenaleyh vekil, mebi'i görerek
satın alsa veya kabzetse ne kendisi, ne de müvekkili muhayyer olmaz.
Bu mesele imamı Azama göredir. Imameyne göre kabza vekil olanın görmesi, asılın muhayyerliğini İskat etmez. Dürer. Vekilin kablelvekâle
görmüş olması ise muteber değildir, bununla hıyaır rüyeti sakıt olmaz.
Kezalik: Vekil, mebi'i kapalı olarak kabzedip de badehu gördüğünde muhayyerliğini iskat etse bununla hıyarı rüyeti sakıt olmaz. Çünkü mebi'i kabz
ile vekâleti nihayet bulmuş olur. Artık müvekkiline nisbetle yabancı vaziyetinde bulunacağından hıyarı iskat etmesi muteber olmaz. ■
291 - : Resulün, yani:  Mücerret! mebi'i alıp göndermeğe veya götürmeğe memur olan kimsenin görmesi, müşterinin hıyarı    rüyetini iskat et mez.
Çünkü resul, mürsilinin yerine kaim değildir. Vekil, müvekkili namına uâva edebileceği halde resul bu dâvaya asla salûhiyettar deği'dir.
292 - : Hıyarı şartı ibtal eden şeyler, hıyarı rüyeti de ibtal eder. Müş terinin elinde mebi'in ta'yib veya teayyübü gibi.
Kezalik: Müşterinin mebide temellükün levazımından alan bir veçhile tasarrufta bulunması, mesela; Mebi'i daha görmeden veya gördüğünden sonra



başkasına satması, kiraya veımesi, bağışlayıp teslim etmesi-veya rehin bırakması hıyarı rüyeti iskat eder:
293 - : Hıyarı rüyet, varise intikal etmez. Üinaenaelyh bir kimse, almış olduğu malı görmeden veya görüp de henüz kabul veya red etmeden vefat
etse varisi, hıyarı rüyet ile muhayyer olmaksızın o mala malik olur.
294 - : Bir kimse, bir malını, meselâ; Kendisine irsen intikal eden bir haneyi görmeden satsa gördüğünde hıyarı rüyet ile muhayyer olmaz. Fa kat bir
kitabı bir saat mukabilinde   satmak gibi bey'i mukayaza    bundan müstesnadır. Bu beyîde taraflardan her biri bir bakımdan bayi, diğer bakımdan
müşteri olduğundan her biri için hıyarı rüyet sabit olur.  Mecelle Bahr.
«(Mülikilere göre müşterinin görmemiş olduğu gaib bir sel'a - meta' satılsa bunda iki hal mutasavverdir. Birinci hal, müşterinin rüyetinden gaib
olmakla beraber meclisi akitde hazır bulunmaktır. Çuval içinös: :$-day, sandık içindeki şeker. gibi. Bu halde rüyet bulunmadıkça be;.:^; olmaz,
ikinci hal, mebi'in meclisi aktiden gaib olmasıdır: îster :eceu: içinde veyahut haricinde olsun ve ister ihzarı suhuletle kabil 0U31 zn&-sın: Bu halde
bunu görmeden satın almak sahihtir. Şu kadar var i: ap. bir bey "in sahih olması için ya mebi'in görülmesi meşrut olmalı va m bi'in nev'ini, cinsini
bildiren vasfı zikredilmelidir. Bunlardan biri haıımur sa bty'i fâsid olur. Amma mebi'in böyle vasfı beyan olunursa ht?". akic olur, artık müşteri için
hıyarı rüyet sabit olmaz. Mebi'i görünce onu !aja-rı rüyetle redde müstahık olamaz. Meğerki, mebi' ayıbh veya be^n m-nan vasfa mugayir bulunmuş
olsun.
Amma mebi'in vasfı beyan edilmez de müşterinin inderrüye olması şart kılınmış bulunursa müşteri için gördüğü zaman sabit olur.)
(Şafülere göre gaibi, yani: akitlerce veya birince görülmemi- r k-yi, gerek akit meclisinde bulunmasın ve gerek bulunup da üstü Uçaıi ^ makla
görülmez bulunsun satmak sahih değildir. Velevki o şeyic ryısnı bildiren vasfı zikredilsin. Azhar olan kavi, budur. Diğer bir kavle gir: at-si tavsif
edilen bir gaibi satmak caizdir.)
(Hanbelîlere göre gaib bir malı satmak iki şart üe sahihtir. Erncu Mebi', kendisinde selem cereyan eden, yani; Vasıf ile taayyünü kani mu mekilât ve
mevzunat gibi şeylerden olmalıdır, efradı muhtelif ola ehx dat kabilinden olmamalıdır. lîrincisi: Mebi1 kendisini zabt ve tâyi1* arca. sıfatlarla tavsif
edilrm lidir.
Meselâ: gaib mebi'in cinsi, nev'i, miktarı, levni zikrolunm. ijct 3e enaleyh bir kimse, görmediği bir şeyi sat. alsa da kendisine bi ısaıie tavsif
edilmese akit, "sahih olmaz. Görmediği bir malını satan kase,iak kında da hüküm böyledir. Elmezahibül'arbaa.)
(Zahirilere göre de gai^ bir malı, maruf veya mevsuf olduğu hai™.(ffl-di mislile veya dinar veya dirhem mukabilinde'peşin,veya veresi;* nanfr
satmak caizdir. Bilâhare, mebi, tavsif olunduğu gibi zuhur ederse'«?. i zım olur. Müşteri için hıyarı rüyet sabit olraz. Fakat mebi', bey&t nunan

vasfın hilâfına zuhur ederse beyi' mün'akit olmamış olur: Şu yeniden birrıza tecdidi safkada bulunabilirler. Elmuhallâ.) 
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Beyide Hıyarı Ayba Müteallik Hükümler  :
 
295 - : Mutlak bir beyi' ile satılan bir malın kadim ve büâ izalesi gayri mümkün bir ayıbı zuhur edince müşteri muhayyer ok içse o malı red eder ve
dilerse tesmiye edilen semen ile kabul eyler Tası malı alıkoyup da ayıbı için bahasını azaltamaz. Buna «Hıyarı ayin sar Bu halde bakılır: Eğer
müşteri o malı henüz kâbz etmemiş ise be?\wna huzurunda olmak şartile feshedebilir. Hâkimin hükmüne muhtaç olmaz. Amma kabzetmis ise
fesih, ya bayiin kavlen veya filen rızasile veya hâkinin, kazasüe olabilir. Başka türlü olamaz. Çünkü hıyarı ayıb, kabzdan sonra ak-din tamamına
mani olmaz. Tamam olan bir akit ise ya rıza veya kaza ile bertaraf edilebilir.
Binaenaleyh o mal, fesihten evvel telef olsa zararı müşteriye ait olur.
296 - :  Mutlak beyi, yani:   ayblardatı beri olması şart    edilmeksizin, sağlam ve çürük, kusurlu ve kusursuz denilmc'-sizin yapılan bir mal satışı,
malın sağlam, ayibsiz olmasını iktiza eder. Çünkü eşyada selâmet asıldır. Bu selâmet, âdeten mergub, matlub, bir vasıftır. Âdeten matlub olan bir
şey ise nassen meşrut gibi-ir. Bu cihetle mutiak bir satış, mebi'in kemaline, yani:  ayıblardan salim olmasına masruftur, aksi takdirde müşteri
mutazarrır olur.
297 - : Müşteri, hıyarı ayıb ile mebi'i rea^ediace vermiş, olduğu seme ni istirdat eder. Fakat müşteri meselâ: On adet yüklük altın ile o   lalı satın
alıp bedeline bayiin rızasile gümüş para vermiş    bulunsa o malı böyle hıyarı ayıb ile reddedince bayiden on adet yüklük altını istirdat eder, >uKsa
bedeline verdiği gümüş parayı istirdat edemez. Çünkü asıl  akit,  altın Üe yapılmıştır. Bunun bedeline gümüş para vermek ise ikinci müstakil bir
akit-iir- Birinci akdin bozuimasile bu ikinci akde bir halel gelmez. Hıyarı rüyette .de hüküm böyledir. Ankaravi Dürerül'hükkâm.
298 - : Hıyarı ayıb, satış muamelesinde şart edilmeksizin sabit olur. Ayıb se tüccar veya sair ehil ve arabi arasında malın bahasına, yani ha kiki
kıymetine noksan getiren kusurdan ibarettir. Kusur ise asıl fıtratı selime kendisinden1 hâli olan şeydir. Böyle bir kusurun mala verdiği noksan,
gerek az ve gerek çok olsun reddi mucib bir ayıb sayılır.
299 - : Hilkat muktezası olan bir adilik, ayıb sayılmaz.
Meselâ: Buğday cinsi âlâ, evsat, ednâ bir halde bulunur. Binaenaleyh satın alman bir buğdayın edna ~ redi bir halde bulunması, hıyarı ayıb ile,
reddini icab etmez. Amma havanın fena tesirinden dolayı tanesini dolduramamış ve tamam erişememiş veya rutubet içinde kalmış bulunan bir
buğdayı, ayıbh sayılarak red edilebilir.
300 - ; Kadim ayıb, bayiin elinde iken mebi'de mevcud bulunmuş olan kusurdur. Beyiden sonra, kabzından evvel bayiin elinde iken hadis olan ayıb
da reddi muçib olacak kadim bir ayıb hükmündedir. Kabzadan sonra hadis olan bir ayıb ise muhayyerliği icab etmez.
301 - : Mebide bir kadim ayıb bulunduğu iddia edilse bu ayıbın dava ve husumet zamanında mevcut bulunması lâzım gelir. Aksi takdirde bayia
husumet' teveccüh etmez.
îddia edilen ayıb, körlük, topallık gibi zakir, müşahed bir ayıb ise husumet teveccüh etmesi için bunu hâkimin müşahede etmesi kâfidir. Bu ka bil
ayıblardan değilse bayi de bunu muterif bulunmuyorsa mebi' ehli hibre-ye gösterilir. Bir hibre sahibinin ihbarı kâfi ise de iki olması ahvattır.
302 - :  Mebi'in ayıblı olup olmamasında tüccar veya sair ehli vuku; İhtilâf edip bazısı «ayıbadır» deyip, bazısı da «ayıblı değildir» dese müşte ri
bunu red edemez. Ayıb deru'len şey, redde sebep olabilmesi için hepsinin yanında ayıb sayılmalıdır. Haniyye.                                            '
303  - :   Bayi, aybın kıdemini, yani kendi elinde iken mevcut olduğunu inkâr ederse müşteri için aybın kıdemini isbat etmek lâzım gelir. İspat
edemezse talebine bayia yemin teklif edilir. Aybını beyyine ile veya yeminden nükül ile sabit olunca hâkim, müşteriye «Bu ayba muttali
olunduktan son ra kavlen veya filen razı olmamış olduğuna» dair istizharen yemin tevcir. eder.



Maamafih münkir olan bayia yemin teklifi imameyne göredir. Mebidc filhal ayıbın vücudunu bilmediğine dair tehlif edilir. Fakat îmam Azama göre
bayia bu veçhile yemin tevcih edilmez. Çünkü yemin, sahih bir dâva üzerine terettüp eder. Dâvanın sıhhati İse ayıbın vücuduna mütevakkıftır Artık
aybın mevcudiyeti evvelce sabit olmayınca bayia karşı husumet sa hih olamas.
Bir de ayıbın beyi ve teslim vaktinden evvel olmasına ihtimal buluu mazsa hâkim, müddeiden beyyine talep ve red ile hükmetmez. Zira mahst; sun
hilâfına ikame edilen beyyine makbul değildir.
304 - : Bayi, satış esnasında mebi'in bir ayıbını beyan,     müşteri do ayıb ile kabul etse artık o ayıbdan dolayı müşteri muhayyer olamaz.
Kezalik : müşteri mebi'in ayıbını bildiği halde onu kabzetse buna razı olmuş sayılacağından yine muhayyer olamaz. t
305 - : Müşteri mebi'in ayıbına muttali olduktan sonra onda temellük
levazımından olan bir veçhile tasarrufta bulunsa,    meselâ, onu satılığa çıkarsa veya tedavisine kıyam etse hıyarı ayıbını iskat    etmiş olur. Çünkü
bunlardan her biri mebi'i istibkaya delildir. Fakat müşteri satın aldığı bay vana aybına muttali olduktan sonra satana red için binse veya müşteri
satın aldığı hayvanın ayıbına kırda ve sefer halinde iken mutali olup da oro da yükünün ziyamdan korktuğundan dolayı onu yükletse bunlar, redde
ma ni olmaz. Çünkü bu halde müşteri mazurdur.
306 - : Mebi'in müşteri yanında bir ayıbı hadis olduktan sonra kadi:n ayıbı meydana çıksa müşterinin onu bayia red etmeğe salâhiyeti kalmaz Fakat
bayi, mebi'i hadis ayıbüe beraber geri almaya razı olmadığı veya razı olup da redde mani bulunduğu takdirde -tevliyenin gayrisinde- noksanı
semen, iddiasına selâhiyeti olur.
Meselâ: Müşteri satın aldığı bir top kumaşı kesip biçtikten sonra çürük yahut yangın olmak gibi bir kadîm ayıbına muttali olsa bu ayıbından dOlayı
noksanı semen alır. Çünkü kesip biçmesile bir yeni ayıb hadis olmuş tur ki bununla red etmek, müteazzii'uiı. Mecmaülenhür.
307 - :  Mebide badeikabz uybın hudusi, bayiin veya bir ecnebinin fi lile olursa müşteri, hem noksanı semen i!ü bayia rücu eder hem de bu hadis
ayıbdan dolayı arız ulan noksanı kıymeti bayia veya    ecnebiye taznrwı
ettirir.
308 - : Tevlİye tarikile satın alınan maîın badeikabz    müşteri elinde bir ayıbı hadis olduktan sonra kadim ayıbı meydana çıksa müşteri bu malı
bayia led edcnûyctcgi gibi noksanı semen ile de rüeu edemez. Çünkü müşteri noksanı semen ile rücu edecek olsa mebi'in semeni, evvelki
semenin den noksan olur-  Hâlbuki  tevliye,  evvelki  semerin  mislilc olurdu.  Heddi-muhtar, Bahriraik.
308 - : Noksanı semen, laakal iki bigaraz ohli vukufun şehadet lâfzık vukubulacak ihbarile bilinir.' Şüyle ki: Mebİa bir kerre saümen bir kürede
ayıblı olarak kıym t takdir olunur. Bu iki kıymet arasındaki tef avut, salimen olan kıymetinin kaçta birine müsavi ise rerr.oni müsemmamn o'nisbet-
te noksanı, noksanı semen itibar olunur.
Meselâ: müşteri, aHmış lîrava .-»Idiğı bir top kumaşı kesip biçtikten sun-ra kadim ayıbına muttali oldukta eh'ivukuf o kumaşın salimen kıymeti
altmış kadim ayıbile kıymeti kırk beş lira olduğunu haber verseler noksanı kıymet, on beş lira olmuş, olur ki,, spumen kıymetin dörtte biri
nısbetindedir.
Ve eğer böyle altmış liraya alınan bir malın salimen kıymeti seksen, ayıblı olarak kıymeti de altmış Ura okluğu haber verilse bu iki kıymet
arasındaki tafavüt ki, yirmi liradır, seksen liranın dürUe birine müsavi olmuş olur. Binaenaleyh semeni müsemmamn dörttü biri ulan on be1* lira.
noks;. m semen olmuş olur.
Şayed bu malın salim olarak kıymeti çili lira, ayıblı olarak da kırk lir:-; olduğu ihjar edilse iki kıymet arasındaki laik, on Ura olup bu da elli liranın
beşte biri olmakla semeni müsemmanın beste biri olan on iki Hm, noksanı semen olmuş olur. Binaenaleyh müşteri bunu dâva edebilir.
309 - - Hadis olan ayıb, zail olsa kadim ayıb, yine reddi mucib olur Çüiıkü mâni zait olunca memnu' avdet eder.
Meselâ: bir hayvan satın alınıp da müşteri elinde hasta olduktan sonra kadim ayıbı meydana çıksa müşteri onu bayia red edememeyip noksanı
semen alır. Fakat o hastalık zail oha müşteri o hayvanı kadim ayıbından do layı bayia red edebilir. Red etmeyip de imsak etmek isterse -ayıbına
razı olmuş sayılacağı cihetle- alm-ş olduğu noksanı semeni bayia iade etmesi lâzım gelir.
310 - : Bayi, eğer müşteri yanında hadis olan bir ayıbdan sonra kadim ayıbı meyc"ina çıkau mebi'i, meselâ: kesilip biçilen ve badehu kadim ayıbı
anlaşılan sasımış bir kumaşı o hadis ayıb ile geri almaya razı olursa mi^ter-ün noks;*u semen iddiasına salâhiyeti kalmaz. Ya mebi'i bayia red
eder, yahut tamam bahasile kabule mecbui olur, Meğer ki mebii redde bir mani bulursun. Hattâ, müşteri, o mr.h kadim ayıbına muttali olmadan
vey«ı ~v*-tali olduk r .i sonra tamamen veya kısmen başkasına satsa veya hibe ve testin: etse veya onu nlâ? ey leşe e/tık noksanı semen iddiasına
salâhiyeti kalmaz.
Meselâ: müşteri, bir top bez alıp gömlek kestikten sonra çürük olduğu na muttali cldi"Vıj haldi satsa bayiden noksanı semen isteyemez. Çünkü bayi
«Be" jnu hadis ayıb ile, yani: kesilmiş olduğu halde geri alırdım» di-ytbilir. Müşteri om satmakla hapis ve imsak etmiş oiur.
Mebiin bayiine bu reddi, müşterinin kendi sunile müteazzir olmuştur. Fak**., bu taazzür, inüşterinin sunile olmazsa noksanı semen ile rücu ede
bilir. .Müşterinin elinde tae'ddisi ve taksiri olmaksızın telef olması gibi.
311 - : Yukarıdaki ademi rücu hükmünden şu mesele müstesnadır, Müşteri, kadim ayıbına muttaki olmadan satın aldığı elbiseyi giyip eskif.se veya
taamı yeyip bilirse, imameynin müftabih olan kavline göre noksan-semen ile rücu edebilir. Taamın bir kısmını yemiş olduğu takdirde de ye-diğinir
uoksaıı semenile rücu ve mütebakisini bayia red edebilir. Düre.e. Şürünbilâh.                                                                   ■
312 - ; Mebide husule gelen ziyadelerin ûir kısmı. red-Je mani olduğu halde bir kısmı mani değiîdİF. Şöyle ki:  meoide husule geien Ziyadei mut
tasilai mütevellide» aybı kadimden dolayı redde mani değildir. Gerek kabz dan evvel ve gerek sonra hâsıl olsun. litselâ:  müşterinin    aldığı hayvan
s m izlense kadim ayıbı sebebiie redde mani olmaz.
Ilezalik:   «Ziyadei münfasııai gayri mütevellide»  de redde mani değildir   Meselâ:  müşteri, mebi'i başkasına kiraya verip ücretini aldıktan son ra
kadim ayıbına muttali olsa oayia reddedebilir. Bu ziyade meccanen müşteriye kalır. Çünkü bu ziyada, menafi kabilinden olup mebiin cüz'ü değil
dir. Müşteri ouna zamanı muka! ilinde malik olur.
Kezalik: «Ziyadei münfasılai mütevellide» badelkabz redde manî ise dt kable'tkabz mani değildir. Haydanın yavrusu, ağacın meyvesi gibi.
Badelkabz rededilemeyip müşteri, ayıbdan dolayı noksanı semene müstahik olur. Amma «Ziyadei muttasıla» gayri mütevellide» gerek kabızdan
evvel ve gerek kabızdan sonra redde mani olur. Müşterinin aldığı arsaya ağaç dikmesi, bina yapması, bezi boyatması veya diktirmesi, unu ekmek
yaptırması gibi.



I§bu gayri mütevellid ziyadei ınuttasılada .-nebiin bayia red edilmesinin mümteni' olması, yalnız müşterinin hakkından dolayı değildir. Belki hem
müşterinin, hem de şec'i şerifin bakından dolayıdır. Bu imtina sayesinde ribave veya şibhi ribaye meydan verilmemiş oluyor. Reddmıuhtar. Düre-
rülhükkâm.
313 - : Redde mani bir hal bulunduğu takdird» bayi ve müşteri, razı olsalar da ayıbh olan mebii bayi, geri alamayıp noksanı semen vermeğe mecbur
olur. Hattâ müşteri o malı kadim ayıbına muttali olmadan veyn muttali olduktan sonra satsa veya sair suretle mülkünden çıkarsa bile yi ne bayiden
noksanı semen alabilir. Çünkü müşteri, bu tasarrufile o malı hapsetmemiş, yani: bayiin istirdat hakkını izale eylemiş sayılamaz. Vakıa ayıbına
muttali olduktan sonra satmak gibi tasarrufları ayıba rıza ise de ayrıca redde mani bulunduğu cihetle bu tasarruflardan evvel noksanı semen ile rücu
hakkı tekarrür etmiş olacağından mezkûr tasarruflar o ayıba rıza
sayılmaz.
Meselâ: müşteri satın aldığı bezden gömlek .biçtirip diktirdikten sonra bezin çürük olduğuna vakıf oldukta iki taraf razı olsalar dahi bayi, bu me-. bii
istirdat edemeyip noksanı semen vermesi lâzım gelir. Ve müşteri o gömleği ayıbını görmeden veya büâhara gördükten sonra satsa bile bezin
noksanı semenini bayiden alabilir. Zira bu suretle müşterinin malı olan ipliğin mebia ilâvesi, yani: Böyle &ayri mütevellid bir ziyade-i muttasıla
hu-suıü, redde mani olmakla bayi «Ben onu öyle kesimliş ve dikilmiş olduğu halde geri alırım» demeye salâhiyettar olmıyacağından müşteri, onu,
satmakla veya başkasına bağışlamakla hapis ve imsak etmiş olmaz. ReddüJ-muhtar. Dürt^ülhükkâm.
314 -  :  Bir saika ile yam:  bir. akid ile satın alınan şeylerin  bazuı ayıbh çıktıkta baküır; Eğer müşterinin bu ayıba ıttılâı kablelkabz ise muş teri
mecmuunu red eder veya semeni müsemma ile kabul eyler, yoksa ayıb hyı red edip de diğerini alıkoymaya salahiyetli bulunamaz. Çünkü hıyarı
ayıb,  kablelkabz safkanın tamamına manidir.  Eğer  mebi red edip salimi alıkoymak caiz olsa kablettamam safkanın tefriki-'lâzım gelir ki bu, caiz
değildir. Bu şeylerin hiç birini kabzetmemekle bazısını    kabzedip bazısını kabzetmemek arasında fark yoktur.
Ve eğer bunların ayıbh çıkmasına ıttılaı, badelkabz ise müşteri, tefrikinde zarar olmadığı takdirde yalnız ayıblı olanı semeni müsemmadan aali men
hissesile red ile baki kalanı kabul edebilir. Zira hıyarı ayıb, badelkabz safkanın tamamına mani olmadığından kabz ile-safka ta&am olur. Bir saf-
kayı tamam olduktan sonra tefrik ise caizdir. Amma bayün rızası olmadıkça ikisini birden red edemez. Tefrikinde zarar bulunduğu takdirde ise
mecmuunu birden red eder, yahut jnecmuunu semeni müsemma ile kabul eyler. Çünkü böyle tefrikinde zarar bulunan şeyler bir şey hükmündedir.
Meselâ: kırk liraya alınan iki pantoldan birisi kablelkabz kusurlu çıksa müşteri ikisini birden red edebilir." Ve eğer badelkabz kusurlu çıksa yalnız
onu salimen kıymeti ne kadarsa - nisbet kaidesine tevfikan - kırk liradan tenzil ile red eder. Fakat bir çift ayakkabı alınıp da bir teki badelkabz
kusurlu çıksa ikisi birden red ile akçesi tamamen geri alınabilir. Yoksa yalnız kusurlu olan red ile semenin yansı tevkif veya istirdat edilemez. Aksi
tak dırde bayı mutazarrır olur.
315 - : Bir safka ile satın alman şeylerden her birine ayrı ayrı semen tayin edilmiş *se ayıblt olamn semeni müsemmadan hissesi malûm bulunmuş
olur. Hepsine bir semen tayin edilmiş ise ayıblı olanın bu semenden  Ürn olduğu haldeki hissesini bulmak için evvelâ her biri ayıbdan salim olmak
üzere ayrı ayrı takvim eiunur. Yalnız ayıblı red edildiği surette ona güre kendisine isabet eden semen, verilmiş ise bayiden geri alınır.
Meselâ: bir safka ile iki bin dört yüz liraya satılıp semeni kabz ve kendileri müşteriye teslim edilen bir hane ile bir arsadan hanenin ayıblı olduğu
meydana çıksa da b hanenin satış zamanında salim olarak kıymeti iki bin, arsanın kıymett de bin lira olsa hanenin kıymeti olan iki bin lira bu hane
ile arsanın mecmu kıymeti olan üç bin liranın sülüsam olmakla emeni mülemma olan iki bin dört yüz liranın 'sulüsam bulunan bin altı yüz lirayı
müşteri bayiden istirdat ederek haneyi kendisine red eder.
Bayi üe müşteri bu satılan şeylerin satış vaktindekî kıymetlerinde ihtilâf etseler hiç birinin söV'ne bakılmaz. Mebil ^rin husumet vaktindeki
kıymetleri nazara alınır. îki taraf b -yyine İkame edecek olsa ziyade kıymeti iddia eden tarafın beyyinesİ tercü* olunur.
316 - :  Bir Jcimse, mekilât, mevzunat ve adediyyat-ı    mütekaribe gibi bir cinsten olmak üzere bir akit ile salın alıp kabzelmiş veya kabzetmemiş
olduğu bir'muayen miktarın bazısı çürük çıksa muhayyer olur. Dilerce hepsini birden kabul eder ve dilerse hepsini birden red eyler. Çünkü bunlar,
bir libas gibi bir §ey hükmündr sayılır.
B: kavle güre bu red meselesi, bunlar bir kab içinde bir arada bulundukları takdirdeüir. Başıta başka kablar içinde bulunsalar hangi kabdaki ayıblı
çıkarsa yalnız o red olunur. Mecma>":lenhür.
317 - : Buğday, susam, veemsali h1 bubat ve kömür gibi şefler alındıktan sonra topraklı çıktığı takdirde bakılır:  Eğer bu taprak, âdeten ar sayılırsa
beyi' sahih ve lâzım olur. Müşteri bir şey ile bayia rücu eleme?. Ve eğer âdeten ve nâ" arasında ayıb sayılır derecede ise müşteri muhayyer olur
diterse küllisini red ve dilerse tam bahasÜe kabul eder. Fakat bu toprağın ziyadeliği pek 'âhiş bulunursa müşteri, dilerse red ve diltrse yalnız
hububatı semeni müsemmadan hissesüe kabul eder. Reddülmuhtar.
Bir de bir kimse, malûm bir semen ile oıiktan muayyen pamuk satın alıp da çör ;öp gibi ecnebi maddelerile karışık bir halde bulunsa semeninden o
miktarın tenzili, tüccar arasında marul olunca o kimse de semeni tenzil edebilir. Söyle ki: bu pamuk bir kere bu ecnebi maddelerile, bir kere de
bunlardan tasfiye edilerek tartılır. Tefavüt miktannea semen tenzil edilir. Bezzaziyye.
318  - : Yumurta, hıyar, ceviz makulesi şeylerin bazısı fena ve çürük çıksa yüzde iki veya üç gibi örfen ve âdeten çok görülmiyecek derecesi ma füv
olur. Müşteri bundan dolayı mebii red edemez. Ve noks-u semen iddiasında bulunamaz. Ve eğer kusurlu çıkan miktar, yüzde on gibi çok olurca
mafüv olmayıp beyi' fâsid olacağından müşteri dilerse hepsini bayia red ı!e semeni vermiş ise tamamen geri alır. Bu îmamı Azama göredir. Mecelle
de bunu kabul etmiştir. Imameyne göre ise semenden hissesile salim kıommdj oeyi, sahih olur.
Yüzde dörtten doku-a kadar olan miktarda fukahanın ihtilâfı vardır. Bazı fufcahayiı göre yüzde üçten ziyadesi kesirdir. Fakih Ebülleysc güre cc
vizin yüzde beş altı nishetinde çürük çıkması nvjfüvdür- Hahri raik, Reddi muhtar.
319 - :  Mebün hepsi kendisinden asla  istifade 'cdileır.iyucek bir halde fena, bozuk çıksa mal olmadığı anU.^ılmış olacağı  cihetle  beyi  bntıl  olur-
müşteri semenin tamamın5 vermişse istirdat eder.
Meselâ: satın ahna.ı yumurtalar as?H işe yaramaz surette bozuk çıksa Müşteri vermiş olduğu parayı tamamen geri alabilir. Bu takdirde mebi'
müşterinin elinde ise bayia red edilir, elinde değilse hiç bir şey lâzım gelmez. Çünkü bu takdirde mebi' mal bulunamamış olur, bundan başka bev:
batılda mebi, müşterinin elinde emanettir, mazmun değildir.
Fakat mebi' ile filcümlo intifa mümkün ise beyi' batıl olmaz. Cümlesi bozuk çıkan karpuzlardan hayvanlara yediımck suretile istifade olunması gibi.
Bu takdirde eğer müştcrûıin elinde kırılmak ve eksiltmek gibi bir yeni ayıb hadis olmamış ise müşteri,' mebii dilerse red eder ve dilerse kabul eyler.



Ve eger müşteri ayıba muttali olmadan evvel kırarak veya keserek bir yeni ayıb ihdas etmiş olursa o nalde bayiin rızası olm lıkça mebii red
edemez. Yalnız noksanı semen ile rücu edebilir. Amma ayıbına vâkıf olduktan sonra rızasına delâlet eder bir fiilde bulunsa, meselâ: ayıbım
anladığı halde yumurtaları kırsa hıyarı sakıt olur, artık red ve nuksr.ni semen ile rücu edemez. Reddülmuhtar. Dürerülhükkâm.
320 - : Bayi, bir malı her ayıb davasından zimmeti beri olmak şartile veya bu mealde bir Kbir ile satsa müşteri hıyarı ayıba müstchık olamaz.
Kezalik: müşteri biı malı «her ayıbüe makbuiümdür» diye satın alsa artık o malda kadim ayıb dâvasına kalkışamaz.
«(Eİmmei selâseye göre üe mebide hıyarı ayıb caridir. Ayıbına utıla' hâsıl olan bir mebii bayiine fevren reddin lüzum ve ademi lüzumu hakkında -
ihtilâf .vardır. Söyle ki: Malikilere göre ayıbını anladıktan sonra mebii fevren red etmek şarttır. Fevr müddelî, iKi gün ile mukayyettir. Bundan
ziyadesi terahi sayılır, hıyarı red hakkını işkal eder. Meğerki redde mani bi'1 özür bulunsun. Müşterinin hastalığı veya inrhbusiyeiı gibi.
Ma'ikÜere göre, bayi gaib olup ua ayıbı zuhur vâtm me'ji'i kendisim-red etmek mümkün olmazsa müşteri iki âdil kimseyi bey'a r:ızı olmadığın;!
dair İşhad etmelidir. Bu, mendubdur. Sonra mebi'i hazır olunca bayia veya veküi var ise vekiline red eder. Bayiin gaybubiyuti uzayıp vekili de
moveııd deği'se müşteri keyfiyeti hâkime bildirir. Bayi, uzak bir yerde İ5e veya yeri meçhul ise hâkim, bir r-uddet televvümde-inti? "da bulunur. Bu
müddet için de bayi zuhur etmez, müşteri de redde salâhiyetini isbat ederse hâkim, me-biin bayii gaibe reddine hükmeder.
Bayi, hazır olup da müşterinin bey'a razı olduğunu iddia ederse müşteriyi tahlifde bulunabilir. Müşterinin işhadda bulunmuş olması bu tahlife mâni
değildir.)
Şafiîlere göre de mebiin ayıbından dolayı fevren reddi şarttır. Fevrden murad, âdete nazaran terahi sayılmayan müddet demektir. Meselâ: vakti
girmiş bir namaz ile, bîr yemek yemekle iştigal terahi sayılmaz. Hastalık gibi, hırsız korkusu gibi üzürlerden dolayı tehirde redde mani olmaz.
Şafülere göre esah olan, ademi rızaya dair işhadda bulunmak lâzımdır. Bu işhad kabil olmazsa müşteri, akdi lisanen fesheder, sonra mebii bayia
veya vekiline red eder. Veya keyfiyeti hâkime arz eder. Bayi gaib ise keyfiyeti  her halde hâkime ref'eder.  Minhac.
îmarn Şafiîy göre her ayıbdan beraet şartı le satış, sahih değildir. Çünkü imam Şafİîye nazaran hukuku meehuleden beraet, sahih değildir. Ha-
nefîye indinde ise münazaaya müfzi olrmyacağı cihetle sahihtir. Bir de bs beraet, akit zamanında mevcud ayıblara şamil olduğu gibi badelakit, kab-
lelkabz hadis olan ayıblara da şamildir. İmam Malik ile tmam Muhamme-de göre ise yalnız akit zamanında mevcüd ayıblara şamildir. Nehriraik.)
(Hanbelîlere gelince; bunlara göre hıyarı ayıbda red için 'fevr şart değildir. Rızaya dalâlet eden bir şeye mukarîn olmadıkça mücerred tehirden
dolayı red hakkı sakıt olmaz. Çünkü bu hak mütehakkik bir zararı def için meşru kılınmıştır.  Mücerred tehir ile batıl olmaz.
Hanbe. "ukahasmın beyanına nazaran ayıb, bir nakısadır ki örf, mebiin galibi ahvalde o nakiseden selâmetini ikttea eder. Meselâ: Maraz, cu-nun,
a'malık, şaşılık, sağırlık, çukur gözlülük, beras cüzam hamakat, hün-sahk, sirkat, iffetten mahrumiyet, âzânm noksanlığı birer nakisedir.
Hanbelîlere göre hıyarı ayıbdan dolayı fesih bayiin huzuruna, rızasına ve hâkimin hükmüne muhtaç değildir. Çünkü bu, teshe ınüstehık bir akdi
kaldırmaktan ibarettir. Mebi, fesihten sonra müşterinin elinde emanet olarak kalır. Fakat reddinde taksir eder de telef olursa zâmin olur. Çünkü bu,
müşterinin bir tefriti demektir.
Bayi ile müşteri kimin yanında ayıbın hudusunda ihtilâf etseler bakılır: Eğer her birinin yanında hudusü ihtimal dahilinde, ise ve hiç birinin beyyi-
nesi de mevcud değilse söz, maalyernin müşterinin olur. Çünkü asıl olan, o fevt olan cüz'ü kabzetmemiş. olmaktır. Artık söz, bu kabzı nefyedenin
olur, Fakat ayıbın hudusu böyle iki ihtimal dahilinde olmayıp yalnız bayiin veya yalnız müşterinin yanında vücude geldiği anlaşılırsa söz, bilâ
yemin diğer tarafın olur. Meselâ: mebîde bir zaid parmak bulunsa söz müşterinin olur. Bilâkis henüz terütaze bir yara bulunsa sök, bayiin olur. Bu

halde istihlâfa hacet kalmaz. Neylülmearib. Keşşafülkına', Ehnezahibülarbaa.) 
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Hıyar-ı Gabn ve Tagrire Müteallik Hükümler:
 
321 - : Bir alım satım muamelesinde togrir ~ aldatma bulunmaksızın gabn-i fahiş bulunsa magbun olan taraf, gerek bayi ve gurek müşteri olsun beyi
fesh edemez. Böyle bir beyi' sahihtir. Şu kadar var ki bir kimsenin bir malını gabn-i fahiş ile satması, meselâ: yüz kuruşluk bir malı bin kuruşa
satması, imam Muhamim-de göre .mekruhtur, imam Ebu Yusufa güre ise mekruh değildir. (Ankaravı)
Fakat bundan yetimlerin,  mecnunların,  mati'Mann,  vakıfların  ve bey tüîmalin malları müstesnadır. Bunlarda gabn-i fahiş ile beyi' batıldır. Yani:
Bir yetimin malı, diğerinden gabn-i ile noksana    satılamaz. Mali yetimin gabn ı fahiş üe bey'inin fâsid olduğuna kail olan fukahada da vardır.
Mahaza diğer bir kavle göre tagrir bulunmasa bile mücerred gabn-i fahiş dolayısüe her hangi bey'i magbun feshedebilir. Bazı zevat, nasa refk için
bu veçhile fetva vermişlerdir.
322- : Bayi ile müşteriden biri veya dellal, diğerini tagrir edip de boy'de gabn-i fahiş bulunduğu tahakkuk etse magbun olan taraf, beyi feshedebilir.
Buna «Hrvarı gabn-i tagrir» denir.
Meselâ: Bayi «Bu mal şu kadar kuruş eder, bunu al» deyip müşteriyi tagrir, müşteri de bu söze kanarak o malı o kadar kuruşa satın nisa da bu satış
muamelesinde gabn-ı fahiş bulunduğu bayiin ikrarile veya yeminden nükülile veya h>yyine ile sabit olsa müşteri bu muameleyi feshedebilir.
Bilâkis: müşteri, bayii bu veçhile tagrir edip onun malım gabn-i fahiş ile satın alsa bayi, bu muameleyi feshedebilir. Fakat ecnebi bir kimse, bayi ile
müfteriden birini tagrir etse magbun olan için muhayyerlik olmaz. Gabn-i fahiş için (63) üncü meseleye müracaat!.
323 - : Gabn-i fahiş ile magbun olan kimse, gerek bavi ve gerek müşteri olsun, vefat edince tagrir dâvası, vârisine intikal etme?.. Çün*ü bu,
hukuku mücerededen olduğu cihetle mevrus olmaz.'Fakat-   tagrir eden vefnt etse varislerine karşı magbun .dâva açarak bey'i feshetti robi'ir.
324 - : Tagrir olunan müşteri, beyidc gabn-i fahiş bulunduğuna muttali olduktan sonra mebide, başkasına kafi surette satmak veya hibe ve teslim
etmek gibi temellükün levazımından ulan bir vech İle lasanuftı bulun sa feshe hakkı kalmamış olur. Fakat tasarrufu emanetle tasarruf, fesh ve redde
mâni değildir. Havilkınye.)
325 - : Tagrir.veya gabn i fahiş ile satın alman bir ma!, teiı?f rtlsa ve ya itlaf edilse veya ayıblansa veya araş olup üzerinde bina yapılmak giK' bir
keyfiyet hudus etse magbun olan tarafın beyi feshe salâhiyeti kalma/ tmam Muhammcud^n bir rivayete göre bu halde müşteri, mebiin kıymetini
verip teslim etmiş olduğu semenile bayia rücu edebilir. Kuhüstanî.
326 - :  Beyitle tagrir olmadığı halde bayi, müşteriye <-Bu n:alı sat, zı yan eder isen benim üzerime olsun = Ben zaminim» dese müşteri de satıp
ziyan etse bayia bir şey lazım gelmez. Bezzaziyye.



327 - ; Tağrir, kavlen olacağı gibi filen de olabilir. Binaenaleyh bayi in müştekiye filen tngrir ettiği sabit olursa Hanefi fukaha;;ından bazıların;)
göre müşteri muhayyer olur.
Meselâ:  satılacak bir ineğin sütü çok zan cdiUin diye bayi ineğin me meşini bağlayarak bir kaç gün sağmadığı cihetle müşteri, memenin
zahmetine, yani şişliğine aldanarak sülü çektuv zar.nilc sat:n alsa bayi bu veçhile müşteriyi filen ta"gyir etmiş olur. Bu halden münbais
muhayyerliğe Eİmmei selâsenin -mezheblerinde' «îfıyarı lodlis» unvanı verilmektedir.
Bu halde îmam Azama göre müşteri, ineği reci edemeyip tutar, noksanı semen ile bayia rücu eder. Im;*m Ebu Yusufa göre müşteri muhayyerdir,
îneği ve sağdığı sütün kıymetini bayia red edip semenini İstirdat edebilir.                                                         
«(Malİkîlcre göre de mebi' mücerred gabından dolayı bayia red olunamaz. Vclevki gabn, âdete muhalif bir miktarda olsun. Bİr malın kıymetinden
sülüs veya. sülüsünden biraz fazla miktar» mutad !:ir gabn'dır. Bundan fazlası ise âdete, ukalânın mutadına muhalif bir mugalebedir. Şu kadar var ki
müşteri veya bayi, alıp satılacak şey hakkında ma'ûmatı olmadığım der-miyan ederek diğerinin sözüne teslimiyet göstermiş, buna rağmen
mubaya ada gabn bulunmuş olursa magbun olan tarafın redde salâhiyeti olur-
Meselâ: müşteri bayia: <.Ben bu alacağım ma İm kıymetini bilmiyorum bunu nâsın alıp satacağı fiyatla bana sat» demiş veya bayi müşteriye «Ben
bu malın değerini bilmiyorum, bunu benden nâsın satın alacağı bir fiyatla ab demiş olduğu halde mubayaada gabn bu'unmuj olursa mutemed olan
kavle göre magbun için hakkı sabit olur.
Bir do vekil veya vasinin alıp sattığı malda gabn bulunursa her halde red ie-a iv. jîclir. Bu gabn, bir kavle göre satılan malın kıymetinden üçto bir
n:ikl;'!i fazlalık veya noksanlıktır. D'ğcr osah görülen bir kavle göre ise o malın kıymetinden zahir bir surette fazla veya rfoksan görülen miktardır.
Velcvîd üçle birinden dûn olsun.
Ted is ve tasriye denilen şey, bütün cimmece1 haramdır. Şöyle ki: Tedlis, zulmet mânasını iş'ar eden dels kelimesinden müştaktır. Bir şeyin
mahiyetini karanlıkta bırakmak, gizlemek demektir. Satılan bir şeyin ayıbını gizlemek veya kıymetini arttıracak muvakkat bir hab getirilmesi bir
tedüs tir. Meselâ: satılacak bir malın çürüklüğünü saklamak" bîr ledlistir. Satılacak mata muvakkat bir renk, bir cila vurmak bir tedlistir. Satılacak
bir değirmenin suyunu bir yerde toplayıp sutıya arz sırasında açarak kuvvetli göstermek bir tedlistir. Bir hayvani bir müddet sağmayıp bu suretle
unu müşteriye çok sütlü göstermek de bir tedlistir. Ve bu son muameleye «Tjs-i'iye» denilmektedir:   Böyle gösterilen hayvana da «MusarraU
denilir.
Bir kimsenin aldığı hayvan böyle mus«.rrat çıkınca bakılır. Eğer hu hah evvelci bilmemiş ise muhayyer o'ur. Dilerse hayvanı bayia red eu-a\ Sü-
di*nü sağmış ise bunu red °tmez, be^i buna mukabil bayia bir sa' miktarı hurma verir. Şaf'-lere göre hurma bulunmazsa hurmanın akdi beyi'
zamanındaki kıymetini /erir. Şeyh Takiyyüddinı, fcore ise her bebenin en ziyade kıtunu = erzakım teşkil eden ç ;yden bir sa' miktarı verilir. Südün
az ve çok olduğuna bakılmaz. Bu muamele bayii hoşnud etmek maslahatına m üst en id-lir. Bayi baş. «.a bir .jey almak üzere müşteri ile mutabık
kalırsa tayia s"   e mukabil o şey verilir. TühfetüTmuhtac. El'minhac.)
Şafiîlere göre tasriye ile müşteriye alelfeyr muhayyerlik sabit olur. Diğer bir kavle göre bu mt layyerlik üç gün imtidad eder, hayvanın sptlü olup
olmadıkı ancak hu müddet içinde anlaşılabilir.
Tasriye, bayiin ik.?r'ıe veya ,ehadeti makbul olan kimsenin şehadeüle
sabit oîa: )
Hanbelîlere göre de beyi muamelesinde hıyarı gabn, hıyarı tedlis caridir. Söyle ki: Bir mal adet >n hariç olarak fazla bir baha ile satılsa, meselâ; en
kuruşa müsavi olan bir şey sekiz kuruşa satılsa veya sekiz kuruşa müsavi bir şey on kuruşa satılsa magbun olan taraf için muhayyerlik .sabit olur,
dilerse bey.'i fesheder ve dilerse mebii imsak eder, başka bir şey alamaz. j3u muhayyerlik fevri değÜdir. Rızaya dalâlet eden bir şey bulunmadıkça
sakıt olmaz.                                                               -
Tedlis, tasriye halinde de müşteriye hıyar-i tedlisi "sabit olur. Tasriye-nin hıyarı üç gün devam eder. Üç gün içinde mebi red edilmezse müşterinin
muhayyerliği sakıt olur.
Müşteri tedlise evvelce vâkıf ise artık muhayyer olmaz. Nitekim mebiin ayıbına evvelce muttali olduğu takdirde de hüküm böyledir. Neyiülmearib.
Keşşafülkına'.)
Zahirîlere göre bir mal, müsavisinden yani: hakikî değerinden fazlaya veya noksana satılınca bakılır: bayi ile müşteri, bu ziyade veya noksan
miktarını bilip buna birlikte razı olmuşlar ise bu bey'i helâl olur. Fakat bunlar bu beyide selâmeti, aldanmamayı şart koşmuşlar ise helâl olmaz. Bu
selâmet şartını yalnız birisi dermiyan edip de mebi değerinden fazlaya veya noksana satılsa da gabn'ın miktarını bilmeseler veyahut yalnız magbun
olan taraf bilse bey'i batıl ve mefsuh bulunmuş olur. Mebi, kabzedenin alin-de zamanı gasb ile mazmun bulunur. îki taraf buna icazet vermez.
Meğer ki yeniden akdi beyide bulunsunlar.
Mubayaada iki taraftan    hiçbiri selâmeti şart etmediği    .ın'de birinin .takkında gabn bulunduğu anlaşılsa o, muhayyer olur. Dilerse Ley i infaz ve
dilerse red eder. Mebi kısmen telef olmuş bulunsa magbun, buna ait rfabn rmktarüe rücu eder. Ebu Sevrün kavli de böyledir: Fakat bayi ile müşte
nden biri bilebüe, gönül hoşluğile semenin miktarını eksiltir veya arttırırsa bu, bir ihsan muamelesi olur. Bu, bir tebzi'i isra, izaay i mal sayılmaz.
Bu bir ruftur. Her maruf ise bir sadakadır. Nitekim bir hadisi şerifte Duyurulmuştu., Ancak sahibini gınadan mahrum bırakacak, fakru ihtiyaca
düşürecek bir lütuf ve ihsan helâl olmaz.
Nitekim bir hadisi şerifte Duyurulmuştur.

Yani: sadaka zenginlikten dolayıdır. Asıl zengin olanlar sadaka vermelidirler. Klmuhallâ.) 
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Hıyaratın Sair Nevileri:
 
328 - : Bir kimse, bir mahfaza, meselâ: bir çanta veya bir çekmece içinde buîunup miktarına muttali olmadığı muayyen cînş bir para, meselâ;-yüzlük
Türk liraları mukabilinde bir malını satsa o paranın miktarına vâkıf olunca muhayyer olur. Dilerse bey'i kabul eder ve dilerse fesheyler. Buna
«Hıyarı kemmiyet» denir. Fakat miktarı tahmin edilecek bir kese içindeki paralar, meselâ: gümüş sikkeler mukabilinde yapılan bir satış
muamelesinde bu hıyar carî olmaz.



329 - : Mekilât, mevzunat* adediyyat ve mezruat kabilinden olan bir yığın şey, ne miktar olduğu malûm olmıyan bir muayyen kab, veya ölçek İle
ölçülüp veya muayyen bir tas ile tartılıp satılsa müşteri, miktarına muattalı olunca muhayyer olur, dilerse bey'i kabul eder, dilerse fesheder.
Bir çukur içinde bulunan buğday cüzafen = toptan satıldığı takdirde de müşteri o çukurun derinliğine muttali olunca muhayyer olur. Buna da
«Hıyarı Keşfi Hal» denilir.
330 - : Bir kimse «Bu malı resülmalile veya hakikî kıymetile veya muhamminlerin tahmin edeceği fiyatla sattım» dese veya «bu malı herkes ka ça
satın alıyorsa o kadara sattım» dese müşteri de bu veçhile kabul etse beyi' fâsid olur.   Meğerki mebi',    ekmek gibi   kıymetçe   mütefavit   olma
yan   bir   şey olsun.    Fakat    o mecliste    velev ki icab    ve kabulden sonra   fiyat     takdir     olunursa     beyi    sahih     olur.     Şu kadar     var ki
bu halde müşteri muhayyer olur. Dilerse bey'i fesheder,    dilerse o fiyat ile kabul eder. Çünkü müşteri üzerine lâzım gelen semen, bu halde zahir ve
münkegif olmuş olur. Bu muhayyerliğe de «Hıyarı teşekküf-i fal» denilir. Hindiyye.
331 - : Bir kimsenin bir akit ile satın aldığı bir malın bazısı, kablel-kabz helak, olsa bakisini kabul edip etmemek hususunda muhayyer olur. Buna
da «Hıyarı tefrik-i safka» denir. (144) üncü meseledeki muhayyerlik de bu kabildendir.
332 - : Bir kimsenin satın aldığı mal, başkasının elinde merhun olup da mürtehin bu bey'a. icazet vermese müşteri muhayyer olur. Dilerse rehı nin
fekkine intizaren bey'i kabul eder ve dilerse fesheyler. Buna da «Hıyarı hey'i merhûn» denir.
333 - : Çatın alınan bir mal, baskısının isticarı altında bulunup da müstecir, bey'i mücîz olmasa müstprj muhayyer olur. Buna da «Hıyarı bey'i
mecûr» denilir.
334 - : Bir kimsenin mahra başkası .uzu'1 olarak satsa veya kiraya verse veya hakkınca başku bir akidde^bulunsa o kimse.bu muameleye icazet
verip vermemekle muhayyer ulur. Buna da «AH-i fuzuliye icazet muhay
yerliği» denilir.
335 - : Bu- kimse, misliyyattan veya kıyemiyyattan bir veya birkaç malı bir akit ile satın alıp ta tamamını kahretmeden o mal, bilistihkak sapte-
dilse, bu zabt, bakînin ayıblanmasına sebep olsun olmasın zaptedilei. kısımda bey'i münfesih olu.\ Bakide de müşteri -o malın başkasına aidiyetini
satın aldığı zaman bilememiş ise- muı yyer b V-^ur, dilerse tamam bey'i fesheder ve dilerse bakîyi semeni müsen.madan hissesile kabul eyler. Buna
da «Hıyar-ı istihkak» adı verilir, Fakat müşteri buna evvelce muttaii bulunmuş ise bey'i bakide semenden hissesile lâzım olur. Hulâsa.
Bir de müstahık, bu satışa icazet verirse artık Tiüşteri için muhayyerlik kalmaz.
336 - :. Müşteri mebii tamamen kabzettikter sonr^ bir kısmı bü'islih-kak zaptedilse bakılır: Eğer mebûn böyle kısmen zapt edilmesi, hakisine ayıb
iras ederse zaptedilen kısımda beyi1 münfesih ve bakisinde müşteri muhayyer olur. Bir hanenin, bir bahçenin, bir hayvar*n, bir rubenin bir kısmına
istihkak gibi. Fakat bu zabt, mebiin müte^aki^kısmına ayıb iras etmezse müşteri muhayyer olmaz. Bakisini semeni müîemmadan Mssesile kabule
mecbur olı . iki hane, İki hayvan gibi ve teb'izınde zarar bulunmı-yan rnevzunat, mekilât ve adediyyat gibi. Reddülmuhtar.
337 - : İki kimse bir malı, meselâ: bir haneyi müştereken satın aldıktan sonra yarısı bilistihkak ^aptolunsa her ikisi, yukarıdaki mesele veçhile
muhayyer olurlar. Fakat bu iki şerikten biri, bu mebi'i kabul etse bunun dörtte birini semenin dörtte birile almış olacağı gibi -imamı Azama göre-
diğer şerik de artık muhayyer olmayıp diğ.er dörtte birini semenin dörtte birile kabule mecbur olur Hulâsa:
338 - : Murabaha, tevliye, vazîa, yolile yapılan beyilerde bayiin hıyaneti zahir olsa müşteri muhayyer olu». Buna da «Hıyarı hıyanet» denir.
Şöyle ki: murabaha da bayi, meselâ: bin kuruşa almış olduğu bir inalı «bin iki yüz kuruşa aldım» demiş olsa veya resimale zammı lâzım gelmeyen
masrafları zam etmiş olduğu anlaşılsa- müşteri, buna muttali olunca muhayyer olur. Dilerse bey'i. fesheder ve dilerse mebi'i semeni müsemma ile
kabul ey'er.
Tevliyede bayiin hıyaneti zahir olsa müşteri, hıyanet miktarını semeni müsemmadan tenzil edebilir. Meselâ: bayi, bir malı bin kuruşa almış oldu‐
ğunu söyliyerek yine bin kuruşa sattıktan sonra o malı sekiz yüz kuruşa almış olduğu tahakkuk etse mügteri, o malı sekiz yüz kuruşa alır, bin kuruşu
bayia vermiş ise İki yüz kuruşunu istirdata rnüslahık olur. Çünkü aksi takdirde leyliye bulunmamış olur.
Vazîaya gelince; bayiin bunda hıyaneti zahir olursa bakılır: Eğer hıyanet ile beraber vazîa yine vazi'a olarak kalırsa müşteri muhayyer olur. Dilerse
mebii terk eder ve dilerse semeni nı" tamamite kabul eder.
Fakat vazîa olmaktan çıkarsa müştri hıyanet miktarını tenzil ile nıcbıi zapteder.
Meselâ: bayi, kendisine on liraya mal olduğunu söylediği bir şeyi sekiz liraya satıp ta o şeyin kendisine dokuz liraya mal olduğu bilâhare anlaşılsa
cazîa, yine vazîa olmakta kalmış olur. Fakat yedi liraya mal olduğu anlaşılsa vazia olmaktan çıkar.
339 - : Hıyarı hıyanet, müşterinin vefatüe sakıt olacağı gibi nıebi'in telef ve itlaf edilmesüe de sâkit olur. Bu halde müşteri semeni müsemma nın
tamamını bayia verir. Çünkü Uıyar-t hıyanet, bir hakkı mücerred oldu ğundan ona semenden bir şey mukabil olmaz, varise intikal etmez.
«(gafillere göre murabahada bayiin kizbi zahir olsa müfteri asıl semen den zaid olan miktar i'.e onun mukabilindeki ribhı İskata müstuhık oluı*.
Bayi, bir galat eseri olarak kendisine mal olduğu miktarı yanlış sö/k-miş olduğunu iddia etse bu ziyadeye muştanık olmaz. Ancak müşteri kendisini
tasdik ederse bayi, akdi imza ile fesih hususunda muhayyer olur: Müşteri tekzib eder, bayi de «defterime baktım semenin fazla olduğunu giii'düm,
yanlış söylemişim» gibi muhtemel bir vecih beyan eylerse bayiin bey yinesi dinlenir. Bununla vakı'a iddia ettiği ziyade sabit olmaz. Fakat yine
muhayyer olur, dilerse beyi fesih edebilir.
(Hanbelî'ere göre de murabahada ve tevliyede bayün semende kizbi zahir olsa müşteri, semenden fazla söylenmiş olan miktarı ve bu mik*;u;\ isabet
eden ııbhı tenzil edebilir. Mütebakisinde beyi, lâzım olur, Artık müşterinin muhayyerliği bulunmaz: Bayi «Ben semerim miktarında galat etmişim,
yanlış söylemişim» diye iddia ederse yeminle tasdik olunur. Bu İnilde müşteri muhayyerdir. Dilerse mebi'ı red eder, dilerse bayiin iddia ettiği
ziyadeyi veıir. Fakat diğer bir kavie göre bayiin bu za/.ü .beyyinesi" b:ık'.<ul olmaz. Meğer ki doğru sözlü bir insan olmakla maruf bulunsun.
Mezahibı-arbaa).
(Zahirîlere göre beyde akitten evvel veya sonra dcmıcyan cdjlcn şut ar, batıldır, bunlar bey'in tamamiyetine mâni olmaz. Fakat akit esnasında
zikredilen şartlar batıl olduğu gibi bunlar ile beyi de batıl, mefsuh bulunmuş olur. Ancak bundan yedi şart müstesnadır ki onlar, lâzım ve onlar Üe
beyi sahihtir. Onlar da bir müddete kadar rehin verilmesi, dirhem veya dinar kabilinden olan semenin tehir edilmesi, semenin hali yüsürde
verilmesi, mebiin sıfatlarının şart koşulması, satılan rakıka ait malın tamamen
veya kısmen müşteriye aidiyetinin megrutiyeti,  hurma ağaçlarının satışın da semeresinin tamamen veya kısmen müşteriye aidiyetinin iştiratı ve
beyi esnasında «Lâ hilâbete» denilerek bu veçhile muhayyerliğin iştiratı, bunlnr, kitabta mezkûr şartlardır.  Kitabtâ, sünnette mezkûr olmayan sair



şartlar ise batıldır.
Bir kimse, bir mal sattığı veya satın aldığı esnada «Lâ hilâbete = al datmak, hudaf yok derse üç gece gündüzüyle beraber muhayyer olur. Di-İerse
bey'i red eder ve dilerse kabul ve imsak eder. Bu müddet nihayet bulunca muhayyerliği kalmayıp beyi lâzım olur. Artık mebi'in bir ayıbı zuhur

etmedikçe reddi caiz olmaz. Bu müddet içinde razı olunca da muhayyerliği sakıt, beyi, lâzım olur. Elmuhallâ.) 
[29]

 
İKİNCİ  BÖLÜM

BEYİN NEVİLERİNE, HÜKÜMLERİNE AİTTİR :
 
İÇİNDEKİLER: Bey'in nevileri. Bey'in nevilerinin hükümleri,' Bey ı sarfa dair bazı meseleler. Ribaya, karza dair Dazı ırese'^Ier. Selem hakkında
bazı meseleler. Isüsnaa' dair bazı meseleler. Müsaveme, murabaha, tevliye, vazîa suretile satışlar, ihtikâra dair bazı rreseleler. Beyi' bilvefa hakkında

bazı meseleler. Merızların bey'i ve şıralarına müteallik bazı me seleler. 
[30]

 
Bey'in Nevileri :
 
340  - . Bey'iW, mün'akit, gayri mün'akit,   .lâzım, . gayri lâzım nâfi.î gayri nafiz, batıl, fâsid, mevkuf nevilerine ayrılır.
341 - : Bir bey'i, mün'akit olabilmesi için rüknü, yani: icab ve kabul, me^ru' surette ehlinden, yani âkil mümeyyizden sudur etmeli ve bu rükün,
bey'in hükmünü, yani:  mülkiyeti kabil Jan bir mahalle sureti me$-ruada muzaf buljnmahdr   Ve illa mün'akit Qİnr     Çünkü    rüknünde halel
bulunan bir satış muamelesi batıldır.    Mecnunun, g«yri mümeyyiz çocuğun bey'i ve şirâsı gibi.
342  - :  Bey'in hükmünü kabil .nahal;   mevcud,     mütekavv:m,  teslimi makdur -olan maldır. Satılan mal, ı.:adum, veya teslimi gayri makdur veya
gayri mütekavvi-n olursa beyi, br.tıl oha.
343  - : Meşru' bir bey'İ hıyarattan beri bulunursa lâzım, beri bulun mazsa gayri lâzım olur. Meselâ: hıyarı şart ile yapılan hir bey'i muamelesi,
gayri lâzımdır.
344  - : Bayi, sattığı mala malik veya o mal sahibinin velisi veya vekili veya vasisi ise bey'i nafiz olur ve illâ gayri nafiz olur.
345 - :  Başkasının hakkı taallûk eden bir bey'i c gayrin iznine mevkuf bulunur,  icazet verirse nafiz,  vermezse batıl  olur.  Başkasının matını
fuzul« olarak satmak gibi. Merhun veya me'cur olan bir malı satmak ve mü meyyiz olan gayu mezun çocuğun bey'i de ou kabildendir.
346 - : Bey'in in'ikadına ait şeraiti cr.ui oidıı*u halde bazı harici-vasıflar itibarile meşru olmayan bir bey'ide fâsid bulunmuş olur.
Meselâ:  mebi' müşteri yanında nizaa müeddi olacak    surette meçhul
hıılıınc
Kezalik:  semen, mali mütekavvim olmazsa veya kamilen veya kısmen meçhul bulunursa satış muamelesi yine fâsid olur.
347 - :  Fâsid b.ir beyi,  İle alınan mal,  kabzediünce beyi,  nafiz olur. Yani:  o mebii bayiin sarahaten veya delaleten iznile kabzeden müşterinin
onda 'tasarrufu caiz olur. Fakat o malı -müşteri kabzetmeden    başkasına satsa veya icareye verse bunlar sahih olmaz.
348 - :  Bir fuzuli akdin mevkufen mün'akit olması  için  iki şart vardır. Birisi: akn. halinde o akde icazet verebilecek bir şahsın mevcut olmasıdır.
Diğeri de o akit, imza ve infazı kabil bulunmalıdır. Bu iki şart bulunmazsa akit, batıl olmuş olur.
«(Malikîlere göre bir akdin v ucu de gelmesi için akitlerin mümeyyiz olmaları şarttır. Temyizden maksad, akıl sahiplerinin maksatlarına ait bir şey
söylendiği zaman onu anlamak, ona göre güzelce cevap verebilmek halidir. Binaenaleyh temyizden mahrum olan bir sarhoşun bey'i ve şirâsı
mün'akit olmaz. Bir nevi temyize malik olan bir sarhoşun alım satımı ise gayri lâzım olarak mün'akit olur.
.Akitlerin rızaları da şarttır. Binaenaleyh cebri haram ile mükrehen vaki olan bir bey'i ve şira' lâzım olmaz. Fakat cebri şer'î ile vuku bulan böyle bir
muamele lâzım olur. ,Garimlerin alacaklarını veya müstahık olanların nafakalarını vermek için hâkimin icbarite vuku bulan bir bey'i muamelesi
gibi.
Kezaîik: Ammeye ait bir yolu veya camii şerifi tevsi için cebran vuku-bclan bir bey'ide bu kabildendir.
Nâsın şiddetle muhtaç oldukları taam cinsinden şeyleri ihtikâra meydan vermemek üzere vukubulan ikrah da bir ikrahi şer'idir.
Merhunun bey'i mürtehinin, fuzulinin bey'i mülk sahibinin rozasına mevkufen mün'akit olur.
Bir mal-, fuzulen satıldığı mecliste sahibi hazır bulunup da sukut etse hakkında bey'i lâzım ve kendisi semene müstahik olur. Semeni almaksızın bir
sene sükût etse semene ait hakkı sakıt olur. Meclisi akitde hazır olma* yıp da bilâhare akdi fuzuliye muttali olsa bey'i bir seneye kadar bozabilir. Bir
sene geçince semene müstahık olur. Meğerki «Hıyaze» müddeti olan on sene mürur etsin. Bu takdirde semen namına bir şey taleb edemez.
A'mamn bey'i ve şırası vesair muamelâtı -zarurete mebni- caizdir. Ancak bir şeyi mücazefeten = toptan alıp satması caiz değildir. Bir de sağır olan
a'mamn bu gibi muamelâtı caiz olmaz. Çünkü kendisine bir şeyi ne işaretle ve ne de tavsif ile bildirmek kabil olamaz- Şerhi Muhamme di Hırsı.
Haşİyei Kasım. Haşiyei Âliyyiiadevî.)
Şafülerce de bey'i ve şiranın sıhhati için şunlar şarttır: (1)  : Akitler, reşid olmalıdırlar. Binaenaleyh    mahcur olanların bey'i ve şirâsı sahih değildir.
(2)  : Akitler, haksız yere mükreh bulunmamalıdırlar. Binaenaleyh mük-rehin akdi sahih olmaz.    •
(3) : Mebiin ve semenin aynileri şer'an tahir olmalıdırlar. Binaenaleyh müskiratın,  hınzırların,  meytelerin,  muallem olsalar da  kelblcrin  satılma
lan sahih olmaz.
(4) :  Mebiden intifa', şer'an kabil olmalıdır. Binaenaleyh haşeratı x? menfaatleri olmayan sair hayvanları satmak sahih değildû'.
(5) : Bayi, büyük bir Jsülfete düşmeksizin mebi'i teslime kadir bulunmalıdır. Binaenaleyh âbik köleyi, gaspedilmiş bir malı, kaçmış olan bir ku şu
satmak sahih değildir. •
(6) : Akitler, ma'kudu aleyhin maliki veya malikinin vekili veya velisi bulunmalıdır. Binaenaleyh fuzulinin bey'i ve şirası batıldır. Maamafih bey'i
fuzuli, İmam Şafiînin kadîm kavline göre mevkuftur. Bu kavil, delil cihetinden daha kuvvetlidir.
(7) : Akitler, ma'kudu aleyhe ya aynini görmek veya vasfını, miktarım İşitmek suretile âlim olmalıdırlar. Binaenaleyh semenlerini ayrı ayrı tayin
etmeksizin iki şeyden, meselâ:  iki libastan birini satmak batıldır. Velevkı kıymetleri müsavi olsun Tuhfetülmuhtac.)



(Hanbelîlere göre de bir bey'i ve şıranın sıhhati için şöylece yedi şart vardır:
(1) : Akitler reşid olmalıdır. Binaenaleyh mecnunun, sekramn, nainıin. velisi tarafından mezun olmayan sefihin ve mümeyyiz çocuğun satışları
sahih değildir.
(2) ;  Akit;er, akde razı olmalıdırlar.  Binaenaleyh haksız yere mükreh olanın bey'i sahih olmaz.
(3) : Mebi' mal olmalı, yani: menfaati her halde -hacet ve zaruret zamanında olsun olmasın- mubah olan bir şey bulunmalıdır. Bu mal, ayan i-e
menafiden camdır. Binaenaleyh hamrın, kelbin,    meytenin bey'i sahih değildir.
(4) : Bayi, akit zamanında mebia malik olmalı veya onu satmaya mu 2un bulunmaİKİır. Binaenaleyh fuzulinin bey'i sahih    değildir.  Velevki bu
tasarrufta bilâhare icazet verilsin.
(5) :  Mebiî'  akit esnasında  teslime  kudret bulunmalıdır.  Binaenaleyh âbıkı, şarid =* kaçmış deveyi, denizde veya havada bulunup kolaylıkla elde
edilemiyecek balığı ve kgşu satmak sahih değlidir. Bunlar madum hük-mündedirler.
(6) : Semen ile müsemmen, akit halinde veya akitten biraz evvel akitlerce ya müşahede veya tavsif suretile malûm  bulunmalıdır.  Binaenaleyh
meçhulü bey'i ve şira sahih değildir.
(7) :  Akit müneccez olmalıdır. Binaenaleyh muallak olan bir beyi ve şîra sahih olmaz. «Bu malı sana gelecek ayın ihtidası olunca sattım» veya
«falan razı olursa sattım» denilmesi gibi. Çünkü bey'i ve şira' bir akdi muavazadır.) Akdi muavazanın muktezası ise mülkü akit ânında
nakletmektir. Şart ise bu nakle manidir.
«Inşaallah sattım» veya «kabul ettim» denilmesi, mubayaanın sıhhatine mâni değildir. Neylülmearib. Keşşafülkına'.)
«(Eimmei selâaeye göre bey'i i'âsid İle bey'i batıl bir mânadadır. Her fâsid olan akdi bey.'i batıl, her batıl olan akdi bey'i fâsiddir. .Velhasıl
Şartlarından veya rükünlerinden biri muhtel olan bey'i, fâsiddir, batıldır. Bunların hepsi de haramdır. Nasırı bunlardan içtinabı vacibdir. Eunezahi-
bülarbaa.)
Fakat İbn-i Rüsdün beyanına nazaran imam Malike göre fâsid bey'ile* rin bir kısmı haram değil, mekruhtur. Nitekim ileride beyan olunacaktır.
(Zahirîlere göre de her bey'i fâsid, batıldır. Bu halde mebi, bayiin mülkünde bakidir. Ona müşteri malik olmaz. Onu kabzedecek olsa kendisine
zamanı gasb ile mazmun olur. Semen de kabzederse bayi üzerine mazmun olur. Bu bey'i zamanın uzaması, pazarların tagayyürü, metaın bozulması,

bayi ile müşterinin vefatı tashih edemez. Nitekim Allahu Taalâ: buyurmuştur. Elmuhallâ.) 
[31]

 
Bey'in  Nevilerinin Hükümleri   :
 
349 - : Bey'i mün'akidin hükmü, mülkiyettir. Yani: bu bey'i ile. müşteri mebia, bayi de semene malik olur. Şöyle ki: bey'i mün'akıt, bir nafiz bey'i
sahih ise fühal mülkiyeti ifade eder. Bir bey'i fâsid ise indelkabz ve bir bey'i mevkuf ise indelicaze mülkiyeti müfid olur.
350 - : Bey' batıl, asla, yani: ne fÜhal ne de badelkabz velicaze hüküm ifade etmez. Binaenaleyh müşteri, bayiin iznile mebü kabzetse ele ona malik
olamaz. Belki mebi' yanında emanet kabilinden bulurîmuş olur, taaddisi bulunmaksızın telef olsa müşteriye zaman lâzım gelmez. Şayed müşteri
böyle bey'i batıl ile satılmış olan bir malı bayiin izni olmaksızın kabzederse gâsıb hükmünde bulunur.
351 - : Bey'i fâsid, indulkabz hüküm ifade eder. Yuni: müşteri bjyiıı» sarahaten veya delâleten iznile mebii .kabzedince ona malik olur. Bu halde
mebi, müşteri yanında telef olup aynının reddi müteazzir bulunsa müşteriye zaman lâzım gelir. Velevki taaddisi ve taksiri bulunmamış olsun. Şöyle
ki, Mebi' misliyattari ise mislini ve kıyemiyattan ise yevmi kabzdaki kıymetini müşterinin bayia vermesi icabeder. Kabz zamanına itibar olunur.
Zira zaman ile sabit olur. Şayed müşteri evvelce bu mebi için bir semen vermiş, ise onu bayiden geri alır. Ve eğer semen, müstehlek ise mislini
tazmin edebilir.
352 - : Bey'i fâsidde feshe bir mâni bulunmadıkça bayi ile müşteriden her birinin bey'i feshetmeğe hakkı vardır. Fakat feshe bir mâni tahakkuk
ederse fesh olunmaz.
1 Meselâ: nebi' müşterinin elinde telef olsa veya müfteri onu itlaf etse veya başkasına bey'i sahih ile hıyarattan âri olarak satsa veya hibe ve teslim
etse artık feshe imkân kalmaz.
. Kezalik: mebi", hane olup da tamir olunmak veya arsa olup da üzerine ağaç dikilmek gibi bir suretle müşteri tarafından mebia -bir" şey ilâve
edilse veyahut mebi, buğday olup da öğüdülerek un edümek gibi mebiin ismi değişse fesih .hakkı kalmaz. Bu suretlerin cümlesinde bayi, mebiin
mislini ve kıyemiyyattan ise yevmi kabzında ki kıymetini müşteriye tazmin ettirir.
353 - : Beyi fâsid, fesh olundukta eğer bayi, semeni kabzetmiş ise onu müşteriye red edinceye değin müşterinin mebii hapis etmeğe hakkı olur.
354 - : Bey'i, nafiz, fithal, hükm ifade eder. Yani: bayiin semene müşterinin de mebi'e malikiyetini müfid olur. Binaenaleyh badelakid v el kaba
bayiin semende, müşterinin de mebide tasarrufları sahih ve nafiz olur.
355 - : Nafiz ve lâzım, yani hıyarattan âri olan bir    bey'de bayi ile müşteriden hiçbirisi diğerinin rızaaı olmadıkça bey'den dönemez.
Fakat gayri lâzım olan bir bey'de muhayyer oîan taraf, bey'i fesih edebilir. Bayi ile müşteriden her ikisi birden muhayer olsalar bu fesih hakkı
ikisine de sabit olur.
356 - : Mevkuf olan bir bey'i kavlen veya filen icazet verilmekle hüküm, yani mülkiyet ifade eder. Ve bunu akit vaktine müzaf olarak ifade etmiş
olur. Binaenaleyh mevkuf beyi'de akjtden sonra, icazetten evvel me bide husule gelen ziyade bayia ait olmayıp müşteriye ait bulunur. Satılan bir
kısrağın tayı gibi.
Bey'i fuzuliye icazet,, yeni bir akit değildir. Belki sebk eden bir akdin nefazına engel olan bir ilişiği kesmektir.
357 - : Fuzuli bir bey'de mal sahibi veya vekili yahud velisi ve velisi yoksa vâsiyyi muhtarı veya vasiyyi mensubu icazet verir ise beyi nafiz olur,
vermezse münfesih bulunur.
Eğer fuzuli, icazet verecek şahıs için muhayyerliği şart etmiş olursa beyi, indelicaze nafiz olursa da lâzım olmaz. Lâzım olması, muhayyerliği İskata
bağlı bulunur. Maamafih bey'i fuzulide icazetin sıhhati için dört §ey garttır. Onlar da icazet zamanında bayii fuzuli il* müşterinin ve müclz olan mal
sahibi ile mebiin kaim almasından ibarettir. Bunlardan biri bulunmadı mı, meselâ mebi* telef olmuş bulundu mu artık icazet caiz olmaz. Bey'i,
münfesih olur. Fakat semenin bekası şart değildir. Çünkü semen, malların mübadelesine vasıtadır, zimmete taallûku sahihtir. Bundan muka^ yaza
suretile yapılan bey'i fuzuli müstesnadır. Çünkü bunda iki bedelden, yani mebi ile semenden her biri min cihetin semen, min cihetin mebi'dir.



358 - :  tiey'i mukayazada bedeleynin ikisi de mebi    hükmünde oldu ğundan bunlarda mebiin şeraiti muteberdir.    Birisi telef olsa artık icazet caiz
olmaz. Hattâ teslimleri hususunda münazaa' vuku bulsa mütebayiatm ikisi birden teslim ve tesellüm ederler.
«(imam Malike göre fâsid beyiler iki kısımdır. Bir kısmı haramdır. Me bi, meveud ise bayia reddetmek icabeder. Ve eğer telef, olmuş ise veya
kendisinde noksan veya ziyade husule gelse veya müşteri başkasına satsa veya rehin verse »rtık reddi icubetmez. Belki müşteri, mebiin kıymetini
bayia verir. Bir kısmı da mekruhtur. Bunlarda ziyade veya noksan veya telef veya başka bey'i terhin ve teslim btılundu mu sahih olur, kıymetin:
vermek icabetmez. Hattâ fâsid bey'ilerin bazılarında kerahet pek hafif olduğundan bunlar, mücerred kabz ile sahih olur.
(îmam Şafiîye, göre bey'i fâsidde mebi' meveud olunca bayia reddi icabeder. Başkasına satılması, rehin verilmesi gibi tasarruflar, mebiin fevt olması

sayılmaz, reddine mâni olmaz. Bidayetülmüctehid. 
[32]

 
Bey'i Sarfa Dair Bazi Meseleler :
 
359 - : Bey'i sarf, şeraiti dahilinde caizdir. Yani: semeniyet için ya radılmış olan şeyleri biribirile satmak, başka tâbir ile semeni    semen ile bey'i
suretile mübadele etmek sahih olur. Bunlardan her ikisi ya bir cinsten bulunur, altını altın ile satmak gibi, veya başka cinslerden bulunur. Al tın ile
gümüşü mübadele gibi.
360 -  Altının ve gümüşün satışlarında hususî üç şart vardır. Birincisi: Bayi ile müşterinin bir arada bulunarak icab ve kabulde bulunmalarıdır.
ikincisi: Bayi ile müşteri, biribirinden bedenen ayrılmadan evvel bede-leyni, yani mebi ile semeni el ile veya cebe bırakmak gibi bir suretle kab-
zetmelidirler. Kabzetmeden ayrıhrlarsa riba vücude geleceğinden bey'i, fâsid olur. Yalnız bedeleynin tahliyesi kâfi değildir.
Üçüncüsü: bey'de hıyarı şart ve tecil bulumamalıdır. Çünkü bunlar, kableliftirak kabza mânidir, Bunlar ile akit fâsid olur. Binaenaleyh altın veya
gümüş ile müzeyyen bir kılıcı veya bir levhayı veresiye olarak ne altın, ile ve ne de gümüş ile satmak caiz değildir. Çünkü bu satış, bunlardaki
ziynet makamında bulunan aitın veya gümüş hakkında bir bey'i sarf demektir. Sarfta ise tecil caiz değildir. Bu tecil akdi ifsâd eder. Mebsut.
361 - : Altın ile altın veya gümüş satıldığı zaman kableliftirak iki bedelin kabzı lâzım ise de fülus denilen nukud, gümüş veya altın mukabilinde
satılsa bu, sarf kabilinden olmayacağı cihetle bedeleynin    iftiraktan evvel kabzı lâzım gelmez. Belki iki bedelden birinin kabzı kifayet eder.
362  - : Bey'i sarfta bedeleyn, meşkûk nukud qlabileceği gibi gayri meşkûk altın ve gümüş de olabilir.
Kezalik: biri meşkûk, diğeri gayri meşkûk da olabilir. Nukud aitın ile altından masnu'  bir bileziği almak gibi.
363 - : Altın altın ile veya gümüş gümüş ile satıldığı zaman miktarlarının veznen müsavi olması ve iftiraktan evvel tekabuz bulunması lâzımdır.
Biri diğerinden .adeden değü, veznen fazla olur veya kabz bulunmadan meclis duğıhrsa satış muamelesi, lûsid olur.
364 - : Allın ile'gümüş biri biri mukabilinde mücazcluten ve mutumu-laten satılabilir. Meselâ: on dirhem sıkletindeki bu- altın, yüz dirhem
ağırlığındaki bir gümüş parçası mukabilinde satılabilir- Eıverirki kablelifliral; kabz bulunsun..-
Meselâ bir dinar ile iki dirhem mukabilinde iki dinar ile iki dirhem satın almak caizdir. Çünkü dirhemler dinarlara, dinarlar da diıhemlere mukabil
bulunmuş olacağından cinsiyet bulunmamış olur. Elverirki kableîifti-rak tekabuz bulunsun.
365 - : Nakidler akid ile teayyün etmediği cihetle henüz mecüsi akid dağılmadan gösterilmiş olan bir nakid yerine misli verilse yine akid sahih
olmuş olur.
Kezalik: bh- kimse, borcu olan meselâ: bin kuruş mukabilinde medyununa bir dinar satıp o dinarı medyuna teslim etse sahih olur. Bununla takas
vücuda gelir. Böyle sukut eden bir deynde ise riba bulunmaz. Dürrülmuhtar.
366 - : Gümüşle tezyin edilmiş bir kılıç veya gümüş kaplı bir kab, halis bir gümüş mukabilinde satın alınsa bakılır:  Eğer bu gümüşün miktarı, o
tezyinattan vezince ziyade ise bey'i caiz olur. Fakat bu miktar, o tezyinata müsavi veya ondan az veya meçhul işe caiz olmaz, batıl olur..
Kezalik; altından mamul inci veya elmas ile murassa' olup da incilerin veya elmasların kendisinden tecridi zararsız kabil olmayan bir ziynet malı
hakkında da hüküm böyledir. Fakat imam Züfere göre bunlardan hangisinin altını daha çok olduğu bilinmese de yine bey'i sahih olur,
Bir de Imam-ı Züre ile Safiîye göre muavazat kabilinden olan akitlerde nukud, tayin ile teayyün eder, binaenaleyh bir bey'in semeni olarak tayin
edilen nukıjd, zayi veya bilistihkak zaptedilse bu iki zata göre bey'i batıl olur. Mebsuti Serehsî Dürrümuhtar.
366 - : Nukuddan sayılan bir şey, cinsinin gayri bir nakid ile satılınca yalnız meclisde takabus icabeder, iki bedelin biribirine müsavi olması meşrut
bulunmaz.
Meselâ: bir aded yüzlük altın ile on aded gümüş mecidiye satın alınsa akit meclisinde bunların kabzedilmeleri lâzım gelir. Aralarındaki veznen
ziyadeliğe bakılmaz.
Kezalik: Bir kimse, meselâ: bir altını on beş dirhem gümüş mukabilinde satın alıp da bu altını bir dirhem rıbh ile, yanı on altı dirhem gümüşe
satacak olsa caiz olur.
367 - : Altın ve gümüşten başka kendilerinde riba cari olan şeyler, te-kabuzun vücudu itibarile değil, mümaseletin lüzumu itibarile altın ve gümüş
menzÜesindedirler.
Binaenaleyh muayyen^ bir demir kütlesi, kendi miktarında bulunan diğer muayyen bir demir kütlesi mukabilinde filhal satılabilir. Eftiraktan evvel
kabz edilmeleri lâzım gelmez. Çünkü nukud, akit ile taayyün etmediği haldo bunlar teayyün ederler. Bunlarda derhal kabza hacet yuktur. Fakat
birinin miktarı diğerinden fazla olursa riba tahakkuk edeceğinden bey'len caiz olmaz. Bir cinsten olan sair mevzunat hakkında da hüküm böyledir.
Amma de mir i!e bakır veya buğday ile arpa gibi cinsleri müttehit olmayan mevzu-naüan ve mekilâttan iki şey, biribiri mukabilinde .satılsa yalnız
kabz lâzım gelir. Miktarlarının müsavi olmaması, bu bey'in sıhhatine mâni olmaz. Hin-diyye. Dürer.
368 - : Demirden, • tunçtan mamul kablar = evanî, teamüle mebni âdeten adediy'yattan sayılır. Bunlarda riba cereyan etmez. Binaenaleyh bunlar
biribiri mukabilinde keyfe mayeşâ, satılabilir. Fakat bu gibi kabların vezn ile satılmaları müteamil bulunursa bunların kendi cinsleriie yalnız mü-
tesavi vezinde bulunmak suretile satılmaları caiz olur.  Başka türlü olmaz.
369 - : Akitler, bedii sarfta kablelkabz tasarrufta bulunamazlar. Binaenaleyh bunlardan biri bedeli sarfı daha kabzetmden başkasına satamaz, hibe
veya tasudduk edemez. Edecek olsa sarf muamelesi, batıl olur. Dürrüi muhtar.
«(Eimmei selâseye göre de beyi sari", şeraiti dahilinde meşrudur. Maliki kitaplarında bu bey'a «müratala» deniliyor ve «Bir nakdi kendi misii'e
veznen satmaktır» diye tarif olunuyor. Hanbelî kitaplarında da «Tesarüf» denilmekte ve «Cinsleri müttehit olsun olmasın nakdi nakit ile satmaktır*



diye tarif olunmaktadır.
'(Malikîlere göre hey'i sarfta İki bedelin akit ânında kabzedümesi şarttır. Bu kabz, meclisi akdiıı sonuna kadar devanı etmez, biraz tehire uğrarsa
bey'i sarf, batıl olur. Fakat böyle biri biriie mübadele edilecek altınlardan veya gümüşlerden birinin diğerinden ccveci elması, bu muamelenin
cevazına mâni değildir.
Bir de kılıç'gibi, mushafı şerif gibi u'tmla veya gümüşle müzeyyen bir şey, altın ile veya gümüş ile satıldığı takdirde mebideki altının veya
gümüşün kıymeti semen olan altının veya gümüşün üçte birinden ziyade olmamalıdır. Yani: mebideki altın, semen olun altının nihayet sülüsüne
müsavi olmalıdır. Ondan ziyade olmamalıdır! Kezalik: mebideki gümüş, semen olan gümüşün üçte birinden fazla bulunmamalıdır. Ziyade
bulunursa sarf mua melesi caiz olmaz.
 (Hanefîlere ve Şafiîler ile Hanbelîiere göre bey'i sarfta "kabzın âhırı-meclise kadar tehiri, sarfın sıhhatine mâni değildir. Hattâ akitler, biri orada
bulundukça, velevki beraberce yürüsünler meclis, tebeddül etmiş sayıl maz.
(imam Şafiîye göre kılıç gibi, mushafı şerif gibi altın ile müzeyyen şeylerin altın ile ve gümüş ile müzeyyen şeylerin gümüş ile mubayaası asla
sahih olmaz. Çünkü altının veya gümüşün satışlarında meşrut olan muma-selet, bunlarda meçhuldür.)
(iki kimseden her biri diğerine karşı medyun bulunsa, meselâ: birisinin zimmetinde diğerine bin kuruş borcu olduğu gibi diğerinin zimmetinde de
ona iki yüzlük altın borcu bulunsa bunların arasında sarf muamelesi caiz nudir?
Bu hususta eimmei kiram arasında ihtilâf vardır. Şöyle ki: îmamı Azama göre bu sarf muamelesi sahihtir. Borçların zamanları hulul etmiş ol1 sun
olmasın, imam Malike göre eğer borçların zamanı hulul etmiş ise bu sarf muamelesi sahih olur. ve illa olmaz. îmam Şafiîye gelince; ona göre tediye
zamanları hulul etmiş olsan olmasın bu borçlar arasında sarf muamelesi caiz olmaz. Yani: bunlar biribirile mübadele edilemezler. Çünkü gaib bir
şey diğer bir gaib şey mukabiinde satılmış olacaktır. Halbuki mevcud - nâçiz bir nakit, gaib bir nakid mukabilinde satılmaz. Artık iki gaibin biri
mukabilinde satılmıyacağı evleviyyette kalır. Buna karşı Malikıler diyorlar ki: Tediye zamanları hulul eden borçlar, mevcud sayılır. Artık borç, borç

mukabilinde satılmış olmaz.  (Bidayetülmüctehid.) 
[33]

 
Kar2a = Borç Almaya Dair Baz! Meseleler:
 
370 - i'-Kârz muamelesi meşrudur. Şöyle ki; misliyattan olan bir mali biiâhare mislini'almâk üzere başkasına borç vermek caizdir, ve yerine masruf
olan bir ikraz, bazı zevata göre sadakadan efdaldir.
Binaenaleyh mevzunat, ve mekilât ve adediyyaü mütekaribeden ibaret olan misliyyatta karz muamelesi cereyan eder. Fakat kıyemiyyatta cereyan
etmez. Çünkü Ödüne verilecek böyle bir mâlın mislini red ve iade müteaz-zirdir.
371  - : Karz muamelesi: «Şu malı ikraz ettim, karz aldım, istikraz et-' .tim, borç. verdim, borç aldım» gibi lâfzlar ile akid edilir. Borç verene muk-
riz, borç alana müstakriz, borç vermeğe ikraz,  borç almaya  ve istemeye de istikraz denir. Karz tâbiri is& lügatte katı = kesmek mânasındadır.
372  - :  Karz muamelesi, müdayene muamelesinden ahastır. Şöyle ki: Her karz "= ödüne, bir deyndir, bir borçtur. Fakat her deyn, bir karz bir ödüne
değildir. Meselâ: bir kimseden bin kuruş^ ödüne almak, bir karz ve aynı zamanda bir deyndir. Fakat satılan veya icareye verilen veya gasp edilen
bir şeyin bedeli olup zimmete taallûk eden bir alacak ise bir deyndir, bir borçtur, fakat karz değildir.
373 - : Her deyn hakkındaki tecil, muteberdir, lâzimürriayedir. Fakat, karz hakkındaki tecil, muteber değildir.
Me»elâ: bir kimse, semeni bir ay müeccel olmak üzere sattığı bir malın semenini bir ay bitmedikçe müşteriden almaya müstahık olamaz. Fakat bir
ay müddetle ikraz ettiği bir parayı daha ay dolmadan isteyebilir. Çünkü ,karz her ne kadar intihaen bir muavaza ise de bidayeten iaredir, fahrî bir
yardımda*. Mukrız, bir müteberrı'dır. Artık mukrıza tecili ilzam etmek teberru mevzuuna münafidir. Velhasıl bu tecile - vadedilmiş ise - riayet
edilmesi mendub,, ahlâkan lâzım ise de hukukan lâzım değildir. Mebsut. DümÜmuhtar.
374 - : Kıyemiyyattan olan bir şey hakkındaki istikraz muamelesi, fâ siddir. Binaenaleyh bir kimse, bir şeyi karzı fâsid ile istikraz ve kabz etse ona
bey'i fâsid ile satın almış olduğu bir şey gibi malik olur. Artık ondan intifaı1 * halel olmaz, sahibine red etmesi lâzım gelir. Fakat bunu başkasına
satacak olsa bu satış muamelesi, helâl olmamakla beraber sahih olur. Bu halde müstakrizin mukrize o malın kıymetini vermesi     icab^der.  İstikraz
edilen bir hayvanın başkasına satılması gibi.
375 - : Bir kimse karzı caiz ile kabzettiği şeye malik olur, mukrıza bunun mislini vermekle mükellef bulunur. Bu istikraz edilen mal, mevcud
bulunsa da bunun aynini mukrıza iade etmek icabetmez.
Bu mesele, İmamı Azam ile imam Muhammede göredir. Fakat imam Ebu Yusufa göre, bu mal, mevcud olunca mukrıza bunun aynını vermek
icabeder. Müstakriz, bunun yerine mislini veremez.
376 - :  AUınmtgümüşün ve et, ekmek gibi sair mevzunatm ödünç ve rilmeleri sahih olduğu gibi buğday, arpa, pirinç gibi    mekilâtın ve."cev.|z,
yumurta gibi madudatı mütekaribenin ödüne verilmeleri de sahihtir.
imam Ebu Yusufa göre ekmeği veznen, istikraz caizdir, adeden caiz değildir, îmam Muhammede göre ise adeden istikrazı caizdir. Çünkü bunda
teamül ve halka suhulet vardır. Her iki kavilde müftabih görülmüştür.
Unun veznen istikrazı mütearif olunca istihsanen caiz olur ve illâ   kıy metini ödemek üzere sulh olmak.gerektir. Eti de veznen ödüne almak
caizdir. Hindiyye.
377 - : istikraz edilen râic fülus = karışığı galib akçe kâsid olup çarşı ve pazarda tedavül etmez olursa imamı Azama göre yine misli red olunur.
Kıymetini vermek icabetmez. Fakat îmam Ebu    Yusufa göre yevmi kabızdaki kıymetini vermek lâzım gelir, imam Muhammede göre de son re-
vacda bulunduğu gündeki kıymetini vermek icabeder.  Fetva da bu veçhiledir. Çünkü kesad sebebile semeniyet vasfını kaybetmiş olduğundan artık
aynını, kabz edildiği veçhile red, müteazzir olmuş olur. Reddülmuhtar.
378 - :   istikraz edilmiş olan mevzunatın veya  mekilâtın     kıymetleri, bilâhare esarın galasına veya saireye mebni artsa veya eksilse imamı
Azama göre yine misillerini  reddetmek icabeder.  imam Ebu Yusufa göre ise yevmi kabzındaki kıymetlerini vermek lâzım gelir.  Fetva da bu
veçhiledir.
379 - : Bir beldede buğday, arpa gibi matu'mattan bir miktar şey istikraz etmiş olan kimseye mukriz başka bir beldede tesadüf edip de bu alacağını



istese imam Ebu Yusufa göre istikraz yapıldığı beldede istikraz günündeki kıymeti ne ise onu ödemek lâzım gelir,  imam Muhammede göre de bu
husumet gününde istikraz yapıldığı belde kıymeti ne ise onu vermek icabeder.
Meselâ: Erzurumda ikraz edilen yüz kile buğday, îstanbulda talep edilse imam Muhammede göre bu talep günü Erzürumdaki kıymeti ne ise onu
medyunun vermesi iktiza eder, Yoksa mukriz, bu buğdayı almak için müs-takriziahp Erzuruma götüremez.  Müstakriz buna  mecbur değildir.
380 - ;  Yukarıdaki mesele veçhile bir kimse,  bir beldede ucuz bulunan matumattan bir miktar şey istikraz edip de mukriz ile pahalı bulunan diğer
bir beldede buluşsalar, mukriz, imamı Azama göre bunu almak için müstakrizi tevkif edemez. Belki o şeyi istikraz edilen    beldede İta' etmek üzere
müstakrizden kefil alabilir. Reddülmuhtar-
381 - :  Bir, kimse mevzunat veya mekilât kabilinden olan bir miktar meyve Ödüne alıp da mukriza emsalini vermeden münkati olarak nâsın
ellerinde kalmasa  mukriz,  bu meyvelerin yeniden  yetişeceği zamana kadar beklemeğe mecbur olur. Meğer ki kıymetlerini vermek üzere iki taraf
razı olsun:
382 - :  Bir beldede meşkûk altın veya gümüşün adeden tedavülü mıi tearef olunca orada bunların adeden istikrazı caiz olur.     Çünkü vezinleri
müsavidir. Hattâ imam Muhammedden nakil olunduğuna göre dirhemlerin sülüsü gümüş sülüsani bakır* olup nâs arasında adeden alınıp verilse
bunları adeden ödüne vermekte bir be'is bulunmaz. Fakat bunlar, nâs arasında vez nen mütedavil bulunsa adeden istikrazları, caiz olmaz.
Kezaük: dirhemlerin sülüsani gümüş, sülüsü bakır veya yansı gümüş, yarısı bakır olsa istikrazları yalnız veznen caiz olur. Velevki nâs arasmda
tedavülleri adeden müteamil bulunsun, Hindiyye.
383 - : Bir deyni, medyunun gayrisine satmak veya bu deyn mukabı Ünde medyundan başka bir kimseden bir mal satın almak, batıldır.
Meselâ: bir kimse, zeydin zimmetindeki bin kuruş alacağını Amra satamaz. Ve bu borç mukabilinde Amrdan bir şey satın alamaz. Çünkü beyi
mütekavvim mal üzerine varid o!ur. Bir şahsın zimmetindeki bir alacak ise başkası hakında mütekavvim bir mal olamaz. Ve dain alacağını ne
zaman alıp müşterisine veya kendisinden mal aldığı şahsa teslim edeceğini bilemez.
Fakat imam Züfere göre nasıl ki dainin alacağı borç mukabilinde medyundan bir mal'satın alması sahihtir. Medyunun gayrisinden alması da
sahihtir. Çünkü bu iştira, o borca taallûk etmez. Bu borç istifa    edilemezse s bayi, alacağını müşteriden alır. Bu borç, semeniyyette taayyün etmiş
bu: lunmaz.  Şüreyh ile ibrahim    Nehaî'de bunun sıhhatine kail    olmuşlardır
Mebsutı Serehsi.
384 - :  Bir kimse istikraz etmiş olduğu şeyi mukrizden satın alabilir. Velevki o şey, elinde mevcud bulunsun.  Eîverirki semen,     meclisi ak idde
mukrize -verilsin.
Meselâ: bir kimse borç almış olduğu on kile buğdayı peşin on liraya satın alsa bu, imamı Azam ile imam Muhammede göre her halde sahih olur. O
buğday ister mevcut olsun, ister olmasın. Fakat imam Ebu Yusufa göre borç ahnan şey, mevcud değilse bu iştira caiz olur. Mevcud olduğu takdirde
ise lâyık olan, caiz olmamaktır. Çünkü müstakriz o şeyi istihlâk etmedikçe ona malik olamaz ki misli zimmetinde sabit olsun. Artık bu iştira,
zimmetteki bir şeye, meselâ: buğdaya izafe edilince maduma izafe edilmiş olur ki bu, caiz değildir. Bu meselenin aksi de mervidir.    Reddülmuhtar.
Hindiyye.
385 - :  Bir vasi, yetimin malını ne kendi nefsi için ve ne de başkası için borç veremez. Çünkü ikraz, bir teberrudur. Yetimin malı ise teberrua
mütehammil değildir. Mebsut.
386 - : Bir kimse, mahcur, yani: ticarete gayri mezun bir çocuğa veya matuh bir şahsa bir şey ikraz edip onlar da bunu istihlâk etseler zamin
olmazlar. Çünkü bul bir vedia mesabesindedir. Çocuğu istihlâke teslit sahih ise de üzerine zamanı şart kılmak batıldır. Fakat imam Yusufa göre
zamin o'urlar. Sahih görülen de budur. Fakat, o şey, bunların elinde telef oîsa bilittifak zamin olmaziar.  Mebsut. Dürrülmuhtar.
387 - : ikraza ve karz alınan malı kabza tevkil, sahih ise de istikraza tevkil, sahih değildir. Binaenaleyh vekil olan şahsı, kendisini bir resul mev-
.kiinde gösterecek borcu müvekkili namına yaparsa müvekkili borçlu olmuş olur. Fakat borcu kendi nefsine izafe ederek, meselâ «Bana şu kadar
meblâğ ödüne ver» demiş bulunursa borç kendi namına mün'akit olur. Artık aldığı meblağı müvekkiline vermeyebilir.
Şayed istikraza tevkil ediien şahıs, istikraz ettiği malı kabz ve müvekkiline tealim ettiğini iddia, müvekkili ise teslimi inkâr etse o malı bu vekil
zamin olur. Böyle istikraza memur olan şahıs, karz aldığı malı âmirine, teslim hususunda tasdik edilemez.
388 - :  Müteaddit kimseler, bir zattan bir    miktar mal istikraz edip bu malı içlerinden falan şahsa vermesini teklif etmekle mukriz, o veçhile
teslimde bulunsa bu tesellüm eden şahıstan ancak hissesini isteyebilir. Mütebakisini diğer medyunlardan talep eder: Bu şahıs ise burada karzı teba
kişini diğer medyunlardan talep eder. Bu şahıs ise burada karzı kabza vekil bulunmuş olur. Hindiyye.
389  - :  Bir kimse,  bir sahsa  ikraz elmi§ olduğu  meselâ:   bin dirheır. mukabilinde bir kefil alıp da sonra o kefil ile on dinar üzerine musalahada
bulunup bu dinarları kabzetse sulh, sahih olur. Bu halde kefil, bu dinarlar mukabilinde medyunun  zimmetindeki bin dirheme  malik olmuş uîaca
ğından bu dirhemleri ondan alabilir. Çünkü cinslerin ihtilâfına  mebni bu, bir mübadele meselesidir.
Fakat o kimse, kefil ile yüz dirhem üzerine musaîahada bulunsa kefil, medyuna - mekfulün anhe ancak bu yüz dirhem ile müracaat eder. O kimse,
ise mütebaki dokuz yüz dirhem ile medyuna müracaat eyler. Çünkü bu muamele,, bir mübadele, değildir. Belki kefili kefaletten ibradır. Kefilin
beraet i ise asilin beraetini icabetmez. Mebsut.
390  - :  Bir kimse, bir zata mektup yazıp mekiııbu    götüren şahıs i!e kendisine borç olarak şu kadar meblâğ    göndermesini teklif o zat da bu
meblağı o şahsa teslim etse imam Ebu Yusufa güre bakılır: Eğer o meblağ, bu kimseye isal edilmiş İse kendisi borçlu olmuş olur. Ve illâ olmaz.
391 - : Bir kimse, bir zata bir şahsı resul göndererek1 kendisi için borç olarak o resul jle şu kadar meblağ göndermesini teklif, o zat da bu meb lağı
irsal etse bakılır: Eğer o kimse, bu meblağı resulünün kabz etmiş ole duğunu ikrar ederse onu zamin olur. Hindİyye.
392 - : Karzdan veşair düyundan sulh caizdir. Şöyle ki bir kmıse. baş kasının zimmetinde olan bir malından o malın bir kısmı üzerine suih
yapabilir.  Bununla  hakkının bazısını ahz  ve mazısını  ıskat  etmiş  saydır.   Artık bedeli sulhu kabz şart olmaksızın musallana sahih olur.
Meselâ: bir kimse, başkasının zimmetinde o!up halen verilmesi lâzım gelen bin kuruş alacağı mukabilinde halen verilecek veya müeccel ota fak
beş* yüz kuruş veya müeccel bin kuruş üzerine sulh yapabilir. Bu bedeii sulhun derhal verilmesi icabeder. Meğer ki müslakriz ulan şahıs, bu borcu
münkir bulunsun. Ö halde tecil müddetine riayet lâzım gelir, Hindiyye.
Fakat şu kadar dirhem alacağı mukabilinde şu kada,- müm-e! dinar üzerine suih yapamaz. Çünkü bedelde nesie bulunduğu cih:t:o rihn muamelesi
olmuş olur. Bu bedeli mecliste kabz lâzımdır.



Kezalik: şu kadar dirhem müeccel bir deynden onun deıhal verilmek üzere yarısı mukabilinde sulh, sahih değildir. Çünkü bunda da riba vardır.
Ecelden i'tiyaz haramdır. Dürer. Eddürülmuhtar.
393 - : Düyundan tamamen veya kısmen ibra1 sahihtir.
Binaenaleyh dain,  medyuna hitaben «Sen bana  sendeki bin  kuruş  ala -ağımdan beş yüz kuruşu yarın eda et, mütebaki beş yüz kuruştan beri
olmak üzere» deyip medyun da kabul ve beş yüz kuruşu muayyen günde ed ı etse beş yüz kuruştan beraet husule gelmiş olur. Fakat o günde eda
bulun mazsa borç olduğu gibi kühr.
Şayed böyle yarın tediye- edilmek gibi bir vakitle tevkıt bulunmazsa beş yüz kuruş, verilsin verilmesin mütebaki borç sakıt olmuş olur. Çünkü bu,
bir ibrâ-i mutlaktır.
Kezalik: ibra lâfzı takdim edilerek «Sen zimmetindeki alacağımın yarısından berisin, yarın, mütebakisini bana vermek üzere» denilse beraet hâsıl
olur. Velev ki ertesi gün o borcun yarısı daine verilmesin.
394  - :  Düyundan ibranın sarahaten şarta tâ'lıki. batıldır. Binaenaleyh  bir  deyn,  sarahaten  şarta  tVlîk edilerek şajt ile  takyid
edilmezse, meselâ: «Bana şu kadar kuruş verirsen zimmetindeki alacağımdan beri ol» denilirse bu ibra' sahih olmaz.
395 - : Bir sebepten mün'bais bir deyn, bir kaç kimse arasında müşterek olsa bunlardan biri bu deynden bir miktarını kabzedince diğer şerikler de
dilerlerse buna iştirak ederler ve dilerlerse hisselerüe borçluya mü racaatta bulunurlar.
Şeriklerden biri hissesinin bir miktarından medyunu ibra etse, mütebaki deyn, hisselerine göre taksim olunur.
Meselâ: iki şahsın bir kimsede müsaviyen iki bin kuruş alacakları olduğu halde bunlardan biri medyuna beş yüz kuruşunu bağışlasa mütebaki bin
beş yüz kuruşun yalnız beş yüz kuruşu kendisine ait olup bunu isteyebilir. Mütebaki bin kuruş ise diğer şerike ait bulunur. Dürrümıjhtar.
396 - : Bir kimsenin bir çok kimselere borcu olup malı bunlara kifayet etmediği halde bunlardan ikisinin borcunu tamamen veya kısmen öde-se
diğer alacaklılar buna müdahale edemezler. Fakat vefatıhda veya gıyabında veya ilânı iflâs ettiğinde hâkim marifetile borçlar* tesviye edilecek
olursa malı borçlarına tir nisbet dahilinde taksim ve tevzi olunur. Bezza-ziyye Ali Efendi fetvas*.
397 - :  Karzda vesair düyunda havale caridir.
Binaenaleyh bir kimse bir beldede .bir şahsa bir miktar nukud ikraz edip de sonra bu nukudu o şahsın yazdığı mektup ile giderek bir beldede diğer
bir şahıstan istifa etse caiz olur. Veievki kendisine, p nukudun daha ciyadı verilsin. Elverir ki bu ciyadm verileceği aralarında meşrut olmasın.
Maamafih böyle borç verilecek şeyin başka bir beldedeki bir şahsa havale edilmesi akdi müdayene esnasında meşrut olmamalıdır. Meşrut olursa
keraheten1 hâli olmaz. Çünkü bunda mukriz için faide vardır. Yoldaki muhatarayı bertaraf etmiş olur. Mebsut. Havale bahsine müracaat.
398 -   :   Mukriz için  bir  meşrut, nef'i  ealıb  olan  her  hangi  bir  karz muamelesi haramdır.
Meselâ: bir kimse ikraz ettiği bin kuruş mukabilinde bin ikiyüz kuruş alacağını ş?rt koşsa bu şart lağv olur. Buna riayet lâzım gelmez. O kimsenin
bu ziyadeyi alması helâl olmaz.
Kezalik: bir kimse bir şahsa meselâ: bin kuruş verip bunun başka bei dede kendisine verilmesini şart koşsa bu şarta riayet icabetmez. Çünkü bun da
mukriz İçin karz edilen şeyin nakli külfetinden kurtulmak veya mahfu-ayetini temin etmek gibi bir menfaat melhuzdur.
Fakat mustakriz, dilerse mukrize bir şey ikram edebilir. Elverir ki bu ikram meşrut olmasın ve borç mukabilinde böyle bir ikram, meselâ bir hediye
itaesı mütearef bulunmasın. Yoksa iyiliğe karşı iyilik etmek insaniyet
şiarıdır. Bir hadisi şerifte de sizin hayırlınız borcunu
en güzel ödeyen in izdir) buyurulmuştur.
399 - : Bir kimse bir şahsa hitaben «Bana şu kadar meblâğı borç ver, arazimi sana ariyet vereyim, borcumu ödeyinceye kadar onu ekiver» dese de
bu veçhile müdayene muamelesi  yapılsa,  bu,  kerahatten     hâli  olma?:. Muhit.
400 - :  Mustakriz üzerine bir muamelei şer'iye zımmlnda bir rıbh ii-ramı sahih ise de cumhuru fukahaya göre kerahatten hâli değildir.
Şöyle ki: bir borç almayı temin için bir malı değerinden yüksek bir fiyatla almak caiz ise de kerahatten hâli olmaz.
Meselâ: bir kimse, çarşı ve pazarda bin kuruşa satılacak bir malı satmak için bir şahıstan veresiye olarak bin iki yüz kuruşa aba bu bir satış
muamelesi olarak sahih olur. Fakat bu muamele, bu malı satıp semenim almak ve bu suretle borca girmek maksadına müstenid olduğu cihetle ke-
rahatten hâli değildir.
Kezalik: bir kimse, bir şahsa meselâ bir sene müddetle bin kuruş ikraz ve ribh ilzamı maksadiyle yüz kuruşluk bir kitabım da o şahsa bir sene
veresiye olmak üzere iki yüz kuruşa satsa beyi, sahih olur. Badehu o şahıs bu kitabı zeyde hibe ve teslim, zeyd de mukriz olan kimseye hibe vs
teslim etse bu hibe de sahih olur. Artık mustakriz, bu hibeden dolayı kendisine evvelce ilzam edilen iki yüz kuruşu vermekten imtina edemez. Ma-
amafih bu muamelede âmmeye göre kerahatten nalı görülemez.
Kezalik: bir kimse bir şahsa meselâ: bin kuruş nakden ikraz edip yüı kuruşluk bir malını da ona üç yüz kuruşa satsa o da bu malı yüz kuruşu zeyde
satsa zeyd de yine yüz kuruşa o kimseye satsa bu satışlar, sahih olur. Çünkü bunlar bir beyi ve şira' mahiyetindedir. Bu maksatla olan bey'a, «Bey'i
ıyne» denir. Bu suretle müstakrize iki yüz kuruş ribh ilzam edilmiş olur. Maamafih bu muamelede kerahatten hâli değildir. Hattâ bazı zevata göre
bu muamele, haramdır, ber riba meselesidir.
Fakat bu muameleler, imam Ebu Yusufa göre caizdir. Ve bunlar bir emri hayra hizmet- için yapıldığı, ve ayrıca bir bey'i ve şira mahiyetinde
bulunduğu cihetle memduhtur. Ribadan kurtulmak için bir mahlas-i şer'-İdir. Bunlar nef'i calib bir ikraz muamelesi değil, belki menfaati celbeden
birer bey'i meselesidir. Akitler, başka' başka mahiyetleri haiz olduğundan bir akdin ı&eşru olmamasından diğerinin de meşru olmaması iktiza
etmez. Vakıa karzı hasen, yani; mukrıza ait menfaatten âri, rızayı ilâhiye müstenit bir karz muamelesi pek müstahsendir. Fakat her zaman bu
yüksek insanî vazifeyi ifa edecek zâtlar bulunamaz. Artık nâssın ihtiyacını tehvin için böyle bir mahlas-i şer'îye müracaat, azimet tarikine münafi
olsa da ruhsat tarikine muhalif olmaz.
Fethülkadirde deniliyor ki: Böyle bir muamelede kerahat yoktur. Şu kadar varki, bu, hilâf-ı evlâdır. Çünkü bunda karzı hasen suretile yapılacak bir
birr-ü ihsandan i'raz vardır.
Hattâ deniliyor ki: mustakriz, mukrizden satın aldığı bîr mah hariçte başkasına noksan fiyatla satsa da bu mal bilvasıta mukriza avdet etmese bu, bir
«Bey'i ıyne» sayılmaz. Bunda biiittifak kerahet yoktur, imam Ebi Yusufun sevab gördüğü de bu suretle olan bir satış muamelesidir. Çünkü
Mukrizin bu maldan fazla alacağı semen, veresiye sattığı için bekliyecegi müddete tekabül eder. Müstakrize bu malı karzı hasen suretile vermesi ise



mendubdur.. Yoksa kendisine vâcib değildir. Artık bu muamele, bir bey'i ıyne olmaz ve illâ her beyi muamelesi, bir bey'i ıyne olup mekruh ulmak
lâzım gelir.. Mebsut. Dürrülmuhtar. Ali Efendi fetvası.
401 - : Usulü dairesinde ilzam edilmeyen bir ribh lâzım gelmez. Binaenaleyh bir kimse bir şahsa ikraz etmiş olduğu meblağ mukabilinde ribh,
ilzam etmemiş ise, o şahıstan bilâhare ribh = faİ2 namile bir şey İsteyemez. Hattâ bir mütevelli, vakfın parasından ribh,  ilzam etmeksizin ikraz
etmiş olduğu meblağ için de müstakrizden ribh namına bir şey almaya kadir olamaz. Ali Efendi.
402  - : Müdayene, hususunda kitabet ve işhad mendubdur.
Şöyle ki; bir müddet için yapılan bir borç, bir kâtibi adil tarafından yazılmalıdır. Ve ehemmiyetlice bir şey ise ona laâkal ile kimseyi şahit de
tutmalıdır. Bu kitabet ve ishad, ammei fukahaya güre mendubdur. Kur'an-ı mübinin bu husustaki emri vücub için değil, nedb içindir, bu bir emr-i
ihtiyatîdir, memduhdur. Fakat bir kısım fukahaya göre bir borcu yazı ile tes-bit etmek vacibdir. Atâ, ibn-i Nahaî, ibn-i Güreye, Muhammed ibni
Ceriri taberî bu cümledendir.
«(Malikîlere göre de karz, esasen mendubdur. Fakat bazan vâcib olur. ihtiyacından helak olacak bir kimseyi bu ihtiyaçtan kurtarmak için yapılacak
karz = ödüne verme gibi. Bazen de mekruh olur. Malında şüphe bulunan veya alacağı parayı haram yere sarf edeceğinden korkulan bir şahsa
yapılacak karz gibi. Bazan da haram olur. Bir cariyeyi kendisine nikâhı helâl olan bir kimseye ikraz gibi ki şeddi zeria' bakımından bu ikraz,' caiz
olmaz.
Malikîlere göre karz, mekilâtta, mevzunatta sahih olduğu gibi uruzda, hayvanatta da sahih olur. Fakat hanede, bostanda, nefis cevherde, maden
topraklarında sahih olmaz.
Malikîlere göre karz yoliyle olan bir borcu, kendisine müsavi veya ken dişinden vasfen efdal ve ayni cinsten madud bir şey ile Ödemek caizdir. Bu
borcun müddeti hulul etmiş ise -diğer taraf razı olunca - kadren veya vasfen ekal olan ile ödemek de caizdir. Fakat adeden ekal olan böyle bir borcu
adeden ziyade olan ile ödemek caiz değildir.
Meselâ: adeden alınıp verilmesi mütearef olan on mecidiye borç yerine on bir mecidiye verilemez.
Kezalik: veznen ekal olan "bir borcu, zamanı hulul etmiş olsun olmasın, kendisinden veznen zaid olan ile ödemek caiz'değildir.
Meselâ: yüz dirhem ağırlığındaki bir miktar gümüş borç yerine ynv. dirhem ağırlığındaki bir gümüş verilemez. Meğer ki ziyadeiik pek cüz'î olsun.
Kezalik: bir kimse, zimmetinde meselâ; bir sene müddetle bin dirhem alacağı olduğu bir şahıs ile an ikrarın peşin sekiz yüz kuruş üzerine sulh olsa
bu caiz olmaz. Çünkü müddet İçin iki yüz kuruş verilmiş olur. Halbuki eceller müddetler mukabilinde itiyaz caiz değildir.
Malikîlere göre nukuda ait iki deyn arasında takas İcrası caizdir. Şöyle ki; iki kimseden her biri diğerine karşı karzdan veya mebi1 esmanından
veya biri karzdan, diğeri mebi' veya icare bedelinden veya başka bir şeyden .dolayı medyun bulunsa bakılır. Eğer bunların borçları vezn veya adet
itibarile. ve sıfat, yani; altın ve gümüş gibi nev'îyet itibarile müttehid bu Umursa bu takas sahih olur. Bu iki borcun tediye zamanlan ister hulul
etmiş olsun ve ister olmasın.
Bu borçlar sıfaten muhteiif oldukları, meselâ: Nevileri muhtelif olup biri altın diğeri gümüş, olsa veya nevileri müttehid olduğu halde biri cey-yid,
diğeri redi bulunsa bakılır. Eğer her iki borcun tediye zamanı hulul etmiş ise takas yine caiz olur. Fakat tediye zamanları hulûî etmemiş veya
birininki hulul ettiği halde diğerininki hulul eylememiş olsa bu takas caiz olmaz. Çünkü, bu bir sarf muamelesi olur. Sarfın sıhhatinde ise her iki
bedelin makbuz olması lâzımdır. Şerhi Kebir. "Şerhi Muhammedi Hirşi.
imam Malike göre karzda tecil muteberdir. Çünkü o, mecliste kabzı iktiza etmeyen bir semen, bir ücret mahiyetindedir. Mebsutı Serehasi.
Şafiîlere göre ikraz; bedelini reddetmek üzere bir şeyi bir kimseye temlik etmektir. Bu, satış gibi icab ve kabul ile mün'akit olur. Ve kabulür icaba
muvafakati lâzım gelir. Binaenaleyh mukriz meselâ: «Bin kuruş ikraz ettim» dediği halde mustakriz beş yüz "kuruş kabul etse sahih olmaz.
Kendisinde selem carî olan her şeyde ikraz muamelesi de carî olabilir. Ancak bir şahsa nikâhı helâl olacak bir cariyeyi ikraz caiz değildir.
Karzda kefalet ve rehin caridir. Binaenaleyh mukriz,. mustakrizden kefil veya rehin alabilir. Bu suretle alacak tahtı temine alınmış olur.
Medyun, kabz ile karz aldığı şeye malik olur. Diğer bir kavle göre onda mülkü izale edecek bir tasarrufta bulunmadıkça ona malik olmuş olmaz.
Maamafih o şey müslakrızın mülkünde bulundukça mukriz bunu ondan ay nen istirdat edebilir. Esah olan budur. Çünkü mukriz, o şeyin telefi
takdirinde bedelini ister, artık mevcud olan aynım evlâ bittank isteyebilir.
Mustakriz de bunu mukrize istesin istemesin red edebilir.
Mukrize nef'i celbedecek bir ikraz muamelesi haramdır. Meselâ: Mukriz, redi bir para yerine ceyyid bir para vermek şartile ikrazda bulunsa
sahih olmaz.
Kezalik: mukriz, bir müddet müeccel olmak şartile ikrazda bulunabi lir. Eğer bu tecüden dolayı mukriz için bir faide, sahih bir maksat melhuz
değilse ikraz, sahih olur. Tecil şartına bakılmaz. Fakat mukriz için zengin olan mustakriz vasıtasile malını muhafaza eitirmek gibi bir sahih garaz bu
İunsa esah olan kavle göre bu ikraz ukdi fâsid olur. Çüukü bunda mukrt/ için cerri menfaat vardır. Tuhfetülmuhtae.
(Hanbelilere güre de karz, bir malı onunla intifa' edip bedelini red edecek kimseye irtifaken - istifadesi için vermektir. Satılması sahih olun her şeyin
borç verilmesi de sahihtir. Bundan rakikier müstesnadır. Bunlar erkek olsunlar, olmasınlar kimseye borç verilemez.
Mukriz teberrua' ehil olmalı, borç verilecek mal da mikdaren ve vasfen malûm bulunmalıdır.
Karz akdi, kabul ile tamam, kabz ile lâzım olur. Artık mukriz bunu istirdat hakkına malik olamaz, kendisi için filhal bedel sabit olur. Çünkü mukriz
kendi rızasiyle ondaki hakkı mülkünü bir akdi lâzım İle izale etmiştir. Meğer ki müstakrizin iflâsına hükmedilsin. O zaman elinde mevcut olan
ödüne malı mukriz istirdat edebilir.
Mukriz, alacağını tecile mecbur değildir. Fakat tecil etmiş ise bu bir -vaad mahiyetinde bulunur. Artık lâyık olan buna vefa etmektir. Fakat bazı
fukah'aya göre bir deyn, karz olsun olmasın, tecil edilince ona riayet lâzım olur. Çünkü = müminler, yaptıkları şartlara riayetkardırlar.) Hadisi
şerifinin umumiyesi bunu gösterir.
İstikraz edilen şey, kitap, libas gibi uruzdan mütekavvim bir şey ise bunun vakti kabzmdaki kıymetini mukrize vermek lâzım gelir. Buğday ve dir
hem gibi mekilâttan veya mevzunattan olunca da mislini vermek icabeder.)
(Hanbeliîere göre suların da keyl - ölçmek ile ikrazı sahihtir. Hattâ îmam Ahmetten rivayet olunduğuna göre bir kavm arasında müşterek olan bir su
menbaındaki nöbetleri ödüne vermek caizdir. Elverir ki o menbalar-daki su niahdud, ne kadar çıktığı malûm bulunsun.
Meselâ: bir kimse diğer iki şahıs ile müştereken mutasarrıf oldukları bir menbadaki Çarşanba gününe ait nöbetini, arazisini sulamak üzere bu ık:



şahıstan birine ikraz, o şahıs da kendisine ait Cuma nöbetini buna mukabil o kimseye itâ etse sahih olur. Çünkü karz verilen suyun mislini red
mümkün bulunmuştur. Fakat böyle bir menbadan her gün ne kadar'su çıktığı bilinmezse bu ödüne verme kerahatten hali olmaz.
Menafiin karzı sahih değildir. Çünkü bu, mahud değildir. Maamafih ba z\ zâtlara göre caizdir, iki insanın biribirine birer gün çalışmaları gibi ve iki
insanın  birbiri hanesinde  birer  müddet   oturmaları  gibi.
Mukriz, müstakrize hitaben: «Eğer ben ölürsem sendeki aiacağım sana helâl olsun» dese bu, bir vasiyet olarak sahih olur. Fakat «Eğer sen ölür sen
sendeki alacağım sana helâldir» dese sahih olmaz. Çünkü bu, şarta muallak bir ibradır, ibranın şartı ise muallâk değil, müneccez olmaktır.
Mukriz için menfaati celbeden her.haramdır. Müstakrizin mukrizi hane sinde meccanen veya az bir ücretle oturtması veya ona hayvanını ariyet
vermesi, veya aldığı şeyden daha hayırlısını tediye etmesi gibi. Fakat müs takriz, bir şart've teamül olmaksızın mehaza iyiliğe karşı bir iyilik olmak
üze re borcunu daha hayırlı, daha ziyade bir halde Ödese caiz olur.
Müstakriz, borcunu mukrize her hangi beldede olursa olsun Ödemek isteyince niukrizin kabulü lâzım gelir. Çünkü bunda mukrize bir zarar yoktur.
Meğer ki vereceği yerde emniyet bulunmasın, veya borç ahnan şeyin nakli masrafa muhtaç bulunsun. Neylülmearib.  Keşşafülkına1)
Zahirîlere göre karz muamelesi, eşyai ribeviyyenin hepsinde vesair temellük edilmesi ve mülkten çıkarılması caiz olan şeylerde caridir. Bunla rın
hiçbirine riba dahil olmaz. Bir vecih müstesna ki, o da ikraz edilen şeyden ekseri veya ek,alli veya ecvedi veya ednayı iştirat etmektir. Böyle bir
iştirat, eşyai ribeviyye hakkında ribadir, sair eşya hakkında da kitabullâh-ta bulunmayan bir şart olduğu için batıldır. Karzın müeccel olup olmamasj
caizdir. Fakat mukrizin bu ecele riayeti lâzım gelmez. Bu zimmette hâldir, sahibi bunu ne vakit isterse mukrizden alabilir. İmam Malike göre ise
mus takriz, ikraz ettiği şey ile intifa edebileceği kadar bir müddet geçmedikçe mukriz, bu şeyi isteyip alamaz. Bir kimsenin bir şahıs yanında karz,
beyi, selem cihetinden veya herhangi bir cihetten bir miktar altın veya gümüş, veya sair ribevi eşyadan ve saireden bir malı bulunsa, bu müeccel
olsun, olmasın, o kimse için bu malın yerine başka bir mal almak asiâ helâl olmaz. Bunu almak, merdud, mefsuh bir muameledir. Bunda gasb

hükmü cereyan eder. Elmuhaİla.) 
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Ribaya Dair Bazı Meseleler:
 
403 - : «iki malın birbirile mübadelesinde bir taraftan ivaza mukabil olmaksızın verilen fazla miktar bir ribadır. Bir muavaza ve mübadelede meşru'
miktarı mütecaviz olan fazlalığa riba denildiği gibi «lyne» de denilir
Med ile «Riba» nema bulup artmak ve yüksek yere çıkmak manasınadır. Irba1 da bir şeyi' nemalandırmak, arttırmak demektir.
Meselâ:  bir kimse on mıskal ağırlığında bulunan bir altını on buçuk miskal ağırlığındaki bir altınla peşin veya veresiye olarak mübadele etse riba
bulunmuş, olur.
404  - ; Ribâ şer'an haram olup iki kısma ayrılır.  Biri -îlliba i fazi» dır ki, mevzunat veya mekilât kabilinden olan şeyleri kendi cinslerile peşin
olarak mütefazılan mübadele etmektir. Ağırlıkları müsavi iki altını iki buçuk altına veya iki altın ile şu kadar kuruşa fühal satıp tekabuzda bulunmak
gibi.
Kezalik: Bir .kile buğdayı bir buçuk kile buğday ile peşin satıp kabzetmek gibi.
Diğeri, «Ribâ-i nesîe» dir ki, ya bir cinsten iki şeyin birini diğeri mukabilinde veresiye olarak satmaktır. Veya başka başka cinslerden olup vez-nî,
keylî veya ziraî veya adedî olmak hususunda müttehid bulunan iki şey den birini diğeri mukabilinde veresiye olarak mübadele etmektir ki,
miktarları müsavi olsa da yine caiz olmaz.
Meselâ: on dirhem gümüşü, on dirhem veya on bir dirhem veya dokuz dirhem gümüş mukabilinde veresiye olarak satmak -Bir riba-i nesîe- ola
cağından caiz değildir.
Kezalik: iki kile buğdayı bir veya iki veya üç kile buğday mukabilinde veresiye olarak satmak caiz olmadığı gibi iki kile buğdayı bir veya iki ve ya
üç kile arpa mukabilinde veresiye olarak satmak da caiz olmaz.
Kezalik: bir metre Şam kumaşını, yine aynı cinsten bir veya iki metre Şam kumaşı veya başka cinsten, meselâ: o kadar Bursa kumaşı mukabilinde
veresiye olarak satmak da caiz değildir.
Kezalik: yüz yumurtayı, yüz veya yüz yirmi yumurta mukabilinde veresiye satmak da bu kabildendir.
405 - :  Ribayi fazlın hümetindeki illet,  cins ile kadrdır.  Yani:   vezni-yatta vezn, keyliyata keyldir. Rİbâ-i nesîe'nin İlleti de yalnız cins, ve yal nız
kadrdir.         .                              '                              ,                           .
Binaenaleyh cinsleri ve miktarları müttehid şeylerde ribayı fazl çere yan ettiği gibi yalnız cinsleri veya yalnız vezni, keylî, ziraî veya adedi olmak
itibarile miktarları müttehid olan şeylerde de ribâi nesîe cereyan eder.
Meselâ bir altın aynı vezinde bir altın ile veya bir kile buğday, bir kile buğday ile potjin olarak satılsa bunda ribâ bulunmuş olmaz. Kezalik bir altın
şu kadar gümüş para ile veya bir kile buğday bir veya iki kile arpa ile peşin olarak satılsa yine riba bulunmuş olmaz. Fakat bir altın bir altın ile şu
kadar kuruş mukabilinde veya bir kile buğday, bir buçuk kile buğday veya bir kile buğday ile şu kadar kuruş mukabilinde satılsa cinsleri müttehid
Şeyler arasında fazlalık bulunmuş olacağından ribâyı fazl tahakkuk etmiş olur.
Kezalik: Bir altın bir altın ile veya bir dirhem gümüşü bir dirhem gümüş ile, veya bir kile buğday bir kile arpa ile veya btş metre kumaş, beş metre
kumaş ile veya on beş adet yumurta yine on beş aded yumurta ile veresiye olarak satılsa ribâyı nesîe vücude gelmiş olur. Bu miktarlar mü-tefavit
olduğu takdirde de ribâ-i nesîe tahakkuk eder. Bir faiz mukabilinde yapılan istikraz muamelesi de bu kabildendir.
406 - : Ribâ-i fazl, mezruatta ve adediyyatta cereyanetmez. Binaena leyh şu kadar metre kumaş, ondan ziyade kumaş ile veya §u kadar yumurta
ondan ziyade yumurta ile peşin olarak mübadele edilebilir
Bir de ribâ-i fazl, iki üç avuç buğday gibi, bir iki elma veya ayva gibi cüz'iyatta cari olmaz. Hattâ yarım sa'dan noksan olan miktara itibar olunmaz..
Ribâmn tahakkuku için' mi'ayi şer'inin bulunması lâzımdır. Bu cüz'i yat ise mi'yari şer'ı haricindedir.
407 - : Resulü Ekrem Sallallahu Aleyhi Vesellem Efendimiz tarafından vezni olduğu bildirilmiş olan şeyler ebediyyen veznidirler. Ve keyli olduğu
bildirilmiş çeyier de daima keylîdirler. Velevkİ bilâhare nâs, bunları başka türlü alıp versinler. Hakkında nâs bulunmayan, asrı saadette vezni mi,
keylî mi olduğu bilinmeyen şeyler hakkında ise nâsm örfü mu tederdir. imamı Âzam i'e îmam Muhammed'in kavilleri böyledir, imanı Ebu Yusufa



göre her hangi bir şeyin, vezni veya keylî sayılması için o zamanın örfüne bakılır.
Binaenaleyh mevzunattan olan bir şey keyl ile ve bil'akis mekilâttan bulunan bir şey vezn ile peşin olarak satılsa bunların haddizatında müsavi
oldukları bilinmedikçe- bu satış caiz olmaz. Velevki bu vezn ve keyl itibarilc müsavi olsunlar.
408 - :  Ribevî malların ceyyidile redisi hükümde müsavidirler.
Binaenaleyh âlâ bir buğday âdi bir buğday mukabilinde peşin olarak satılsa yine biri birine keylce müsavi olmaları lâzım gelir.
Kezalik: altın ile altın ve .gümüş ile gümüş satıldığı takdirde de cevde-te, sanata itibar olunamaz, bunlar için ayrıca bir kıymet takdir edilmez. Şu
kadar var ki, meselâ; beyaz ceyyid bir gümüş, siyah ve miktarı ziyade bir gümüş ile mübadele edilip de beyaz gümüşde biraz altın veya bakır ve ya
uruz bulunsa bu mübadele helâl olur. Çünkü bu takdirde siyah gümüşten beyaz gümüşe veznen müsavi bir miktar; tekabül eder. Siyah gümüşün
zaid miktarı da beyaz gümüşteki zaid şeylere karşılık bulunur. Bu cihetle akdi mübadelede cevaz ciheti fesad cihetine tercih edilmiş olur.
«{Inıam Şafiîye göre bu mübadele yine caiz değildir. Çünkü ona göre semen ile müsemmen arasındaki inkisam, kıymet itibariledir. Bu takdirde
siyah gümüşten beyaz gümüşe kendisinden ziyade isabet etmiş olur. Meb-sut-ı Serehsî.)
409 - : Altın ile gümüş daima veznidirler. Maamafih bunların kendi lerine mahsus bir vezniyeti vardır. Bunların vezni daima kendilerine mahsus
bir mikyas ve mi'yar ile tayin edilir. Artık bunlar ile sair veznîler arasında veznen ittihad mevcud sayılmaz. Bu cihetle bir nakid pafa mukabilinde,
meselâ: bir miskal altın veya bir. dirhem gümüş mukabilinde kendilerinden veznen fa2İa olan bir mal, peşin veya veresiye olarak alınabilir-
410 - : Demir, bakır, kireç gibi vezniyattan olan gayri mat'um şeyler-de kendi cinslerile peşin oiarak mütefazılan veya veresiye olarak mütesavı yen
veya mütefazılan satılsa riba tahakkuk eder.
411 - :  Buğday, arpa, hurma, tuz daima keylîdirler. Bu gibi mekilât tan olduğu bilinen bir şey, para mukabilinde veznen satılsa bey'i caiz olur.
Kezalik: Vezni olup semen kabilinden bulunmayan bir şey de para ile keylen satılsa yine caiz olur.
Kezalik; buğdayı ekmek ile ve ekmeği buğday ile, ekmeği un ile, unu ekmek ile mütesaviyen ve mütefazılan peşin olarak satmak caizdir. Bunlu rı
biri biri mukabilinde veresiye olarak satmak, miftabih olan kavle göre caizdir. Hindiyye.
412 - : Aralarında cinsen ittihad olmıyan şeyleri biri binle peşin ota rak mütefazılan satmak caiz olduğu gibi aralarında ne cinsen ve nede kad ren -
Yani: vezni, keylî, zer'î ve adedi olmak itibariîe- ittihad bulunmayan şeyleri de biri biri mukabilinde istenildiği veçhile peşin veya veresiye olarak
satmak caizdir.
Meselâ: on miskal altını kırk miskal'ağırlığındaki bir gümüş ile peşin olarak mübadele caiz olduğu :gibi bir miskal altın mukabilinde şu kadar ku
maşı veya şu kadar altın veya kumaş veya buğday mukabilinde muayyen bir arsayı veya-haneyi veya bir hayvanı peşin veya veresiye olarak satın
almak da caizdir.
«(.Malikîlere göre altın ile gümüşteki ziyadeliğin tahnmine illet, bunlardaki nakdiyet ve semenîyeltir- Taama gelince; bunun hürmetindeki illet,
riba-i fazl ile ribai nesie'ye göre değişir. Şöyle ki: Riba-i fazlda illeti tah-rim, bir kerre taamın kendi başına taayyüşü temine elverişli olması, ya,ni;
bir insanın yalnız bununla yaşayabümesidir. Sonra da o taamın iddihare örfen salih bulunmasıdır, işte bu kabil matu'matta riba cereyan eder.
Riba-i nesîe'ye gelince; bunda da illeti tanrım, mücerred matu'miyettir Bir şey tedavi veçhile olmaksızın âdemi için taam olmaya salih bulundu mu
onda riba-î nesîe cereyan eder. iddihare elverişli olsun olmasın.)
(Şafiîlere göre de ribanın illeti, semeniyet ile matu'miyettir. Yani: ga-İib ahvale nazaran insanların taamlarına mahsus şeylerden bulunmaktır.
Semenin, yani: altın ile gümüşün madrup olup olmaması müsavidir- Meskukâttan olan altın ve gümüşde riba cereyan edeceği gibi bunlardan
yapılmış şeylerde de cereyan eder. Semen ve nıatum olmayan şeylerde ise riba cereyan etmez.)
(Hanbelîlere göre de ribanın tahrimine illet vezn ve keyldir. Bu husus ta matum ile gayri matum az ile çok müsavidir. Binaenaleyh en az miktar altın
veya gümüşte riba bulunabileceği gibi iki üç avuç miktarı buğday ve ya arpa arasında da bulunabilir. Ceviz, yumurta, hıyar,     karpuz,  kavun.
Portakal gibi adediyyatta ise riba cari değildir.)
 (Zahirîlere göre riba, yalnız bey'ide, selemde ve karzda caridir. Bey i ile selemdeki riba yalnız buğday, arpa, hurma, tuz ile altın ve gümüşten ibaret
olan altı şeyde cereyan eder. Karzdaki riba ise her şeye şâmildir. Şöyle ki: bîr şeyi ikraz helâl olmaz ki onun mukabilinde o cinsten veya.
başkasından daha çok veya daha az bir şey mukrıza red edilsin- Belki ik raz edilen şeyin nevinden ve miktarından tam mislini red etmek lâzım ge
lir. Çünkü karz, yalnız ayni neviler arasında cari olur, fazla, noksanı riba bulunur. Riba ise ekber-i kebairdendir. Eşyai ribeviyyeden her biri, kendi
nevile müsavi ve peşin olarak mübadele edilebilir. Ziyadesile veya veresi ye olarak mübadele edilemez. Velevki aralarında nefaset itibarile fark bu
lunsun. Meselâ: bir kile buğday, yine bir kile buğday mukabilinde peşin olarak satılabilir. Bunlardan birinin kabzı velev tarfetülayn teahhur etser
riba vücude gelir, ebediyyen mefsuh olur, gasb hükmünde bulunur. Fakat eşyai ribeviyyeden her nevi diğer nevi mukabilinde peşin olmak şartile
istenildiği vech üzere toptan veya vezn ile satmak caizdir. Birinin diğerinden fazla bulunması zarar vermez- Meselâ altını gümüş ile, buğdayı arpa
ile yeden biyedin ~ peşin olarak satmak caizdir. Velevki aralarında veznen fazlalık bulunsun. Fakat, buğdayı, arpayı, hurmayı veya tuzu altın veya
gümüş ile peşin veya veresiye olarak satmak caizdir. Bunlarda veznen müsavat aranmaz. Çünkü bunların ibahası hakkında nas varid olmuştur. Bir
altın, gümüş ile veya başka bir şey ile mahlut, memzuc bulunsa bunu veznen o miktar veya ondan ziyade veya noksan bir altın ile satmak helâl
olmaz. Meğer ki altını tahlis edilsin.
Gümüşü gümüş ile satmak hususunda da hükm böyledir.
Kezalik: Bir atın, gümüşten başka bir §ey ile beraber veya o şey ılu mahlut bulunsa bunu gümüş ile peşin olarak satmak caizdir, veresiye sat mak
caiz. değildir.                        .
Kezalik: bir gümüş altından başka bir şey ile beraber veya mahlut bu lunsa bunu altın ile peşin olarak satmak caizdir- Veresiye satmak caiz değildir.
Şâir eşyai ribeviyyede de bu hükm caridir. Meselâ: buğdayı hurma ile beraber arpa mukabilinde peşin olarak satmak caizdir, veresiye caiz değildir.
Çünkü bir hadisi şerif de: - Bu ribevi sınıflar muhtelif olunca bunları peşin olmak üzere dilediğiniz veçhile satınız) buyurulmuştur.
Dinarlar, dirhemler megşûş olunca bunların biribirile mübadeesinde veznen müsavat aranmaz. Meselâ mağşuş olduğu zahir olan iki dirhemi yine
mağşuş olduğu beliren bir altın ile satın almak caizdir. Elverir ki akit, altındaki karışık bakırın gümüşe, gümüşteki bakırın da altına karşılık olmak
üzere yapılsın.
Riba, iki yabancı kimse arasında cari olabileceği gibi köle ile seyyidi arasında da cari olur. Çünkü köle de mala malik olabilir, lîbn-i Ömer de buna
kaildir- Ibn-i Abbasa göre köle ile seyyidi arasında riba cari olmaz Zira köle mala malik olamaz. -imamı Azam, imam Şafiî, Süfyan-i Sevrİ de buna



kaildirler. Müslim ile zimmi, müslim İle harbî iki zimmi arasında da riba cari olur. Elmuhallâ.) 
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Riban1n  Hürmetindeki   Hükm I   Şer'iyye :
 
413 - :  Riba haramdır, kebairden maduddur. Hatta bütün cdyan-ı ilâ hiyyede haram bulunmuştur. Bunun hürmeti, Dini islâmda  Kur'an i'e, ha dis
ile, icma'ı ümmet ile, kıyası fukaha ile sabit bulunmaktadır. Şüphe yok ki bir dini ilâhînin haram kıldığı her şeyde bir takım mahzrular vardır, bu
haram kılınan şeyden kaçınmakta da bir çok faideler mevcuddur. Binaenaleyh ribada da bir kısım mahzurlar vardır, bundan dolayıdır ki haram
kılınmıştır.
Ribanın haram kılınmasındaki hikem-i şeriyyeye Fahri Razinin tefsiri-kebirinde ve sair tefsirlerde ve kütübı fıkhıyemizde işaret olunmuştur, bunları
hulasaten kaydedeceğiz. Şöyle ki:
(î) : Riba, başkasının malını i'vazsiz olarak almayı iktiza eder. Meşe la: bir kimse, bin kuruşunu, bin yüz kuruş ile peşin veya veresiye olarak
mübadelede bulunsa yüz kuruşu, karşılıksız olarak alınmış olur. Halbuki insanların mallan muhteremdir, ihtiyaçlarını temine vesiledir. Nitekim bir
hadisi şerifte («-.jî.^S^jL-iVlJUÎ*^ - İnsanın maiının hürmeti kanının hürmeti gibidir.) buyurulmuştur. Artık bu malı böyle i'vazsiz almak muvafık
olamaz.
Evet., denilebilir ki: bir malın meselâ şu kadar paranın bir müddet başkasının zimmetinde durması, o ziyade için bir i'vazdır- Medyun bu nıücl det
içinde o para ile ticaret ederek istifadede bulunabilir. Madem ki med yun, bundan müstefid olabiliyor, artık bunun mukabilinde dayine resülmal den
fazla bir şey vermesi çok görülmemelidir.
Buna cevaben deniliyor ki: .Bu söylenilen istifade mevhumdur. Bazar hâsıl olur, bazan hâsıl olmaz. Fakat fazla verilecek para müteyakkandır. Artık
bu müteyakkan malı mevhum bir menfaat uğrunda feda etmek zarardan hâli olamaz, iki bedel arasında teadd-'-'ü temin kabil değildir.
Filhakika medyunlardan, müstakrizlerden bir çokları kâr değil zarar etmektedirler. Çok kere bu yüzden bir kısım malları ellerinden çıkmakta iır.
Terhin edilen nice akarların vesair maların elden çıktığı görülmektedir. Vakıa kâr edenleri de vardır. Fakat hükm. ekseriyete göredir.
(2) : Riba ile uğraşmak, bir çok insanları ziraatle, ticaretle, sanatl > ı§tigalden menetmektedir." Çünkü ellerinde bulunan bir miktar serveti, rı ba
suretile tenmiye ederek başkalarının kazancıntian geçinmekte, kendılcn ^ı ticaret gibi, hırfet gibi şeyler uğraşmaktan müstağni görmektedirler, iîu
ise memleketin ümranına, cemiyetin iktisadî, hakikî    menfaatlerine muha liftir.
(3) : Riba, nâs arasında lütuf ve ihsan, muavenet vazifelerinin inkitaı na sebep olur. Çünkü riba haram olunca mutekit zevat,    muhtaç olanlara karzı
hasen suretile ^muavenette bulunurlar. Fukal riba tecviz edilecek olsa herkes elindeki paraları karz suretüe tenmiye etmek hevesine düşer, mu
rabahacılık çoğalır, bunun neticesinde de cemiyet hayatında rnuavenat, mu-vasat münkati olur.
(4) :  Ekseri mukrizler zengin, müstakrizler de fakir bulunurlar.  Eğer riba muamelesi tecviz edilse zenginler, zayıf olan fakirlerden fazla mal elde
ederler, onların zararlarına olarak mal kazanmış olurlar. Bu hal ise rah meti ilâhiye bakımından caiz olamaz.
(5) :  Riba voliyle zengin olanlara âmmenin nazarları    teveccüh eder, . kendilerine husumette bulunanlar çoğalır, bir kısım fakirlerin taam ve teş-
niine bir takım tamakârîarın suikasdına hedef olabilirler   Bu hal ise öyle bir tarik ile elde edilen servetin zevaline sebebiyet verebilir.
(6) : Ribanın hürmeti hakkındaki emri dinî, bir emri teabbüdidir. Bizim bu emri âliye riayet etmemiz, diyanetimizin muktezasıdır. Velevkİ bu emir
deki hikmetleri tamamen bilmiş olmayalım.
Filhakika, evamiri ilâhiyyedeki hikmetleri bizim tamamen bilmemiz icab etmez.  Tekâlifi  ilâhiyedeki bütün  hikmetlere  halk,   İnfiazı     nazar
edemez. Şari'ı mübiin ki bir hakîm-i zigândır.  Elbette onua her teklifinde  bir çok hikmetler vardır. Bizim vazifemiz ise onun emirlerine,
nehiylorine İtaat, vr inkiyadda bulunmaktan ibarettir.  Maamafih Hak Taalâ  Hazretleri ribanın bir kısım mazarratlarını lisanı kur'an ile beyan
buyurmuştur- Ribaya nıüb telâ olanlar, ya dünyada veya âhirette bir fakr ve ihtiyaca    giriftar ola caklardır. Bunlar, nûranî bir rehber olan akıldan
mahrum bir halde ba'&o lunacaklardır. Rızayı ilâhi için yapılan ihsanlar, verilen sadakalar ise dün yada da âhirette de feyiz ve berekete yeşile
olacaktır. Nitekim Kur'anı mü binde:    (ouv^.^.J'OJ^^r   = Allahu Taaiâ ribayi mahveder, sadakaları tenmiye buyurur) b uyur ulm ustur.
(7) : Ribadan kendini muhafaza edenler, zahiren bir mahrumiyete kat lanmış görülebilir. Fakat bunlar, nefslerinih harisâne temayüllerine
mukavemet ederek bubabdaki emri ilâhiye imtisal ettiklerinden dolayı birer mü cahid sayılırlar, şüphe yok ki bunun mükâfatına da nail olurlar.
Velhasıl: ribanın azı da çoğu da* sarahati kur'aniye ile.haramdır. Bun dan Jturtulug için çare riba yoliyle yapılmış bir muamelede resülmalden zaid
olan kısmı, az olsun, çok olsun medyuna terketmektir. Ribadan tövbe ancak bu suretle makbul olur. Nitekim = Eğer mü'minler iseniz ribadan baki
kalanı terk ediniz) nazmı kur'ânîsi bu haki katı açıkça beyan etmektedir-
Binaenaleyh kazançiçin me§ru' yollar, çareler vardır. O veçhile ha.e ket edilmesi ferdi ve içtimaî refahiyete ve saadete vesiledir- Bu hususu daima

nazarda tutmak lâzımdır. 
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Selem'e Dair  Bazı  Meseleler  :
 
414 - : Peşin bir para veya sair bir mal ile veresiye bir mal almaktan İbaret olan selem dahi sair beyiler gibi icab ve kabul ile    mün'akit olur, bunda
selem tâbiri kullanıldığı gibi bey'i tâbiri de kullanılabilir.
Meselâ: Rabbüsselem denilen müşteri, müslemün ileyh denilen bayia «Tarlasını su vermekle husule gelen bir buğdaydan yüz kilesi için falan vakit
falan yerde teslim etmek üzere on bin kuruş selem verdim» deyip bayi de bu veçhile kabul etse aralarında selem muamelesi mün'akit olur. Bu halde
böyle müeccel olarak satılan buğday, müslemün fm. peşin verilmesi lâzım gelen on bin kuruş da resülmaii selem olmuş olur.
Selem, haddizatında madumu satmak kabilindendir. Bu cihetle kıyasa muhaliftir. Fakat nâsıu ihtiyacına mebni kitab ile sünnet ile, icma' Üc meşru'
bulunmuştur.
415 - : Selemin hükmü, mülkiyetin hüsulüdir- Şöyle ki: Selem akd edilince rabbüsselem, müslemün fihe müeccelen malik olacağı gibi müslemü»
İleyh de re'silmale derhal malik olur. Maamafih müslemün ilen kabzetme dikçe re'silmalde,   rabbüsselem  de kabzetmedikçe  müsiemün  fih'de
bey'i. şirket,  tevliye,  murabaha gibi bir suretle tasarrufta     bulunamaz.  Reddü! muhtar.



416  - :  Bir selem muamelesinin sahih olması için bir    takım şartltu1 vardır. Şöyle ki:
(1) :  Semenin yani re'sülmalin cinsi, nevi, vasfı ve miktarı muayyen bulunmalıdır.
(2) : Re'suİmal, nukud kabilinden olsun olmasın meclisi akidde müsle mün ileyhe teslim edilmemelidir.
(3) : Altın ve gümüş müstesna olmak üzere sair resümal ile müslemün fih, aralarında ribâyı nesîe cereyan edecek şeylerden olmamalıdır.
Meselâ: Şu kadar muayyen ve peşin para mukabilinde şu kadar vere siye buğday satın alınamaz.
(4) : Müslemün fîh olan mebiin cinsi, meselâ: buğday veya pirinç ve-,ya hurma olduğu malûm olmalıdır.
(5) : Mebiin nevi, meselâ; yağmur ile veya soky ile hâsıl olduğu tayın edilmelidir-                                                                     
(6) : Mebiin sıfatı, meselâ : âlâ, edna, veya evsat olduğu teyin bulunmalıdır.
(7) :   Mebiin vezn, keyl,  aded veya zira1 itibarile miktarı     muayyen bulunmalıdır.
(8) : Mebi, müeccel olup onun teslim edileceği zaman ve mekân tayın edilmelidir. Teslim edilecek mekânı tayin imameyne göre şart değildir.
Teslim mekanı tayin edilmemiş olunca teslim için mekânı akd, taayyün eL-miş olur. Çünkü orası mevzii iltizamda*. Misk ve kâfur gibi hamel ve
meu net külfeti olmayan şeylerde mekânı teslimi tayin bılittifak şart değildir.
(9) :  Müslemün fih olan mebi, tayin ile taayyün eden şeylerden olma lıdır. Binaenaleyh dirhemlerde, dinarlarda selem caiz olmaz.
(10) :   Mebi'  mevzunattan,  mekilâttan,  zeriyattan veya  adediyyatı  mu tekaribeden olmalıdır- Binaenaleyh rakiklerde selem cereyan etmez, çünkü
bunlar akıl ve ahlâk itibarile muhtelif bulunurlar. Kezalik:  hayvanatta ve onların ba§,  paça gibi etrafında selem carî  olmaz.     Çünkü  bunlar ihtilâf
ederler.
(11) :  Müslemün fih, makdürüttahsil olmalıdır.     Müddet içinde bazen bulunup bazan bulunmayan şeyler hakkında selem    akdedilemez.  Mebsut,
Hindiyye. Dürrümuhtar.
417 - ; Yukarıdaki meseleden de anlaşıldığı üzere sıhhati selemin be kasında semenin akit meclisinde teslimi şarttır. Binaenaleyh akitler kab'.el-
fceslim, biri diğerinin gözünden gaib olmak suretile ayrıürsa selem akdi bo zulmuş olur. Çünkü selem, müecceli muaccel ile satmaktır  Bu ise
resilma Un meclisi akitde verilmesüe olur.
418 - :  Selem,  ancak miktarını,  meselâ:   kilesini  veya veznini ve sı falını, meselâ:  âlâ, veya edna olduğunu tayin etmek kabil olan şeylerde sahih
olur. Bununla beraber müslemün fihin akdi selemden ecelein nihayetine kadar olan müddet içinde pazarlarda misli mevcut olmalıdır.
419 - : Selem, hayvanatta cari olmadığı gibi karpuz, kabak gibi kıye miyyatta    d.a carî    olmaz.    Meğer ki    karpuz,    kabak    gibi    adediyyat,
adetlerinden başka bir suretle de, meselâ tül ve arzlarını beyan etmek gibi bir veehle de tarif ve tavsif edilsinler .Zeyleî. Molla Miskin.
Bir de taze ve tuzlanmış balıklar hakkında selem muamelesi yapılabi Ur. Bu balıklar hakkında selem akdi, veznen ve. nev'an yapılır- Adeden
yapılamaz. Çünkü cüsseleri mütefavittir. Küçük balıklar hakkında ise selem muamelesi, nevilerini de beyan etmek şartile veznen yapılabileceği
gibi keylen deyapılabilir. Müftabih olan kavle göre sairetler hakkında da selem, sahihtir. Nizaa,. müeddi olmayacak surette miktarı vesair evsafı ma
lûm olan yeşil sebzelerde de selem, sahih olur. Maamafih hayvanlar veya keylî, vezni olmayan şeyler resülmali selem olabilirler. Çünkü Resilmal,
muaccel olacağından bunların derha tayini kabidir. Mebsut. Dürrümuhtar-Reddimuhtar.
420 - :  Mekilâtın miktarı keyl ile,  mevzunatın miktarı vezn İle, mez ruatın miktarı zira' ile tayin olunur. Maamafih mekilâtın miktarı vezn ile de ve
mevzunatın miktarı keyl ile de tayin edilebilir. Meselâ şu neviden yüz kıyye buğday için şu kadar kuruş selem verilmesi caizdir.
421 - :  Adediyyatı mütekaribenin miktarım tayin, sayı ile olduğu gibi keyl ile veya vezn ile de olabilir. Meselâ: kâğıt hakkında selem, şu kadar top
diye adet ile caiz olduğu gibi şu kadar kilo diye vezn ile de caiz olur.
422 - :  Tuğla, kerpiç, gibi    adediyyatta selem, sahih    olabilmek için buniarın kahbları muayyen olmak lâzımdır. Bu kalıbların malûmiyeti bun
ların tül, arz ve umkunun zirai âmmeye nisbetile husule gelir. Meğer ki bu kaîıblar belde ahalisince başka suretle de muayyen bulunsun.
423 - : Bez, çuha, kumaş gibi zeıiyatın tülü, rikkati ve neden mamûî ve nerenin işi olduğu tâyin olunmak" lâzımdır. Bezr iplikten dokunmuş olduğu
takdirde vezninin de beyanı lâzımdır.
424 - : Selemde mebi, deyn kabilinden olduğu cihetle kendisinde hıyarı rü'yet cari olmadığı gibi hıyan şart da cari oîmaz.
Binaenaleyh selemin hıyarı şarttan âri olması lâzımdır. Şu kadar var ki müslemün fih, meşrut olan evsafı haiz olmayınca rebbüsselem, onu kabule
mecbur olmaz.
425 - :  Müslemün fih hakkında havale ve kefalet caizdir. Havale su relinde müslemün ileyh, beri olur. Rebbüsselem, havaleyi kabul edene mü
racaat edır. Kefalet suretinde ise müslemün iieh, beri oîmaz, Rebbüsselerr.
(dilerse kefile ve dikerse müslemün ileyhe müracaat eder.
Rebbüsselem de resilmali müslemün ileyhe teslim etmek üzere bir vekil tayin veya bunu başkasına havale edebilir. Elverir ki meclisi - akd da‐
ğılmadan bu mal müslemün ileyhe teslim olunsun. Meclis teslimden evvel dağılırsa kefalet, havale ve selem, batıl olur.
426 - :  Selemde ikale caizdir.  Müddet hulul etmiş olsun olmasın, ve resilmal, müslemün ileyhin elinde kaim bulunsun bulunmasın. Bu halde
bakılır : Resilmal, tâyin ile taayyün etmeyen altın :veya gümüşten İbaret ise kaim olsun olmasın mislini rebbüsseleme red etmek icab eder.
Resülmal, ayan kabilinden olup mevcud bulunmuş ise aynen reddi iktiza eder. Müs-tehlek ise, misliyyattan olunca mislini, kıyemiyyattan olunca-
kıymetini red etmek lâzım gelir.
Kezalik: Rabbüsselem, müslemün fihi kabzettikten sonra ikalede bu lunsa  müslemün fihi mevcud ise müslemün ileyhe iade etmesi icab eder.
Seleni hakkında yapılan ikalede resülmali hemen ikale meclisinde kab zetmek bu ikaîenîn sıhhati için şart değildir. Bunda ittifak vardır- Hindiyye.
427 - :  Seiemdeki ecelin  =  tayin edilen müddetin bir aydan az olmaması lâzımdır, imam Muhammede göre müddet, bundan kısa olursa selem,
caiz olmaz. Fakat bir kavle göre bu ecelin en kısa miktarı üç gündür. Di-fcer bir kavle göre de bu hususta örfe bakılır.    Eddürrülmuhtar. Reddül-
muhtar.
428 - : Müslemün ileyhin vefatile ecel batıl olup müslemün fih derhal terikesinden istifa olunur.  Fakat rabb üs Selemin vefatile ecel batıl olmaz.
Hindiyye.                                                       
429 - : iki taraf ecelin miktarında ihtilâf ey leşe, meselâ: Rabbüssc lem, «ecel bir aydır» deyip müslemün ileyh de «iki aydır» dese bakılır, her
hangisi beyyine ikame ederse kabul olunur, İkisi de beyyine ikame ederse müslemün ileyhin beyyinesi tercih olunur. Çünkü hakkında ziyadeı
müsbit-tir. Hiç biri beyyine ikame edemezse söz, maaiyemin rabbüsselemind'r. Çünkü ziyadei münkirdir. Mebsut.



430 - :  İki taraf, ecelin geçip geçmediğinde ihtilâf etseler, söz maal yemin,  müslemün üeyhindir.  Çünkü  müslemün  fîhi  taleb  zamanının  hu!û-
liinü münkirdir. Her ikisi de beyyine ikame    edecek olsa yine müslemün iJeyhin beyyinesi tercih olunur. Zira bu beyyine, ecelin ziyadeliğini
müsbit tir- Dür. Red.
431 - :  îki taraf, müslemün finin     cinsinde veya miktarında     ihtilâf edip beyyineleri bulunmasa tehalüfde bulunurlar. İmam Ebu Yusufta'n bir
kav!e göre evvelâ müslemün ileyh, diğer bir kavle göre de evvelâ rabbiis-selem yemin eder. Bu tehalüfden sonra arzu ederlerse hâkim, akdi selemin
feshine hükmeder, Hindiyye.
432 - ; Tayin ile taayyün etmeyen bir resülmalin cinsinde ihtilâf olun &a, meselâ rabbüsselem, bunun şu kadar gümüş para olduğunu, müsiemün
iîeyh de.şu kadar altın akçe olduğunu iddia etse bakılır: Eğer beyyineleri var ise sahih olan kavle nazaran müslemün ileyhin beyyinesine göre hükra-
olunur. Beyyinleri yoksa kıyasa nazaran aralarında     tehalüf cari olmaz, Rabbüsseİemin sözü muteber olur. Fakat istihsan bakımından her ikisi de
tahlif olunur.
433 - : İki taraf, müslemün fihin teslim edileceği mekânda ihtilâf edip beyyineleri bulunmasa İmamı Azama göre aralarında tehalüf cereyan et mez.
Söz, müslemün ileyhin olur- ılmameyne göre ise tehalüfte bulunurlar. Hindiyye.
«(Malikîîere göre de selem, bir bey'î muameîesidir ki bunda resülmal takdim, müsemmen = mebi ise bir ecele kadar tehir olunur. Bu ecelin en az
müddeti on beş gündür. Çünkü pazarlarda ekseri fiyatların bu müddet içinde ihtilâf edecekleri zan olunur,
Resülmalin teslimi, şart edilsin edilmesin üç gün kadar tehir edilebilir. Resülmal, hayvan olursa şart edilmeksizin üç günden ziyade de tehir
edilebilir, velevki selemin zamanı hulul etsin. Teslimi üç gün müehhar olan bir resülmal, hükmen makbuz demektir. Çünkü bir şey, kendisine karib
olan şeyin hükmünü alır*
Resülmal, muayyen bir menfaat olabilir. Bir hanenin muayyen bir müddet süknası veya bir hayvanın muayyen bir müddet rükûbu mukabilinde şu
kadar veresiye buğday alınması gibi.
Müslemün fîhin muayyen müddet hululünde alelekser bulunur olması şarttır. Yoksa akdi selemden itibaren ecelin hululüne kadar bulunur olma
sı §art değildir.
Vasıfları mümkün olmayan, veya mahiyetlerine göre garazlar ihtilâf eden şeylerde selem cari olmaz, maden toprakları, arsalar, haneier gibi. Meselâ:
arsalar, haneler maksat itibarile tebeddül eder. Bunların vasıfla' rmı zikretmek kâfi gelmez, kendilerini tayin etmek iktiza eder. Bu takdirde ise
selem, muayyen bir şey hakkında aktedilmiş olur- Halbuki selemin şartlarından biri de müslemün fihin akit zamanında hariçte muayyen surette
mevcud olmayıp zimmete taallûk etmiş bulunmasıdır.
Rakiklerde, hayvanatta, müslemün fih olabilirler. Ancak bunların nevilerini, ceyadet ve redaletlerini beyandan başka yağlarını, erkek mi, dişi mi
olduklarını, ve semiz olup olmadıkları beyan da şarttır.
Selemde hıyarı şart caizdir. Rabbüsselem, veya müslemün iîey veya hariçten başkası muhayyer kılınabilir. Şu şart ile'ki: Bu muhayyerlik müddeti
üç günden ziyade olmamalıdır. Ve bu müddet içinde reüslmal, müslemün ilfeyhe verilmiş bulunamahdır. Çünkü verilmiş bulunsa selem tamam
olmuş olur. Sonra muhayyerlik istimal edilerek selem fesh edilse bir deynf diğer bir deyn mukabilinde fesh edilmiş olur- Bu ise sahih değildir. Şerhi
kebîr. Şerhi Muhammed Hırsı.)
(Şafiîlere göre selem, zimmete sabit, ve mevsuf bulunan bir şeyi selem veya selef İâfzıyle satmaktır. Resülmalİ mecliste kabzetmek şarttır. Resul
mal, menfaat de olabilir.  Bu menfaatin mahallini meclisi akitde kabz, o menfaati kabz yerine kaim olur.
Selemde müslemün fihin müeccel olması esas olduğu gibi hallolması da sahihtir. Elverirki hini akitte mevcut bulunsun.
Müslemün fih, evvelce mevcud iken ecelin hululü zamanında her nasıt sa münkati olup bulunmaz bir hale gelse azher olan kavle göre akdi selem,
münfesih olmaz- Rabbüsselem aletterahi muhayyer olur. Dilerse selemi fesh eder, dilerse müslemün fihin bulunacağı zamana kadar sabreyler.
Müslemün fihin zimmete taallûk eden bir deyn mahiyetinde olması Azimdir. Yoksa meydanda mevcud malı, meselâ bir libası selem tarikile atmak
sahih olmaz. Azher olan bununla beyi'de mün'akit olmuş, olmaz.
Müslemün fihin kendi cinsinden ve nevinden baş.kasile istibdali caiz de ğildir. Bir kavle göre nev'inin gayrisile istibdali caizdir. Nitekim nevide
müttehid, vasıfta muhtelif oldukları takdirde de istibdalleri caiz olur.
Selemde teslim mahallini tayin şart değildir. Bu mahal, tayin edilme miş olunca teslim için akd mahalli örfen taayyün etmiş olur. Meğer ki akdi
selem, teslime sahih olmayan bir yerde*,, meselâ denizde yürüyen sefine içerisinde veya müslemün fihin nakli için masrafa muhtaç olacak bir
yerde yapılmış olsun. O takdirde teslim mahallini tayin şart olmuş olur.
Müslemün ileyh, müslemün fîhi muayyen müddetten evvel götürüp teslim etmek isteyince rabbüsselem, müslemün fini sahih bir garaza mebni
kabulden imtina edebilir. Müslemünu fih olan hayvanın nafakasından kaçınmak, veya müslemün fihin zaman itibarile bir tehlikeye, bir gasbe
uğrama sından korkmak gibi.
Fakat bu imtina', rabbüsselemce böyle sahih bîr maksada müstenid o! mayıp bilâkis müslemün ileyhce sahih bir garaza istinad ederse kabul,
mecburi olur. Rehini fekketmek, kefilin zimmetini beri kılmak, veya müs lemüıı fihin inkitaından korkmak gibi.
Selemde ecelen bir olması lâzımdır. Müteaddit olursa akit, fâsid olur. Meselâ: müslemün fin bulunursa bir ay sonra, izhar edilemezse iki ay son-rs
verilmek üzere selem aktedilse bu akit, fâsid olmuş olur.
Bir akit ile yapılan bir selemde eceller müteaddit olsa bakılır: Şöyle ki :
Meselâ:: bir kimse bir şahsa hitaben : «Şu peşin iki bin kuruş, mukabilinde onkilesini şu bir ay sonra, on kilesini de daha bir ay sonra vermek üzere
senden şöyle yirmi kile buğday satın aldım» deyip o şahıs da kabul etse başkalarına göre selem caiz olur. Fakat imam Şafiîye göre caiz
olmaz.Çünkü eceller, mütefavit olduğundan iki bin kuruttan her on kile buğdaya ait semenin miktarı meçhul bulunmuş olur.
Fakat bu meblağdan her on kileye no kadar ait oîduğu tasrih edilirse se'cm, imam Şafiîye göre caiz olur-
Altın ile attın, gümüg ile gümüşü, altın i\e gümü:} ve gümüş ile aUsn arasında selem, caiz değildir. Fakat altın veya gümüş ile sair mevzunat ve
mekilât arasında selem caizdir. Bunlar gerek mekülât Ve mer.rubrltaıı o'sunlar ve gerek olmasınlar. Kitabülüm. Tuhfetülmuhlac.)
(Henbelîlere göre de selem, bey'i ve şırası caiz olan her şey hakkında cari ve selom, bey'i gibi iâfz'ardan birile münakit olur. Şu kadar var ki. akit
zamanında emsali madum olan bir çey hakkında selem muamelesi ya pı!amaz.
£!u muameleye selem denilmesi, resülmalir. müslemün lehe mecliste teslim edilmesinden dolayıdır. Selef denilmesi de resülmalin müslemün fi-he



lakdim edilmesi itibariledir.
Altın ve gümüş gibi halis esman hakkında da" selem muamelesi yapıla bilir. Şu kadar var ki bu takdirde riba bulunmamak için resülmalin esman
kabilinden olmaması icabeder.
Müslemün fih, ecelin hululü zamanında galiben mevcud olacak şeylerden olmalıdır. Akid zamanında ister mevcut olsun ister olmasın. Kış mev
siminde yaş üzüm ve hurma üzerine yapılacak selem gibi.
Vasıflarını inzibat altına almak kabil olmayan ;eylerde selem cari olmaz. Binaenaleyh sebzelerde, hayvanat başlarında, paçalarında, derileriı.-de,
ceviz, yumurta, rümman gibi cüsseleri muhtelif adediyyatta miktarları muhtelif kafalarda selem cari değildir-
Zimmette sabit olmayıp hariçte mevcut, muayyen bir şeyde, meselâ: muayyen bir hane, sabit bir ağaç hakkında selem cari olmaz. Çünkü bunların
filhal satılmaları da kabildir, seleme hacet yoktur.
Resülmal, müslemün ileyhin zimmetindeki bir alacak oiamaz. Meselâ: bir kimse, medyununun zimmetindeki şu kadar kuruş alacağı mukabilinde
onunla bîr mal üzerine selem muamelesi yapamaz. Çünkü bu, deyni deyn mukabilinde satmak demektir ki caiz değildir.
Müslemün fihi, kablelkabz başkasına hibe caiz olmadığı gibi ne müs ie;nün lehe ve ne de başkasına satmak da caiz değildir.
Müslemün fih ile havale de caiz değildir- Çünkü bu havale, müslernün fiti ile kabtelkabz nıuavyza demektir. Binaenaleyh bey'i gibi caiz değildir.
iki taraf, resaimaim kabz edilip edilmediğinde ihtilâf etseler, söz, ma-alyemin müslemün lehindir. Çünkü kabzı münkirdir. Bilâkis müslemün fihin
teslim edilip edilmediğinde ihtilâf etseler, söz yeminüe rabbüsselemm ulur. Çünkü  teslimi münkirdir.  Neylüîmearib. Kessarülktııa1)
(Zahiriye mezhebine göre selem, bey'i değildir- Çünkü buna Resulü Ekrem Hazretleri selem, teslif veya selef tesmiye etmiştir. Bu gibi diyanet-ta
tesmiye hakki ise Resulünün lisanile Hak Taalâ Hazretlerine aittir.
Mahaz:; beyi, her temellük' edilen şeyde caizdir. Selem ise yalnız me kilât ile mevzunatta caizdir. Hayvanlarda, mezruatta madudatta ve saire-de -
caiz değildir.
Dinarlar ve dirhem'er müslemün fih olabilirler, elverirki resülmal, muzdan bir :jey olsun, çünkü bunlar malûmülvezn şeylerdir. Bu cihetle bunlarda

da se'em helâldir. Elmuhala) 
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İstisnaa  Dair  Bazı   Meseleler   :
 
434 - : Bir kimse, sanat sahiplerinden birine «Benim için şu kadar kuruşa şöyle bir şey yap» deyip o da kabul etse aralarında istisna' sureUle bir
satış muamelesi münakit olur.
Meselâ: müşteri, kunduracıya ayağını göstererek, «Bana falan nevi sahtiyandan 5u kadar kuruşa bir çift kundura yap» deyip o da kabul else bir
istisna' muamelesi vücuda gelmiş olur.
Meselâ: müşteri, kunduracıya ayağını göstererek, «Bana falan nevi sahtiyandan şu kadar kurusa bir çift kundura yap» deyip o da kabul etse , bir
istisna' muamelesi vücuda gelmiş olur.     ı
Kezalik: bir kimse, uzunluğunu, enliliğini, vesair lâzım vasıflarım beyan ederek bir kayık yapmak üzere bir İmalâtçı ile pazarlık yapsa arala-nnda
istisna', mün'akit olur.
435 - : örf ve âdete nazaran kendisinde istisna1 cari olan her hangi bir şeyde istisna'  sahihtir.  Gerek müddet zikredilsin  ve  gerek  edilmesin Bu,
imameyne göredir- îmamı Azama göre bunda müddet zikredilirse selem olur, selem şaraitine tâbi bulunur.
Fakat istisnai hakkında teamül cari olmayan şeylerde müddet beyan olunursa bilitüfak selem olup onda selem şeraiti muteber olur.
Şayed bunda müddet beyan olunmazsa istisna',  bir akdi fâsidden iba ret olur. Sahih görülen kavi budur.
istisna1, esasen madumu bey'i kabilinden olduğu cihetle kıyasa  muha liftir. Fakat ihtiyacı nâsa mebni miiteamil olan şeylerde meşruiyeti sünnet İle,
icma' ile sabit olmuştur.
436 - : istisna', müddet tâyinle selem mahiyetini almadıkça ekseri fu-kahaya göre bir vaid mahiyetindedir. Bir akdi lâzım değildir- iki taraftan her
biri kablelamel bundan vaz geçebilir.
Kezalik: sânı, ameli vücuda gelirdik t en sonra, muştasına' göstermedik çe muhayyerdir, yaptığı şeyi başkasına satabilir. Müstasnı' de muhayyerdir,
bunu gördüğü zaman hıyarı rü'yet ile kabul etmeyebilir.
Fakat bir kavle göre sânı,  muhayyer  değildir.     Deruhte ettiği  amele mecburdur. Esah olan budur. Fakat imamı Azamdan rivayet edilip muh tar
bulunan diğer bir kavle güre ise sânî, için muhayyerlik vardır-
Bazı fukahaya göre ise istisna', münakit olduktan sonra iki  taraftan biri, diğerinin rızası olmadıkça pazarlıktan dönemez. Çünkü istisna1, bidu yeten
bir icare olarak mün'akit olur. Imtihaen de teslimin hemen az evvelinden itibaren bir bey'i mahiyetindedir. Yoksa bir vaadi    mücerretden ibaret
değildir. Aksi takdirde iki taraftan birinin mutazarrır olması melhuz dur. Fakat masnu' eğer tarife muvafık olmazsa müstasni muhayyerdir.
Bir de imam Ebu Yusuftan rivayet olduğuna göre muştasın' için hıyarı rü'yet ile muhayyerlik yoktur. Belki hıyarı ayb ve hıyarı vasıf ita
muhayyerlik vardır- Mecellede de istisnain bir akdi iâzım olduğu kabul edilmiştir. Reddülmuhtar. Hindiyye.
437 - :  Istisna'da masnuun matluba muvafık olacak  veçhile tarif ve tavsifi lâzımdır. Tâ ki ileride nizaa badi olmasın.
438 - :  Istisna'da sama' peşin para vermek lâzım değildir. Bu paranın tamamen veya kısmen müeccel olması caizdir.
439 - : Sânı' ile müstasnı', yapılan şeyin matluba muvafık olup olmadığında İhtilâf etseler, hiç birine yemin teveccüh etmez.
Kezalik: Sânı', bir şahsın bir şey hakkında istisna'da bulunduğunu id dia, o §ahıs da inkâr etse tahlif olunmaz. Bahri Raik.

440 - :   Şam'ın  veya müstasnûn  vefatile  istisna'     bâtıi olur.  Zeyeh' Ilamevi. 
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Müsaevme,  Murabaha, Tevüye Ve Vazia Suretile Satişlar :
 
441 - : Satış muameleleri, semenin    miktarı bakımından    müsaveme, murabaha, tevliye, vazia namile dört nev'e ayrılır. Söyle ki: bir kimsenin bir
maU kendisine kaça mal olduğunu söylemeksizin aza, çoğa satması bir müsavemedir. Bir malı kendisi kaça temellük etmiş ise  ondan ziyadesine



satması da bir murabahadır- Bir malı, kendisine kaça mal olmuş ise o miktar ile satması da bir tevliyedir. Bir malı kendisine mal olduğu miktardan
aşağıya satması da bir vazîadır. Bu dört nev'in dördü de caizdir.
442 - : Alış verişte en ziyade cari olan müsaveme nevidir. Çünkü bunda hata, yalan ihtimali azdır.
Meselâ: bir kimse, kendisine yüz liraya mal olan bir şeyi müşterisine karşı bu yüz liradan bahsetmeksizin, «Ben bu malı yüz şu kadar liraya
satıyorum» dese müsaveme yoliyle satışta bulunmuş olur.
443 - : Murabaha yoliyle satış (Ja> meşru'dur.    Elverir ki güzel hesap edilsin, istikametten ayrılmasın-
Meselâ: bir kimse, kendisine on liraya mal olan bir şeyi satarken: «Bu mal bana on liraya mal olmuştur, bunu on iki liraya satıyorum» dese
murabaha yoliyle satış yapmak istemiş olur.
Şarii' hakim, bey'i ve şira'da nbhı nehiy etmemiş ve rıbh için bir mik tar tayin buyurmamıştır. Ticaretle meşgul olan herkes, bîr    kazanç elde etmek
ister. Elverir ki insan bu hususta insaftan ayrılmasın. Başkalarının ihtiyacından istifadeye    çalışmasın. Şeriatı islâmiye, ancak    aldatmaktan,
tedlisten, yanı: hiyleden, satılan şeyin aybını    gizlemekten, ve satılan şeyi
kendisinde buJunmıyan bir mergub vasıf ile tavsif    etmekten nehiy buyur muştur.
444 - ; Tevliye ve vazîa suretile alış veriş de meşrudur. Ancak bir fakirin malını onun ihtiyacından istifade ederek değerinden noksana olmaktan
sakınmalıdır- Bu mürüvvete münafidir.
Maamafih bir malın sahibine kaça mal olduğu çok kere güzelce tayin edilemez. Murabaha, tevliye ve>a vazîa tarikile satılması hataya, yalan
söylenmesine sebebiyet verebilir. Binaenaleyh bir malın müsaveme yoluyla satılması, ihtiyata daha uygun bulunmaktadır.
445 - : Murabaha, uruz kabilinden olan mebilerde cari olur. Altın ve gümüş arasında cari olamaz. Meselâ: bir kimse, iki yüzlük altınını altmış
gümüş liraya gümüş liraya satın olsa bunu altmış gümüş liradan fazlasına satamaz.
446 - : Murabaha da tevliye de ilk semenin misÜyatt'an olması şarttır, kıyemiyyattan olursa, meselâ:  bir elbisenin bedeli bir levha bulunursa
murabaha ve teviiye sahih    olmaz- Çünkü bu takdirde nbh    miktari meçhul olur.. Halbuki bunlarda rıbhm miktarı muayyen olmak lâzımdır.
Meğer ki semen, kıyemiyyattan olduğu halde buna müşteri evvelce temellük etmiş bulunsun. Bu takdirde bu kıyemî olan semen ile de murabaha
veya tevliye muamelesi yapılabilir.
Meselâ: bir kimse, bir haneyi bin lira ile bir arsa mukabilinde satın al mış, sonra bu arsayı bir şahsa satmış, daha sonra da o haneyi bin yüz lira ile o
arsa mukabilinde o şahsa satacak olsa bir murabaha muamelesi vü cuae gelmiş olur. Eldürrülmuhtar.
447 - :  Murabahada ve tevliyede rıbh, misliyyattan olacağı gibi kıye miyyattan malûm, muayyen bir şey de olabilir.
Meselâ: bir kimse, yüz liraya almış olduğu bir malı yüz lira ile muayyen bir libas mukabilinde murabaha tarikile satabilir.
448 - : Müteaddit kıyemî mallar, bir safka ile alınmış oldukları halde her birinin semenden hissesi tâyin edilmiş bulunsa bunlardan her biri,
kendisine mahsus semen üzerine muayyen bir miktar rıbh ilâ vesile murabba haten satılabilir. Meselâ: onar liraya alınan üç libastan her hangi birini
on bir liraya satmak caizdir. Yalnız îmam Muhammed, bunun cevazına kail olmamıştır.. Hindiyye.
449 - : Bir kimse, veresiye aldığı bir malı, veresiye aldığım söylemek sizin murabaha veya tevliye yoliyle satsa müşteri muttali olunca muhayyer
olur. Dilerse red eder ve dilerse deruhte ettiği semenin tamamile kabul eyler.
450 - : Murabahada bayiin yalanı, hıyaneti kendi ikrarile veya beyyi-ne ile veya beyyineden nüküiile sabit olsa müşteri muhayyer olur. Dilerse
mebii bayna red eder ve dilerse semenin tamamil kabul eyler, yoksa semeni tenzil edemez. Bu imam Azama gördeir. imam Ebu Yusufa göre tenzil
edebilir.
Meselâ: bir kimse, sekiz liraya aldığı bir şeyi «On liraya aldım* de yip bir lira kâr ile satsa da bilâhara müşteri buna muttali olsa iki lira asıl dan bir
ara da kârdan tenzil ederek o malı on liraya alır. Çünkü kâr, asıl semenin ikide biri nisbetindedir.
451 - :  Tevliyede bayün kizbi tebeyyün etse müşteri    ziyade miktarı tenzil edebilir. Buna îmamı Âzam da kaildir- Çünkü ziyade tenzil edilmez se
tevliye mahiyeti kalmaz. Murabaha ise böyle değildir. Zira onda fazla söylenilen miktar, tenzil edilmese de yine onun murabaha mahiyeti mahfuz
kalmıg olur. Eldürrümuhtar.  imam Muhammede göre ise müşteri  muhayyerdir, dilerse mebii semeni tamamile alır ve dilerse terk eder.  Mebsut.
452 - :  Bayiin hıyaneti, mebiin müşteri elinde telef olmasından sonra tebeyyün etmiş veya mebide redde mâni bir ayb hadis olsa, imamı Azam ile
imam Muhammedin meşhur kavline göre müfterinin muhayyerliği bu-kut eder- Semenin tamamını vermesi lâzım gelir. Hindiyye. îmam Ebu
Yusufa ve Ibni Ebi Leylâya göre ise hıyanet miktarüe bu miktara rıbhtan isabet eden hisse tenzil edilir. Müşteri muhayyer olmaz. Mebsutı Serahsî.
453 - ; Mebiin kendisinde veya kıymetinde ziyadeyi mucib olan masraf resülmale veya semen miktarına zam edilebilir. Mebiin boyatılması veya
ahar mekâna nakli masrafı gibi.
Kezalik: Mebiin dükkân ücreti veya maruf miktarda iaşesi masrafı, timar, İska, tamir, tathir ücretleri resülmale zam edilebilir.
Meselâ: bir kimse, bir hayvanı on liraya satın alıp iki lira da iaşesine sarfetse onu on iki liradan satarak ona göre rıbh alabilir.
Murabahada tablb ücreti, bayiin çalışma ücreti, ve kendi nefsine sarf ettiği nafaka bedeli, çoban ücret; ve başkasının teberruan vuku bulan hiz meti
nazara alınmaz- Bazı fukahaya göre resülmale veya semene zam edilip edilmiyecek şeyler hususunda tüccarın âdetleri nazara alınır.
Eldürrülmuhtar. Reddülmuhtar.
454 - : Bir kimse, bir malı hâsın aldanmıyacakları derecede fazla bir semen İle satın alınış olduğunu bilse bunu murabaha tarikile sutamaz. Meğerki
aldanmış olduğun müşteriye haber versin. Mebsut.
455 - : Bir kimse, bir malı meselâ: on liraya satın alıp on beş liraya başkasına sattıktan sonra tekrar on liraya satın alacak olsa bu kazanç oiüt beş
lirayı resülmalden tenzil etmedikçe o malı tekrar    murabaha suretile satamaz. Fakat tenzil ederek beş.  lira üzerinden    murabaha ile satabilir Bu,
imamı Azama göredir: Çünkü bey'i ve şira' sebebile o kimsenin kazan dığı beş lira kendisine kalmış, o mal kendisine âdeta beş liraya mal olmuştur.
Artık onu on liradan değil, beş liradan olarak murabaha yoliyle satabilir. Imameyne göre ise o malı tekrar on lira üzerinden murabaha ile sa tabilir.
Zira bu satış da bir müstakil satıştır. Sebeblerin ihtilâfı aynini ih tİIâfı menzilesindedir. O kimse bu mala yeni .bir §ira' il emalik olunca baş ka bir
mala malik olmuş gibi olur, artık onu dilediği gibi satabilir. Nitekim bir kimse bir mala esasen hibe, miras, veya vasiyet yoliyle malik olup da onu
sattıktan sonra satın alacak olsa, aldığı semen üzerine murabaha tarikile satabilir- Evvelki hale itibar olunmaz. Mebsut.
456 - :  Bir kimse, bir malı meselâ:   bin kuruşa satın alıp başkasına bin iki yüz kurusa murabaha tarikile sattığı halde ilk bayi, bin kuruşun bir
miktarını, bilfarz yüz kuruşunu tenzil etse de o kimsenin de bin iki yüz kuruştan yüzyirmi kuruş tenzil etmesi icap eder. Bu yirmi kuruş asıldan



olan yüz kuruş semene binnisbe icabet eden rıbhdır.
Bu mesele, imamı Âzam ile imameyne göredir. Çünkü semenin hat ve, tenzili, asıl ak'de iltihak eder. Akdi bey'i adetâ tenzilden sonra kalan semen
üzerine yapılmış olur.
Fakat imam Züfer ile imam Şafiîye göre ikinci müşteri hakkında bu tenzili yapmak icabetmez. Zira bu tenzil, birinci müşteri hakkında müstakil bir
hibedir ki ancak tesellüm ile tamam olur. Bunda ikinci müşterinin hakkı olamaz. Mebsut.
457 - : Bir kimsenin almış olduğu malda kendi fîlile değil, o malın kendi harcketile veya âfeti semaviyye ile bir ayb vücude gelse o malı, bu aybım
beyan etmeksizin semenin tamamı üzerine murabaha yoluyla satması caiz olur. Çünkü o kimse, bu malda bir tasarrufta bulunmamış, ondan bir şey
hapsetmemiştir. Bu adetâ Hatların tagayyürüne benzer. Fevr olan §ey ise bir vasfdır ki, mebia tâbidir. Bu vasıf için semenden bir' his se ifraz
edilemez. Çünkü semen, asla mukabildir. Asıl ise hâli üzere bakidir-
Fakat imam Züfere göre bu halde o matı aybım beyan etmeksizin mu rabaha suretüe satmak caiz değildir. Zira müşteri, onun ayıbsız alınmış
olduğunu bilse Öyle murabaha suretile alınmasını iltizam etmez.
imam Şafünin mezhebi de böyledir. Çünkü onun içtihadına göre evsafın da semenden hissesi vardır. Taayyüb ise sâfeü semaviyye ile veya sa ire ile
olsun müsavidir.
imam Muhammedden bir rivayete göre de bir malda hadis olan ayb eüz"İ bir §ey olup nûsın tegabününîl iktiza etmiyecek lU-rccede ise o malı, bu
aybım söylemeksizin murabaha yoluyla satmak caiz olur- Mebsut.
«(Malikileıe göre murabaha, hilafı evlâdır. Çünkü bunda bir çok şeyleri, meselâ;  semeni, mebiin masraflarını nazara almak, beyan etmek lâzımdır
ki bu, amme için çok kere müteazzir olur. Bey'in fesadına sebebi . yet verir.
Murabaha ile satılacak bir malda mevcud olup müşterinin kerih görerek rağbetinin azalacağını müstelzim olan her şeyi bayiin müşteriye haber
vermesi icabeder. Binaenaleyh satılacak malın aybım, Bayiin yamnda uzun bir müddet kalıp kalmadığını, bayiin o maîı veresiye alıp almadığını,
ai-mış ise müddetin ne kadar olduğunu, mebiin bir beldeye mensubiyet, kıymeti Üzerinde tesir edecek İse mensup olduğu beldeyi ve mebi' yavrulu
bir hayvan ise yavrusunun iştiradan evvel mi, sonra mı doğmuş olduğunu beyan etmek lâzımdır. Çünkü bu hallere göre mebi hakkındaki rağbet
artar veya eksilir. Müşteri aldanmış olmaz.
Murabahada bayi, mebiin semenim yalan yere fazla göstermiş olsa bakılır: Eğer bayi, bu zaid gösterilen semen ile ona isabet eden rıbhı tenzil
ederse bey'i lâzım olarak kalır- Tenzil etmezs müeşteri muhayyer olur, di lerse mebii red eder ve dilerse semeninin tamamile imsak eder, semenden
bir şey tenzil edemez. Şerhi Muhammedi Harası. Muhtasarı Halil.)
gafillere göre murabadada bir kerahet yoktur. Fakat müsaveme bundan evlâdır. Bir kimse, bir mah «Ben bunu §u kadar semen üe satın aldım»
deyip murabaha ile satacak olsa yalnız vermiş olduğu semen üzerinden murabaha yapabilir. Fakat «Bu mal bana şu kadara mal olmuştur» diye
murabaha yöliyle satacak olsa -Tellâl, bekçi, küeci, boyacı ücretleri gibi- is-tirbah için maksud olan masrafları da verdiği semen ile beraber nazara
alarak mecmuu üzerinden murabaha yapabilir.
Murabahada bayiin kizbi zahir olsa müşteri, asıl semenden zaid olan miktar ile onun mukabilindeki rıbhı İskata müstahık olur- Bayi, bir galet eseri
olarak kendisine mal olduğu miktarı yanlış söylemiş olduğunu iddia etse bu ziyadeye müstehı£ olmaz. Ancak müşteri kendisini tasdik ederse bayi,
akdi imza üe fesh hususunda muhayyer olur. Müşleri, tekzib eder, bayi de «defterime baktım, semenin fazla olduğunu gördüm, yanlış söylemişim»
gibi muhteme bir vech beyan eylerse bayiin beyyinesi dinlenir, bununla vakıa iddia ettiği ziyade sabit olmaz. Fakat yine muhayyer olur.. Dilerse
bey'i fesh edebilir. Minhac. Mezahibüerbaa.)
(Hanbelilere göre murabahada, ve tevliyede, bayiin semene ait kizbi zahir olsa müşteri semenden fazla söylenmiş olan miktarı ve bu miktara isabet
eden rıbhı tenzil edebilir- Mütebakisinde beyi, lâzım olur. Artık müşterini» muhuyyerliği kalmaz. Bayi, «Bun semenin miktarımla galat etmişim,
yanlış söylemişim» diye iddia ederse yeminle tasdik olunur. Bu halde müşteri, muhayyerdir, dilerse mebii red eder ve dilerse bayiin iddia ettiği
ziyadeyi verir. Fakat diğer bir kavle göre bayiin bu iddiası beyyinesiz kabul edilmez. Meğer ki bayi, doğru sözlü bir insan olmakla maruf bulunsun.

Mezahibierbaa.) 
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İhtikâra Dair Bazı Meseleler:
 
458 - :  Taam kabilinden olan şeyleri veya herhangi bir şeyi kaht ve gala zuhuruna intizaren    satmaktan kaçınmak bir ihtikâr     muamelesidir..
Şöyle ki, nâsın muhtaç oldukları erzaka dair şeyleri veya sair eşyayı bir tacirin satın alıp fiyatlarının    yükselmesine veya kaht vukuuna intizaren
satmaktan imtina etmesi, bir ihtikârekr- Bbye hareket eden şahsa muhtekir denir. Buna «Hıker  =  Madrabaz da denilir. «Hükre»    madrabazlıktır.
Ağır pahaya çıksm diye hapsedilen mala da «HakL'r ve mahkûr» denilir.
459 - :  ihtikâr, imamı Muhammede göre ancak taamda, yani:   nâsın . ve hayvanatın yiyecekleri şeylerde cari olur. Çünkü ihtikâr hususunda mü-
Itarei1 bir hapis ve tevkif nazara alınmıştır. Bu ise tuanı kabilinden olan Şeylerin bir müddet hapsedilmesüe husule gelir, imam Ebu Yusufa göro
*se ihtikâr, satılmaması âmmeye muzir olan her şeyde cereyan eder- Zira ihtikârın keı-ahatinde müessir' ulun cihet, âmme hakkındaki zarardır. Bu
zarar ise yalnız taamda değil, sair şeylerin hapsi takdirinde de vücuda gelebilir. Bahriraik.
460 - :   îhtikâr, satılacak şeyleri  uzunca  bir  müddet hapsedip satma
rnakla tahakkuk eder. Şöyle ki;  Bu müddet, bir kavle göre kırk gecedir. Çünkü bir hadisi şerifte- Satılık bir taamı kırk gece saklayıp satmayan
kimse, AUahtan beridir, Allahu Taalâ da ondan beridir) buy ur ulustur. Diğer bir kavle göre de bu müddet, lâu kal bir aydır. Bundan aşağısı az
sayılır, intikâr vücuda gelmiş olmaz-
461 - : Bir tacirin bir beldeye yakın, o beldenin Cinasından madud olan yerlerden satın almaş, olduğu şeyleri ahalisinin zararına olarak hapis ile o
beldede satmaması, muhtar olan kavle göre bir ihtikar olacağından mekruhtur. Fakat bir beldeden veya civarından satın alman şeyleri orada sat-
nıayıp saklamak, eğer o belde ahalisine muzır değilse bunda bir beis yoktur. Hindiyye. Bahr.
462 - : Bir tacir, uzak bir beldeden satın aldığı şeyleri kendi beldesine getirip saklasa bununla muhtekir sayılmayabilir. İmamı Âzamin kavii bu
veçhiledir- Çünkü böyle uzak yerlerden eşya ve erzak cebine mecbur de fildir- -Bu faaliyete meydan verilmezse daha ziyade buhranı iktisadî yüz
gösterebilir- Fakat efdal oian, nâsın ihtiyacı ziyade olduğu takdirde kendi hacetinden fazla ulam satmaktır-. Hattâ İmam Ebu Yusufa göre bu su



rette de ihtikâr vücuda gelmiş olur. Hindiyye. Bahr.
463 - : Bir beldeye hariçten gelen satılık erzak ve eşyayı bir takını kimselerin şehir haricinde karşılayarak daha şehre gelmeden satın almn lan, eğer
şehir ahalisine mu2İr ise mekruhtur, muzır değilse mekruh de ğÜdir. Şu kadar var ki, hariçten gelen ticaret kafilesi aldatılmamalıdır, kendilerine o
maların şehirdeki fiatları hakkında yanlış malûmat verilmemelidir.
464  - : Bir kimse için kendi arazisinin mahsulâtını satmayıp hapis etmek mekruh değildir. Çünkü bu mahsulât, kendisinin halis hakkıdır- Buna
âmmenin hakkı taallûk etmez. Bir kimse, kendi arazisini dilerse ekmeyebilir. Bahr.
465 - : ihtikârın dünyevî ve uhrevî olan hükümleri, mahiyetine, dere efesine, sahibinin niyetine göre tebeddül eder. Şöyle ki: ihtikâr esasen mez'
mumdur. Şahsî menfaat mülâhazasiîe nâsı mutazarrır    eden bir kimsenin bu hareketi pek az bir müddet devam etse de yine uhrevî mes'ûliyete se
bep olur.
Bir kısım eşyayı mücerred gala için, yani fiyatlarının yükselmesi ni yetile hapsetmek, günahtır, kerih bir harekettir. Bunları kant vukuuna in tizar
edilmek suretile hapsetmek İse daha günahtır, daha kerih bir hare
kettir.
Mahaza bir kısım ihtikârlar, haramdır: yiyilecek şeyleri bir beldede ticaret için satın alıp nâsın ihtiyacı bulunduğu halde hapsederek o belde de
satmamak gibi. Bir kısım ihtikârlar da mekruhdur. Başka yerlerden sa tın alınarak şehre getirilen yiyilecek şeyleri fiyatlarının yükselmesine inıı-
zaren hapsedip satmamak gibi. Bu, imam Ebu Yusufa göredir, imam Mu hammede göre herhangi sahadan bir beldeye ticaret mallarının gelmesi mu
teamil ise o saha o beldenin finası = çevresi menzilesindedir. Binaenaleyh oradan cetbediien taam hakkındaki ihtikâr, haramdır. Bu, ihtikârın sur.
derecesi demektir-  Bahriraik.
Aşağıdaki meşeler de ihtikârın dünyevi  hükümlerim göstermektedir.
465 - :   Velİyyülernir  veya  salâhiyettar oları hâkim,     intikâv  yapıldığı kendisine arzedilince muhtekirlere 'karşı alelacele ceza  vermeğe veya
mal tarım cebren sattırmaya kıyam etmemelidir. Belki muhtekirlere evvelâ Öğüı vererek ihtikârdan vaz geçmelerini ihtaretmeüdir. Buna rağmen
muhtekir ler yine ihtikârda devam ederlerse bu ihtikârı terk edinceye kadar onları hapis ve münasip göreceği veçhile tazir eylemelidir. Tâ ki nasa
zarar ver meleri mümteni' olsun. Bahr.
466 - : Tacirler, y ey ilecek, şeyleri satmaktan kaçınsalar, İmamı Azama göre veliyyülemr veya hâkim, bunları cebren satamaz. Çünkü âkil, bn-liğ
hür olan kimseler hacr edilemezler- îmameyne göre ise satabilir. Zira bu gibi kimselerin hacrleri  ledelliktiza caizdir.
Hattâ deniliyor ki, ihtikâr vukuunda be!de ahilisiniu helakinden korku lursa veliyyülemr, muhtekirleri ellerindeki mallan Tntmnyn mecbur eder.
Muhtekirlere: «Bu mallan nâsın sattığı bir bedel i'e veya nâsnı tegabünü ~-aldanışları cari olan biraz fazla bir bedel ile satınız» diye emreder. Butı^
rağmen bir muhtekir, elindeki yeyilecek şeyleri satmaktan imtina ederse ve îiyyülemr veya hâkim, bunları elinden alıp muhtekir 'namına satabilir.
Çünkü bu halde zararı hâs'ile zararı âm işüma etmiş olur. Artık zarnn âi:iı def için zararı hâs iltizam olunur.
Bu mesele de bir kavle nazaran ihtilâf, diğer bir kavle uyaran âa iı tifak vardır. Hindiyye. Bahriraik-
467 - :   Veiiyyülemrin  tes'trde  bulunmaması,     yani:   eşyaya  narh  vazetmemesi, eşyanın fiyatlarını tayin ve tesbit eylememeli  bir o;.ustır. Kuv
da icnıa* vardır. Nitekim bir hadisi şerifte:   -t-l.!- ^U'^-Ii .«ivV.^-V ) ( Jjijı buyunalmustur. Yani:   Eşyaya, erzaka  nai'h     vazetmeyiniz. Çünkü
narh vazeden,  dürüp yayan' =   ucuzluğu pahalılığı  vücude  getiren,  mahlu kunu merzuk buyuran ancak Allah Taalâdır.
Filhakika Hak Taalâ Hazretlerinin her işte hikmeti vardır- Eşyanın ti yatları bazan yükselir, bazan alçalır. Ticaret hayatına daima müdahü'e edilmesi
muvafık olamaz. Hattâ deniliyor ki: semen, satıcının hakkıdır, bu nu takdir etmek kendisine aittir. Artık bunun hakına taarruz etmek veiiyyül emre
lâyık olmaz. Meğer ki erzak tacirleri, vaki olan nush ve tenbihe ve.?. men bunları haddinden aşırı bir fiyat ile satmaya  devam edip duısunlar.
ve'iyyiiemr de müslümanlarm hukukunu sıyanet için narh vaz'etmekten başka bir çare bulamasın. O takdirde rey ve basire terbabüe bilmüşaveve
narh vaz'edebilir, bunda bir be'is yoktur. Fetavayi Hanİyye. Bahriraık-
468 - :  Bir kimse, elindeki malı veliyyülemr    tarafından tâyin edilen '   fiyat ile satınca, bey'İ sahih olur. Çünkü veliyyülemr canibinden o mahn fi
yatı takdir edilmiştir. Yoksa o inalı satmak için kendisine cebir edilmemiştir. Binaenaleyh bu satış muamelesinde kendisi mükreh değildir. Şu kadar
var ki bir ceza korkusüe o malı istemeyerek bu fiyat ile satmakta ise o mah ondan bu fiyat ile almak müşteriye helâl olmaz. Müşteri o mah
sahibinin rızasile almayı temin etmelidir. Bahriraik.
469 - : İhtikârdan kaçınmak bir vazifedir. îhtikâr    âmmenin zararına müteveccih bir zulm olduğundan asla doğru görülemez. Din-i islâmda meç ru"
bîr ticaret ne kadar memduh ise gayri    meşru bir ticaret de o kadar mezmumdur. Emin, doğru sözlü, çalışkan bir tacir, takdire sezadır. Nitekim bir
hadisi şerifde = Sözü, muamelesi doğru olan tacir, kıyamet günü arşın gölgesi altındadır.) Çünkü    nâşın ihtiyacını tehvine, rahatını temine
çalışmıştır. Diğer bir hadisi şerif de bir kimse yeyilecek şeyleri celbedip günün piyasasına göre satsa onu tasadduk etmiş gibi olur.) buyurulmuştur.
Bil'akis yalancı, muhteris, şahsî menfaati uğrunda başkalarını mutazarrır etmekten çekinmeyen bir tacir de nefrete lâyıktır. Nitekim bir hadisi
nebevide = ihtikârı ancak günahkâr kimse yaparV buyurulmuştur. Diğer bir hadisi şeriftede: = Bir kimse kırk gün madrabazlıkta bulunsa, sonra da
bunu tasadduü etse bu sadakası, o madrabazlığına kefaret olamaz) diye va-rid olmuştur.
îmam Ali Hazretleri de Her kim kırk gün nâsın erzakına ait şeyler hakkında madrabazlık yapsa kalbi kapkara kesilir) buyurmuştur.
İhyauü'uiûmda deniliyor ki: «yenilecek şeyler hakkındaki ihtikâr, nâsın zararlarına bais olmasa bile kerehatten hâli değildir. Çünkü bunda meba-dii
zırare, yani, fiyatların yükselmesine intizar vardır. Bu intizar ise ayn-i zırare, nâsa zararın yetişmesine intizar gibi memnudur»
Velhasıl: insan daima meşru' bir dairede hareket etmelidir. Meşru' bir kazanca kanaatte bulunmalıdır, âmmenin menfaatine hizmeti bir gaye

bilmelidir. Hayırlı, devamlı menfaatler/ancak bu sayede temin edilir. 
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Bey'i   Bilvefa  Hakkında Bazı   Meseleler  :
 
470 - : Bey'i bilevfa, caizdir. Şöyle ki: Bir kimse, bir malı semenini red edince geri vermek üzere şu kadar peşin kuruşa veya şu kadar meblâğ borcu
mukabidinde bir şahsa satacak olsa aralarında bir beyi büvefa vücuda gelmiş olur.
Beyi bilvefada bai, semeni = uhdesindeki borcu müşteriye tamamen red ile mebii istirdat edebileceği gibi müşteri de dilediği zaman mebii red üe



semeni bayiden istirdat edebilir. Çünkü beyi bilvefada rehin hükmü caridir. Bir müddet tayin edilmiş olsa da buna riayet lâzım değildir- Medyun ne
zaman borcunu Öderse rehini istihlâs edebilir. Dain de rehini red ede rek alacağını talep edebilir.
471 - : Beyi bilvefa, ribadan tevakki ve borcu tevsik için nıütearef bir hale gelmiştir. İki taraf, semenin iadesi suretile mebiin bayia reddini deruhte
etmiştir. Bu ahde vefa lâzımdır. Bu cihetle bu akde «Beyi bilvefa» denilmiştir. Bu akde «Beyi muamele» de denilmiştir- Zira muamele, borcun
rıbhıdır. Borç mukabilinde bir mal satılıp o malden müşteri istifade ettiği cihetle buna bu ad verilmiştir. Bu akdeMısırda    «Bey ula ma ne». Samda
da «Bey'üttaa'» namı verilmiştir. Çünkü bu rehin mesabesinde olup müşterinin elinde emanettir, medyun, dainin emrine itaat ederek malım borcu
muka-'bilinde bir rehin olarak satmış bulunmuştur. Şafiîlerce de bu «Relini mu ad» diye maruftur. Eddürrüîmuhtar.
472  - : Beyi bilvefamn bir beyi sahih veya bir beyi fâsid olduğuna ka il olan fukaha da vardır- Fakat bunun bir rehin mahiyetinde olduğuna ek
seriyet kail olmuştur.
Binaenaleyh beyi bilvefa ile satılan bir mah gerek satan ve gerek sa tın alan diğerinin izni olmadıkça başkasına satamaz. Her hangisi satsa diğerinin
iznine mevkufen mün'akit olur. Nitekim sair rehinlerde de hüküm böyledir. Câmİülfusuleyn.
473 - : Beyi bilvefa ile satılan bir akarın ittisaÜndeki akara dair şu-fa' hakkı bayia aittir. Müşteriye ait değildir. Çünkü müşteri, müıtehin me
sabesindedir- Şüfa' hakkı ise rahîne aittir. Velevki akar, mürtehinin elinde bulunsun. Dür*. Reddülmuhtar.
474 - :  Bir kimse, beyi bilvefai ile satın aldığı şeyi daha kabzetrne-den veya kabzettikten sonra bayiine icareye verip kirasını alamaz. Çünkü, mebi,
zaten bayia ait, müşterinin elinde rehinden maduddur, müftabih olan budur.
Beyi bilvefamn rehin değil de, sahih bir beyi olduğuna kail olanlara göre ise müşteri,- mebii badeikabz bayiine de, başkasına da kiraya verip ücretini
kendisi için alabilir.
Hattâ bir kimse bir malını müşterisinden kendisi için isticar etmek şart-le vefaen satıp tahlye ve teslimden sonra isticar etse buna «Beyi bilistig-lâl»
denir ki caiz görülmüştür.. Bu muamele beyi büvefa ile isticardan mürekkep bulunmuş olur- Bu halde kiraya müşteri müstehık oiur. Bayi, buiı-
ühkakr kendi rızasüe kabul etmiştir. Dürrülmuhtar, Fetavayı Ali Efendi. Camiiilfusuleyn.
475 - :  Beyi büvefada mebüh menafiinden bir miktarı müşteriye ait olmak üzere şart küınabilir. Bu halde şarta riayet olunur.
Meselâ: satılan bir bağın üzümü hakkında satan ile satın alan, araîa-nnda yarıyarıya bölünmek üzere rızalanle mukavelede bulunsalar, bu mu kavele
mucebince amel olunmak lâzım gelir. Amma bu menafiin müşteriye aidiyeti böylece şart kılınmazsa bundan müşterinin İstifadesi caiz olmaz Bu
menafü bilâizn istihlâk etse zamin oiur. Çünkü rehinin menafii ruhine aittir, bu da rehin hükmündedir. Ali Efendi Dürerülhükkâm.
476 - : Bir kimse beyi bilvefa suretile almış olduğu bîr malı bayün iz-•ııile  başkasına  icareye  verse kirası  bayia  ait olup rehiniyet ibtal  edlimiş
otur.  Bayün izni olmaksızın icareye vermiş olsa kirası kendisine helâl ol maz. Bunu ya tasaduk eder veya bayiine redeyler. Evîâ olan da bayiine ıed 
etmektir.   Reddülmuhtar-   Meğerki  kiranın  müşteriye     aidiyetine  bayi müsaade etmiş olsun, aksi takdirde müşteri gâsıb   -mesabesinde
bulunmuş olur. Bayi kira bedelini kendisinden cebren alamaz. Ali Efendi.
477 - :  Beyi bilvefa, bazı zevata göre yalnız gayir menkulde caridir Menkulde sahih değildir.  Fakat rehin mahiyetinde olduğuna nazaren her
ikisinde de sahihtir. Müftabih olan da budur. Dürrümuhtar.
478 - : Beyi vefada bayi ile müşteriden biri veya her ikisi vefat edince fesh hakkı varisine intikal eder- Meselâ: Bayi vefat, ettikten sonra müşteri
mebii bir şahsa satacak olsa bayün varisi bu bey'i fesh edebilir. Bilâ kis müşteri vefat    ettikten sonra bayi, mebii satsa müşterinin    varisi bu bey'a
icazet vermeyip mebia vaziyed edebilir. Reddülmuhtar.
479 - :   Müşteri alacağını tamamen  istifa  etmedikçe  vefaen satın almış olduğu mala bayün diğer garimleri müdahale edemezler. Nitekim sair
rehinlerde de hükm böyledir. Şu kadar var ki müşteri o mau kabzetmis bulunmalıdır. Teslim ve kabz bulunmamış ise sair garimter buna iştirak
edebilirler. Çünkü kabz bulunmadıkça rehiniyet tamam olmuş olamaz. Fetavayı Ali Efendi
480 - : Vefaen satılan mal -kabz günündeki kıyrrieti borca müşterini*: verdiği semene müsavi olduğu halde- müşterinin elinde telef olsa veya it lâf
edilse mukabili olan sakıt olur. Fakat o mal telef olmayıp belki kendisi ne arız olan bir ayb, meselâ -harabhk sebebile kıymetine noksan gelse borç o
maldan baki kaîanm kıymetiyle helak olanm kıymetine taksim olunur. Bıv helak olanın hissesine düşen borç sakıt, olur, helak olmayanın hissesine
isabet eden borç baki kalır. Fakat daha teslim ve kabzolunmadan bayün elinde telef olsa veya taayyüb etse müşterinin alacağı sakıt olmaz. Hattâ
bayi. bunu başkasına kati surette satabilir. Medyunu buna müdahale edemez.
Velhasıl: Bu mal, rehin ve emanet mesabesinde olduğundan kendisinde bunların hükmü cereyan eder.  Bezzaziyye Dürelhükkâm. Ali Efendi.
481 - : Vefaen satılan malın kabz günündeki kıymeti borcun mikdarm-dan noksan olduğu halde müşterinin elinde telef olsa bu kabz    günündeki
kıymeti mikdarı boredan sakıt olur. Borcun mütebakisini müşteri bayiden abz ve istirdat edebilir. Zamanın sebbei kabz olduğu cihetle kabz
vaktinde-ki kıymetine itibar olunmaktadır.
482 - : Vefaen satılan malın vakit kabzındaki kıymeti borçtan ziyade olduğu halde, müfterinin elinde telef olsa kıymetinden borç mukabili olan
miktarı sakıt olur. Taaddi vuku bulmuş ise ziyadeyi de müşteri zamim olur. Amma bilâ teaddi telef olmuş ise o ziyade emanet mahiyetinde
clduğundan ontı müşterinin ödemesi lâzım gelmez. Eddürrülmuhtar-
483 - : Mevkuf müstegallâtta da ferağ bilvefa cari olur. Şöyle ki: bir kimse icareetyn suretile tasarrufunda bulunan bir vakıf müstegalli, meşe lâ:
haneyi mütevellisinin iznile borcu mukabilinde bir şahsa vefaen ferağ edebilir. Şu kadar var ki kendi kendine telefi takdirinde de borç sakıt olmaz.
Meselâ: vefaen veya istiğîâlen ferağ olunmuş olan İcareteynÜ bir hane mefruğun Üeyhin elinde olduğu halde harikta yansa fariğin mefruğun lehe
olan deyni sakıt oimaz.
Arazii memleket hakkında da hükümetin iznile ferağı bilvefa usulü, caridir, bunun telefi takdirinde de, borç sakıt olmaz. Dürerülhükkâm. Çünkü
gerek icareteynli vakfın ve gerek bu arazinin mutasarrıfları, bunların malikleri değildir. Belki mücerred mutasarrıflarıdır- Müstecirleridir.
484 - : Bir bey'in vefaen yapılmış olmasîle bâten = kat'j surette yapılmış olması hususunda ihtilâf vuku bulsa söz, bâten    yapılmış olduğunu iddia
edenindir. Çünkü akitlerde asıl olan bâten olmaktır. Meğer ki bayün mebii müşteriden istiğîâlen isticar etmesi gibi bey'in vefaen yapılmış olduğunu

bir karine bulunsun. Her iki taraf da beyyine ikame etse vefa beyyi-nesi tercih olunur, Çünkü bu, hilafı zahirdir. Kefevî. 
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Meraların Sevilerine Müteallik Hükümler



 
485 - : Bir kimse, merezı mevtinde vârislerinden birisine bir malım satsa diğeî varislerin icazetlerine mevkuf bulunur. Onun vefatından sonra
varisleri icazet verirlerse nafiz, vermezlerse gayri nafiz olur- Çünkü diğer varislerden mal kaçırmak ihtimali vardır.
486 - : Bir kimse, merezı mevtinde bir malını kendisine vefatında varis olmayacak bir şahsa semeni mislile satsa sahih ve ntüteber olur. Ve eğer
muhabattar;, yani: semeni mislinden noksan ile beyi ve teslimden sonra ve fatı vuku bulursa bakılır: Müteveffanın sülüsü malı, bu muhabata müsait
ise beyi yine sahih ve muteber olur, müsait olmadığı takdirde ise miktarı müşteri ikmale mecbur olur,  ikmal etmezse     varisleri  bey'i fesh
edebilirler.
Meselâ: bir kimsenin terekesi on beş, bin kuruş olduğu halde bundan on bin kuruş kıymetindeki bir malını beş. bin kuruşa bir yabancı kimseye
merazı mevtinde satmış bulunsa vefatında vârisleri bu bey'i feshedenıez-ler. Çünkü muhabatta bulunmuş olduğu beş bin kuruşa terekesinin sülüsü
müsaittir. Fakat üç bin kuruşa satmış olsa müşterinin bu semeni en az beş bin kuruşa iblâğ etmesi lâzım gelir. Aksi takdirde varisler bey'i
feshedebi lirler- Zira muhabat yedi bin kuruştan, ibaret olmuş olur. Bu miktar ısc terekenin sülüsünden iki bin kuruş fazladır.
487 - : Satın alma hakkında da evvelki mesele hükmü cereyan edeı. Şöyle ki: Bir kimse, merazı mevtinde bîr yabancıma malını semeni misille,
satın alsa sahih ve muteber olur..Semeni mislinden fazlasına satın aiaa bakılır: Eğer terekenin sülüsü bu ziyade miktara müsait ise bey'i yine so-hin
olur. Müsait olmadığı takdirde ise vârislerinin İcazetlerine mevkuf olur. icazet verirlerse nafiz olur, icazet vermezlerse bayi, sülüsü terikenin müsait
olmadığı miktarı varislere red eder. Red etmediği surette ise vârisler, beyi feshedebilirler.
Meselâ: tereke on bin kuruş olduğu halde satın alınan mal üç bin ku~ ruş kıymetinde iken beş bin kuruşa alınmış olsa bayiin bin kuruşu red etmesi
lâzım gelir.
488 -  : Bir kimse, merazı mevtinde bir malı semeni mislüe veya semeni mislinden ziyadesile kendi varisinden satın alsa, îmamı Azama göre diğer
vârislerin icazetlerine mevkuf olur- îmameyne göre ise semeni misli le satın almış olunca sahih olur. Fakat fıkıh kitablarımn bazısında beyan
olunduğuna nazaran böyle bir merîz, bir mah vârisinden şahidlerin muayene'erile ve semeni misüle satın ahp semenini ilâ eylese büittifak sahih'
olur. Ankaravî. Tenkıh.
489 - : Terekesi düyuna müstağrak olan kimse, merazı mevtinde b>r malını semeni mislinden noksan ile satıp da badehu vefa; etse alacaklıları o
malın semeni mislini müşteriye ikmal ettirebilirler. Ikraal etmezse bey'i feshe salâhiyetleri olur. Bunda terekenin sülüsüne itibar olunmaz
Borca müsavi veya borçtan noksan olan bir tereke, düyuna müstağrak sayılır. Terekesi borca müstağrak olan kimsenin merazı mevtindeki muha-batı
vasiyet hükmündedir. Halbuki böyle bir kimsenin sarahaten yapmış oi-duğu vasiyeti bile -alacaklılardan mal kaçırmak ihtimali mevcud

olduğundan- nafiz olamaz. Vasiyet mebhasine müracaat. Hindiyye. Mecelle. Dü rerülhükkâm. 
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ON BEŞİNCİ KİTABIN SONU

ON ALTINCI KİTAP
ŞÜF'A  HAKKINDADIR:

 
İçindekiler: Şüf'aya dair ıstılahlar, şüfanın rüknü ve esbabı sübutiyesl. Şüf anın şartları. Şüf'anın taleb edilmesi. Şüfanın hükmü, şüfanın hikmeti

teşriîyesi: 
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Şu Faya Dair Istılahlar:
 
1  - :   (Şüf'a)   :  şefi' kelimesinden    me'huzdur. Şefi'  kelimesi lügatte vitrin zıddıdır. Yani çift manasınadır. Bu cihetle cemi ve zam mânasını du
mutazammindir. Çünkü bir şeyin diğer bir şeye zam ve ilâvesini müş'irdir. Şefaat kelimesi de bundandır- Çünkü bununla bir müzaharet vücuda geîi
yor, şefaat eden ile hakkında şefaat olunan kimse birleşmiş oluyor. Nitekim şefaat-ı nebevviyye sayesinde müznibler, âbidler ■ zümresine zam
edilmiş, onlar ile çift bulunmuş olacaktır.
istilânda şüf'a : satılan veya ı'vaz şartüe hibe edilen bir akarı veya o hükümde olan bir malı müşteriye veya mevhübünlehe her kaça mal olmuş ise o
miktar ile müşteriden veya bayiinden veya mevhûbün lehten ce.bren alıp temellük etmektir. Bu cihetle şüf'a sahibi kendi mülküne böyle şüf'a iîe
aldığı mah zam etmiş olur. Şüf'a, meşfu' olan malı temellük mânasında da müstameldir.
2  -  = Şüf adar)  : satılan veya ivazla hibe edilen akarda hakkı şüf ası olan' yani o akara temellüke salâhiyeti bulunan kimsedir. Satılan akarda
hissesi olan veya o akara akan müttesii bulunan kimse gibi.
3 - (Meşfu')   : satılmakla veya ivaz şartiyle hibe edilmekle kendisine Şüfa hakkının taallûk ettiği akardır. Meselâ:-satılan bir mülk dükkân his sesi, o
dükkânda hissesi olan kimseye karşı bir mülkü meşfu'dur-
4  - (Meşfûunbih)   :  Şefîin hakkı şüf aya nailiyetine sebep olan mülktür. Kısmen satılan mülk bir hanedeki satılmayan bir hissei şayia gibi ki, bu
hisse sebebile sahibine o satılan kısma karşı şüf'a hakkı vücude gelir.
5  - (Halit) : Su hissesi ve yol hissesi gibi bir mülke ait haklarda ortak olan kimsedir. Meselâ:  bir ırmakta su hissesi bulunan iki kimse, bin birinin
halitidir.
6  - (Şirbi hâs)   :  madud şahısların    mezraalarım suvarmak için bir mai carideki şirb haklarıdır. Adedleri nihayet yüzden ibaret olan şahıslar
madud itibar olunur. Amma umumun istifade ettiği ırmaklardan su almak, şirbi hâs kabilinden değildir. Esasen şirb, bir sudaki nasib, hisse
demektir.
7  - (Tarik-İ hâs)  :  madud kimselerin mülkü olan müşterek sokaktır, bazı çıkmaz sokaklar = tarik-î gayir nafize tarik-i hâs kabilindendir.
8 - (Cari mülisık) : bir akara, mseelâ bir haneye muttasıl akarı, hanesi bulunan komşudur. Bir akarın duvarı altındaki yere ortak olan komşu ise o
akarın nefsinde müşarik sayılarak birinci derecede şüf adar bulunur. Çünkü bir akarın müşterek hissedarları, o akara muttasıl akarları olan lardan,
ahaktırlar. Şüf'a hakkı evvelâ o hissedarlara ait olur.
9 - (Talebi müvasabe)  : Bir akarın satıldığını haber alan bir hisseda rın veya halitin veya cari mülâsıkın o haber aldığı mecliste hemen şüf ayı talebe



delâlet eder bir söz söylemesi, meselâ ben o satılan akarın şüf' adarıyım* demesidir: Müvasabe, bir şeye hemen atılmak, kalkışmak manasınadır.
Şüf'a talebi de derhal olmak lâzım geldiğinden ona böyle denilmiştir.
10 -    (Teslimi şüf'a)  :  Şüfa hakkım istimal etmeyip bundan feragat etmek, yapılan satış muamelesine razı olmaktır ki bununla hakkı şüf'a sakıt

olur. 
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Şüf anın Rüknü ve Esbabı Sübutiyesj  :
 
11 - : Şüf'anın rüknü, şüf adann megfuu' bayi ile müşterinin veya o hükmünde olan kimselerin herhangi birinden usulü dairesinde almasından
ibarettir- Nitekim ileride beyan olunacaktır. Şüf'anın esbabı sübutiyesi ise üçtür. Şöyle ki:
Şüf'anın birinci sebebi, satılan şeyin nefsinde müşarik olmakta. îki kim senin bir akara şayian nısfiyet üzere ortak olmaları gibi. Bunlardan biri
hissesini satınca diğeri bu hissenin şüf'adarı olur.
Şüf'anın ikinci sebebi, satılan şeyin hukukundan birinde halit olmaktır Bir akarın tariki hâssındaki iştirak gibi.
Meselâ: §irbi hasst hakkında İştirakleri olan mülk'bahçelerden birisi sa tıldıkta diğer bahçelerin malikleri hep şüf'adar olurlar. Satılan bahçeye
bahçeleri gerek muttasıl olsun ve gerek olmasın. Bir kısmının cari mülâsık olması hakkında bir imtiyaz teşkil etmez.
Kezalik: kapısı tariki hassa açılan bir akar satıldıkta o tariki hassa kapıları bulunan veya kapı açmaya haklan olan diğer akar sahipleri o satılan
akarın şüf'adarı bulunurlar. Carimülâsık olsunlar, olmasınlar müsavidir.
Fakat umumun müntefi1 olduğu bir nehirden su alan veya kapıları tariki âmmeye açılan mülk bahçelerden veya hanelerden biri- satıldıkta o
nehirden su alan, yahut o tariki âmme kapıları bulunan diğer bahçe veya hane sahiplerinin hakkı şüf alan olamaz. Meğer ki böyle bir nehirden
madud Kümelerin bahçelerini sulamak içjn açılmış müşterek bir hark bulunsun. O halde. Su kimseler, o harktan dolayı biri birine halit ve şefî
olurlar.
Şüf'anın üçüncü derecedeki sebebide satılan akara mülâsık komşu olmaktır. Bu akara bir taraftan mülâsık olan komşu ile birkaç taraftan müt-tasü
olan komşular arasında fark yoktur, hepsi de mütesaviyen şüf'adar olurlar. Bedayi, Hindiyye.
12 - : Satılan akarın nefsinde müşarik bulunmadığı veya bulunduğu halde gaib olduğu veya hazır olup hakkı şüf asını istimal etmediği takdirde
hakkı şüf'a o akardaki halita ait olur- O akarın halifi de bulunmaz, veya bulunur da bu hakkını terkederse şüf'a hakkı o akarın cari mülâsıkınate
veccüh eder.
Meselâ: bir kimse müstakilleri mülkü olan hanesini sattıkta yahut müşterek bir hanedeki hissei şayiasını sattıkta müşariki hakkı şüf asından vaz
geçerse bakılır. O hanenin hakkı şirbi hassında veya tariki hasstnda haliti varsa hakkı şüfa onundur. Yoksa veya olup da bu hakkından vazgeçerse
Şüfa hakkı üçüncü derecede bulunan cari mülâsıkındır. Dürrümuhtar. Bahriraık.
13 - : Bîr binanın fevkanisi, yani: üst katı birinin, tahtanisi, yani: alı katı da başkasının mülkü olup her birinin tariki âmme ayrı ayrı kapısı
bulunduğu, yani: fevkaninin yolu tahtaniden geçmediği takdirde bunlar birbi rihin cari mülâsıkı sayılır.
Binaenaleyh bunların birinci ve ikinci derecede şüf adarı bulunamayınca bu cari mülâsıkiar arasında -şüfa cari olur.
14 - : Bir hanenin duvarı ile o duvarın yerinde müşarik olan kimse, o hanenin '..imamında müşarik sayılır- Bu cihetle o hanenin birinci derecede
Şefii' olur.                                                    .
Bazı fukahaya göre yalnız duvarın binasında iştirak dahi, o hanede iştirak hükmündedir. Fakat duvarda müşarik olmayıp da yalnız hanesinin
kirişleri komşucunun duvarı üzerine uzatılmış olan kimse, cari mülâsık sayılır. Yoksa bundan dolayı şerik ve halit sayılmaz,
15 - : Satılan bir akarın dereceleri müsavi, müteaddit şefî'leri bulunsa bunların adedi rüûslarına    itibar olunur, sehimlerinin    miktarına, yani
meşfu'unbihdeki hisselerinin derecesine itibar    olunmaz. Çünkü istihkakın illeti, ittisali mülktür, yoksa onun miktarı değildir.
Meselâ: Bir hanenin nısıf hissesi bir kimsenin, sülüs ile südüs hisseleri de diğer iki kimsenin olduğu halde msf hisse sahibi hissesini başkasına
sattıkta o ki kimse şüfa ile talip olsalar bilmünasafa aralarında taksim olunur, yoksa sülüs sahibi hissesine göre ziyade hisse alamaz.
16 - : iki veya üç dört sınıf halitler içtima ettikte bunların zararen ehassı e'ammı üzerine takdim olunur. Zira ehassın tesiri kuvvetlidir- Bunların
muhaletası daha ziyadedir.
Meselâ : bir küçük nehirden açılan harkta hakkı şirbi olan mülk bir bahçe hakkı şirbîle beraber satıldıkta o harkta hakkı şirbî olanlar, o nehirde hakkı
§irbi olanlar üzerine şüfadar olmak cihetile takdim olunurlar. Am ma o nehirde hakkı şirbî olan mülk bir bahçe hakkı şirbîle beraber satıldıkta
gerek o nehirde ve gerek o harkta hakkı sirbî olanlar hep müsavaı üzerine §üf'adar olurlar.
Nitekim bir çıkmaz sokaktan münşeib diğer bir çıkmaz sokağa kapıcı açılan bir mülk hane satıldıkta bu şubede kapısı olan veya olabilecek bulunan
hanelerin sahipleri şüf'adar olurlar, bunlar çıkmaz sokakta kapılan olanlara tercih olunurlar. Çünkü bu şubedekilerin halit olmaları ehasdır. Amma o
çıkmaz sokağa kapısı olan bir hane satılınca gerek o sokakta ve gerek şubesinde hakkı müruru olanlar hep şefi' olurlar. Zira çıkmaz sokak ta
hepsinin hiltaları müsividir. Hindiyye-
17 - : Hakkı şirbî hassi olan bir bahçe sahibi, bu bahçenin hakkı ş:r-bini satmayıp yalnız o bahçeyi satsa hakkı şirbinde halit olanlar, bu bahçeye
şefî' olamazlar. Çünkü §üfanın sebebi olan hakkı şirb, satılmamıştır. Sebeb bulunmayınca müsebbeb de bulunmaz.
Tariki hass hakkında da hüküm böyledir, yani: bir hane satılıp da tariki hasdaki hakkı müruru satılmasa o tariki hasda hakkı müruru olanlar için
hakkı şüf a sabit olmaz.
18 - : Hakkı şirb, şüfa bakımından hakkı tanka takdim olunur. Binaenaleyh bir bahçe, hem hakkı şirbî hem de hakkı tariki ile birlikte satılıp da bir
kimse, onun hakkı şirbi hassında, diğer biri de tariki hassında halit bulunsa hakkı şirb sahibi, hakkı tarik sahibi üzerine tercih edilir. Mecelle de de
bu kabul edilmiştir- Diğer bir kavle göre hakkı tarik, hakkı şirbden mukaddemdir. Bercendî de demiştir ki: tarik mesüden akvâdır. Reddimuh-tar.
Dürrimünteka.
«(Malikîîere göre şüfa, kabili kısmet olan akar ile o kara tâbi, müttesil olan bina ve eşcar da caridir. Ve bu hak, yalmz şerike münhasırdır. Men-
kulâtta, kısmeti gayri kabil akarda şüf a cari" değildir.
Fakat müdevvenetülkübrâda beyan olunduğuna göre alelıtlak akarlarda §üf a caizdir, kabili kısmet olsun olmasın müsavidir. Çünkü şirket zararını
def için buna her ikisinde de ihtiyaç vardır- imam Malikten böyle iki rivayet varsa da muavvelün aleyh birinci rivayettir.



Cari mülâsık, şüfadarolamaz. Hattâ bir akarın fevkanisi bir kimsenin, tahtanisi de başka bir kimsenin olsa bunlardan biri satılınca diğerinin sahibi
buna şefj' olamaz.. Çünkü bunlar da cari mülâsıka müşabihtirler.
Hakkı mürur itibarile de şüf a cari değildir. Bir kaç hane biribirinden hududlan tayin edilerek ayrılmış olunca aralarında müşterek kalan yoldan veya
arsadan dolayı hakkı şüf a sabit olmaz. Çünkü bunlar, müstakil de ğildirler, belki kendilerinde şüf a cari olmayan o hanelere tabidirler. Artık bunlar,
müstakilen veya o hanelerden birile satılacak olsa diğer hane sahipleri için bunda hakkı §üf a olamaz. Velevki kabili kısmet olsunlar.
Hayvanatta şüfa cari değildir. Meğer ki akara tâbi    olsun. Meselâ: müşterek bir bostanda çalıştırılan hayvanlar bulunsa bu bostandaki bir his sei
şayiayı sahibi satınca o hisseye tebe'an bu hayvanlardaki hissesinde de şüf a cari olur.
îrs suretile mevrus olan akarlarda şüf'a cari değildir. Meselâ: aralarında müşterek bir akar bulunan iki kimseden biri vefat edip hissesi vârislerine
mevrus olsa diğeri bu hisseyi şüf a iddiasile alamaz. Çünkü bu hisse vârislerin mülküne bir bedel ile değil, cebren = ister istemez dahil olur.
Büâ ivaz yapılan hibede de şüf a câri değildir.
Hükümet de beytulmal namına şüf'adar olup eşhasa ait hisseleri şüf a ile ahzedebiîir-
Meselâ: vefat eden bir şahsın kabili kısmet olan akarının yarısı vârisine, yarısı da beytülmale intikal etse de badehu vâris kendi nısıf hissesini
satacak olsa bunu hükümet, beytulmal namına şüfa ile alabilir.
Nâzın vakfın, mevkufun aleyh olan kimsenin, bir hanenin, yolundan intifaa' malik oları şahsın, bitişik komşunun şüf aya haklan yoktur. Ancak.
vakıf, hissei m üş terekenin şüfa ile alınmasını vakfiyesinde tasrih etmiş İse mütevelli, bıı hisseyi şüfa ile alır.
Meşfuûn binin vakfedilmiş olması, hakkı' şüf aya mâni değildir. Meselâ: bir kimse bir, müşterek arsadaki hissesini bir cihete vakfettikten sonra
şeriki hissesini satacak olsa bu hisseyi de vakfetmek üzere şefi' sıfaiile ahzedebüir.
Şül'adarlar müteaddit olunca adedi rüûslarına göie değil, hisselerine güre meşfu' hisseye şüfa ile temellük ederler. Muhtasarı Abızziyai., Şer-hikebir
Haşiyei Düsukî.)
(Şafiilere göre de §üfa, yalnız kabili taksim olan mülk yerde ve bu yere tâbi olan ebniye ile sabit eşearda ve beyi zamanında henüz yetişme miş olan
esmarda cari olur. Mehkulâtta cari olmaz. Kezalik: taksim edil diği takdirde kendisinden asıl matlub olan menfaat zail olacak akarlarda da §üf a cari
değildir. Küçük hamamla?, değirmenler gibi. Esah olan, budur,
Süf a yalnız şerik için sabit olur. vâris için, cari mülâsık için sabit olmaz. Şüf adar olan şerik, gayrı ademî de olabilir. Meselâ:  mescid olmak üzere
vakfedilen bir arsanın bir hissei şayiası vakfedilmemiş olsa bu hisse. satılınca buna vakıf namına vakfın nâzın şüf'adar olur-
Bir hanenin memerri hassındaki hisse satılsa o hanenin sahibi bu his şeyi müşteriden şüfa ile alabilir. Sahih olan budur. Şu şart ile ki, müşte-rmin
hanesi için başka bir yol bulunsun veyahud tariki âmme veya emsaline külfetsizce kapı açması mümkün olsun. Aksi takdirde müşteri mutazarrır
olacağından şüfa sabit olmaz.
Bir hissei şayianın müteaddid şefÜeri bulunsa bunlar, o hisseyi müşterek mülkteki hisseleri nisheünde temellük eder ir. Bir kavi göre hisselerine
bakılmaz, adedi rü'üslerine göre temellük ederler. Çünkü gül'anın sebebi asıl şirkettir. Bu şirkette ise müsavidirler- Müteehhirin bu kavle - müzahir
olmuşlardır. Ekseriyet ise evvelki kavidedir.
(Hanbelîlere göre de şüf anın sübutu için beş §art vardır. Söyle ki:
(1) : Mebi veya mebi hükmünde olan mal, muşa' = gayri müfrez olup şeriklerden bazılarının talebile taksimi icabodecek akar ki bilinden olmalı dır.
Binaenaleyh müfrez arsalarda, fiııaidariarda, bir nehirden bir kuşüf'a hakkı sabit olmaz. Çünkü müşa'da hisse sahibinin hariçten hissedar olacak
kimse yüzünden mutazarrır olması melhuz olmakla şüfaya hakkı vardır. Maksum, hududu muayyen, yolları ayn oian yerlerde ise bu zarar, melhuz
değildir-
Binaenaleyh müfrez arsalarda, finaidarda, bir nehirden bir kuyudan su almak hususunda şüf'a cari değildir.
Kezah'k: kabili kısmet olmayan akarlarda da, meselâ küçük hamamlarda, değirmenlerde §üf'a cereyan etmez, akar sayılmıyan şeylerde, yerlerden
munfrid binalarda, ağaçlarda da şu fa yoktur.
(2) :  Şerikin hissesi, bir semen mukabilinde satılmak veya. bir borç ve ayn mukabilinde bedeli sulh olarak    verilmeli veya ivaz şartile hibe
edilmelidir.
Binaenaleyh başkasına bilâ ivaz intikal eden bir hissede şüf a cari olmaz. Meccanen hibe, irs, mehr, bedeli hulu,' ücretiamei, demi«mddan sulh gibi
bir sebeple' başkasına verilen hisse gibi.
(3) : Şüf'a hakkını bey'a ve emsaline ıttıla* ânında hemen talep etmelidir. Şöyle ki: şüf adar, meşfûa' talip bulunduğuna hemen işhadda bulunur.
Sonra müşteri ile muhasamaya başlar. Muhassamamn velev senelerce tehire uğradüması şüfa hakkını iskat etmez. Çünkü işhadda bulunmak,
rağbete, güf'a hakkının istimal edileceğine delildir.
Şefîin alelfevB işhadma, talebi şüf'ada bulunmasına bir özürü bulunursa, meselâ: hâdiseyi geceleyin haber ahrsa veya haber aldığında taharet
icrasında bulunursa veya bulunduğu yerin kapısı üzerine kilitli olursa bu talebi tehire bırakmasından dolayı, şüfası sakıt olmaz. Meğer ki bu halde
müşteri yanında hazır bulunmuş olsun, o zaman bu talebi tehir edince şüf ası sakıt olur.
(4) : Satılan hissenin tamamını şüf'a ile almalıdır. Tâki safkanın te-b'izile müşteri mutazarrır olmasın.     Binaenaleyh satılan  mâl,     tamamen
meveud iken şefi bir kısmını almak istese hakkı şüfası sakıt olur-
Şüf adarlar, müteaddid olurlarsa kendi hisseleri nisbetinde meşfû'dan bisse almaya istihkakları olur. Meselâ: bir hane üç kimse arasında müşterek
olup, birisi, hanenin yarısına, diğer birisi de üçte birine, üçüncüsü de altıda birine malik' bulunsa da üçte bir sahibi hissesini satacak olsa bu sülüs
hissenin dörtte üçüncü nısıf hisse suhlbi dörtte biri de uludu bir hisse sahibi alır. Bu takdirde o hanenin on iki hissede dokuz hissesine nısıf hisse
sahibi, üç hissesine de südüs hisse sahibi malik olur.
Şefi'ler bazısı, şüf asım terk etse,,diğerleri me&fû'un. ya tamamını alırlar veya tamamını terk ederler. Yalnız kendi hisselerini almaya
kalkışamazlar. Ve akıibadan olan gefî'ler, yabancı olan şefîye tercih edilemez. Çünkü karabet, şüf aya sebep değildir.
(5) : Şefî', me§fuûnbihe malik bulunmalıdır. Binaenaleyh bir akarın mücerred menfaati icare veya vasiyet sur etile kendisine ait olan kimse
bununla şüf aya müstahık olamaz- Vakıf olan arazi ve akarda da şüfa carı değildir.   (Keşşaf ulkına')
(Zahirîlere göre kabili kısmet olsun olmasın her hangi bir maldaki hisse-i şayiada şuf a câridir. Bir şerik, kendi hisse-i şayiasını şerikine veya
şürekâsına arzetmedikçe başkasına satamaz, bu helâl değildir. Onun şerikleri bu hisseye başkalarından ehaktırlar. Bunlar almak istemezlerse o



zaman hakları sakıt olur.
Bir hissedar, şeriklerini haberdar etmeden hissesini satsa şerikleri bu hisseyi almak hakkını.her zaman haiz bulunurlar. Bunlar dilerlerse bey'a icazet
verirler, ve dilerlerse o hisseyi satıldığı semen üe kendileri için satın alırlar, velev ki aradan seneler geçmiş olsun, şüfa haklarını terk ettiklerini
lisan ile söylemedikçe §üf a hakları devam eder. Şeriklerin bey'a evvelce muttali oiup olmamaları, hazır bulunup bulunmamaları müsavidir.
Şüf adarların müşterek malda hisseleri muhtelif olsa da meşfu' olan hisseye adedlerine göre iştirak ederler, hisselerine göre değil- Meselâ:
şeriklerden birinin hissesi yüz, diğerinin hissesi yirmi, öbürünün hissesi cic on olsa meşfu' olan hisseyi müsavat üzerinde ahzederler. İbni Ebi
Leylâ, îbn-i Şübrüme, Süfyan-ı Sevrî ve sairenin kavilleri de böyledir.
Müşterek bir maldaki hiseler, şerikler arasında ifraz ve taksim edilmiş olunca bakılır: Eğer hepsinin yolu bir olup kendilerinin mülkü bulunursa
bunların arasında şüfa sabit olur. Bu yol, çıkar bir yol olsun olmasın. Fakat bu yol da taksim edilmiş veya kendi mülkleri olmadığı halde çıkar bir

yol bulunmuş olursa şüfa cari olmaz. Bunlar, mülâsık olsunlar olmasınlar müsavidir. Elmuhallâ.) 
[45]

 
Şüf'anın Şeraiti:
 
19 - : Şüfa hakkının sübutu için meşfuûn başkasına intikali, bir mu-avazai nıaliyye suretile olmak şarttır.
Binaenaleyh bir kimse müik hanesini muayyen bir bedel mukabilinde başkasına satsa veya ivaz şartile başkasına hibe ve teslim ile ivaz'ı kab' zetse
veya kıssası mucib olmayıp diyeti müstelzim bir cinayetten dolayı birmülk akan üzerine sulh olsa bu hanede, bu akarda, şüfa cari o!ur- Fakat böyle
bir akar biiâ İvaz birisine * hibe edilse veya vasiyet veya miras yolile birine intikal etse veya madûneniiefs kıssaı mucib bircinayel-ten dolayı birine
musalahaten verilse bunda şüf'a cari olmaz.
Kezalik: başkasına hibe edilen bir akarda ivaz meşrut olduğu halde iki taraftan tekabuz bulunmasa şüf'a sabit olmaz.   .
20 - : Meşfuûn mülk ve gayri menkul veya o hükümde bulunması şarttır.
Binaenaleyh mülk akarda, mülk arazi de şüf'a caridir. Bunların kabili kısmet olup olmaması müsavidir. Kezalik: mülk arsa üzerindeki ebniyye ve
egearda da şüf'a caridir.'Çünkü bu ebniyye ve egcar gayrimenkul hükmündedir. Fakat vakıf akarlarda, arazii emiriyyede ve bunların üzerindeki
mülk ebniyye ve eşcarda şüf'a cari değildir. Çünkü bunlar menkul hûk mündedirler- Nitekim sefine, hayvanat, zahire, huliyyat vesaire gibi men-
kulâtta da şüf'a cari değildir.
21- : Meşfuûr, bihin de mülk akar olması şarttır. Binaenaleyh bir mülk akar satıldıkta ittisalindeki mülk akar sahibi §e fî* olur. Fakat ittisalindeki
vakıf akarın mütevellisi veya mutasarrıfı veya arazii emiriyenin mutasarrıfı şüf'adar olamaz.
22 - : Şefiîn meşfuûn bih akara meşfu' akarın satıldığı zamanda malik bulunmuş olması ve bu malikiyetin şüf'a ile alacağı zamana kadar bekası
şarttır.
Binaenaleyh satılan mülk bir akara onun ittisalindeki hanede icare ile veya iare ile sakin olan kimse şefî olamaz.
Kezalik: bir kimse hanesi ittisalindeki mülk akan şüf'a ile henüz almadan kendi hanesini satsa artık şüTa Hakkı kalmaz. Nitekim hanesini o akardan
evvel satmıg bulunduğu takdirde de şüf'a iddiasına kalkışamaz
23 - :  Satılan akardan sahibinin malikeyyet    hakkının zevali şarttır.
Binaenaleyh akar sahibi, şartı hıyar ile muhayyer oldukça o akardaki malikiyeti zail olmuş bulunmıyacağından başkası için hakkı .şüf'a sabit
olmaz.
Fakat müşterinin hıyarı şart ile muhayyer olması, güf'anın sübutuna mâni değildir.,Çünkü: müşterinin muhayyerliği, bayiin zevali mülküne mâni
olmaz. Artık şefî, bunu şüf'aı ile alınca hakkında beyi nafiz, hıyarı şart zail olmuş olur.
Kezalik: beyi fâsid ile satılan bir akarda şüf'a cari olmaz. Meğer ki bayiin bu bey'i fesh ile akarı istirdat etmek hakkı, müşterinin üzerinde bina
yapması gibi bir mâni zuhuruna binaen sakıt olsun.
Müşteri için sabit olan hıyarı ayb ve hıyarı rü'yet ise şüf'amn sübutu na mani olmaz. Müşterinin bu veçhile muhayyer olduğu bir sırada şefi, hakkı
şüf asini istimal edebilir- Hattâ şefî, akarı henüz almadan müşteri bu üd hıyarın birisile bey'i feshetse şefiîn hakkı şüf'ası yine sakıt olmaz. Bu
fesh gerek kabzdan evvel ve gerek sonra olsun, ve gerek hâkimin hükmiio ve gerek bayiin rızasüe olsun müsavidir.
Bu, şefiiin bey'a vukufu ânında şüf'a talebinde bulunduğuna göredir. Bu anda şüf'a talebinde bulunmazsa hıyarı şartta» veya hıyarı aybdan dolayı
beyi fesedilince şüfaya mahal kalmaz. Ancak badelkabz hıyar» ayb sebebile beyi bitterazı feshedılse veya. iki taraf badelakid bey'i ikalede bulunsa
şef S, için yeniden hakkı şüf'a sabit olur. Çünkü bu suretle bey'i fesli. şahsı sâlis hakkında yeni bir beyi' sayılır. Behcetülfeteva. Dürrümuhtar.
Dürerüîhükkâm
24 - Şefiîn meşfuûnbih olan akara şüf'a talebinde bulunduğu zamana da malik olduğunun indelinkâr hüccet İle sübutu şarttır.
Binaenaleyh şefiîn meşfuûn bihe malikiyetini müşteri ikrar eder veya inkârına mebni bu malikiyet beyyine ile sabit olursa şüf'a hakkı zahir olmuş
olur.
25 - :  Başkasına verilen akarın malumülmiktar bir mal mukabilinde verilmesi şarttır. Binaenaleyh meçhul bir bedel ile veya mal olmayan bir bedel
ile temlik edilen akarda şüf'a cari olmaz. Meselâ: isticar edilen bir çiftliğin kira bedeline mukabil bir hane verilse bu hanede §üf'a cereyan etmez.
Çünkü bu hanenin bedeli mal değildir, belki menafiden ibaret olan kira ile istifadedir.
Mehr veya bedeli hul' olarak verilen bir akarda da şüf'a cari değil dır. Kadıhan-
26 - : Meşfu' olan akarın şefî'a ait o'ması şarttır.
Binaenaleyh bir kims*e, bir büyük akarım iki kısma ayırıp bir kısmını bir şahsa sattıktan sonra carimülâsık bulunmak iddiasile o sattığı kısmı u
şahıstan şüf'a bahanesile istirdada kıyam edemez. Hindiyye.
27 - :  Şefiîn vâki olan satış muamelesine    sarahaten veya delâlete» razı olmamış şarttır. Razı olursa hakkı şüf'ası sakıt olur.
Meselâ: şefiî, akdi bey'i haber aldıkta «Pekâlâ» dese veya satılan aka n müşteriden satın almak istese hakkı şüf'ası kalmaz.
Kezalik:, bir kimse, bir akarı sahibine vekâleten satsa bu akarda hakkı jüf'ası olamaz- Çünkü bir. şahsın kendi tarafından tamam olan şeyi nakza sa'y
etmesi merduddur. Fakat müşterinin vekili olsa bundan dolayı şefîin hakkı sûf'ası sakıt olmaz. Bir de meşfu* akar daha satılmadan şüf'a hakkını



iskat muteber değildir. Çünkü meşfu' satılmadıkça şefiin hakkı taayyün etmezki, bunu ıskatı muteber olsun. Binaenaleyh §efî, bayia «Ben almam,
var kime verirsen ver» demiş olsa da bilâhare satıldığında şüf'a ile megfuû ahze müstahık olur. Hindiyye. Fetavayi Ali Efendi.
28 - : Satılan şeyin miktarı, müşterinin kim olduğu, semenin ne mık tar ve necins bulunduğu şefi için malûm bulunmalıdır, malûm bulunmazsa
rızasına itibar olunmaz.
Meselâ: bir kimse, hanesinin ittisalindeki bir akarın on bin liraya satıldığını duyunca güf'a hakkını İstimal etmese bilâhare onun sekzi bin li raya
satılmış olduğuna muttali olunca şül'a hakkını istimal edebûir- Fakat on iki bin liraya satılmış olduğu tahakkuk etse hakkı şüTası avdet etme?.
Çünkü on bin lirayı çok görüp süf asını iskat eden bir kimsenin on iki bin lirayı daha çok göreceği şüphesizdir. Hindiyye Bahr.
Kezalik: satılan bir hanenin müşterisini hilafı hakikat olarak işiten bir 5 uf'adar m bu satışa razı olması, hakikate muttali olduğunda şuf'a iddiası na
kıyamına mâni olmaz. Zira eşhasa göre muamele değişir, bir şahsm komşuluğuna, şerik olmasına, rıza, diğerinin kamşuiuğuna da, şerik olma sına
da rızayı müstelzim olmaz. Behce. Ebussuüd.
29 - : §üf anın sühutunda hürriyet züğürt, akıl, bulûğ, adalet, ittihadı din şart değildir... Binaenaleyh bir köle de mezun olduğu ticaret dolayısile
temellük ettiği    bir haneden    dolayı şefi olabilir.    Ve bir    çocuğun mülk akarından dolayı malında hakkı tasarrufu olan velisi onun    namına
şüf'a hakkını istimal edebilir*
Kezalik : bir müslim, bir gayri müslime ve bilâkis bir gayri müslim bir müslime karşı şüf'adar olabilir. Hindiyye.
30 - : Bir §üf a hakkı şeraiti dairesinde sabit olunca müşterinin meş-f uda ki bütün tasarrufalrını şefıin nakza hakkı olur. Meselâ: müşteri, meş-fuu
başkasına satmış veya hibe ve teslim etmiş veya vakfeylemiş olsa şefi bunları nakz ettirebilir. Behçetülfeteva.
31 - : Bir akarın müşarikleri arasında taksim edilmesinden dolayı şüf'a cari olmaz. Binaenaleyh bu taksim bahanesile cari mülâsıkları şüf'a talebine
kalkışamaz. Bedayi. Hindiyye-
«(Malıkilere göre de meşfu'ûn akar veya akar hükmünde olması şarttır. Nitekim buna dair evvelce malûmat verilmiştir.
Kira hususunda şüf'a cari değildir. Binaenaleyh bir akara malik oları iki kişiden biri hissesini kiraya verse diğeri bu hisseyi şüf'a iddiasile kira ile
tutmaya kalkışamaz.
Kezaiik : iki kimse bir haneyi kiraladıktan sonra birisi hissesini başkasına kiraya verse diğeri bu hisseyi şüf'a ile isticare kıyam edemez. Ancak bir
kavle köre şeriklerden biri kabili taksim müşterek hanedeki hissesini kiraya vermek istese diğer şerik, kendisi oturmak şartile bu hisseyi şüf'a
sebebile isticare müstahık olur.
Bir kimse, hali hayatında tamamına malik olduğu bir akarın şu kadar hissei şayiasının satılıp semenini muayyen veya gayri muayyen kimselere
verilmesini vasiyet etmiş, sülüsi malı da buna müsait bulunmuş olsa, vefatından sonra satılan bu hisseyi varisleri, şüf'adar olmak üzere kıymeti!e
müşteriden ahzedemezler. Çünkü bu hisseyi vasinin satması, müteveffanın hali hayatında satması gibidir. Bir kimsenin hali hayatında satacağı
şeyde ise müstakbel vârislerinin |üf'a iddiasına hakları yoktur. Diğer bir kavle g6re bunda şüf'a cari olur. Nitekim böyle bir akarda vârislerin de veya
bir ecnebinin de evvelce hissesi bulunmuş olsa bunlar bu şirket sebebile şüf'a iddiasında bulunabilirler.
Mügteri, aldığı müşterek hisseyi şüf'adar bulunduğunu bildiği halde vakfetmiş veya birisine hibe veya sadaka olarak vermiş olsa şefî, bunları
nakzedebilir. Bu halde şefiîn vereceği semen, mevhubtin lehe, veya musad-daknn aleyhe ait olur. Vakıf suretinde ise müşteriye miT vakfa rm ait
olacağı hakkında iki kavi vardır. Muhtasarı Ebizziya, Şerhi kebîr, Haşiyei Düsuki.)
(Şafiîlere göre de şüf'a, muavazai mahza ve gayri mahza sureüîe temellük edilen mülk akarlarda cari olur, muavaza kabilinden olmayan temel
Kiklerde cari olmaz.
Meselâ : bir hane birisine satılsa veya ivaz mukabilinde hibe edilse Veya bir kadına mehr olarak veritse veya hul'a' bedel veya sulhu demden ivaz
olarak verilse bunda şüf'a cari olur. Fakat bir kimsenin irs veya bedelsiz olarak hibe veya vasiyet yoliîe malik olacağı bir akarda şüf'a cari olmaz.
Şüf'anın sübutu için şefiîn meşf ua' malikiyetinîn sebebi, me.huzun an-hin, meselâ : müşterinin malikiyetinin sebebinden mukaddem olmak
lâzımdır, îkisi müsavi olursa şüf'a cari olmaz. Meselâ : iki kimse, müşterek oldukları bir haneyi birlikte tamamen veya kısmen satsalar bunlardan
bîri diğerine karşı şüf'adar olamaz- Çünkü bunlar, malikiyyetin husulü vaktinde müsavidirler. Fakat bu iki kimseden biri bu hanedeki hissei
şayiasını başka bîr şahsa satsa değeri bunu şüf'adar olarak alabilir. Zira bu şerikin sebebi malikeyeti olan şirket, bu müşterinin sebebi maîikiyeti olan
iştiradan mukaddemdir.
Bir mala şüf'a ile temellük için hâkimin hükmü, semenin ihzarı ve müşterinin huzuru şart değildir. Çünkü şüf'a nassen sabittir. Şefiîn, «Temellük
ettim* veya «şüf'a île ahzettim» gibi bir söz söylemesi şarttır. Ve semeni müşteriye tesiirn etmesi veya semenin zimmette borç olmasına müşterinin
razı olması şarttır. Müşteri semeni teslim ederse veya mücceliyyetine razı olursa veya semeni tesellümden imtina etmekle hâkim tarafından
tesellüme ilzam olunursa şefî, hissei şayiaya malik olur-
Bir hissei müştereke kendisinde şüf'a cari olmayan bir şey ile birlikte satılsa şefî, bu hisseyi semenden kendisine isabet eden miktar ile ahz eder.
Şöyle ki semen, bu iki şeyin kıymetlerine tevzi olunur. Müşterek hissenin kıymetine isabeP eden miktarı şefi, müşteriye verip o hisseyi ahzeder.
Bir hissei şayiayı iki kimse satın alsa şefi bunların ikisinin hissesini ahzedebileceği gibi yalnız birinin hissesini de şüf'a ile ahzedebilir. Çünkü
bununla müşterinin mülkü tefrik edilmiş olmaz.
Bil'akis bir kimse, bir hissei şayiayı iki malikinden veya bunların vekilinden iştira etse esah kavle göre şefî, bu iki malikten birinin hissesini şüf'a.
ile ahzedebilir. Zira bayilerin taaddüdile safka taaddüd etmiştir-
îki şefîden biri hazır, diğeri gaib olunca hazır olan, meşfıT hissenin tamamını fühal ahzeder. Gaib hazır olunca ona müşarik olur. Bu müddet es
nasında evvelki şerikin istifade etmiş olduğu ücrete, gaileye bu şerik iştirak edemez. Maamafüı hazır olan şerik, gaib olan şerikin kudümüne kadar
şüf'a ile ahzedmeği tehir edebilir. Çünkü şerikin gaybubetine mebni kendisi mazurdur. Şüf'ayı aleffevr kabul etmesi icabetmez.
Hissei meşfûada müşterinin vakıf, icare. beyi gibi tasarrufları sahihtir. Şefî, vakıf veya icare gibi kendisinde esasen şüf'a cari olmayan tasarrufları
nakzedebilir. Beyi gibi kendisinde şüf'a cari olan tasarruflarda ise muhayyer olur, bu meşfu' hisseyi dilerse birinci .beyi ile ve dilerse ikinci beyi ile
alır- Yani : hangi bey'ideki semeni daha az veya daha sehlülita' görürse onunla hissei meşfu'ayi müşteriden ahzedebilir.
Şefî, meşfuûn şu kadar liraya satıldığım duyub da şüf'asını terk etse de ondan aza satılmış olduğu zahir olsa hakkı şüf'asi baki olur.
Fakat ondan daha ziyadeye satılmış olduğu tebeyyün etse hakkı şüf'ası yine sakıt bulunur. Çünkü az iîe almaya rağbet etmeyen, daha çok ile al
maya evvelâ biltarik rağbet etmez. Tahafetüimuhtac.)



(Hanbelîlere göre şüf'ada, müşterinin şefî'a müsavi veya ondan dûn bulunması şarttır. Şefi, müşteriden dûn bulunursa şüf'a cari olmaz.
Meselâ : müşteri de şefî de müshm veyo. gayri müsliim olsa. veya şefi müslim olduğu halde müşteri gayri müslim bulunsa şüf'a cari olur. Fakat
müşteri müslim olduğu halde bayiin şeriki gayri müslim bulunsa' şüf'a cari olmaz- Merazı mevtüe merizın bey'i, sahih kimsenin bey'i gibidir,
bununla da şüf'a sabit olur.
Şefî, şerikinin hissesini sattığına muttali olmadan kendi hissesini tamamen veya kısmen satmış olsa da hakkı şüfası sakıt olmaz. Fakat muttali
olduktan sonra satsa hakkı şüf'ası sakıt olur.
Şefî, şüf'ayı talebde bulunduktan veya şüf'aya talib olduğuna dair iş-hadda bulunduktan sonra vefat etse hakkı şüf'ası vârislerine intikal eder. Fakat
şefî, muktedir olduğu haîde şüf'ayı taleb etmeden veya özrüne mebni işhadda bulunmadan vefat etse şüf'ası batıl olur.
Mevrus olan şüf'adan dolayı vârislerden bazısı hissel şayiayı almak iste-' meşe mütebaki vârislerin o hisseyi ya tamamen almaları veya tamamen
terk etmeleri lâzım gelir.
îmam Malike ve îmam Şafiiye göre de hakkı şiif'a emvale kıyasen mevrus olur.
Müşteri, hissei şayiayı daha şüf'a talebi vuka .bulmadan muayyen veya gayri muayyen kimselere veya bir cihete vakfetse veya birine hibe veya
sadaka olarak verse veya nikâh ve talak veya hul' için ivaz kılsa şerikin şüf'ası sakıt olur- Çünkü bu şüf'a sabit olsa bundan mevkufun aleyh, mev-
hubünleh vesaire mutazarrır olur.
Fakat şüTadarın talebinden sonra müşterinin hissei müşterekede tasarrufu sahih olmaz. Zira bu taleb ile mülk, şefîa' intikal etmiş olur veya bu
taleble müşteri tasarruftan hecredilmiş bulunur.
Şayed müteri, kableltaleb bu hisseyi başkasına satmış olursa şefî muhayyer olur. O hisseyi dilerse müşterinin verdiği semen ile ve dilerse
müşterinin sattığı semen ile atızeder. Çünkü §üf aya sebeb olan iştira her iki surette de bulunmuştur.
Rehin ve icare ile de şüf'a sakıt olmaz. Keşşafülkına Bidayetülmüc-tehid.)
(Zahirîlere göre şüf'a ancak bey ide caridir. Icarede, hibede, mehrde vesairede cari değildir. Binaenaleyh bir kimse, bir maldaki hissesini başkasına
hibe etse veya mehr olarak verse şeriki bu hisseyi şüf'a ile alamaz.
Şefî, meşfuû ahzedince müşterinin yapmış olduğu hibe, vakıf ıtk gibi bütün tasarrufatı batıl olur. Üzerinde.bina yapmıg ise söküp ankazım alır,
başka bir §ey alajnaz. Müşteri, meşfuûn gailesini almış ise onu red eder Meğer ki bayi, bir özürden veya taazzürü tarikten dolayı şerikinden istizana
muktedir bulunmamış olsun. O takdirde müşterinin gaileyi red etmesi lâzırr gelmez-
Şüf'a medenî için de, bedevi için de, müslim, zimmi, hâzır, gaib için de sabit olur. Kezalik : Çocuk için baliğ olunca ve mecnun için, ifakat bulunca
sabit olur. Çünkü bir hadisi şerifteki kavli şerifi, umumiyeti itibarile bunu göstermektedir. Elmuhallâ.)
(îbn-i Ebİ Leylâya göre kabili kısmet olmayan mevhub bir maida di şüf'a cereyan eder. Şefî, bu mali kıymetile alabilir. Çünkü şüf'a, bir hacet
içindir, kötü mücavir, müşarik yüzünden zuhuru melhuz bir zararı def içindir. Bu hal, hibe suretinde de mutasavverdir. Bu hal, mülkün sebebin-deki
ihtilâfla muhtelif olmaz. Buna karşı deniliyor ki : Şefîa temellük hakkının sübutu, meşfuûn başkası tarafından bir bedel ile temellük edildiği takdire
mahsustur. Hibedeki temellük ise teberru' tarikiledir. Bir kimse, bir malım dilediğine teberruan verebilir, onu şerikine de ve komşusuna da teberrûan

veya bir bedel mukabilinde temlike mecbur edilemez. Mebsutı Serahst.) 
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Sopanın Taleb Edilmesi   :
 
32 - : Şüf'ada üç laleb vardır : birincisi talebi müvasebe, ikincisi, talebi takrir ve ışbad, üçüncüsü de taleb-i husumet ve temellüktür. Şöyle ki' §efî,
akdi bey'i veya o hükümdeki bir muavaza-i maliyeyi duyduğu mecliste velevki yanında kimse bulunmasın «Ben satılan o akarın §üf 'adarıyım»
yahut «Ben o akarı bişşüf'a isterim» demek gibi şüf'ayı talebe delâlet -eder. bir söz söyle. Bu lâzımdır. Buna «Talebi müvasebe» denir ki, bir ka-'le
göre bu taleb fevridir, satış muamelesi haber alındığı ânda hemen yapılmak lâzım gelir. Diğer bir kavle göre böyle fevrî değildir, i'raza delâlet eder
bir kavi veya fiil bulunmadıkça haber alındığı meclisin nihayetine kadar imtidat eder.
Şefi, bu talebi müvasabeden sonra iki şahid hazır olduğu halde mebî'in yanında «bu akarı falan kimse satın almış, ben ise onun şu cihetle şefiîyim,
talebi güf'ada da bulundum, şimdi de taleb ediyorum şahid olunuz» der. Yahut yine iki şahid huzurunda ve müşterinin yanında «Sen falan akarı
satm almışsın, ben onun şüTadarıyım, talebi şüf'ada da bulunmuştum, şimdi de taleb ediyorum» der, o iki şahide hitaben de «Şahid olunuz», der.
Müşteri mebii kabzetmiş olsun olmasın. Yahud mebi henüz bayiin yanında ise iki şahid huzurunda bayia hitaben «Sen falan akarını falana
satmışsın, ben ise §u cihetle onun şu f adarıyım» diye mezkûr minval üzere taleb ve işhadda bulunur, işte bu da talebi takrir ve işhaddır. Eğer şefi'
uzak bir mahalde bulunup bu veçhile talebi takrir ve işhada kadir olmazsa birini tevkil eder, vekil bulamazsa mektub gönderir. Bu'takrirde iki
şahidin bulunması, şart değildir, belki inkâr vukuuna meydan vermemek mülâhazasına mebni bir emri ihtiyatîdir.
§efî, bu taleb ve işhaddan sonra da hâkimin huzurunda şüf'a hakkım taleb ve dâva eder ki, bu da talebi husumet ve temellükten ibarettir. Hidaye,
Fethülmuîn, Bedayi Haniyye.
33 - : Şef! satış muamelesini iki şahıstan veya âdil bir kişiden veya âdil olsun olmasın müşteriden duyduğu halde talebi müvasebede bulunmazsa
hakkı şüf'ası sakıt olur. Fakat bu muameleye âdil olmıyan bir kişinin ih , barile muttali olsa bakılır : Eğer bunun haberine inanmış ise talebi şüf'ada
bulunması lâzımdır, bulunmazsa hakkı sakıt olur.  Fakat     inanmamış ise taleb lâzım gelmez. Talebde bulunmadığından dolayı bu hakkı sakıt
olmaz, îmameyne göre adiî olsun olmasın bir kişinin ihbariyle. de ilim sabit olur.
34 - : Talebi ishad için mebi ile bayiden ve müşteriden hangisi şefî'a daha yakın ise onun yanında bu talebi ifa etmek icabeder. Yoksa bunlardan
biri şefiîn bulunduğu beldede veya mahallede olup da diğeri başka bir beldede veya mahalde bulunsa da şefî kendi beldesinde veya mahallesinde
olanın yanında talebi işhadı bırakıp da çıkıp uzaktakinin yanına gidecek olsa şüf'ası bâtıl olur.
35 - : Şefî, talebi müvasegeyi satılan akarın veya müşterinin veya henüz mebi elinde bulunan bayiin yanında yaparak bu anda taleb-i işhad ve
takrirde de bulunsa artık ayrıca talebi işhada lüzum kalmaz.
36 - : Şefî, hâkimin huzurunda talebi husumette bulunurken" bakılır: Eğer meşfû, müşteriye teslim edilmemiş ise mahkemede hasım olarak yal-
nız müşterinin bulunması kâfidir. Fakat henüz teslim edilmemiş ise hem bayiin hem de müşterinin hazır bulunmaları lâzımdır. Çünkü bu takdirde
bayiin mebiden mülkü zail olmuş ise de yedi zail olmamıştır. Bu cihetle meşfû ile ikisi de alâkadardır.



37 - : Şefî, meşfuûn kim tarafından sa'tuı alındığını ve semenin cinsi ve miktarını haber aldığı mecliste talebi müvasebeyi terk ederse, meselâ : bu
haberi müteakib başka is ile veya başka mevzua dair bir söz ile meşgul olmak gibi i'raza delâlet eder bir halde bulunursa veya talebi §üf ada
bulunmadan o meslisten kaîkıp giderse hakkı şüf'ası sakıt olur.
39 - : Şüf'adar, talebi takrir ve işhadı, velevki mektup veya resul ile olsun icra edecek kadar vakit geçtiği halde bilâ Özrin tehir etse hakkı güf'ası
sakıt olur. Çünkü bu tehiri, i'raza delâlet eder,
38 - : Şüf'adar, talebi takrir ve işhaddan sonra hasta veya başka bir beldede bulunmak gibi bir özr-i §er'îsi yok iken talebi husumeti bir ay tehir etse
hakkkı şüf'ası sakıt olur, Fakat bir özre meselâ: cebir ve ikrahe mebni talebi husumette bulunmasa bununla hakkı şüf'ası sakıt olmaz. Meselâ şefî,
talebi müvasebe ev işhadda bulunduğu halde müşterinin mütegaîlibeden olmasına mebni tagalîübi mijddetince dâvada bulunmamış olsa, badehu te-
gailübi zail olunca dâvaya ve ahze kadir olur. Behce. Netice...
40 - : Talebi müvasebenin kav ten olması lâzımdır. Çünkü ien'ıınd-ı bu talebe dair şef! yemin edecek olursa yalan yere yemin etmemesi için bu
muyasebeyi yanında kimse bulunmasa bile kalben yapmakla iktifa etmeyip kavlen yapma'lıdır. Bu'talebde işhad şart. değildir. Fakat işhad, bu hakkı
tevsik için ihtiyat icabıdır. Çünkü müşteri bu talçbi müvasebeyi inkâr, şefî de iddia etse söz, müşterinin olur. Şefî, bu talebde bulunduğunu isbata
muhtaç bulunur.
41 - : Şefî, akdi bey'i duyduğu mecliste yalnız bulunursa hemen" iki şahit bularak «Ben falan akarın satıldığına şimdi muttali oldum, ona bişşüf'a
talibim» dişe talebi müvasebede bulunmuş olur. İleride vücudu melhuz inkâra kargı bu, bir tedbir olmuş olur.
42 - : S?.gir, ma'tîıh gibi mahcurların şüf'a haklarını velileri talob eder. Bir çocuğun hakkı ?;üf'asını velîsi talep etmez İse bulûğundan sonra
kendisinin talebe salâhiyeti kalmaz. Fakat velîsi bulunmayan bir mahcurun hakkı şüf'ası hacrinin zevaline kadar devam eder.
43 - : Uç sınıf şüf adarlardan her biri, meşfuûn satıldığını haber aldığı mecliste hakkı güf asını istimal edeceğini -söylemelidir. Eğer kendisinden ev
velki gufadahn hakkı şüf'adan vaz geçip geçmiyeceğine intizar ederek sükût ederse Zahirürrivayeye nazaran haki şüf'asım iskat etmiş olur. Artık
kendisinden evvelki şüfadar, hakkı şüf'asmı terk etse de bu müahher olamn güf'a talebine hakkı'kalmamış olur. İmam Ebu Yusuf tan bir rivayet»
göre ise birinci mertebede bulunan şerik mevcud olunca başka bir kimsenin güf'aya hakkı olamaz. Şerik süi'a hakkını iskat etsin, is Lif» etsin
müsuvi-dir. Çünktt başkaları şerikin hakkından dolayı memnudurlar. Şerikin ise hak ki sabit olmuştur, ister istifa etsin, ister etmesin. Fakat bu
rivayet, Zahi-rürrivayeye muhaliftir. Mebsut. Hindiyye.
(MalikÜere göre talebi müvasebe vesaire fevri değildir. Şöyle ki: His-sei müştereke satıldığı mecliste âkil, baliğ, reşid olan şefi, veya sağır, sefih
olan sefiîn velîsi hazır bulunduğu ve bu mubayaa muamelesinde hazır bulunduğunu bir vesikaya yazdığı halde bilâ mani iki ay sükût etse hakkı
şüf'ası sakıt olur. Fakat meclisi akidde bulunup da böyle bir şey yazmadığı veya o mecliste bulunmayıp aynı beldede bulunduğu halde bilâ mani
sükût etmiş olsa bu akitten itibaren bir sene mürurile hakkı şüf'ası sakıt olur. Ondan evvel olmaz.
Kezalik: şefi gaib bulunmuş olsa meşfûun bulunduğu beldeye gelince bir sene müddetle hakkı şüf' aya malik bulunur.
Kezalik: şefi aynı belde de bulunduğu halde şerikinin bey'ine muttali olmasa veya muttali olduğu halde bir maniaya mebm'şüfa hakini istimal
edemese muttali olduğu veya manianın zeval.bulduğu ândan itibaren bir sene müddetle şüf'a hakkına malik olur. Şerhikebir. Haşiyei D üs ulu.
Şafiüere göre talebi şüf'a fevridir, ezhar olan budur. Şöyle ki: Şefi, bey'a muttali oldu mu âdet üzere hemen şüf'a talebine mübaderet eder. Bu
hususta örfe müracaat edilir, örfçe tüvanî, taksir sayılan bir tehir ile şüf'a hakkı sakıt olur.
Şefî, merîz, mahpus, veya müşterinin beldesinden gaib veya düşmandan veya havanın ziyade soğuk veya sıcak olmasından dolayı haif bulunur sa
§üf'a talebi için birini tevkil eder. Tevkile de kadir olmazsa iki erkeği, iki kadın ile bir erkeği talep üzerine isnat eder. Kadir olduğu halde tevkili
veya isnadı terk ederse eshar olan, hakkının butlanıdır. Çünkü şüf *-anın sükûtuna rızasını gösterir bir taksirde bulunmuş olur. Tuhafetülmuhtac
(Hanbe!ilere göre şüf'a talebi, fevridir. Bu hak, bey'a ıttıla' ânında hemen taleb olunmalıdır. Nitekim bu hususa dair yukarıda izahat verilmiştir.
Bazı fukahaya göre müşteri, hakkı şüf'anın sukutu için bazı hıyel-ihu kukıyeye teşebbüs edebilir. Kendisini zarardan vikaye için hu babda bir
mahlas, bir hukuki çare bulması caiz olabilir. Hattâ şefitn bu hakkını İs Mıhal etmemesi, memduh bir harekettir. Fakat Hanbelî fukahası diyor ki:
şüf'ayı ıskat için hiyle tarîkine gitmek, yapılan muamelenin hilafını izharda bulunmak helâl değildir, bununla şüf'a sakıt olmaz. Meselâ: bayi ile
müşteri, bin liraya pazarlık ettikleri halde şefi'a karşı bin beş yüz liraya alıp sattıklarını iddia etseler helâl olmaz, şef! buna bin lira ile müstahık
olur.
Kezalik: bayi ile müşteri, şüf'ayı iskat maksadile aralarında uyuşup bayi, hissesini müşteriye meccanen hibe etse,  müşteri de semen  miktarını bayia
hibe etse bu muammele helâl olmaz. Şef!, bu muvazzayı isbat ederse o
hisseyi şüf'a ile alabilir. Bir hadisi şerifde:  buyurulmuştur. Yani: Yahudilerin irtikâb ettiğini
siz irtikâb etmeyiniz. Onlar, Allah Taal&nın 'haram kıldığı şeyleri en aşağı bir hiyle ile helâl etmek isterler. Keşşafülkına'.)
Zahirîlere göre şüf'a hususunda zaman ile mukayyedbir taleb yoktur. Şefî, hakkı şüf'asını lisaniJe terk etmedikçe- daima taleb edebilir. Velevki

aradan seneler geçsin. Nitekim bu hususa dair yukarıda izahat verilmiştir, filmuhallâ.) 
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Şüf'anın Hükmü:
 
44 - : Sebebi tahakkuk edince şüf'a talebi caiz olur. Talebden sonra şüf'a hakkı teekküd eder, şefî için ya kaza veya rıza ile meşfüûn mülkiyeti sabit
olur. Şöyle ki: şeraiti dairesinde şüf'a taleb edildikte müşterinin bir rıza teslimile veya hâkimin bilmuhakeme şüf'a ile hükm eylemesiie şüf'adar,
meşfua' malik olur. Fakat böyle rıza veya hükm bulunmadıkça şefî, mü-cerred şüf'a talebile meşfua' malik olamaz. Henüz şef ün mülküne intikal
etmeyen bir meşfuûn semeresi, bedeli icare gibi gailesi -intikal anına kadar- müşteriye ait bulunur. Cevhere. Hindiyye.
45 - :  Müşteri, meşfuû misliyyattan olan bir bedel .tesmiyesile almış ise şefi, o bedelin misjini müşteriye vermekle mükelleftir. Amma kıyemiy-
yattan olan bir bedel ile aîmış ise şefi o bedelin kıymetini verir akd anında tesmiye edilen bedele itibar olunur.
46 - :  Bayi, mebiin semenini müşteri hakkında kısmen hat ve tenzil etmiş olsa şefî hakkında da hat ve tenzil cari olur. Fakat bayi, bu semeni müşteri
hakkında tamamen hatt etmiş olsa bundan şefi istifade edemez.
Çünkü bu hat ve iskat, aslı akde iltihak edemez, edecek olsa bey'i se mensiz olarak yapılmış olur ki, bu caiz değildir.
Müşteri, mebii meselâ: bin liraya aldığı halde bilâhare bu bin lira mukabilinde bayia rızasile yüz lira kyımetindekı bir malını verecek olsa şefi,



oıebii ancak bin lira mukabilinde şüf'a ile alabilir. Çünkü bunun asıl seme ni bin liradır. O tenzil ise müşteri hakkında bir ikram mesabesindedir.
Bilâkis müşteri badelakd semeni tezyid etmiş olsa bu ziyade de şefi hakkında muteber olmaz. Çünkü §efiin hakkı akdzamanındaki .semene taal lûk
etmiştir. Müşteri semeni artırmak suretile şef iki hakkım ibtal edemez. Mecmaülenhür. Tenvir.
47 - : Şüf'a ile temellük, yeni bir beyi ve şira' ile temellük hükmünde- Bu husus, güf'anın bir vasfı mahsusudur  Binaenaleyh bir mülkü gtif'a alan
kimse, ö mülkü bayiden veya müşteriden yeni bir beyi ve gira' ile satın almı§ gibi olacağından kendisi için hıyarı rü'yet ve hıyarı ayb gibv ibtidaen
iştira ile sabit olan hükümler, şüfa ile de sabit olur. Ve şart edilmedikçe sabit olmayan tecili semen gibi hükümler, süf'a ile sabit olmaz.
Şu kadar var ki, ibtidaen beyi'de zamanı gurur cari olduğu halde şüf'a ile iştirada bu zaman cari olamaz. Çünkü şefî, meşfuû cebren temellük et tiğî
cihetle bayi ile müşteri tarafından aldatılmış değildir.
Blnaena'eyh şefi, meşfu' arsayı alıp üzerine bina yaptıktan sonra bu arsa bir müstahık tarafından zapt edilerek o bina yıktırılsa şefî, yalnız verdiği
semeni geri alabilir. Binanın kıymetine dair bir şey alamaz, müşteri ise alabilir. Çünkü müşteri mağrurdur, şüf'adar ise mağrur değildir, arsayı
müşteriden cebren almıştır. Tahtavî.
48 - : Şefî' müvasebe ve takrir ve işhad talebinden evvel veya sonra henüz birriza veya. bilkaza meşfua' maiik olmadan kendisinin meşfuûubib olan
mülkünü tamamen ve katiyyen satsa veya vakfetse hakkı şüf'ası sakıt olur. Meşfuûn satıldığına gerek vâkıf olmuş olsun ve gerek olmasın. Zira
İstihkakın sebebi zail olmuş olur. Fakat meşfuûnbihîn hissei şayiasını satsa veya ifraz edip meşfua muttasıl olmayan kısmını satsa hakkı şüfası sakıt
olmaz.
Kezalîk: şefi, meşfuûnbihi kendisi hıyarı şart ile muhayyer olmak üzere satmış bulunsa bu muhayyerliği esnasında hakkı güfası sâkıî olmaz.
Haniyye. Hindiyye. Fethülmuin.
49 - : Şefî' müşteri ile bir bedel üzerine sulh olsa veya hakkı şüfası-m bir i'vaz mukabilinde müşteriye satsa hakkı sofasının sukutuna razı olmuş
olur. Binaenaleyh bu hakkı sakıt olur. Fakat o bedel ve i'vaza müstahık olamaz. Çünkü kendisinin malı olmayan mücerred   bir hak mukabilinde
bunları almış olur. Tesellüm etmiş ise reddi icab eder.
50 - : Şefî şerikinin rızası veya hâkimin kazasiie meşfua' henüz malik olmadan bu meşfuûn ittisalinde başka bir mülk akar satılsa bu ikinci akara
şuf'adar olamaz. Çünkü bu ikinci akarın satıldığında birinci akara henüz malik bulunmamıştır. Hidaye.
51 - : Şüf'a tecezzi kabul etmez. Çünkü bu tecezzi, müşteri hakkında tefriki safka ile zararını müstelzim olur.
Binaenaleyh şefî, bir kimsenin satın aldığı meşfû akarın bir miktarın) terk ile diğer bir miktarın cebren almaya kalkışamaz, buna hakkı yoktur.
Fakat müşteri müteaddid olursa bunlardan birinin hissesini bihakkışüf'u alıp diğerlerinin hisselerini almayabilir. Zira bu takdirde diğer müşteriler
hakkında yeniden bir iştirak zararı husule gelmiş olmaz.
52 - : Müşteri bir şahısolduğu halde meşfû akan müteaddid safkalar ile satın alacak olsa şefP bu müteaddid safkalardan her hangisi hakkında şüf'a
talebinde bulunabilir. Çünkü bu takdirde müşteri bu müteaddid safkalar sebebile tefriki safkaya ve §irket zararına kendisi razı olmuş olur.    .
53 - : Müteaddid akarlar, bir safka - akd ile iştira edildiği takdirde bakılır: Eğer şefî' bu müteaddid akarların hepsine de şüf'adar ise ya bun ların
hepsin: hakkı şüfasma binaen ahzeder veya hepsini terk eyler. Yok sa bir ikisini alıp diğerlerini terk edemez. Bu akarlar gerek bir yerde
bulunsunlar ve gerek bulunmasınlar. Fakat şefî' bu akarlardan yalnız birisine şüf'adar ise sahih görülen bir rivayete göre ancak şefiî bulunduğu
akarı semenden  hissesile bişşüf'a ahzedebilir.  diğerlerini  ahzedemez.  Diğer  bir rivayete göre ise bunların hepsini de şüf'a ile ahzedebilir.
Hindiyye Fet hülman.
54 - : Şüf'a sübuten tecezzi kabul etmediği gibi iskaten de kabul etmez,
Binaenaleyh satılan bir akarın bir derece de bulunan şef ilerinden her hangi biri, o akarın tamamı hakkında talebi şüf'ada bulunmayıp da yalnız bir
hissei şayiası, meselâ: yarısı hakkında bulunsa tamamından hakkı şüf'ası bâtıl olur.
Kezalik: Bir şefî' bey'iden sonra şüf'amn yarısını teslim etse, yani: yarısı hakkında hakkı süf'asını iskat etse bu hakkı tamamında bâtıl olur.
Fakat iki şenden biri şüf'amn tamamını, diğeri ise şüf'anm yarısını, ia-!e.b etse bunun hakkı sakıt olur, tamamını taleb eden şefî' meşfuûn tamamını
alır. Tenkıb. Mecmaülenhür.
55 - : Müşteri, akarın yansını başkasına sattıktan sonra şefiî zuhur etse bakılır: Eğer şefî, o meşfû akarı ilk satılışından dolayı a'mak isterse tamamını
alması lâzım gelir, ikinci satış muamelesi    ibtal edilir. Yoksa o akarın mütebaki yarısını şüf'a ile alamaz. Nitekim bu akarı bir kısmı tarafından
bilifraz başkasına hibe ve teslim edilmiş olduğu takdirde de hükm böyledir. Fakat şefi, bu akarın satılmış olan yarısını bu ikinci satıştan dolayı
almak isterse bu nısfı alabilir. Hindiyye.
56 - î Şef Herden bazısı, şüf'adaki hissesini kablelhükm diğer şefîlere hibe veya beyi ile terk edemez, terk ederse kendi hakkı şüf'asmı meccanen
iskat etmiş olur. Meşfû, diğer şüf'adarlar    arasında yine adedlerine    göre taksim edilir. Fakat bedeihükm şefîîerden biri kendi mülküne geçen
hisseyi dilediği kimseye meccanen hibe edebilir. Fetavayı îbn-i Nüceym.
57 - t Şef İlerden biri, hâkimin hükmünden mukaddem hakkı şüf asını iskat etse diğer şefîler, meşfuûn tamamını ahzederler. Yoksa yalnız kend;
hisselerini alıp öbür şefiin hissesini terk edemezler. Çünkü haki şüf'asım iskat eden §efî, yok hükmünde kalacağından diğer şefîler, müstakil kalmış
Fakat hâkimin hükmünden sonra şefîlerden birisi bişşüf'a aldığı hisseyi terk etse, meselâ: hıyarı ayb ile müşteriye red eylese diğer şefîler, onun bu
hissesini cebren alamazlar ve almak mecburiytinde bulunmazlar. Çünkü hâkimin hükmile her gefiîn hissesi takarrür etmiş, bunda diğerlerinin hak
lan kalmamıştır.
58 - : Müşteri, meşfu' binayı boyatmak veya sıvatmak gibi malından bir şey ziyade etse gett, muhayyer olur, dilerse güf'ayı terk eder, dilerse binanın
semenile beraber o ziyadenin de kıymetini vererek o binayı alır. Bunda ittifak vardır.
Kezalik: Müşteri, meşfu' arsa üzerine bina yapmış veya ağaç dikmiş olsa şefî, muhayyer olur. Dilerse terk eder ve dilerse o arsanın semenile beraber
binanın veya ağaçların kıymetini de müşteriye verip o arsayı bunlar ile beraber alır. Yoksa binayı veya ağaçları sökmesi için müşteriye
cebredemez. Çünkü müşteri bunları hakkı mülkiyetine istinaden yapmıştır. Bu hususta gâsıb gibi müteaddi değildir.
Ma ama f ih bu hükm, İmam Ebu Yusufa göredir. İmamı Âzam ile îmanı Muhammede göre şefî' bina ile ağaçları kal' ettirebilir. Bunların kal'ı su-va
ve boya gibi müteazzir değildir. Meğer ki kaÜ'leri arsaya muzır olsun. O, takdirde şefi' maklû'an kıymetlerini vererek bunları da alabilir.
Fakat müşteri, meşfu' üzerine ekin ekmiş bulunursa gen, bu ekinleri söktüremez. Çünkü ekinlerin bir malûm, nihayeti vardır. Ebniyye ile eşcare
benzemez. O halde şefi' bu ekinleri hasad vaktine kadar bir ücret mukabilinde terk etmeğe mecbur olur. Hindiyye, Fethulmuin.



59 - : Müşterinin fiilile olmaksızın meşfu" akar yıkılsa veya yansa veya harab olsa veya meşfu' bahçedeki ağaçlar kurusa da ankazından bir şey
kalmayıp zayi olsa §efî muhayyer olur. Dilerse arsasını semenin tama-mile alır, dilerse şüf'ayı terk eder. Yoksa binanın ve ağaçların kıymetlerine
mukabil semenden bir şey tenzil edemez. Bunlar yere tâbidir, bunların semenden hususî hisseleri yoktur.
Fakat yıkılan binanın veya kuruyan ağaçların enkazı mevcud otursa semenden bu ankaza isabet eden hisse, tenzil edilir. Bu ankaz müşteriye kahr,
şefî' semenin mütebakisini verir, Şöyle ki: semen, mebiin akd vak-tindeki kıymetile ankazın ahzedildiği gündeki kıymetine taksim edilir, şefî
meşfuû semenden hissesine düşenle ahzeder. Hindiyye. Fethulmuin.
60 - : Müşteri veya bir ecnebi, meşfu' akarı yıkacak olsa şefi muhayyer olur, dilerse arsayı semenden hissesile alır, dilerse terk eder. Hindiyye.
61 - : Satılan bir bahçede mevcud olup satışa sarahaten ithal edilmiş bulunan yemişleri müşteri alıp istihlâk etse şefi, semenden bu yemişlere isabet
eden miktarı tenzil eder. Fakat bu yemişler bahçenin satıldığından sonra müşterinin elinde hadis olmakla müşteri bunları 'istihlâk etse şefi' bunların
bedelini semenden tenzil edemez. Çünkü akdi beyi, bunların üzerine vârid olmamıştır, bunların fevt olması, semenin kısmen sukutunu icabet-m ez.
Fethulmuin,
62  - : Şahlan bir akarın şefl'a mülâsık olan kısmı ifraz edilip mütebaki kısmı satıl aoak olsa cari mülâsık olan şefiîn bu satılan kısımda hakkı
şüf'ası olamaz.
63 - ; Müşterinin vef atile güf'a batıl olmazsa da sefiln vefatile batıl olur. Binaenaleyh müşteri vefat etse vârislerinden şüTa dâva edilebilir. Çünkü
bu takdirde müstahık bakidir ki, o da şefîdir. Hatta, vârisler meşfuû satmış olsalar da jefî bu satış muamelesini ibtal edebilir.
Fakat sefl' mUva*sebe ve takrir taleblerinden sonra müşterinin bilrız.H teslimile veya hâkinin hükmîle meşfua' henüz mâlik olmadan vefat etse
hakkı şüf'ası sakıt olur, vârislerine intikal etmez. Çünkü şefiîn vefatile meşfuûnbih deki mülkü zail olur, vârisleri ise- mesfuûn satıldığı, zaman
meşfuûnbih« malik bulunmuş değillerdir. Bu cihetle sefîa ait hak, olmasile zail olacağından bu hak vârislerine intikal etmez. Hidaye.
Mecmaulenhür. Dürerülhük-kâm.
c(Malikîlere görede sefî, meşfuû satıldığı semen ile satın alır. Meşfu' hul'a bedel veya amden cinayetten sulha ivaz olarak verilmiş olunca da şefi,
bu mesfuûn kıymetini vererek bunu alabilir.
Müteaddid kimseler, müşterek oldukları bir akan bir safka ile bir veya müteaddid kimselere satsalar ve bilâkis müteaddid kimseler, bir şahsın
akarını bir safka ile müştereken satan alsalar şefi, ya bu akarın tamamını alır veya tamamını bırakır, bir kısmını alamaz. Meğer ki hissesini almak
istediği müşteri razı olsun.
Kezalik : Şefîler müteaddid olup da bir kısmı gaib olsa veya hazır olup Süf'asını iskat etse diğer şefîler, mesfuûn ya tamamını alırlar veya tamamını
bırakırlar. Yoksa yalnız kendi hisselerini almaya kıyam edemezler Meğer ki müşteri razı olsun. Şerhi E bil be rekât, Haşiyei Düsuki.)
(Şafiîlere göre de mesfuûn semeni misliyyattan ise şefî'de onu bu semenin misille alır. Meselâ semeni bin Ura ise Şefî de müşteriye bin lira verir.
Fakat semeni kıyemiyyattan ise şefî bu kıyemi olan semenin satış vak tindeki kıymetini verir, yoksa alacağı hissei müşterekenin kıymetini vermesi
lâzım gelmez.
Megfu' mehr olarak verilmiş olunca da §efi', bunu kendisine mehr veri len kadının mehri misli miktarile ahzeder.
Bir şefi' meşfu'daki hakkının bir kısmını iskat etse tamamı sakıt otur.. Esah olan budur. Tuhfetülmuhtac.)
(Hambelîlere göre §efî' hissei müşterekeyi hâkimin hükmüne muhtaç olmaksızın müşterinin akdi beyi ile vermiş olduğu semen ile alır. Bu
semenlerin kairen, cinsen, sıfaten müttehit olmaları lâzımdır. Şefî, bu semeni derhal vermeğe kadir olmazsa kendisine talebine mebni iki veya üç
gün mühlet verilir. Bu müddet geçer de semeni ihzar edemezse müşteri bu hakkı ftüf'ayı hâkime muhtaç olmaksızın fesh edebilir.
Mesfuûn semeni misliyyattan olmayıp da kıyemiyyattan olunca şefî' bu nu akdi beyi zamanındaki kıymetile alır. Müşteri vermiş olduğu semeni al
madıkça me§fuû geft'a vernTeğe mecbur olmaz.
Hissei müşterekenin semeni müeccel İse gefi'de zengin ise unu müccei semen ile atabilir. Fakat şefi fakir olunca bu müeccel semen için bir zengin
kelli göstermesi lâzım gelir.
Hıyarı meclis veya hıyarı şart iie satılan bir hissei şayia da muhayyerliğin inkizasından evvel şüf'a hakkı sabit oimaz. Muhayyerlik, ister bayia ve
ister müşteriye ve ister her ikisine ait olsun müsavidir. Keşşafüikına'.) , (Zahirîlere göre de bir şerik, hissei şayiasını bir akar veya bir araz
mukabilinde satarsa şefî' olan şerik de o hisseyi o akarın veya arazın mislile alır. Buna muktedir olmazsa bayi olan şerik, ondan ya o akarın veya
arazın kıymetini alır veya ona meşfu, hisseyi vererek muktedir olduğu .zaman vermek üzere o akarın veya arazın mislini ilzam eder.
Hissei şayia müeccel bû' semen ile satılmış olunca §ei'î hakkında da semen, müeccel olur. Sefilin, malı bulunmazsa -kendisine mühlet verilmesi
icabetmez. Belki o hissei şayia, şaf Ün namına satılır. Semeni, müşterinin verdiği semene tekabül ederse febiha, fazla olursa bu fazla miktar şefîa
veı-ilir. Noksan kalırsa şef ün hali yüsrüne intizar olunur. Bu noksan miktar, onun hali yesarmda kendisinden alınır.,
Bir kimse, hangi bir maldaki hissei şayiasını başka bir mal ile beraber satsa şefi' ya bunların mecmuunu alır veya mecmuunu terk eder. Yalnız o
hisseyi semenden hissesile almaya kalkışamaz.
Şefi «Ben şüf'a ile alaoağım» demeden vefat etse hakkı bâtıl olur, vâ "islerine intikal etmez. Çünkü bu hak sefihidir, başkasının değildir. Mu

hayyerlik ise mevrus olmaz. Muhammed İbn-i Siyriniri kavli de böyledir-Eimuhaliâ.) 
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Şüf'aya Dair İhtilaflar :
 
64 - ı Şefî' satış muamelesini haber alır aîmaz. Talebi şüfa'da bulunduğunu, dâva, müşteri de bu talebin tehir edildiğini iddia etse şefiiin beyyi nesi
racih olur.
65 - : Bayi ile ziliyed olan müşteri, şefim şüf'ayı teslim ettiğini, yani ondan vaz geçtiğini iddia, şefîde bayi ile müşterinin me$fu' akarını ken dişine
tesüm ettiklerftü dâva etse bakılır : Ziliyed şefî ise onun beyyinesi racih olur, zÜiyet değilse bayi ile müşterinin beyyineleri müreccah olur.
66 - : Şefî' müşterinin meşfu, akarı üzerinde bina olduğu halde satın aldığını dâva, müşteri de binadan hâli olarak satın aldığını iddia eylese şefün
beyyinesi racih olur.
67 - : Şefti, akarın satıldığını, müddeaaleyh de akamı kendisine vedia olarak bırakılmış olduğunu iddia etse şefî'in beyyinesi racih olur.



68 - :  Satılan bir akarda bir binanın veya    ağacın   ihdas edildiğini müşteri iddia, şefî'de inkâr etse söz, müşterinindir. Meğer ki sözü, doğru olmak
ihtimalinden beri olsun. Bir ay evvel almış olduğu bir bahçedeki on senede yetişenıiyecek bir ağacı «Ben dikip yetiştirdim» demesi gibi. Bu halde
sözü tasdik olunmaz. Hİndiyye. Ettarikatülvazıha,
69 -  :   Şefî,  meşfuunbih olan  mahallin  kendi.mülkü  olduğunu  iddia, müşteri de o mahallin başkasının mülkü bulunduğunu iddia etse şefi'n
beyyinesi racih olur.
70 -  :  Şefi' ile mügteri, meşfuûn    semeninde ihtilâf etseler bakılır. Eğer  müşteri,  meşfuû  kabz  ile semenini  bayia  vermiş  ise söz,  yeminle
kendisinindir. Çünkü müşteri, şefiîn semen hakkındaki iddiasını münkirdir. Bunda tehaluf cari olmaz. Zira müşteri, şef İden bir şey  dûva çimiyor ki
tehalüfe lüzum görülsün. Tehalüf ise iki taraftan dâva ve inkâr bulunduğu yerde caridir. Amma ikisi de beyyîne ikame edecek olsa İmamı Azam., üe
itmam Muhammede güre şefin beyyinesi tercih olunur. Çünkü o, müdduidir. Fethulmuin. Mecmaülenhür.
71 - : Müşteri, meşfuû meselâ; bin liraya aldığım dâva, bayi de sekiz yüz liraya sattığını iddia etse bakılır: Eğer bayi, semenin hiç bir miktarını
kabzetmemis, ise söz, bayin olur. Şofî onu    sekiz yüz liraya alır. Müşteri meşfuû gerek kabze etmiş olsun ve gerek olmasın. Fakat, bayi, semenin
tamamını kabz etmiş, bu kabz da beyyine ile veya yeminden nükül ile sabit bulunmuş ise söz, müşterinin olur, şefi* onu müşterinin dediği semen ile
alır. Çünkü bayi, semeni almış olmakla aradan çıkmış, ihtilâf şefi' ile müşteri arasında kalmıştır. Bu ihtilâfta ise söz müşterinindir. Fethulmuin.
72 - : Müşteri, meşfuû meselâ; bin liraya aldığını, bayi de bin iki yüz liraya sattığım iddia etse eğer bayi semeni kabz etmiş ise müşterinin sözü \
muteber olur. Ve eğer bayi, semeni henüz kabz etmemiş ise aralarında teha lüf cereyan eder. Hangisi yeminden nüküî ederse meşfuûn semeni
diğerin iddiası veçhile olduğu sabit olur, şefî* meşfuû o semen ile alır. îkisi de yemin ederse hâkim, bey'ı fesheder. Fakat bu fesh, şefiin hakkını
îbtal etmîyeee-Sinden şefi' meşfu» bayiin iddia ettiği semen ile alır. Hidaye. Mecmaülenhür.
73 - : Müşteri, yalnız arsayı meselâ : yirmi bin kuruşa aldığım iddia, şefî de arsayı binası ile beraber yirmi bin kuruşa aldığım dâva etse müşterinin

beyyinesi tercih olunur. Ettarikatülvazıha. 
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74 - : ŞüTanın meşruiyeti, meşhur hadisler ile sabittir. Ve bu hususta bütün müctehitlerin ittifakı da vardır. Vakıa şüTa, ilk nazarda kıyasa duhalif
gibi görünür. Çünkü şüf'adar, müşterinin temellük ettiği şeyi, onun mülkü sahihini onun rızasını aramaksızın elinden alarak temellük ediyor, bu
suretle kendi zararım defetmek istiyor, halbuki bir zarar kendi mislile def edilemez.
Fakat bu husus tamik edilince anlaşılır ki, asıl ilk önce zarara sebebiyet veren müşteridir. O, kendisinden evvel başkasının alâkadar okluğu bir şeyi
satın almakla o alâkadarın zararına sebeb olacak bir muameleye vücud vermiştir. Bu cihetle müşterinin menfaati için o alâkadarın mazaratına
meydan vermek doğru olamaz.
Maaınafih müctehidlcrin ekserine göre şüf'a dairesi pek geniş değildir. Yalnız kabili kısmet olan akarlara ye o hükümdeki şeyiere münhasırdır. Ve
yalnız şerikler arasında caridir. Eimmei, selâsenin ictinndları bu merkt-z dedir. Çünkü en ziyade zarar ihtimali bunlarda mevcuttur. Kabili kısmet
olmayan akarlarda kısmet masrafı, külfeti olmadığından onlarda şüf'a ca' ri değildir. Bunun içindir ki menkulâtta da şüf'a yoktur. Zira bunlarda
esasen daimi bir müşareket mevzuu bahis değildir. Bunların istihlâki veya beyi ve şira ile elden çıkarılması mutaddır. Bunlarda şerikler kendi
hisselerini satarak kısmet külfetini, meunetini kendilerinden def edebilirler. Ve bunlarda fena kimselerin mukarin ve mücavir olmaları tehlikesi de
yoktur. Kabili kısmet olan akarlar ise böyle değildir. Bunlar alelekser evlâd ve ahfada katmak üzere tedarik edilir, bunlarda fena, mahcul
kimselerin müşareke tinden ihtiraz edilir. Bunlara muvafık görülmiyecek kimselerin bilâhare his sedar olması, bu babdaki gayei emele uygun
görülmez. Bu babdaki melhuz zararlar ise en ziyade şeriklere müteveccih bulunmaktadır. Binaenaleyh şüf'a ancak kabili kısmet ofan akaratta
caridir, bu şüf'aya da yalnız şerikler müstehıkUrlar,
Bu zevatı kiram: hadisi şerif ile İstitlâ-de bulunmuştur. Yani; şüfa henüz taksim edilmemiş her şeyde caridir Taksim edilipde sınırları ifraz ve beyan,
yolları tayin ve tefrik cdinilce artık şüf'a cari olmaz. Bu evsadı haiz olan şeyler ise şüphe yok ki, kabili taksim olan müşterek akarlardan ibarettir,
başka şeylerde hududu ifraza, tarikleri tefrika mahal yoktur.
Ancak Zahirîlere göre şüf'a böyle yanlız kabili taksim olan gayri men kulâta münhasır değildir. Rakiklerde, hayvanatta, ve kabili taksim olmayan
akaratta cari olduğu gibi elbise, esliha, mekülât gibi sair menkulâtta da caridir. Çünkü bunlarda da yabancıların gelip iştirak etmeleri hissedarların
zararlarına sebebiyet verebilir.    .
Bu zatlar da  hadisi şerife ile istidlalde bulunmuşlardır. Yani;  ortak, şüf'adardır, şüf'a ise her şeyde sabittir,
Hanefî fukahası ise şüf'ayı alelıtlak akarlara hasretmiş olmakla beri ber şüfa hakkım yalnız şeriklere münhasır görmemişlerdir. Onlara göre ikinci ve
üçüncü derecede olarak hallilerde, mülâsık komşularda' süf'adnr olabilirler. Çünkü bunların da bu yüzden mutazarrır olacakları melhuzdur.
Fukahayı Hanefiyye, bu hususta bir çok ahadisi şerife istinad etmişlerdir. Bir kısmı şunlardır:  yani:  şüfa, her ha nede veya her akarda caridir. vani
k°mşu, -biyeti sebebile şüfaya ehaktır.yani:  komşu kurbi yetine binaen satılan akarı şüf'a ile almaya müstehıktır, o akar, kabili kıs met olsun
olmasın komşu, komşusunun aûttığı hanesini şüf'a ile almaya pek haklıdır. Bütün bu ahadisi şerife    şeriklerin, komşuların hukukuna riayet
edilmesi lüzumunu göstermektedir. Bir şerik veya kamşu için lâyık olan şudur ki, hissei şayiasını veya müstakil akarını Satacağı zaman evvelâ
şerikini, komşusunu haberdar etsin, onun alıp almı yacağım sorsun. Bu bir cemiledir, bununla ortaklık veya komşuluk hakkına riayet edilmiş olur.
Hüsni muaşerete akreb olan budur. Bununla huşu mete. münazaaya meydan verilmemiş olur.
Velhasıl eimmei Hanefiyyeye göre §üf'a hakkının sübytundaki başlıca maslahat ve hikmet, ortaklan halitleri, ve biri birine muttasıl komşuları
mutazarrır olmaktan korumaktır. Çünkü herkes, kendi müşterek veya müstakil akarında, hanesinde, ikametgâhında ve bunların ittisalinde kendisine
zararları dokunacak kimselerin bulunmasını istemez. Meşfuû alacak bir yabancının hali ise pek bilinemez. İhtimal ki bu'kimse, alacağı hissei şayia
dan dolayı hemen taksime veya tamirata kalkışacak, şerikini bir çok külfet tere. masraflara sokacaktır. İhtimal ki alacağı yerde yüksek binalar
yaparak şüf.adarı havadan, ziyadan mhruin bırkacaktır. Veya alacağı yerde hayvanat ve saire saklıyarak komşularının huzurlarım ihlâl edecektir.
İhtimal ki alacağı yerde fazla ateş yakmaya veya toz duman koparmaya sebep oîacak şeyler yaparak komşusunun ikametgâhını tehlikeye veya
müzehrefa-ta maruz bırakacaktır.
Ve yine melhuzdur ki müşteri, haşin ve umumî âdabı ihlâl edecek hal lere mütasaddi olarak hem civar olanların huzurlarını selbedecektir. Bunun



içindir ki = evvelâ komşu, sonra ev» denir. sözü de malûmdur. Evet... zindanların en dan, biri birine
muhalif tabitatte, terbiyede olanların bir arada karışıp yaşamıya mecbur olmalarıdır.
işte şeriklere, halitlere, bitişik kofnşulara böyle nahoş bir hale maruı kalmamaları için bir şüf'a hakkı verilmiş, bu suretle âmmenin huzurunu,

selâmetini temin gayesi istihdaf edilmiştir. 
[50]

 
ON ALTINCI KİTABIN SONU

ON YEDİNCİ KİTAP
ICAREYE AİT OLUP BİR MUKADDİME İLE İKİ BÖLÜME AYRILMIŞTIR

(MUKADDİME) ICAREYE DAİR ISTILAHLAR ;
 
1  - (Ücret)  : Menfaat bedelidir. Meselâ : bir hanenin içinde oturulması suretile oian menfaati mukabilinde veya bir şahsın istihdam edilmesi
suretile olan menfaati mukabilinde verilen bedel, bir ücrettir. Buna «Kura* da denir.
2  - : (İcare) : Lügatte ücret mânasına olduğu gibi bir şeyi kiraya ver rnek mânasında da kuHamiır. Istılahta «.Cinsen ve kaderen malûm bir men
faaü malûm bir bedel = ivaz mukabelesinde satmaktır. Yani:- O menfaat; muayyen bir zaman için başkasına temlik veya ibaha kılmaktır. Bu bedel,
bir ayn olabileceği gibi bir menfaat de olabilir. Elverir ki kiralanan men faatin cinsinden olmasın. Bir haneyi diğer bir hane mukabünde kiralamak
3 - : (îcar) : Icareye vermektir. Meselâ : bir dükkânı bir sene müddetle şu kadar kiraya vermek bir icar muamelesidir.
4 - : î'stîcar) : kira ile tutmaktır. Meselâ: bir haneyi içinde bir sene oturmak veya bir gahsı bir ay istihdam etmek üzere kiralamak bir isticar
muamelesidir.
5  - : (Kira) : ücret mânasına olduğu gibi icare mânasında da kullanılır. Buna «Mükârab» da denir, «lktira» da bir şeyi kira ile tutmak demektir.
Böyle'bir şeyi kira ile tutan sahsa «Mükri» denir, «Mükâri» de hane ve hayvan gibi bir malı kiraya veren kimsedir.
Malikler alelekser icare lâfzını insanların, libasların, avanî gibi bazı eşyanın menfaatleri hakkındaki akidde kullanılırlar. Kira ve ikra tâbirleri de
hayvan ve sefine gibi bazı vesaitin icaresi hakkında istimal ederler.
6  - : (Müvacere) : insanlar hakkındaki icareye ıtlak olunur. Ecir ile müstecir arasındaki akdi icare de bir müvacereden ibarettir.
7 - : (Acir) : Bir şeyi kiraya 'eren kimsedir. Buna 'mucir) ve «Mükri» de
8 - ; (Müste'cir) : İsticar eden bir şeyi kiralayan kimsedir. Buna «Müstekri», «MUkterl» de denilir.
9 - : (Me'cur) : kiraya ,verilen şeydir. Buna «Mucer», «Müstacel** «Mükra», «Müktera», «Müstekra» da denir.
10  - :  (Ecir)  : bir igi yapmak için nefsini kiraya veren kimsedir. İki
kısma ayrılır.
11 - :  (Eciri has)   : Yalnız müstecirine işlemek üzere tutulan ecirdir.
Aylıklı hizmetkâr gibi.  Buna «Ecri vahd» de denir.
12 - :  (Ecri müşterek)  :  müstecirinden başkasına işlememek şartile mukayyed olmayan ecirdir. Hammaİ, terzi, saatçi, iskele kayıkçısı, köy çobanı
gibi. Böyle bir kimse, başkasına bilfiil iş görmese de yine müşterek ecir sayılır. Çünkü bu işi görmeğe salâhiyeti vardır.
13 - ;   (Müstecerün fîh)   :  ecirin akdi icare ile iltizam eylediği ister. ibarettir.
14 - ; (Ecr.) :, mükâfat. Ecire verilecek ücret ki iki kısma ayrılır: bi ri ecri misildir ki: garazdan hali, yani: mucir ile müstecire ilgili olmayan vukuf
ehlinin takdir edecekleri ücrettir. Diğeri, ecri müfemmadır ki, akid zamanında zikr ve tayin olunan ücrettir. Bir hanenin bir aylık kirası olan
elU lira gibi.
Ecri müsemma, ecri misle müsavi veya ondan    ziyade veya noksan
olabilir.
15 - : (îcarei şahiha) : in'ikad ve sıhhat şartlarını tamamen cami olan İcaredir ki, şuyu'ı asilden ve şartı müfsidden hah olmak üzere malûm bii
menfaati malûm bir bedel mukabilinde  temlik etmekten ibarettir.
16 - :   (îcarei mün'akide)   : Bey'ide olduğu gibi in'ikad şartlarını ta mamen cami olan icaredir.
17 - : (Icarei gayri mün'akide) : in'ikad şartlarım -tamamen veya kısmen cami. olmayan icaredir ki, buna «Icarei batıla» da denir.
18 - :  (îcarei mevkufe)  : başkasının hakkı taallûk edip icazeti lahık olmadıkça nafiz olmayan icaredir. Fuzuli tarafından yapılan bir icare gibi.
19 - : (îcarei lâzıme) : Hıyarı şarttan, hıyarı ayb ile hıyar rü'yetten âri olan sahih bir icaredir ki, mucir île müstecriden biri, bir özre müstenid
olmadıkça bunu fesh edemez.
20 - : (îcarei gayri lâzıme) : kendisinde hıyarı şart, hıyarı ayb, hıyarı rü'yet, hıyarı gabn ve hıyarı vasf gibi hıyarattan biri bulunan icaredir.
21 - :  (îcarei faside)  :  in'ikad şartlarını cami    olduğu halde sıhhat şartlarını tamamen veya kısmen cami olmayan icaredir. Bu,'aslen meşru' olduğu
halde vasfen meşru' bulunmamış olur. Binaenaleyh böyle bir icareyi mucir ile m üs t ecir den her hangi biri fesh edebilir.
22  - :  (îcarei münecceze)  : Bir şeyi akdi icare ânından itibaren ki raya  vermektir,  akd zamanında  kiranın  başlangıcı  söylenmezse  kira,  bir
jcarei müneccezeye hami olunur.
23 - :  (îcarei müzafe)  : Bir şeyi gelecek muayyen bir vakitten itiba ren kiraya vermektir.  Meselâ:  bir haneyi gelecek falan ayın birinden itibaren
bir sene müddetle şu kadar kuruşa kiraya vermek,  bir icarei mü
zafedir.
Bazan bir şeyde icarei münecceze ile icarei müzafe cemedilmiş olur. Bir dükkânı akd zamanından itibaren bir sene müddetle zcyde, o sene
hitamından sonra da yine 5" kadar müddetle Amr'a kiraya vermek gibi.
24 - : (îcarei nafize) : şeraitini cami olup başkasının hakkı taallûk et meyen icarepMr. Mukabili «îcarei gayri nafize» dir.
25 - :   (îcarei tavile)   :   uzun bir müddetle yapılan icaredir.  Vakıflar bahsine müracaat!
26 - : (îcarei müşahere) : Aylık olarak yapılan icaredir. Bir haneyi bir aylığına kiraya vermek gibi.
27 - : (îcare-i müsanehe) : yıllık olacak yapılan icaredir. Bir hanenin bir sene müddetle kiraya verUmeşi gibi.



28 - : (îcare-i. zemin) : Bir arsa namına alınan bedeli icar. Mukataa1. Vakıflar bahsine müracaat!
29 - : (îcarei vahide) : Bir şeyin menfaati mukabilinde abnan muay yen bir ücret, bir kiradır. îcare-i vahideli Evkaf meselelerine müracaat!
30 - : (îcareteyn) ; Bir şeyin menfaati mukabilinde kısmen pe§in ve kısmen muayyen zamanlarda verilmesi meşrut kira bedeli. îçareteynli vakıflara
bak!.
31 - : (Muaddün lil'istiglâl) : Kiraya verilmek üzere izhar ve tâyin edilmiş şeydir Jci, filasl kiraya verilmek üzere yapılmış veya alınmış han, hane,
dükkân, hamam gibi akarat ile kira arabaları vesair nakliye vasıta lan gibi menkulâttan ve* hayvanattan olan şeylerdir.
Bir şeyin lettevali üç.sene kiraya verilmesi de onun muaddün!U'istiglâl olduğuna delildir.
Bir kimse, nefsi için yaptırmış olduğu bir şeyin muaddün lil'istiglâl oi duğuna nâsa ihbar ve ilâm ederse o şey de muaddün UTistiglâl olmuş olur.
32 - ;. (Murzıa ) : Süd ana demektir. Ücret ite süd ana tutan kimseye de ^fü&terzi'» denir. Kendisi için Süd ana tutulan çocuğa da «rezı*» denilir.
33  - ;  (Mur'zf)  : Çocuğa filhal süd veren kadındır. Süd vermeğe de
«îrza'» denilir.
34  - :  (Mühâyee) : Lügatte bir kaç kimsenin bir ş*»y üzerinde birrıza ittifak etmeleridir,  istilânda:   menfaatleri  taksimden ibarettir.  Meselâ  iki
kimse,  müştereken malik oldukları araziden münavebeleri birer sene isti-ladeye karar verseler mühâyee'de bulunmuş olurlar.
Mühâyee iki kısımdır. Biri, zemanen mahâyeedir. Müşterek bir hanede bir sene şeriklerden biri, bir sene de diğeri oturmak gibi. Diğeri de me kâtı
en mühâyeldir. Müşterek bir hanenin bir kısmında şeriklerden biri, diğer kısmında da öbürü muayyen müddetle ikamet etmek gibj.
35 - : (Zabıta)  : Kaide manasınadır. Bir şeyin rabt ve zabtına memur

veya hadim olan şeye de zabıta denir. Cemi: zavabıtdır. 
[51]

 
BİRİNCİ BÖLÜM

İCAREYE DAİR  UMUMİ  HÜKÜMLERİ,  MESELELERİ
 
İçindekiler : îcareye ait umumi zabıtalar, lcarenin rüknü. Icarenin hiık »nü ve hikmeti tcşriîyesi. lcarenin in'ikadma, sıhhatine, nefazma ait şartlar,
îcarelerin butlanı ve fesadı hakkındaki meseleler. îcarenin fesh edilip edilememesi. Ücrete = bedeli icareye ait meseleler. Ücretin lüzumu ve eci-rio

istihkakı. Ecirin ücreti, istifa için müstecerün hapsedip edememesi. îca renin müddetine müteallik meseleler. 
[52]

 
İcareye Ait Zabıtalar :
 
36 - ; îcnredc makudun aleyh, yani: kiraya mevzu olan şey, menfaat tir. Şu kadar var ki, menfaatler, gayri mahsus olup ân beân tahaddüs et tiği için
icare akdi, ayn üzerine vârid olur. Meselâ: şu haneyi kiraya ve: dim.» veya «gu şahsı §u iş için açir tuttum» denilir.
Maa?rrafih fukahadan bazılarına göre icare, doğrudan doğruya menfaate izafe edilir, meselâ: «Şu-dükkânın bir aylık menfaatini şu kadar kuruya
kiraya verdim» veya «kiraladım» denilir.
37 - : Icarede makudun aîeyh menfaattir Binaenaleyh bir şeyin aynı nı istihlâk etmek üzere isticar edilmesi caiz olmaz. Meselâ  : bir hayvanı
südümlen istifade etmek için isticar etmek caiz değildir.
38 - : îcareler, makudun aleyh îtibarile iki nevidir. Birinci nevi; â'ys-nın menfaatleri üzerine yapılan icarelerdir ki, bu â'yandan her birine ayni
me'cur, ayn-i müstecer denir. Ve bu nevi, üç kısma ayrılır.
Birinci kısım; hane, arazi gibi akan icaredir.
ikinci kısım; elbise, avani, hutiyyet, vesaiti nakliyye gibi uruzu icaredir.
Üçüncü kısmr, hayvanat hakkında caridir.
İkinci nevi insanların çalışmalarından ibaret olan menfaatler üzerine yapılan icarelerdir. Bu halde me'cur olan şahsa «Ecir» denir. Ücretle amele ve
hademe tutmak bu kabildendir. Sanat sahiplerini isticar etmek' de bu neve dahildir. Şöyle ki: kumaşı terziden o>mak üzere elbise yaptırmak bir
«istisna'» muamelesidir. Fakat terziye kumaşı vererek bir ücret mukabilinde elbise diktirmek ise bir icare demektir.
San'ata, hırfet de denir. San'atın cemi: sanayi, taraf etin cemi de hırsfdi".
39 - : Eciri has, icare müddeti içinde başkası için iş yapamaz, Çünkü onun muayyen müddetteki menfaatine yalnız müsteciri müstahık bulunmuştur.
Eciri hassı kiralayan, bir şahıs olabileceği gibi bir şahıs hükmünde oJ mak üzere müteaddid şahıslar da olabilir.  Meselâ:   bir köy ahalisi, yalnız
kendi hayvanlarını otlatmak üzere bir şahsı bir akd ile çoban tutsalar bu, bir eciri hass sayılır.  Fakat başkalarının  da hayvanlarım otlatabümesine
müsaade etseler, eciri müşterek olmuş olur.
40 - : Eciri hass, icare müddetinde amel için hazır bulunursa ücrete müstahık olur.. O ameli bilfiil işlemesi şart değildir. Meğer ki o amelden
kaçınsın. O takdirde ücrete müstahık olamaz.
Meselâ: bina yapmak üzere tutulan usta, yağmurdan dolayı binayı ya-pamasa ücrete müstahik olmaz.
Kezalik: yıllıklı bir hizmetkâr, bir iki ay hastalanıp hizmette bulunmasa o aylarm ücretten hissesini alamaz. Behce, Mecmaülenhür.
41 - : Eciri müşterek;  ücrete ancak amel ile müstehık olur. Binaenaleyh bir teizi, düşeceği elbiseyi dikmedikçe mukavele olunan ücreti isteyemez.
Aradan ne kadar vakit geçerse geçsin. Çünkü icare, bir akdi muva zaadır. Muvazaa akdinde ise iki bedelden biri bir âkide teslim olunmalı ki diğer
bedele de Öbür âkit müstahık olsun: Müsavat bunu icabeder.
42 - : îcare akdile muayyen bir menfaate müstamk olan kimse, o men faati aynen istifa edebileceği gibi onun mislini  veya madununu da istifa
edebilir. Fakat onun mafevkini istifa edemez.
Meselâ: bir kimse, içinde oturmak için kiraladığı hanede oturabileceği gibi oturmayıp içine yalnız eşyasını da koyabilir.
Kezalik : bir kimse, içinde demircilik yapmak üzere kiraya tuttuğu bir dükkânda demircilik yapabileceği gibi mazaratta demirciliğe müsavi veya on
dan dûn bir. şey de yapabilir: Fakat attarlık için kiralanan bir dükkânda demircilik yapılamaz.
43 - : Müstecir, müstahık olduğu menfaatin fevkma tecavüz ederse ga sıb olur. Binaenaleyh .kendisine zaman teveccüh eder.



Meselâ: bir kimse içinde bezazhk yapmak için kiraladığı bir dükkânda demircilik yapıp da bu yüzden dükkân yansa bedelini zamin olur. Şu kadar
var ki, mucir, bu tecavüzü gördüğü halde buna razı bulunmuş olsa başka taaddi ve taksir bulunmadıkça müstecire zaman lâzım gelmez. Çünkü bu
babdaki rızaya mebni akdi icare, demirciliğe ait bir menfaat üzerine ya Pilmı§ gibi olur.
44 - ; -Müstamilinin ihtilâfile menfaat  ve mazarratça     muhtelif olan her bir şeyde takyid muteberdir. Müstecirin o takyide riayeti lâzım gelir.
Meselâ : bir şahsın binmesi için kiralanan bir ata başkası icare veya »aresuretile bindirilemez, Çünkü bu binmek hususu, rakibe göre değişir. Fakat
müstamilinin ihtilâfile muhtelif olmayan bir şeyde takyid, lâğdır. Zira bu takyidde bir faide yok demektir. Meselâ: bir kimsenin oturması için
kiralanan bir hanede başkası icare veya iare suretile oturtturulabilir. Çünkü oturmakta tefavüt yoktur. Meğerki otutturulacak şahıs tarafından kasden
ta ad di, tahrip vâki olsun.
45 - :  Şuyu-ı aslî, şerikin gayrisine olan akdi icareyi ifsad eder. Binaenaleyh bir kimse, taksimi kabil olsun olmasın başkasile aralarında müş terek
olan bir maldaki hissel şayiasını şerikine icar edebilirse de başkasına icar edemez.
Çünkü hissei şayianın yabancıya yalnız olarak teslimi kabil değildii'. Bu cihetle menfaat, makdurütteslim bulunmamış olur.  Fakat şerike icar
takdirinde bu menfaatin istifası makdur bulunur. Zira şerik, me'curun bir kısmına mülkken, bir kısmına da icare ile malik olduğundan menfaatin ta
marnını istihsale muktedir bulunur.
Maamafih hissei şayianın yabancıya icarının sahih olup olmadığı, imamı Azama göredir. Mecellede de bu, kabul edilmiştir. îmarneyne, îmanı
Malike, imam Safîye, Zahirîlere göre ise bir kimse, hissei şayiasını kabili kısmet olsun olmasın miktarını beyan etmek şartile şerikine de ecnebiye
de kiraya verebilir. Zeyleî imameynin bu kavlini tercih etmiştir. Zamanımın da da akarların şayian tasarrufu daha şayidir. Şu kadar var ki, hissenin
miktarı beyan edilmezse İcare imameyne görede sahih olmaz.
46 - : Bir kimse, başkasile müştereken malik olduğu bir akardaki nö betini badeîmuhayee dilediğine kiraya verebilir. Bunda ittifak vardır. Çünkü
bunda yabancı için de menfaati İstifaye imkân vardır.
47 - :  Bîr malın şerikleri müteaddid olursa bunlardan biri kendi his sesini bu şeriklerden birine de icar edemez. Fakat meselâ: üç şerikten iki si,
hisselerini üçüncü şerike icar edebilirlr. Bu icar, sahihtir,
48 - : Hissei şayia, böyle başkasına icar edildiği takdirde icare, fâsid olur, mucir ecri misfe müstahık olur. Fakat diğer bir kavle göre İcarei muşa',
batıl olduğundan bundan dolayı ücret lâzım gelmez.
49 - : Şuyu-ı tarf, yani akdi icareden sonra arız olar şüyu evvelce ec nebiye yapılmış olan İcareyi ifsad etmez. Çünkü beka, ihtidadan esheldir. Ve
ibtidaen tecviz olunmayan bir şey, bekaen tecviz olunabilir.
Meselâ: bir kimse, hanesinin tamamını bir şahsa kiraya verdikten son ra o hane bir müstahık tarafından zaptedilse icare, diğer yarım hissei şayia
hakkında bedeli icarın .yansile sahih olarak baki kalır. Bu halde bu hiss^e ile nrüstakillen istifade kabil olmazsa müstahık ile müstecir arasında
mühâyee icra edilir. Me'curun bir değirmen, bir hamam olması gibi. Şu kadar var ki, bu takdirde müstecir, muhayyerdir. Dilerse kira bedelinden
isabet edeni vererek, baki hisse ile bu veçhile istifade eder. Ve'dilerse ica-reyi fesh eyler. Buna «Hıyarı aybı şirket» denilir.
50 - : îki kimse, aralarında müşterek bir akarı bir şahsa icaredîp ele müddet içimle bu şeriklerden bir vefat etse hissesinde icare münfesih olursa da
hayatta bulunanın hissesindeki icare münfesih olmaz. Binaenaleyh bu nalde de bedel'icab mühâyee tarikine gidilebilir.
51 - :  Bir kimse müstakilleri malik olduğu bir malın hissei şayiasını kiraya veremez. Taksimi kabil olsun olmasın müsavidir. Şu kadar var ki,
taksimi kabil olmakla müstecir, icareyi bu şuyudan dolayı feshe daha kıyam etmeden mucir, me'curu taksim ederek müfrez hisseyi müstecire
teslim etse icare sıhhate münkalib olmuş olur.
52 - : İki veya daha ziyade kimse, müşterek mallarını bir şahsa veya müteaddid' şahıslara birlikte, yani:  bir akd ile kiraya verebilirler. Fakat kendi
hisselerini ayrı ayrı akidlerle kiraya verseler hepsinin ki de -icarı muşa* kabilinden olarak- fâsid olur.
53 - : Bir şeyi iki veya daha ziyade kimseye bir akd ile icar etmel: caizdir. Bu halde mucirin de müteaddid olup olmaması müsavidir. Müstecir
lerden her 6iı-i ücretten kendi hissesine düşen miktarı verir, biri birine kefil olmadıkça birinin hissesine düşen miktar, dğerinden istenilemez.
54 - : Bir karenin ecri mislini tayine lüzum görülünce ehl hibre de nilen ehli vukufa müracaat edilir. Bunların iki âdil kimse olması da kâfidir.
Maamafih imam Muhamnrede göre ehli vukufta nisabı şehactet şart işe de imamı Amamı ile Ebu Yusufa göre şart değildir.
Bir ecri misil, nukud cinsinden tayin edilir. Yoksa müsemma cinsinden tayin edilmez- Bu ecri takdir için karenin zamanıma, mekânına, yapılacak

işin emsaline bakılır. Mebsut. Bedayi. Bahri Râik. Reddimuhlar. Mecelle. 
[53]

 
İcarenin Rüknü  :
 
55  - :  Icarenin rüknü, bir menfaatin bir bedel mukabilinde muayyen bir müddet için temlikini ifade eden icab ve kaviden ibarettir. îcare böylo bir
icab ve kabul ile mün'akit olur.
Meselâ: «Şu malı şu kadar müddetle şu kadar bedel mukabilinde samı icar ettim» veya «Kiraya verdim» sözü bir icabdır. «Ben de kabul ettim* veya
«İsticar ettim» sözü de kabuldür.
Bilakis «Şu malı şu kadar müctdetie şu kadar kuruş mukabilinde isti ^•ar ettim» veya «kiraladım» sözü bir icabdır, sonra «Ben de onu o veçhile
sana icar ettim» veya kiraya verdim» sözü de kabuldür.
56 - : icare de beyi gibi mazi sigasile aktedilir. Müstakbel veya emir sıgasile aktedilemez. Binaenaleyh «icar edeceğim, isticar edeceğim» sözlo-nie
kare mün'akit olmaz.
Kezalik: biri *Şu haneyi bana kiraya ver» deyip diğeri do «kiraya verim» dest; icare mün'akit olmaz. Belki «kiraya .verdim» sözünden sonra
diterinin kabul etmesi lâzımdır. müstakbel sigasile hal kastedilirse icare mün'akid olur.
57  - : îcare, şifahen yaplan icab ve kabul ile mün'akit olduğu gibi ki tabet üe, risalet ile ve dilsizin maruf işaretile vuku bulacak bir ieab ve kabul ile
de mün'akit olur. Şu kadar var ki, mektubun vusulü ve risaletin tebliği meclisinde icabı kabul etmek lâzımdır. Bilâhare vuku'oulacak kabu1, kâfi
değildir. Meclis değişince icab bâtıl olur.
58 - :  îcare, teati yoli'e de mün.'akit olur. Şifahen pazarlık olunmak sızın yolcu vapuruna, iskele kayığına, kira beygirine, şimendüfer vagonun^
binmek, berbere tıraş olmak ve hamama girip yıkanmak gibi ki ücret ma lûm ise verilir, icare, sahih olmuş olur. Malûm değilse ecri misi verilmesi



lâzım gelir.  Zira bu takdirde ücretin  meehuliyeti     sebebile  icare fâsid'M mün'akit bulunmuş olur.
Ke/alik: içlerinde muayyen bir müddet için yemek pişirilmek üzere bü yüklüğü ve küçüklüğü beyan ve işaretle tayin edilmeksizin bir ıniklar ton
çere kiralansa me'curun cehaletinden dolayı icare sahih olmaz. Fakat mal sahibi, o miktar tencere müstecire teslim, o da kabul etse icare sıhhate
münkalib olur. Çünkü bu, teati tarikile yeni bir icar sayılır.
59 - : tearede sükût, rıza vekabul sayılır.
Meselâ:  bir kimse, dükkânım bir şahsa aylığı on  liraya olmak 'üzere kiraya vermiş olduğu halde bilâhare bir ay başında «Ben bu dükkânımı her
aylığı en beş. liraya olmak üzere kiraya vereceğimv bu bedele razı oîurpun otur, olmaz isen dükkânı bırak» dedikte bakılır: Eğer müstecir. bir §ey
de meyip sükût etmiş, dükkânı bırakmamış olursa onu on beş îiraya isticcvı etmiş sayılır. Çünkü ma'razi beyanda sükût rızadır. Fakat «Ben bu
bedele razı olmam» dediği halde dükkânı bırakmasa, dükkân sahibi de bu vaziyet karşısında sükût etse kira bedeli, evvelki gibi yine on lira olmuş
olur. Çün kü mucirin sükût etmesi, evvelki bedele razı olduğunu gösterir.
BÜâkis dükkân sahibi «On liraya razı olursan otur» dediği halde müs tecir «Ben sekiz liradan fazla vermem» dese, dükkân sahibi de sükût edip
gitmekle müstecir dükkânda otursa kira bedeli sekiz lira olmuş oiur.
Fakat mucir ile müstecirden her biri kendi sözünde ısrar ettiği halde müstecir dükkânı bırakmasa ecri misi lâzım gelir. Çünkü icare müddeti bitmiş,
yeniden icare aktediîmemiş., dükkân ise muaddün 11113112131 bulunmuş olduğundan ecri misi, tayyün etmi solur.
Şayed dükkân sahibi, ay basında değil de, aradan bir kaç gün geçtikten sonra böyle bir teklifte bulunsa, müstecir de bir şey demeyip dükkân da
otursa o ay içinde evvelki ücreteten başka bir şey lâzım gelmez. Çünkü her ay girince icare akdi, evvelki bedel üzerine yenilenmiş olur.
60 - : îcare aktedüdikten sonra iki taraf, birriza icare bedelini tebdil veya tezyid veya tenzil ile tekrar pazarlıkta bulunsalar ikinci akd muteber olur.
Ziyade edilen bedel, kıyasa nazaran mütebaki müddete ait olur. Fakat imam mubammedin dermeyan ettiği istihsane göre bu bedel, geçmiş müd det
ile mütebaki müddete münkasim bulunur.
İcare müddeti kamilen bittikten sonra o müddete ait yapılan tezyid ise lâzım olmaz. Çünkü artık akdin mahalli fevt olmuştur.
61 - : icare muamelesi, hibe, sulh, iare, temlik, beyi lâfzlarile de akd edilebilir. Meselâ: mucir «Ben bu malımı şu kadar müddetle şehrî bin ku-mg
bedel ile sana hibe ettim» veya «temlik ettim» deyip müstecir de o veçhile kabul etse aralarında icare mün'akit olmuş olur.
Maatrrafih beyi tâbiriîe yapılan bir icarenin fâsid olacağına  kail olan İar da vardır.
(Malikîlere göre icare «Bir şeyin mubah olan menfaatini o menfaatten neşet etmeyen, bir ivaz mukabilinde muayyen bir müddetle birisine temlik
etmektir,» Bir takım meyve ağaçlarının menafini o ağaçlardan hasıl olacak semere mukabilinde değil, belki başka bir bedel mukabilinde kiraya
vermek gibi. Bu ağaçların menfaatlerini onlardan hâsıl olan semerelerin bir kısmı mukabilinde temlik etmek ise bir mülakat, müdarebe
muamelelidir. Bu tariften anlaşıldığı üzere icarenin rüknü üçtür; Birincisi, akit.eıdir ya ni:' mucir ile müstecirdh'. ikincisi, makudun aleyhtir, yani:
ücret ile menfaattir. Üçüncüsü de sığadır, yani: menfaati temlike delâlet eden lâfz vey» onun yerine kaim olan teatidir.)
(.Şafiîlerce icare «Bezi ve ibahaya kabiliyetli olan malûm bir menfaat hakkında malûm bir ivazile yapılan bir akitdir.
Malûm bir menfaat kaydile ciale = cul hariç kalmıştır. Çünkü cialede akd, meçhul ve gayri mütehakkık olan bir menfaat hakkında yapılmış olur.
Gaib, bir malı, meselâ: âbık bir köleyi bulup getiren şahsa şu kadar para verileceği hakkındaki taahhüd, bir cialedir ki, o gaibin bulunup geti rileceği
meçhuldür ve bir müddetle, bir şahıs ile mukayyed değildir. Cu'Jc ayak kirası da denilir.
Şafiîlerce de icarenin erkânı üçtür. Akitler makudun aleyh olan menfaat, sığa, yani: icab ve kabul.)
(Hanbelîlere göre de icare «Şey'en feşey'en hâsıl olacak malûm bir menfaat hakkında malûm bir müddet ve malûm bir ivaz ile yapılan akit-tir. işte
icarenin mahiyeti bundan ibarettir. Bu halde icarenin erkânı akitler ile makdunaleyh ve İcab ile kabuldür.
tearede makudun aleyh, menfaattir, yoksa ayn değildir. Ancak ayn, menfaatin mahalli, menşei olduğundan akdi icare ayne izafe edilir. Meşe lâ: «§u
haneyi icareye verdim» denilir. Elmezahibüiarbaa.)
(Zahirilere göre de menfaati olan her §ey hakkında icare caizdir. İcare, beyi değildir. Çünkü bey'i caiz olmayan şeyler hakkında da icare cari olur.
Hür kimseyi istihdam için isticar gibi.
Aynı itlaf edilen şeyler hakkında ise icare caiz değildir. Bunlar hakkın da bey'i caridir- Mumu yakmak, taamı yemek, suyu içmek, araziyi sulamak.
koyunun sudunu içmek için isticar gibi ki, caiz olmaz. Elmuhallâ.) dan İse mevcud bulunmuş olmalıdır. icare müddeti nihayet bulduktan sun ra

artık men lehüücazetin icazeti muteber olmaz. 
[54]

 
İcarenin  Hükmü Ve Hikmeti Teşrîiyesi   :
 
62 - : İcarenin hükmü, müstecirin menfaate, mucirin de ücrete an be an malik olmasıdır. Yani: müstecir, menfaati istifa ettikçe mucir de o nis-bette
ücrete tnüstehık olmuş olur. gu kadar var ki, ücretin bu nisbette an be'an verilmesi müşkül olduğundan muayyen müddet    nihayet bulmadıkça
ücretin verilmesi icabetmez. Meğer ki ücretin tamamen veya kısmen tacili meşrut bulunmuş olsun.
63  - : icarenin hikmeti teşriîyesine gelince bu da nâsın ihtiyacım bertaraf etmek maslahatına müsteniddir.
Icarelerin meşruiyeti; kitabuilah ile, sünneti nebeviyye ile, teamülü-ka-dim ile sabittir. Kur'anı mübin, Hazreti Musa ile Hazreti Şuayıb arasında
amel üzerine bir icare aktedilmiş olduğunu natıktır.
Bir hadisi şerifde de =f Ecirin ücretini da ha teri kurumadan veriniz.) diye buyurulmu§tur. Kadîm zamandanberi ümmetler arasında icare
muamelesi devam ede gelmiş, bunların gayri meşruiyeti iddia edilmemiştir.
Bazızevata göre icare, kıyasa muhaliftir. Çünkü icare akdi, madum oluu vakit vücuda gelecek olan menfaat üzerine vârid olmaktadır. Madum ise
memlûk olmakla nıevsuf olmaz ki kendisine bir akd izafe edilebilsin.
Fakat îmam Serahsî, bu iddiayı kuvvetli bulmamaktadır. îcare de mak dun aleyh vakıa menfaattir. Menfaatler ises araz kabil indendir. Bunların iki
vakitte bekası mutasavver değildir. Artık icarelerde menfaatlerin mahalli olan aynler, menfaatlerin makamına kaim olur. onlar ise reevcud olup
kendilerile intifa' kabil bulunmaktadır.
Bir de deniliyor ki, kareler .menfaatlerin vakit vakit vücuda geleceği zamanlara müzafen mün'akit olur. Bu cihetle icare, müteferrik akitler



demektir, menfaat tahaddüs edince icarenin in'ikadı da teceddüt eder. Böyle bir akdin kabulü ise nâsın hacetinden dolayıdır. Fakir, zenginin malına,
zenginin malına, zengin de fakirin mesaisine muhaçtır. Nâsm ihtiyacı ise akitlerin meşruiyeti hususunda bir asıldır, işte bu sebeple icare, nâsın ıh
tıyacım bertaraf edecek veçhile meşru' bulunmuştur. Bunun içindir ki icare, usuH şer'a muvafıktır
Filhakika insanlar için icare muamelesinden istiğna kabil değildir. Emlâk ve mesai sahipleri ücretlerden, müstecirler de bunların menâfimden
müstefid olmaktadırlar. Büyük san'atlar, müesseseler bütün amele isticarı sayesinde vücuda gelmektedir. Medenî, içtimaî hayatta bundan istiğnaya
ihtimal yoktur. Binaenaleyh icarenin meşruiyetinde*! hikmet ve maslahat. zahir bulunnraktadır. müddeti tâyin lâzım değildir. Zira bunlarda vakti ve

ameli tayin ve takrir kabli değildir. Bunlar, nâsm ihtiyacına binaen böylece caiz görülmüştür. 
[55]

 
İcarenin İnikadına, Sıhhatına, Nefazına ve Lüzumuna Ait Şartlar :
 
64  - :  İcarenin in'ikadı için âkidlerin ehliyeti, yani;  âkil ve mümey yİz olmaları, icabın kabule muvafakati, icab ile kabulün hakikaten veya hükmen
bir mecliste vuku bulması şarttır.
Binaenaleyh mümeyyiz olmayan bir çocuğun veya bir mecnunun yapacağı icare akdi muteber değildir.
Kezalik: bir beldenin örf ve âdetinde icare akdi için kullanılmaya» lâfzlar üe icare akd edilemez ve icaba muhalif olan bir kabul ile icare mün'akid
olamaz.
Kezalik: şifahen söylenilen bir icabın meclisinde kabul bulunmazsa ve ya mektup veya risalet ile yapılan bir icab tebliğ edildiği mecliste kabule
iktiran etmezse icare vücuda gelmez.
65 - : İcarenin in*ikadı için bedeli icarın mülk olması, me'curun icarı mütearef, mutad bir mâl olması, icare ile me'curdan istihsali şer'an ve ak len
jnaksud olan bir menfaat bulunması da şarttır.
Binaenaleyh bedeli icare lâ§e gibi veya hür bir insan gibi mal olmayan bir şey olsa icare jKün'akid olmaz.
Kezalik: bir ağacı mücerred üzerinde çamaşır kurutmak için icare et mek caiz değildir.
Kezalik: bir hayvanı boş tutup mücerred mal sahibi görünmek için kiralamak veya bir kumaşı yalnız süs için bir hanenin köşesine asmak gibi bir
maksatla isticar etmek de muteber olmaz.
66 - : İcarenin sıhhati ve nefazı için âkidin malik veya vekil veya velayeti haiz bulunması şarttır. Me'eure de mucirden başkasının hakkı taalluk
etmemelidir.
Binaenaleyh fuzuUnin yapacağı bir icare akdi, mal sahibinin icazetine mevkuf bulunur. Mal sahibi çocuk veya mecnun ise fuzuli tarafından bede Ü
mislile icare edilmiş olduğu takdirde velisinin veya vasisinin icazetine mevkufen mün'akit olur.
Bir mal da evvelce icareye verilmi§ise artık müddeti içinde onun başkasına icarı nafiz olmaz. Çünkü ona birinca müstecirin hakkı taallûk etmiştir.
Kezalik: merhun olan bir mal, icareye verilse mürtehinin icazetine mev1 küf bulunur.
67 - : Fuzulen yapılan bir icareye icazet verÜmesi sahih olmak için dört §eyin mevcudiyeti  lâzımdır.  Şöyle  ki:   îcazet zamanında  fuzuli  olan
mucir ile müstecirin ve icazet verecek kimsenin bulunması şarttır. Kezalik. owkudun aleyh olan menfaat, henüz istihsal edilmemiş, bedeli icarede
uruz-
Me'curan da kendisile intifa1 kabil olmalıdır, teslimi de mümkün butun malıdır. Bunlar da şarttır.
68 - :  Akdi fuzuliye icazet, kavlen olacağı gibi filen ve hükmen ue olabilir. Şöyle ki:  icazete salahiyetli olan kimse, akdi fuzuliye muttali ol dukta
«Ben bu akdi müciz oldum» dese kavlen icazet vermiş oîur.  Böyle bir şey demeksizin icare bedelini kabzediverse -rızasına  delâlet  edeceği cihetle-
filen icazet vermiş sayılır.
Kezalik: bir kimse, gasb ederek icareye verdiği bir mala icare müddeti içinde malik olsa yapmış olduğu icare hükmen nafiz bulunur.
69 - : Gasben yapılmış olan bir icareye men lehülicaze, müddetin mürurundan sonra icazet verse muteber olmaz. Ücret, gasıba ait olur. Çünkü âkit
odur. Zamanı mukabilinde bu bedele malik olmuş demektir.
Fakat müddetin bir miktarı geçtikten sonra icazet verse sahih olur. Bu takdirde mal sahibi, imam Ebu Yusufa göre icare bedelinin tamamına müs-
tahık olur. imam Muhammede göre ise icazetten sonraki müddete ait ica . rebedeline müstahık olur. icazetten evvelki müddette ise makudun aleyh,
madum bulunduğundan bu müddetin bedeli gaSıba ait olur, mal sahibine ait olmaz. Kadıhan bu son kavli tercih etmiştir.
70 - :  Yukarıdaki hükümden şu iki mese'e müstesnadır. Şöyle kir bir vakfın akarını bir kimse gasben kiraya verse bedeli icare vakıf namına istifa
olunur, gasıba bırakılmaz. Çünkü vakıfların menafii mazmundur.
Kezalik: bir akarı şeriklerden biri diğerlerinin izinleri olmaksızın kira ya verip bedelini alarak İstihlâk etse şeriklerinin hisselerini tazmin etme si
icabeder.
71 - : İcar enin sıhhat ve nefazında akitlerin rızaları, me'curun tayini, ücretin de kadren ve nev'an malûmiyeti, menfaatin de münazaaya mani olacak
veçhile malûm olması dahi şarttır.
Binaenaleyh ikrah ile yapılan bir icare nafiz değildir. İkrah, mülci ve ya gayri mülci olsun müsavidir. Mükreh olan taraf, ikrahın zevalinden son ra
muhayyerdir, dilerse akdi icareyi feshedebilir.
Kezalik: tki maldan bir tayin ve tahyîr edilmeksizin kiraya verilst akd, sahih olmaz.
Kezalik: bedeli icare, gerek misliyyattan ve gerek kıyemiyyattan olsun akd anında tayin edilmezse icare sahih olmaz, belki, fâsid olur. Bu halde
müstecir, menfaati istifa etmiş olunca kendisine tamamen ecri misil lâzım gelir.
72 - : Icarede menfaatin malûmiyeti,    me'curun nev'ine göre değişir. Meselâ: hane, dükkân, süt ana gibi şeylerde icare müddetinin beyanile men
faat malûm olur. Bunların ne için isticar edildiğini ayrıca beyan, §art âo. ğildir. Çünkü bunların ne için isticar edildiği örfen malûmdur.
Bir de simsarlık,  münadilik ve hamamda yıkanmak  misilli  icarelerdc
73 - t Hayvan  isticar olundukta yük yükletmek için mi,  yoksa  rükûb için mi kiraladığını söylemek ve ne yükleneceğini veya kimin râkib olacağım
tayin etmek veya dilediğini irkâb etmek üzere tamimde bulunmak lâzımdır. Bununla beraber ibarenin müddetini yahut mesafesini beyan da
lâzımdır.    Bu suretle tayin ve beyan    olunmazsa menfaat    meçhul olacağı cihetle icare, fâsid olur.
74 - : Arazi isticar edildikte müddeti tayin ile beraber ne is için olduğu beyan olunmak ve ziraat için ise ne ekileceğini tayin etmek veya müs tecir



her ne dilerse ekmek üzere diye tamim kılmak lâzımdır. Çünkü    ara zide zarar ve menfaat, istimale göre tebeddül eder.'
75 - : Sanat ehlinin  isticarında da menfaatin malûmiyeti,     yapılacak işin beyanile, yani: ne yapacağım venasıl yapacağını tayin ile kabil    olur.
Bunlar, birer eciri müşterektir. Bunlarda Cehaleti" kaldıracak surette amel ile menfaati beyan etmek iktiza eder. Meselâ: esvap boyatılacak ise esva
bin boyacıya gösterilmesi veya kalınlığının inceliğinin bildirilmesi .ve renginin beyanı lâzım gelir.
76 - : Eşya naklinde de menfaatin malûmiyeti, eşyaya işaretle ve çs> yameydanda mevcud değilse onun nevi ve miktarını beyan ile beraber nu*
hallin tayinile olur.
Meselâ: «Bu yükü falan yere nakledeceksin» denilince yük görülmekte ve mesafe bihnme.kte olduğu cihetle menfaat de bilinmiş olur.
77 - : Icarenin sıhati için menfaatin icare müddeti içinde hakikatten ve şer'an istifası mümkün ve makdur bulunmalıdır.
Binaenaleyh bir firari veya magsub hayvanı icareye vermek sahih de ğ ildir.
Kezalik: tayin edilen müddet içinde ziraatı mümkün olmıyan arazîyi ziraat için kiraya vermek sahih olmaz-
Kezalik: bir müslümanın bir müslümana şer'an memnu' olan bir işi yapmak, mese'â: bir ölü için nâyihalıkta bulunmak için isticar etmesi caiz ve
sahih olmaz.
78 - : tearede ücret ile makudun aleyh olan menfaatin bir cinsten olması şarttır. Binaenaleyh bir hanenin süknası mukabilinde diğer bir hanenin
süknası ve bir şahsın hizmeti mukabilinde diğer bir şahsın hizmeti isticar edilmez. Bunda ribâ şaibesi vardır. Bedayi Hindiyye. Bahri Râik.
Reddimuh-tar. Mecelle. Dürerülhükkâm.
«(Malikilere göre icarenin in'ikadı için âkidlerin mümeyyiz olmaları şarttır. Binaenaleyh mümeyyiz olmayan, yani: ukalânın sözlerinden mak
satlannı anlayamıyacak bir halde bulunan bîr çocuğun yapacağı icare, mün' akit olmaz.
Mümeyyiz bir çocuğun yapacağı icare ise mün'akit oulr. Fakat lâzım olmaz. Velisinin iznine tevakkuf eder. Lüzum için mükellefiyet şarttır.
Kiralanan  menfaatin  de  kıymetli  bir  şey olması garttır.  Binaenaleyh kıymetsiz, tâfih bir menfaat hakkında icare sahih olmaz.
Menfaatin hissen veya şer'an makdurütteslim olması da şarttır. Binaenaleyh ziraate salih olmayan araziyi ziraat için kiraya vermek veya başkasına
teaddide bulunmak için bir şahsı isticar etmek veya hayız olan bir kadını bir mescidi silip süpürmek için kira ile istihdam etmek caiz değildir.
Menfaatin istifası, me'curun aynından bir şeyin istihlâk edilmesi sure-iile olmamak da şarttır. Binaenaleyh bir hayvanı mücerred südünü içmek İçin
isticar sahih değildir.)
(Şafiîlere göre de icarede âkidlerin bey'ide beyan olunduğu gibi mut-lakuttasarruf olmaları şarttır. Binaenaleyh alelıtlak çocukların, mecnunların,
sefehlerinden dolayı mehcur olanların ve haksız yere mükreh bulunan ların yapacakları icareler sahih olmaz.
Ayandan olmayıp deyn kabilinden bulunan icare bedelinin kaderi, cinsi, nev'i vasfı malûm olmak şarttır. Ayandan olan bir bedeli karenin ise-go
rülm'esi ve akd vaktinde makdurütteslim bulunması şarttır. Tâ ki İübs ve ibham bertaraf olsun, akitler arasına nizaa' müeddi olmasın.
Kiralanan menfaatin de malûm Ve kıymetli bir şey olması şarttır. BI naenaleyh bir dükkânı tezyin için avaninin veya üzerinde çamaşır kurutmak
için ağaçların kiralanması sahih değildir.
Me'cur, bir menfaat olmalıdır, istihlâk edilecek bir ayn bulunmamalı-dır. Binaenaleyh bir hayvanı südünü almak için isticar sahih değildir. Çünkü
süt, bir ayndır. Buna akdi icare ile kasten temellük caiz olmaz. Çünkü a'yana icare ile kasten değil, tebean temellük edebilir. Süt ana isticarı gibi ki,
bundan maksat, iraz'dır, süt ise irzaa'- tâbidir. Nitekim isticar edilen kâtibin sarfedeceği mürekkeb veya terzinin sarf edeceği iplik hususunda da
tesamüh caridir, bunların sarfedilmesi, icareye mani olmaz.
Menfaatin taallûk edeceği amel de hissen ve şer'an makdurütteslini olmalıdır. Binaenaleyh zayıf bir kimseyi kadir olmadığı bir hizmet için isticar
etmek veya başkasının zevcesini kocasının izni olmaksızın bir hizmet için ücretle tutmak sahih olmaz,
Kezalik: menfaatin taalûk ettiği amel, ec;r üzerine zaten vacibülifa bu iunmamâlıdır. Binaenaleyh namaz, oruç gibi kendilerinde niyabet cari ol
mayan her hangi bir ibadet için isticar sahih değildir. Amma -vakıfların imamlar, müezzinler gibi zevata tahsis ettikleri vazifeler, birer ücret
mahi yetinde değildir. Belkr bunlar birer cu'l kabilindendir, veya bu zatların mu ayyen vakitlerde hanelerinden gelip muayyen bir mekânda hazır
bulunmaları ve namazlar ile ilk vakitlerinde tekayyüd etmeleri içindir. Yoksa namazların nefsi için değildir.
Fakat başkası namına hac etmek için ve ölü yıkamak için veya Ölöyü taşımak veya kabrini kazıp defnetmek için ücret alması caizdir. Çünkü
bunlar, ecir hakkında taayyün ibadetler kabilinden değildir.)
 (Hanbelîlere göre de icaremn sıhhati için üç şart vardır: Birincisi, ücret  malûm  olmalıdır.   Nitekim  bir  hadisi gerifde
- Bir kimse, bir ecir kiralayacak olursa ona vereceği ücretin neden ibaret olduğunu bildirsin» buyurıılmuştur. Ücret, peşin bir şey olacağı gibi zim-
metde sabit bir deyii de olabilir.
Ancak bazı hususlarda ücretin miktarı tasrih edilmese de âdetin cereyanına mebni icare yine sahih olur. Hamamda yıkanmak, berbere tıraş olmak,
elbiseyi yıkatmak, hamal ile bir yere mal nakletmek gibi ki, bunlardan dolayı ecri misi lâzım gelir.
ikincisi: makudunaleyh olan menfaat malûm olmalıdır. Bu malûmiyet, ya örfün ecreyanile olur, veya onun vasfını beyan ile tahakkuk eder.
Muayyen bir hanenin sükna için kiralanması gibi ki bu, cihet, Örf en malûm olduğundan bunda menfaatin ayrıca tayinine, tavsifine hacet yoktur.
Bir malı bir yere nakil için yapılan kirada ise o malın neden ibaret olduğunu, nereye kadar ve ne zaman götürüleseğini beyan lâzımdır. Çünkü bunda
menfaat bu suretle malûm olur.
Üçüncü şart ise menfaat, zaruret halinin haricinde de mubah olmalı dır. Ve bizzat maksud bulunmalıdır. Binaenaleyh bir şahsı dövmek için veya
nihayat gibi haram, bir fiil için yapılan isticar sahih değildir. Bir haneyi bağıyat için veya içinde hamr satmak için veya kumar oynamak için veya
bunların emsali sair menhiyyat için isticar da sahih ve helâl değildir.
Altın veya gümüş kabları veya kelbleri isticar da helâl değildir. Çünkü buniar zaruret bulunmadıkça mubah olmaz.
Bir haneyi veyadükkâm tezyin için menfaatleri maksud i asli    olmayan bir takım süs eşyasını isticar da helâl uoğildir. Çünkü bunlar israi'aat kabı

Ündendir. Elmugni. Elmezahibülarbaa.) 
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İcarelerin   Butlanı  Ve  Fesadı   Hakkındaki   Meseleler
 
78 - : Bîr idarenin inikadına ait şartlardan biri bulunmazsa o icare bâtıl olur. Meselâ: mecnunun veya-gayri mümeyyiz olan bir çocuğun icar ve



isticarı batıldır. Fakat icarenin in'ikadmdan sonra âcir ve ya müstecir tet eunün etse bundan dolayı icare münfezih olmaz. Çünkü beka, ihtidadan esh
eldir.
79 - : Bir icare bâtıl olunca müstecire menfaati istifa etmesinden dolayı ücret lâzım gelmez. Çünkü bu icare, madum hükümde olduğundan    üzerine
icare hükmü terettüp etmez ve bundan mal sahibinin rızası bulunmuş oldu ğundan bu, gasb hükmünde de sayılmaz. Binaenaleyh mecur, muaddün
lil'is tiğlâl bulunmuş olsa da zahir olan yine ücretin lazım gelmemesidir. Faka1, me'cur, vakfın veya yetimin veya mecnunun malı bulunursa
bunun    icarei batüa ile istimalinden dolayı ecri misi lâzım gelir. Bunlar, akd bulunmaksızın haksız yere istimal edilmiş sayılır.
80 - : Bir icarenin in'ikadına ait şartlar bulunduğu halde sıhhatine an tjurtlurdun birisi bulunmuşu icuru, l'Aaid olmıııj olur.
8l - : Bir icare, akdin muktezası buîunmayarı, akdi teyid etmeyip rnü tearef ve meşru olmayan ve akidlerden birine net'i bulunan müfsid bit ş.tıta
mukarin olduğu takdirde fâsid olur. Müsteçiıin mc'curda sakin o; maması şartile yapılan icare gibi.
Kciri hasın telef olan malı zamin olması veya müstecirin me'curu tamir etmesi şartile olan icare de bu kabildendir.
82 - : Akdin iktiza ettiği bir §art, icareyi ıfsad etmez- Böyle bir şart ile yapılan ieare sahih, şart muteberdir. Eciri müştereke fıiiie telef olacak
mecurun zamanım şart koşmak gibi. Müstecirin kiraladığı araziyi suhmtası nadas etmesi şartı da bu kabildendir.
83 - : Bir beldenin Örf ve âdetinde cari dan şart ile icare sahih ve şart muteber olur. Meselâ  :  astan, düğmesi terziden olmak üzere muayyen bir
kumaştan şu kadar ücret mukabilinde elbise yaptırılması mütearef olunca imam  Muhammede güre sahih  olur.  Bu gibi  hususlarda     icare
zımnında bvyi dahi var ise de teamülden dolayı bu. caiz    göı-ü düştür. Tenkıhi Hâ midi.
84 -  :  Akitlerden hiç birine nef'i olmayan  bir şart  i!e yapılan  icare sahih, şartı lâğveder.
Meselâ : bir kimse, hanesini yalnız müsteciri sakin olup yeıine başka sim iskân etmemek şartile icar etse bu icare sahih olup şart muteber olmaz.
Çünkü sknada tefavüt aranmaz, hanede müstecirin yeıine kendisi g:bi bir şahsm ikamet etmesinden dolayı haneye bir zarar lâyık olmaz.
Hasılı müslamilin istimalUe tebeddül etmeyecek şeylerde müstamili U-. yin, zaiddir.
85 - ÎCâiCİ faside de nafizdir. Binaenaleyh bunda müsteçiıin tasarrufu .sahihtir. Bunu müddet içinde başkasına icarei sahiha ile kiraya  verse bu
ikinci icare sahih olur. Fakat icarei fâsidede mucir, ecr ımiscnımayu değil, ecri miste müstahık olur. Şu kadar var ki, bazı ecri mis!, ecri müsemmayı
tecavüz etmemekle meşrut bulunur. Şöyle ki  :  icarenin fesadı, bedelin tesmiye edilmemesinden, tamamen veya kısmen meçhul bulunmasından
neşe* ederse baligan mabelag ecri misi lâzım gelir'. Fakat İcarenin fesadı, diğer sıhhat şartlarından birinin bulunmamasından dolayı olursa ecri
müsemmayı tecavüz etmemek üzere ecri misi icab eder. Çünkü bu suretle iki taraf, ecri müsemmaya zaten razı bulunmuşlardır.
Meselâ : bir kimse, hissei şayiasını şerikinden başkasına bir ay müddetle bin kuruş bedel ile kiraya verip müstecir de bu müddet içinde menfaati
istifa etse bakılır : Eğer ecri. misi de. bin kuruş ise ücret olarak tamamen bin kuruş lâzım gelir. Ecri misi, bin beg yüz kuruş ise yine bin kuruş lâzım
gelir. Fakat sekiz yüz kuruş ise bundan fazlası lâzım gelmez.
Maamafih bu hükümden yetimler ile vakıfların ve mecnunların mallan müstesnadır. Onlarda tamamen ecri misi icab eder. Onların noksana rıza jarı
munaam olmuş olamaz.
86 - Bir  akarın  üst  katını  üzerine  bina  yapmak   için  isticar  etmek. İmamı Azama göre sahih değildir. Çünkü bu. havayı kiraya vermek kabı
Ündendir.  Bir  de o aksrm  üzerine  yanılacak  binanın,  miktarını  irtifamı, sıkletini hakkile tayin  kabil     olmayacağından  icarede  cehalet    
bulunmuş olur. Fakat tmameyne göre bu icare caizdir. Zira yukarıdaki zemin, aşağıdaki zemin gibidir. Böyle bir zemin üzerine bina yapmak için
isticar ise caizdir. Velevki binanın miktarı mcchuî olsun. Muhti Serahsî.
87 - : MÜ3tecır, me'curu mucire kiraya verse aralarındaki icare, sahih görülen bir kavle göre münfesih o'ur.  Diğer bir kavle göre münfesih ol maz ;
Çünkü ikinci icare fâsiddir. Bu fâsid olan icare, evvelki sahih olan icareyi defe kadir olamaz. Belki mucir ile müstecir, müddetin tamamına kadar bu
ikinci icare üzerine devam etmiş olurlarsa birinci icare - menfaatin istifası, kabil olmadığı cihetle - bâtıl olur. Hindiyye.
88 - : Dinen masiyet sayılan ameller veya husûH mecurun kudretinde bulunmıyan menfaatler hakkındaki icareler sahih değildir.
Binaenaleyh gına' için, meyyit üzerine nevha edilmesi için. me'âhiden ibaret olan bir kısım çalgılar için yapılan icare'er sahih olamaz. Ancak
düğünlere mahsus muayyen deflerin, gazilere ait tibJ denilen âmellerin istimali caiz olduğundan bunlar için yapılacak icareler. muteberdir.
Kezalik : a:kek hayvanın dişi hayvana aşması için fciraİMiMiasi sahih değildir. Çünkü bundan maksad, ihbaidir. Hayvanın bu aşmasiîe hemen ih
bal vuku bulduğu ise kestirilemez, hayvan buna her halde kadir değildir. rrrat'ub menfnpt, meçhuldür. Haccamın isticarı caizdir. Bu bir masiyet t!î>
ğildir ki memnu' olsun. Ancak haccamın hacameti mukabilinde bir i'-crcl şart kılınması kerih görülmüştür. Hacamet'e elde edilen kazancın habaset?
hakkındaki eser, mürüvvet bakımından tab'an kerahete mnhmuldür.
89 - : îbadatve ve taat için yapılacak İcareler de fsaseı sahih değildir. Çünkü bunlar, bir vazifei diniyye olarak yapılır, bunian yapanlar, mahza rızayı
ilâhî için yaparak sevap kazanacakları cihetle artık ayrıca dünyevî bir ücrete istihkakları olamaz. Ancak taat -kabilinden bir kısım amellor vardır ki,
bunların yapılması, herhangi bir müstüman hakkında şer'an taayyün etmiş bulunmadığından bunlardan dolayı vjeret alınması, fukahayı kiramın
müteahhirleri    tarafından caiz görülmt-tür.  imamet,    müezzinlik.  Kur'an, fıkıh talim etmek, vaaz ve nasihatta bulunmak bu cümledendir. Bu vazif
lerin sahipleri, bu hizmetleri ifa veya bu hizmetleri ifaya nrüheyya bulun dukça muayyen ücretlere müstuhık olurlar.
Çünkü bu vazifleri fahri surette ifa edecek zevat, azaldığından bu ücret tecviz edilmediği takdirde bunların muattal bir hale geleceği melhuzdur.
Fakat sağ veya ölü bir müslüman için ücretle Kur'am Kerimi tilâvet etmek, İbn-i Abidin merhumun beyanına nazaran bU'icma' caiz görülme m
ektedir. Böyle ücretle okunacak bir'kur'am kerimden okuyana sevap hasıl öjmaz ki,  bunu başkasına ithaf edebilsin.     Netekim bir     hadis  işerif  dt
(ı = Kur'am okuyunuz, fakat onunla -ücret alıp- yemeyiniz.)  buyuruimuştur.
. Maamafih bazı fukaha tarafından ücretle Kur'am Keiim tilâveti caiz görülmüştür. Hattâ Şam müftisi merhum Mahmud Hatnza Efendi, bunur
cevazı hakkında «Ref'ülgışave an cevazi ahz.il ücreti alettilâve» unvanilo bir risale yazmıştır. Bu risalede beyan olunduğuna göre bir kimsenin
emrüt onun için veya babası veya anası için Kur'am Kerimi bir ücret tesmiye etmeksizin hatmeden zat, ecri misle müstahık olur ki, bu, bir hadisi
şerifte beyan olunduğu üzere kırk dirhemi §er'îden ibarettir. Bundan az verileme2. Şayet bir ücret tesmiye edilirse bu ücret lâzım gelir. Şu kadar var
ki, bu tesmiye kırk dirhemden noksan olursa ecir de, müstecir de bu babdaki nassa muhalefet etmiş olacakları cihetle âsim olurlar- Meğer ki ecir,
kırk dirhem den noksan olan miktarı müstecire hibe etsin, veya bu miktara düşen sevabın ecire aidiyeti şart kılınsın, Ibn-i Abidin merhum ise bunun
hilafını daha evvel müdafaa etmiş bu hususta (Şifaül'alîl ye BeHülgalîlfi hükmil'vasıyyeti bilhatemati vettehîl) adındaki risalesini yazmış, bunun
hilâfına olan nakilleri ehlimezhebin bu babdaki ittifakından hariç saymıştır. Dürrümuhtar-Reddimuhtar, Bedayi, Bahriraik, Hindiyye.



«(Malikîlere göre kiraya verilen şeyler üç kısma ayrılır. Birinci kısım. isticarı mümteni' olan, caiz bulunmayan şeylerdir, karenin şartlarından her
hangi birine muhalif olan kira muameleleri bu kısmı teşkil eder. Meselâ: bir ağacı mücerred meyvelerini almak için isticar etmek bu kabildendir.
Çünkü bunda menfaati değil, kasten ayni, yani; meyveleri istifa vardır. Bu ise bir ayn-* vücudundan evvel satmak demektir. Binaenaleyh bâtıldır.
Mubah olmayan her hangi bir şeyin icar ve isticarı da böyle sahih değildir. Gına talimi için yapılan icare gibi, nâyiha isticarı, çalınmış şeyler haber
vereceklerini iddia eden eşhası isticar de bu kabildendir.
Namaz, oruç gibi farzı ayn tarjkile matlup olan her hangi bir ibadet için isticar sahih değildir. Hac gibi, kıraeti Kur'an gibi niyabeti kabul eden
ibadetler hakkındaki isticar da ise ihtilâf vardır. Bazı zevata göre ezkarın. tehllâtm sevapları Ölülere vasıl olacağından bunların haklarında isticar
sahihtir. Diğer bazı zevata göre ise sahih değildir.
Mükelleflerden kifaye tarikile matlub" olan ameller hakkında ise icarc sahihtir, ölülerin gaal ve tekfini gibi.
Bir sanat sahibinin, meselâ, bir terzinin bir 'işi bir günde yaparsa şu kadar kuruş ve iki günde yaparsa bu kadar kuruş ücretle isticar rdiimesj de
icarenin mümtenî' gayri caiz kısmına dahildir. Çünkü ecir, malûm olmayan bir şey için nefsini kiraya vermiş olur.
İkinci kısım : isticarı cab olan şeylerdir, imamet, müezzinlik, Kur'am kerimi talim, ilim ve sanat talim gibi. Şu kadar var ki, muallimin talim edeceği
şahsı bilmesi şarttır.
Süt anajstican, bir hanenin mürur ve uburu için yol veya suları için mecra isticarı da bu kısma dahildir.
Üçüncü kısım : İsticar* mekruh olan şeylerdir. İstimali mubah olan hu liyyatı kareye vermek gibi. Allah Taalâ bunlar için zekât verilmesini em-
retmemiştir. Bunların zekâtı, ariyet vermektir. Yani : lüzumunda başkalarına meccanen emanet vermektir.
Fıkıh ve feraiz gibi dinî ilmileri ücretle talim de mekruhtur. Çünkü bu ilimleri neşretmek bir gayedir. Bu talim için ücret almak,' "Üm ilimlerin
intişarına bir mania teşkil edebilir.
Bir müslümamn kendi nefsini veya çocuğunu bir gayri müslime müsta kilen - ecîri has suretile kiraya vermesi de mekruhtur. Fakat ecîri muş terek
suretindeki isticar, mekruh değildir. Terzilik yapmak gibi.)
(Şafiîlere göre bazı kareler sahih, bazıları da. gayri sahihtir. Meselâ : imamet için icare sahihtir. Çünkü imam oUn zat, nefsini muayyen bir ma
bedde vakit vakit hazır bulunduracaktır.  Binaenaleyh bunun mukabilinde ücrete: müstahık olur.
Kezalik : diri veya ölü bir müslüman için Kur'am kerimi tilâvet etmek üzere yapılan icare sahihtir. Bu tilâvetin sevabı o müslüman için hâsıl olur.
Ancak bunun sevabına bunu okuyan da nail olur mu? Bunda ihtilâf vardır. Bazı fukahaya göre bunun seyabına o zat da nail olur, bazı fukahaya göre
ise saikı' emri dünyevî olan bir ibadetten dolayı failine sevap hâstl olmaz.
(Hanbelüere göre de kareler üç kısımdır.
Birinci kısım sahih olmayan icarelerür. îcarenin şartlarından hangi birine muhalif olarak yapılan bir kira muamelesi bu kabildendir.
Meselâ : bir terzi, bir muayyen libası bugün dikerse on lira, yarın dikerse sekiz Ura olmak üzere mukavelede bulunsa bu mukavele, sahih ol maz.
Çünkü bu veçhile olan bir icare muamelesinde cezm ve katiyet yoktur.
İkinci kısım : mekruh olan karelerdir. Hacamet hakkındaki isticar gibi. Çünkü bu kare sahih ise de hacamet vasıtasile kazanılan bir maldan istifade
etmek kerîh görülmüştür.
Üçüncü kısım : Kerahatsiz olarak sahih, caiz olan icareîerdir. Meselâ, bir kadım kocasının iznile süt ana tutmak caizdir. Bir müslimenin bir
kitabinin çocuğunu ücretle emzirmesi de caizdir. Mecusînin çocuğunu emzirmekte ise hilaf vardır.
Kezalik : bir ekini ondan rubu, hums gibi muayyen bir cüz'ü mukabi Ünde biçip toplamak üzere bir şahsı isticar   caizdir.
Kezalîk : bir meyve ağacının meyvesini onun muayyen bir cüz'ü mukabilinde toplamak için isticar sahihtir. Ücret olan miktar, meçhul olursa
isticar, sahih olmaz, ecir, amelinin ecri misline müstahık olur. Zeytin ağacını -dökülecek tanelerinin bir kısmı mukabilinde- silkmek üzere bir şahsı
isticar gibi. Çünkü dökülecek taneler, meçhuldür. Fakat zeytini- onun mu ayyen bir cüz'ü, meselâ: orda biri mukabilinde toplamak için bir şahsı
isticar sahihtir.
Bir aynı müstakbel bir zamana izafette kiraya vermek de sahihtir. Bir haneyi gelecek senenin iptidasından itibaren kiraya vermek gibi. ften-j artdi
icare zamanında başkası tarafından meşgul bulunsun, bulunmasın müsavidir. Elverir ki muayyen icare zamanında teslimi mümkün olsun.
Müstecirin me'cum başkasına icareye vermesi de sahihtir. Çünkü onun rrenfaati, kendisinin mülküdür. Binaenaleyh bu menfaati bizzat kendisi isti la
edebileceği gibi naibi de istifa edebilir. O şart ile ki kiraya vereceği şahı? ria me'curu istimal hususunda kendisinin misli veya madunu bulunsun.
Amma ikamet için isticar ettiği bir haneyi meselâ içinde demircilik yapa cak br şahsa kiraya veremez.
HuÜyyaiı da kendi cinsinden veya başka bir cinsten bir ücret mukaoi-linde-kiraya vermek caizdir. Elmugni, Elmezahibül'arbaa'.)
(Zahirîlere güre de Kur'ani mubîni vesair ilimleri talim, Mesahıfı «;e-rifeyi vesair ilim kitaplarını tahrir için icare caizdir. Çüntfü bu hususta bir
nehy yoktur, bilâkis ibahasini gösterir asar vardır.
Veliyyülemrin.nâs arasında kazada -• hükmde bulunacak zatı aylıkla (sticaı etmesi caizdir.
İmamet ve müezzinlik için veliyyülemr tarafından verilen vazifeler, birer sıladır. Ehli mescid tarafından verilecek aylıklar vesairedc imam vey:-
müezzin olan zatın namaz vakitleri hululünde gelip kendilerile beraber bu lunmalarına mahsus birer ücrettir. Yoksa bizzat namaz ve- ezan üzerine
icare caiz değildir.
Kezalik : bir kimseyi üzerine farz olan herhangi bir taat üzernie isticar caiz olmaz, namaz, oruç, hac, ifta gibi. Çünkü farz olan bir taati ifa her halde
lâzımda.  Artık bunun  mukabilinde ücret almanın  vechi  yoktur.
Kezalik : Bir kimseye ait bir farzı onun namına edâ için başkasını isticar da caiz değildir. Meğer ki o kimse Ölmüş veya o farzı edadan âci?
bulunmuş olsun.
Kezalik : unutulmuş, veya uyku sebebile fevt edilmiş veya nezr olun nu§ bir namazı kılmak, sahibi için ölünceye kadar lâzımdır. Kılmadan ölürse
bunun için başkasını isticar caizdir.  Fakat müteammiden terk edilen bir namaz için isticar caiz değildir. Çünkü bunu kımrok mülenmid "lan şahsa
lâzım  gelmez-  Zira  vakti  fevt olduğundun bunu  kılmaya  kadir  olamaz. Artık bunun edasile memur olmayım kimsenin bunu o mütoammid na
mına eda etmesi de caiz olamaz.
Kezalik : bir kimsenin nefsi için tntavvünn yapacağı bir ibadet muknbi Ünde ücret almasını, iştirat etmesi, caiz değildir. Çünkü o ibadet, bu halric
Allah Taalâdon başkası için olmuş olur. Fakat bir kimsenin bir ibadeti başkası namına tatavvüan yapması mukabilinde ücret alması caizdir. Baş kası



için nafile hac etmesi veya namaz kılması voyn oznn okuması gibi. Çünkü bunlardan hiç biri ne ccire ne do mOstccire bir vecibe değildir. Hu halde
ecir ~ âmil başkası için amel etmiş olur, kendi nefsi için ameldo bulunmuş olmaz. Artık kendisi ne Hant etmiş no de fıs! bulunmuş olur. Müstecir
ise bu hususta malını Allah için tatavvunn Infnk etmiş olaca' dan bununla sevap kazanmış olur. Masiycl üzerine islicar da aslû caiz de ğildir.. Çünkü
mahiyetten ictinab edilmesi farzdır. Artık bunun mukabilindeki, ücret, bîr m ah bâtıl yere yemek demektir. Meyyit üzerine nevha vey:ı kehanet için
icare bu kabildendir. Bunlar birer mn'siyottlr. Artık bunlar için yapılan icarede bir rna'siyettir, isim vo unvan -üzerine? tcavümlür.
Kezalik : Hacamet üzerine icare de eniz değildir. Ancak haccamn tib-i nefs tarikile bir şey itâ olunur. O da bunu isteyebilir. Verilen atıyycye razı
olmazsa hacametin ifasından sonra amelinin ecri misli takdir olunur,

Kezalik : erkek hayvanların dişi hayvanlara aşmaları için icar ve isticar edilmesi do caiz delildir- Elrmıhallâ.) 
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İcarelerin Fesh Edilip Edilememesi  :
 
90 - : Bir icare, sahih olarak mün'akit olduktan sonra başkası taraftı' dan ücrete ne kadar zam yapılırsa yapılsın mucir, mücerred bundan dolayı
icareyi  fesh  edemez.  Meğer ki  tağrir ile  gabn  bulunmuş  olsun.   Bir  do. vasi, yetimin malım veya mütevelli vakfın malını veya beytülmal
memuru beytülnralin malını ecri mislinden gabnı Fahiş surelile noksana kiraya vermiş olursa icare fâsid olur. Bu hakle müstecir, menfaati istifa
etmiş -olunca üzerine ecri misi, lâzım gelir. Şayet! müstecir, menfaati kısmen istifa etnıi.* olup eeri misi" razı olmazsa icare'fesh edilir, tstifa
edilmiş olan menfaatin de ecri misli lâzım gelir.
Bir icarede gabnı râhiş bulunduğu, imamı Azan? ile TCbıı Yusufn göre *hli vukuftan bir şahsın ifadesile de sabit olabilir.
91 - : îcarei miizafe sahihtir, Vaktin hululünden evvel lâzım olur. Binaenaleyh âkîdlerden biri, henüz vakti gelmedi diye bu icareyi feshe kal
kışamaz. Çünkü bu halde de icare filhal miin'akit olmuştur.
Maamafih fukahadan bazı zatlara göre  icarei müzafe.  sahih değildir Bazı şartlara göre de sahih ise de lâzım değildir.  Bu halde mucir,  dalı.1 icare
vakti gelmeden me'curu satsa beyi nafiz, icare batıl olmuş olur.
92 - Bir mülkü akarın kira bedeli zaman hesabiyle artacak olsa bundan dolayı evvelce yapılmış olan akti icare fesedilemez. Bilâkis böyle bir akarın
kira ücreti tenezzül-etse müstecir müddet içinde kira bedelinin tenzilini talep ve tenzil edilmediği taktirde icareyi feshe kıyam edemez.
93 - :  Müstecir  me'curhanede menhiyyat ve muharrematı irtîkab etmekte olsa bundan dolayı ne mucir ve ne de komşular icareyi feshe kıyam
edemez. Belki müstecire Öğüt verilir, halini ıslâha   gayret edilir. Şu kadar varki velüyyülemr,  bu müstecirin o haneden  çıkmasında  maslahat
görürse onu çıkarır.
94 - ; Birkimse, hanesini kiraya verdikten sonra kendisi paraya veya ikametgâha muhtaç olsa, müddet içinde icareyi fesh ile kiracısını haneden
çıkaramaz, şu kadar var ki, mucir, medyum olup borcunu ödemesi, mecur hanesini satmaya mütevaffık bulunduğu ve bundan başka malı
bulunmadığı taktirde hâkime müracaat ederek    icareyi    fesh ettirip me'curu satabilir. Çünkü bunu satıp bedelinden borcunu ödemediği    taktirde
borcundan do layı hapis edilerek mutazarrır olur. Meğer    ki satılacak mecurun bedeli, müstecirinden icare bedeli olarak peşin alınan    ücrete   
müsavi olsun.  O halde  satılmasında  faıde  yoktur.Çünkü  bu    taktirde müstecirin hakkı mukaddemdir, alınacak satış bedelinin    müstecire   
verilmesi icab edecektir. Filvaki mecur sahibinin borcundan dolayı hakim tarafından satılınca    da bedelinden evvelâ müstecii*n ücret olarak   
vermiş olduğu fazla miktarın kendisine verilmesi lâzım gelir.
95 - : Bir kimse, bir malını    kiraya    verdikten sonra sefere gidecek olsa bu sebepten icareyi feshedemez. Kezalik bir kimse, nefsini bir iş için
muayyen bir müddetle bir şahsa icar etse başka bir iş görmek maksadile bu icareyi fehedemez.
Kezalik : Müstecirin refikası, mecurhanede ikametten imtina etse bu. icareyi fesh için bir özür teşkil etmez.
96 - : Mucebi akdin icrasına, yani: akdi icarenin muktezası olan harekete mani olur bir Özür zuhur ettikte icare, münfesih olur. Çünkü mün fesih
olmazsa âkidlerden biri, akdi icare ile müstahık olmadığı bir zarara katlanmak mecburiyetinde kalır.  Bu ise caiz  değildir.
Meselâ : düğün için bir aşçı isticar olundukta zevç ile zevceden biri vefat etse icare münfesih olur.
Kezalik : dişi ağıran bir kimse, dişini çıkarmak üzere şu kadar kur.uşa bir dişçi ile mukavele yapmış iken ağrı zail olsa icare münfesih olur.
Kezalik: müsterzi'ın vefatile icare münfesih olmazsa da reziin veya mürzia'nın vefatile münfesih olur.
97 - : Bir kimse, düğün için aşçı veya bina yaptırmak için usta isticar ettiği halde düğün veya bina yapmaktan sarfı nazar etse icare fesh edilebilir.
Çünkü bir kimse, kendi zararına olarak yabancılara ziyafet vermeğe
icbar edilemez,  ve bina için malını itlafa da mecbur tutulamaz-
98 - : Bir kimse, bir mahalle kadar hayvan kiralamış olduğu halde yol esnasında hastalanıp ileriye gitmeğe muktedir olmadığı veya hayvana yük
lediği emtiası yol kesiciler tarafından gasb edildiği cihetle hayvanı trruci-rine teslim etse icare münfesih olur,  yalnız o mahalle kadar olan ücreti
vermesi lâzım gelir.
99 - : Bir kimse, ziraat etmek için arazi isticar ettiği halde hastala nıp ziraatten âciz kalsa bakılır. Eğer bizzat ziraatte bulunacak takımdan ise icareyi
fesh edebilir, değil ise fesh edemez.
100 - : Bir kimse, satın aldığı bir malı kiraya verdikten sonra o malın kadîm aybı zuhur etse icareyi fesh ederek o malı bu aybmdan dolayı satana red
edebilir.
101 - : îcareyi feshe medar olan Özr, zahir ise fesh, hâkimin hükmüne veya iki tarafın rızasına muhtaç olmaz, zahir değilse muhtaç olur. Mucirin
mücerred ikrarile sabit olan borç gibi.
102 - : Müstecir, icare müddeti esnasında irs veya iştira, veya hibe vf-tesellüm gibi bir veçhile mecurun aynına tamamen veya kısmen malik olsa bu
malik olduğu miktarda icarenin hükmü kalmaz.
103 - : Bir çocuk, malını babası veya vasisi veya hâkini, icareye verdikten sonra baliğ olsa bu icareyi feshedemez. Amma kendisi babası tara fmdan
birisine icar edilipde müddet içinde baliğ olsa bu icareyi fesh edebilir.
104 - : Akdi icare kendisi için yapılmış olan şahsın vefatile icare münfesih olur. Meselâ: icare müddeti esnasında mecurun mnüki nîan mucir veya
me'curu kendisi için kiralamış olan müstecir vefat etse feshe muhtaç olmaksızın icarenin hükmü kalmaz. Çünkü mucir, vefat edince mecur, va risine
intikal eder, artık menfaat, vârisin mülkünde hâsıl olacağından onun rızası olmadıkça bundan başkası istifade edemez. Müstecir vefat edince de



onun malik olduğu menfaati mücerrede vârisine intikal etmez. Bir de ica-rede menfaat anbean hâsıl olacağından akdi icare de vakit vakit münakit
olmakta  bulunmuş olur, înikad ise akitlerin     mevcudiyeti, halinde kabildir. Meyyit ise akde ehil değildir. Şu kadar var ki vârisi, mucirin
muvafakatüc icareyi tecdit edebilir. Fakat başkası namına icar ve isticarda bulunmuş olan kimsenin vefatile icare münfesih olmaz. Vekilin, vasinin,
mütevellinin yapmış oldukları icareler gibi.
105 - : Bir kimse, isticar ettiği bir malı başkasına icar ettikten sonra vefat etse hem birinci icare, hem de ikinci icare münfesih olur.
106 - : Bir malın müteaddid müstecirlerinden biri vefat etse yalnız onun hissesinde icare münfesih olur. Diğerlerinin hisselerinde münfesih olmaz.
107 - : Mucirin vefatından sonra müstecir, mecurda kemafissabık ta sarrufta bulunsa bir kavle göre kendisine artık ücret lâzım gelmez. Çünkü »çare
münfesih olmuştur, kendisi bu tasarruf ile gasıb mesabesindedir. Meğer ki me'cur, muaddün îil'istiğlâl bulunsun ve meğer ki mucirin vârisleri
kendisinden  ücret istemiş  olsunlar.
Fakat diğer bir kavle göre her halde ücret lâzım gelir. Çünkü müste cirin mecurda kemafissabık tasarrufu, meselâ me'curhanede ikameti, icare
hükmü üzere hareket demektir. Mecelle Hindiyye, Reddimuhtar.
«' Malikîlere göre bir icare akdi, şu gibi sebeplerden dolayı münfesih
olur.
(1) : Menfaati matlup olan mecur aynın telef olması. Kiralanan hanenin münhedim olması gibi.
(2) : Tedavisi için ecir tutulan bir    arızanın zail olması. Bir yaranın ameliyei cerrahiyeden evvel iyi olması veya ağırın dişin henüz çıkarılma dan
sükûnet bulması gibi.
(3) :  İsticar edilen akarın hedemine veya kapatılmasına hâkim tarafından emredilmesi.
(4) : Kiralanan akarın veya menfaatin gasbedilip tahliyesi mümkün olmaması.
(5) : isticar edilen süt ananın gebe veya hasta olup süt vermeğe kadir olamaması.
(6) : Kiralanan hizmetçinin hastalık sebebile isticar edildiği hizmeti ifadan âciz kalması.
Mucirin veya müstecirin veya t her ikisinin vefatile icare münfesih olmaz. Vâris'eri, mevrisleri makamına kaim olurlar.
Fakat bir vakıf akan kendi hesabına kiraya vermeğe müstahık olan biv mevkufun aleyh, vefat edince yapmış olduğu icare münfesih olur. Velevki bu
istihkak, kendi evlâdına intikal etmiş olsun. Çünkü, o, bu vakfa yalnız hali hayatında tasarruf salâhiyetini haizdir. Vefat edince bu vakıfta bir alâkasî
kalmamış olur.)
(Şafiüere göre de bir icare, şu gibi şeylerden dolayı münfesih olur ve ya fesh edilebilir:
(1) : Me'curun müddet içinde telef olması, hanenin kabili ikamet olmı-yacafc bir halde inhidamı gibi. Bu takdirde müstecir, istifa ettiği menfaata
kira bedelinden isabet eden miktarı verir.
(2) : Kiraya verilen şeyin hapsedümesidir. Velevki hapseden, kira be delini almak için mucir olsun. Müstecir, menfaati istifaya muktedir olmayınca
akdi icare münfesih olur. Sonra me'cur müstecire iade edilirse yeni bir akde muhtaç olmaksızın icare evdet eder. Çünkü rhaksud olan menfaat,
müstakbel itibariyle bakidir.
(3) : Me'curda bir aybın hudusüdür ki, bu haled icare münfesih olmaz. Fakat müste'cir, muhayyer olur., icareyi dilerse fesh edebilir.
(4) : icare âkidlerin vefatile münfesih olmaz, belki müddetin inkizasma kadar deva ti eder, vâris, âkid yerine kaim olur.
Mütevelli-i vakfın da vakıf namına yapmış olduğu icareîer vefatile münfesih olmaz.)
(HanbelÜere göre de, icare, bir akdi lâzımdır, ancak şu gibi bazı sebep terden dolayı münfesih olur veya feshedilebüir.
(1) : Hıyarı meclis ile veya hıyarı şart ile red edilen bir icare, münfe
sih olur.
(2) : Me'curda müstecirin evvelce  bÜırrediği     kadîm bir aybın zuhuru veya icare müddeti içinde bir aybın hudusü icarenin infisahına sebep o".ur.
Şu kadar var ki, bu ayb, maksud olan menfaatin noksanına, kirabedelinii) tefavütüne sebep olacak derecede bulunmalıdır.
(3) : Mu'cir,  me'curda  kabletteslim tasarrufda bulunsa  veya  me'curu teslimden imtina etse de bu yüzden kira müddeti geçse icare münfesih olur.
Şayad bir müddet teslimden imtina edip de badehu müddet içinde teslim et se icare, teslim edilmeyen müddet hakkında münfesih olup mütebaki
müd det hakkında devam eder, yalnız bu müddete ait kira bedelini vermek müs tecire lâzım gelir.
(4) : Me'curun telef olrnasile icare münfesih olur. Mecur, menfaati bir müddet istihsal edildikten sonra telef olursa ücretten bu menfaate isabet eden
miktarı mu'cire vermek lâzım gelir.
Fakat ziraat için kiralanan arazide mczruat husule gelmese veya su ba.i-kınına uğrarsa veya sair bir âfete maruz kalsa icare münfesih olmaz.
Ücretten de bir miktarı hat ve tenzil lâzım gelmez.
(5) : Me'cur gasb edilse icare hemen münfesih olmaz. Belki müstecir, muhayyer olur, dilerse icareyi fesheder, dilerse mecurun istirdat edilmesine
intizarda "bulunur.
îcareler, a'zar sebebiyle de fesh olmaz. Alış veriş için isticar edilen dükkândaki emtianın yanması gibi.
Kezalik: îcareler, âkitlerden birinin veya her ikisinin mevtile de münfesih olmaz. Meğer ki mu'cir, nre'curun, mevkufun aleyhi olsun. Elmuğnı.
Minehülcelil. Elmezahibülarbaa'.)
.Eimmei selâse hazeratına göre icare, mu'cir ile müste'cirden hiç birinin vefatile münfesih olmamaktadır. Çünkü icare, beyi gibi bir akdi lâzımdır.
Bu halde mucir, vefat edince kira bedelini vârisleri alırlar. Müstecir vefat edince de me'curun menfaatini vârisleri istifa ederler. Me'cur, mu'cı-"n
vârislerine icare müddeti zarfında meslubülmenfaa olarak intikal etmiş olur,
îcarenin infisah etmemesi, bir bakımdan daha muvafık İse de diğer bir bakımdan o kadar muvafık görülmeyebilir. Meselâ: ticaret için isticar edil-
mis büyük bir bina farzedilsin. Mu'cirin vefatüe icarenin infsahı takdirinde müste'cirin ne kadar mutazarrır olacağı bedihidir. Fakat müstecir vefat e'
takdirde vârisleri bu ticaretin, bu iktisadî müessesenin idamesini temin edecek istidatta bulunmazlarsa bu icarenin devamı, bu vârisler için büyük bir
külfe tteşkil edecektir.
Bu hususta hatıra gelen bir cihet de vardır ki, o da müstecirin vefa tile, icarejıin infisahı, mu'cirin vefatile ademi infisahı cihetidir. Bu cihet, müsavat
esasına muhalif görülebilir. Fakat bunda melhuz olan zarar, mnh duddur. Çünkü müstecir, me'curun menfaatine bir bedel mukabilinde temellük
etmiş, olduğundan mu'cirin vefatı buna tesir edemez, vârisleri kendisinin yerine kaim olarak kira bedelini istifa edeceklerinden bu yüzden



mutazarrır olmaları iddia edilemez. Halbuki müstecir vefat edince vârisleri, onun yerine kaim olup rne'curun menfaatini istifa edebilecek bir hal.de
bulunmayınca kira bedelini vermek mecburiyetinde kalmaları yüzünden mutazarrır olabilirler. Maamafih fukahayı kiramdan bu cihete kail olmuş
bir zata muttali değiliz.
(Zahirîyye mezhebine gelince;   buna göre de icarenin infisahı  için su gibi sebepler vardır:
(1) : Me'curun helak olması. Bu halde menfaati istihsale mahal kalmamış olur. Yalnız Ebu Sevre göre bu halde de icare münfesih olmaz. Belki
icare, müddetinin nihayetine kadar baki kalır. Ebu Sevre göre icare beyi gibidir. Satılan bir mal, müşterinin elinde telef olmakla beyi, münfesih
olmayacağı gibi me'curun telefile ondan matlup menfaatin zevali de icarenin infisahını icab etmez. Halbuki icare, beyi'den başkadır.  Bunun içindir
ki satılmaları caiz olimyan bazı şeylerin kiraya verilmeleri caizdir.  Meselâ, hür bir insan, satılamaz. Fakat kira suretile istihdam edilebilir.
(2) : Me'curun beyi, hibe, itak veya imhar gibi bir sebeple mucirin Mülkünden çıkması, mu'cir, bu gibi tasarrufatı kendi mülkünde yapmış olacağı
cihetle bunlar, muteberdir. Bu tasarrufat neticesinde me'cur kendi mülkim den çıkmış olur. Artık müstecir için başkasına intikal etmiş olan bir
mülkten intifa'da bulunmak caiz olamaz.
(3) : Mucirin veya müstecirin başka bir beldeye gitmek ıztırarmda kalması, bu halde icarenin devamı, bunlardan birine zarar verirse icare mim
fesih olur.
(4) : îcarenin devamına mani olacak bir merazın veya havfın vücude gelmesi bu da infisaha sebeptir.
(5) : Mucirin ve ya müstecirin vefatı, bu halde de icare münfesih olur. Çünkü mu'cir vefat edince me'cur, vârislerinin veya garimlerinin mülküne
intikal eder. Müste'cir ise onun yalnız menafiini isticar etmiştir. Menafi ise şey'en bade şeyin hadis olur. Artık müstecir için başkasının mülkünde
hadis olacak menfaatlerden istifade etmek helâl olmaz.
Mucirin vefatile me'curdaki malikiyeti zail olacağından onun yapmış olduğu akdi icare, mecura malik olan vârisleri için lâzım gelmez. Müstecirin
vefatına gelince: Mucir, akdi icareyi yalnız bu müstecir ile yapmıştır, onun vârislerile yapmamıştır. Artık mu'cirin bu vârislerde bir hakkı yoktur.
Bu varisler de murislerinin vefatından sonra me'curede hadis olacak me-nafia vâris» bu menafiden istifade hakkına malik olamazlar.

Şa'bînin, Süfyan-u Sevrinin, Leyş îbn-i Sa'dın, Ebu Hanife ile Ebu Sü-' leymanın ve bu iki zatın ashabının kavilleri de böyledir. Elmuhallâ.) 
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Ücrete = Bedeli İcareye Ait Meseleler :
 
108 - : Bey'ide semen olmaya salih olan şeyler ki, mekilât ile mevzu-nattır ve hariçte mevcut olup zevatı emsalden olmayan hayvanat ile elbise gibi
ayandan ibarettir. Bunlar, icarede bedel olmaya da salihtir.
Bey'ide semen olmayan lâşe ve sair gayri mütekavvim mallar, icarede de bedel olmaya salih olmaz.
Fakat bey'ide semen olmaya salih olmayan menafi gibi bazı şeyler, aynı cinsten olmamak şartile icareden matlup olan menfaatlere bedel olmaya
salih olur.'
Meselâ: bir bostan, bir miktar nukud mukabilinde isticar olunabileceği gibi bir kumaş veya bir hanenin süknası mukabilinde de isticar olunabilir.
Fakat bir hanenin süknası, yine başka bir hanenin süknası veya bir tarla nın ekilmesi, yine bir tarlanın ekilmesi mukabilinde isticar edilemez.
Çünkü, bu, ribai nesie kabilinden olacağından caiz değildir. Böyle aynı cinsten olan menfaatlerin biri biri mukabilinde kiralanmasına o kadar
lüzum yoktur. Artık kıyasa muhalif görüldüğü halde bir ihtiyaca mebni kabul edilen icare muamelesi, bunjarda caiz görülemez. Buna rağmen böyle
bir icare akd edilse fâsiden mün'akid olmuş olacağı cihetle her iki taraf için ecri misi lâzım gelir.
109 - :  icarenin bedeli, nukuddan ise mebiin semeni gibi meydanda olunacak kendisine işaret kâfidir. Meydanda bulunmayınca miktarını, vasfır
tayin lâzım gelir.
Bir beldede mütenev'i, kıymetleri mütefavit, revaçları müsavi altın veya gümüş para tedavül ettiği halde tayin edilmeksizin şu kadar altın veya
gümüş para mukabilinde yapılan bir icare muamelesi fâsid olur: Fakat bunların revaçları müsavi olmayıp birinin istimali mutad bulunursa icare
bedeli buna hami olunarak akd, sahih olmuş olur.
110 - ;  icare bedeli uruzdan olup mecliste hazır bulunmasa başkalarından temeyyüz edecek surette hali ve vasfı beyan edilmek lâzım gelir. Mekilât
veya mevsunattan veya adediyyatı mütekaribeden olduğu takdirde de nriktarile beraber vasfını beyanetmek icabeder. îyi cinsten şu kadar ki *e
buğday veya şu kadar adet taze yumurta denilmesi gibi ki bunlar bütün nıisliyattan  maduddur.
111 - : Bedeli icare. nakledilmesi hami ve me'ûnete muhtaç şeyleraeı? olursa nerede teslim edileceğini akd. zamanında  beyan lâzımdır.
Meselâ: kira bedeli, şu kadar kile buğday olsa' bunun teslim edileceği yeri beyan icabeder. Fakat bu bedelin teslim edileceği mekân beyan olun
mazsa bakılır: Me'cur eğer akar ise o akarın bulunduğu mahalde teslimi lâzım gelir. Ve eğer amel ise ecirin ameli ifa ettiği yerde teslimi iktiza eder.
Ve eğer hamule ise ücretin lâzım olduğu-mahalde, yani: hamalın o hamuleyi götürüp bıraktığı muayyen yerde ücretin verilmesi lâzım gelir.
Bu imameyne göredir. Mecellede de bu, kabul edilmiştir- imamı Azama göre ise bpyle hami ve me'ûnete muhtaç bir bedelin teslim dilece|i rne^
kâm beyan şarttır. Beyan olunmazsa icare fâsid olur.
Fakat bedeli icare h.aml ve me'ûneti ohnayan altın ve gümüş para gibi bir şey ise mu'cir, dilediği yerde bedeli alır, müstecir de bu bedeli istediği
yerde verebilir. Elmebsut. Elbedayi. Hindiyye Reddimuhtar. Mecelle.
«(Malikîlere göre bedeli icare, a'yandan bir şey olabileceği gibi menafi kabilinden de olabilir. Şu kadar var ki bu bedelin zejıir, malûm teslimi müm
# kün ve kendisile intifa' kabil bulunmalıdır.)
'Şafiilere göre de bedeli icare, bazan gayri muayyen bir deyri olur, ba-zan da muayyen, yani: a'yan kabilinden bir şey bulunur. Gayri nıuayye-ı
bedelin cinsini, nevini, sıfatını, miktarını beyan şarttır. Bir iki::'-.i şu kadar yüzlük gümüş Türk lirasına kiralamak gibi. Muayyen olan U'dclin de
meclisi akidde görülmesi meşruttur. Bir haneyi mecliste hazır, görülen bir mal. meselâ bir top kumaş mukabilinde kiralamak gibi.)
(Hanbelilere göre de bedeli icare, nukud vesair mevzunat ile mekıUU ve uruz kabilinde olabileceği gibi menfaat de olabilir. Binaenaleyh cinsleri
müttehid olsun olmasın bir menfaati diğer bir menfaat mukabilinde icare sahihtir. Bir hanenin süknası diğer bir hanenin süknası, bir şahsın hizme
tiıû diğer bir şahsın hizmeti mukabilinde isticar gibi. Çünkü bey'ide semen olması caiz olan her şeyin icarede bedel olması da caizdir. İmam Şafiiyc
göre de böyledir. Çünkü menafi, emvali ıibeviyye kabilinden olmadığından bunların biri birile mübadelesinde bir mahzur yoktur. Mebsutı Serahsî.
Ki-mugni, Mezahibi erbaa.)



Zahirîlere göre de.icare mukabilinde icarc caizdir. Velevki cinsleri nıüt tehit olsun. Bir hanenin süknası diğer bir hanenin süknası veya bir kölenin
hizmetini diğer bir kölenin hizmeti, veya bir evin süknaSını, bir kölenin hiz-ir.eti veya.bir terzinin hıyatatı mukabilinde kraya vermek gibi. Bunların

hepsi de caizdir. Çünkü bundan nehiye dair bir nas vârid olmamıştır. îmanı Malikin kavli de böyledir. Elmuhallâ.) 
[59]

 
İcarede Ücretin  Lüzumu Ve Ecirin Ücrete  İstihkakı  :
 
112 - : Bir mal veya amel hakkında ücretin peşin veya veresiye veya
mukassat olması şart edilmeksizin icare. akd edilse ücretin hemen verilme
n lâzım gelmez. Belki müstecir, menfaati istifa ettikten ve ecir ameli ifa
eledikten sonra bedelin verilmesi icab eder. Çünkü müsavat, bunu iktiza der. Menfaat istifa edilmedikçe ücretin verilmesi, bu müsavate münafirlir.
Meğer ki müstecir, ücreti peşin vermeğe razı olmuş olsun.
113 - : İcare akdinde bedel, tacili meşrut olmadığı halde tâcii edi'miş, yani: peşin verilmiş olsa lâzım olur. Mucir veya ecir o beldede ftlhal malik
olup müstecir, onu artık istirdat edemez. Kendi tceiı hahkmı ıskat etmiş olur.
Bu icare, ister bir icarei münecceze ve ister bir icarei müzafe olsun. Cumhuru fukahaya göre müsavidir. Ancak bazı fukahaya göre icarei muza fede
ücret, tacil ile lâzım olmaz.
114 - : îcarede ücretin tacili, yani: peşin verilmesi akd zamanında ve ya bilâhare şart edilmiş olsa ücret muaccelen lâzım olur. Akdi icare, gerek
ayanın menfaatleri ve gerek amel üzerine olsun müsavidir. Binaenaleyh ilk evvel müstecirin ücreti vermesi .'âzım gelir. Menafi üzeıine yapılan
icarede mucir, ücreti istifa edinceye kadar mecuru elinde tutarak müsteciro teslimden ûntina' edebilir. Amel üzerine yapılan icarede de ecir, ücreti
alıncaya kadar amelde hıı'unmayabilir.    Bu iki suretten hur hangi birinde ücreti vermek'.en  müstecir,  imtina'  ederse mucir veya ecir,     icareyi
feshe müstehık olur.
Maamafih bazı fukahaya göre icarei müzafede ücretin tacili hakkında ki şart, muteber değildir. Çünkü bu halde vakit hulul etmedikçe icare bil fiil
mevcud bulunmuş olmayacağından ücretin halin lüzumuna sebep yoktur.
115 - : Mucir ile müstecir, ücretin tamamen tacili veya tamamen tc çili veya kısmen tacil ve kısmen tecili hakkında her ne şart ederlerse ona riayet
edilir. Ücretin tecili veya taksiti şart edildiği takdirde evvelâ mucirin mecuru teslim etmesi, ecirin de ameli ifa eylemesi icabeder. Ücretin verilmesi
de mukavele olunan vaktin hululünde lâzım gelir.
116 - :  icarede ücret, şehriye = aydan aya veya serıeviyye  -  yıldan yıla gibi muayyen bir vakit ile takyid edilse ücreün yerilmesi, o vaktin
nihayetinde lâzım gelir. Meselâ: bir hane şehriye bin kuruşa kiralansa veya bir avrrele aylık ile ecir tutulsa  ay nihayetbulmadıkça     ücretin
verilmesi' lâzım gelmez.
Şu kadar var ki, icare bir sebebe mebni fesh edilse, meselâ: hanede on beş gün ikametten sonra icare münfesih olsa o güne kadar işleyen ücıe tin
hemen verilmesi lâzım gelir. Ayın nihayetine intizar edilmesi icabetmez.
117 - : îcarede ücret, mecurun müstecire veya vekiline teslimi vaktinden itibaren işlemeğe bağlar. Eğer akdi icareden sonra mecur bir müddet
müstecire teslim edilmezse mucir,  bu müddete ait ücreti     alamaz.  Şayet teslimden evvel icare müddeti nihayet bulursa mucir, ücrete asla
müstahık olamaz. Me'cur, müstecirin vekiiiae teslim edildiği halde vekil, onu müvek-kiüne teslim etmeyip içinde kendisi oturmuş olsa gâsıb
hükmünde olacağından îmam Ebu Yusufa göre ücret lâzım gelmez. Fakat imam Muham mede göıe müvekkili üzerine lâzım gelir.
118 - : îcarede menfaat istifa edilince ücret, lâzımüleda olur.
Mjeselâ: Bir kimse, bir sene müdd'etle isticar ettiği bir hanede tamam bir sene otursa veya muayyen bir mahalle muayyen bir zamanda gitmek üzere
kiraladığı hayvana binip o zamanda o mahalle kadar gitse muayyen kira bedelini vermesi icab eder. Çünkü bu halde müsavat tahakkuk etmiş olur.
Icare fâsiden mün'akit olsa bile menfaat istifa edilince ecri mislin verilmesi lâzım gelir.
119 - : Sahih bir icarede menfaati akd yerinde ve icare müddeti zarfında . istifaya iktidar ile de ücret,. lâzım gelir.
Meselâ: bir kimse bir müddet için isticar ve manialardan beri bir halde tesellüm etmiş, olduğu bir hanede oturmasa ve bir yere binip gitmek için
isticar ettiği araba gibi bir nakil vasıtasını tesellüm ettiği halde istimal etmese yine müddet hitamında muayyen ücreti vermesi icabeder. Çünkü
menfaatin mahallini şevagilden hali bir halde tesellüm etmek, menfaati tesellüm demektir.
Bundan şu mesele müstesnadır: Bir kimse, bir yere gitmek üzere isticar ettiği hayvan ile oraya gitmeyip hayvanı ahırında tutsa ücret, lâzım gei-
mfcz. Çünkü hayvanı böyle tutması, hayvana muzir olduğundan, bu teaddi sa-yıhr. Artık kendisi gâsıb mesabesinde olacağından melhuz zamandan
dolayı ayrıca  ücret lâzım gelmez.
120 - :  Bir kimse,  muayyen bir mahalden muayyen bir yükü getirmek üzere bir hamal isticar etse de hamal o mahalle vardığı halde o yükü
bulamamakla boş dönse tesmiye edilen ücret, boş, gidip    gelmeğe taksim olunur.  Yalnu boş. gitmeğe isabet eden hissenin hammala verilmesi
lâzım gelir.  Çünkü hammahn bu gitmesi,  müstecir için olmuştur.
121 - : Bir kimse bir mektubu veya meküiât gibi hami ve meûneti olan bir şeyi bir şahsa götürüp vermek için bir ücret mukabilinde ecir tutulmuş,
olmakla gidip o şahsı vefat etmiş veya başka bir yere gitmiş bulmakla götürdüğü şeyi geri getirse ücrete müstahık olmaz. Çünkü kendi amelini
kendisi bozmuş sayılır. Fakat götürdüğü şeyi o şahsın vârislerine veya gaib ise hazır oldukta kendisine teslim etmek üzere başka birine tevdi eylese
Üt ° e müstahık olur. Zira bu takdirde' vüs'ünde olanı yapmış bulunur. Hin-diyye. Tenvirülebsar.
122 - Bir terzi, biçip dikmesini deruhte ettiği bir kumaşı biçip de henüz dikmeden vefat etse yalnu biçmesi için ücrete müstahık olur. Fetva bq.
veçhiledir- Hindiyye.
123 - : Me'cur ile intifa' bir maniadan dolayı bilkülliye fevt olsa mütebaki müddete ait ücret sakıt olur. Fakat icare hemen münfesih olmaz.
Müstecir, muhayyer olur, dilerse icareyi fesh edebilir.
Meselâ: İsticar edilmiş olan bir hamam tamire muhtaç olup da bir müddet kendisinden matlup olan menfaat istifa edilemez olsa bu müddete ait
bedeli icare sakıt clur. Fakat tamir edildikten sonra mütebaki müddet için bedel lâzım gelir. Mucir, bu baki müddet içinde müstecirin tasarrufuna
mâni olup icareyi fesh edemez.
Kezalik: bir müddet için kiralanan bir değirmenin suyu kesilip de bir müddet muattal kalsa suyun kesilmesinden avdet edeceği vakte kadar olan



günler için ücret sakıt olur.
Kezaîik: Ziraat için su ile sulanan bir tarla, kiraladığı halde su kesilmekle ziraat mümkün olmasa ücret lâzım gelmez.
bir tarla, isticar edildiği halde yağ- Kezalik: yağmur suyu ile sulanan mur yağmamakla sulamak için başka bir suda bulunmamakla ziraat mümkün
olmasa ücret icab etmez. Lisanülhükkâm. Düıerülhükkâm.
124 - : Mecurun menfaati, bilkülliye muattal olmayıp da kısmen istifası kabil bulunsa müstecir, hıyarı ayb ile muhayyer olur. Dilerse icareyi mi!
cirin yanında fesh eder ve dilerse mecuru o aybile beraber istimal ederek muayyen ücretini tamamen verir. Fakat müstecir, maksud olan men faati
bilkülliye istifa edememekle beraber mecurdan başka bir suretle istifade etse, meselâ: suyu kesilmiş olan değirmenin binası için hayvanları bağ-lasa
veya burada ücretle yolcuları iskân eylese bedeli icareden bu muattal müddete isabet eden hisse nöbetinde bir ecri misi vermesi lâzım gelir.
Meselâ: aylığı yüz liraya kiralanan bir değirmenin, değirmen olarak bir ayhk ecri misli seksen lira,* ahır veya han ittihaz edildiği haldeki bir aylık
ecri misli de altmış lira olsa aradaki, yani: seksen iie altmış beynindeki fark, dörtte bir nisbetinde olacağından müstecir üzu-ine suyun kesilmesi se
bebile ahır veya han ularak kullandığı müddetin he»  İçin ecri müsera-manın, yani: yüz liranın dörtte üçü olun yetmiş beş lira vermeli lâzım gelir.
Bazı fukahaya göre değirmen hakmdaki akdi icare, hem un öğütmek, hem de elverişli yerlerinde ikamet etmek veya hayvan bağlamak üzere
yapılmış olmazsa değirmenin muattaliyetine mebni mücerred içinde ikanrut etmekle veya hayvan bağlamakla ücret lâzım gelmez, lenklh-i Hârnidi.
Reddülmuhtar.
125 - ; Mecur, müstecirin elinden gasb edilip de istirdadı mümkün ol nuı  1- . net sakıt olur. Bundan bir müddet istifa edilmiş ise yalnız bu trrüd-
dgU' .ut, ücret lâzım gelir. Bu gasb ile icare münfesih olmaz.
Şaycd müstecirin şefaat veya himayet tarikile mecuru gasıbdan istirdadı mümkün iken böyle bir teşebbüsü vuku bulmasa kendisinden ücret sakıt
olmaz. Kendisi taksirde bulunmuş sayılır. Maümafih mecuru kurtarmak için.müstecir, bir mal bezi etmeğe mecbur değildir. Eşbah. Hamevî.
Bir haneyi işgal edip fuzuli olarak içinde oturan veya boş bırakan kim se. gasıb hükmündedir. Bu hanenin menafii mukabilinde bir ücret vermesi
lâzım gelmez. Çünkü o hane onun zamanında bulunur. Zaman ile ücret ise içtima etmez.
Kezaük: çocuk, ma'tuh, mecnun gibi kasırlara, vakfa ve beytülmale ait olmayan bir mal, mülk veya akd tevlile istimal olunursa menfaatini tazmin
lâzım gelmez. Velevki muaddün lil'istiğlâl bulunsun. Meselâ: müşterek bir malı şeriklerden biri, diğer şerikin izni olmaksızın bir müddet
müstakilfen İstimal etse «Mülkümdür» diye kullanmış olacağından şerikinin hissesi için ücret vermesi lâzım gelmez. Fakat başkasına kiraya verip
ücretini almış clsa bundan şerikinin hissesini vermesi icabeder.
Kezalik: Bir kimse, müştereken malik olduğu dükkânı şerikinin izni ol maksızın birine satmakla müşteri bir müddet tasarruf edip ancak diğer şe rik,
bu bey'a icazet vermiyerek hissesini zaptetse hissesinin ücretini isteyemez. Çünkü müşteri onu mülk tevlile kullanmıştır. Yani:  onu «akdi beyi ile
mutasarrıfım» diye istimal etmiştir.
Kezalik: bir kimse, meselâ: bir değirmeni mülkü olmak üzere birine satıp teslim etmekle müşteri, bir müddet zapt ve tasarruf ettikten sonra başka
bir kimse, o değirmene müstahık çıkarak isbap ve,hükümden sonra müşteriden alsa ondan o zapt ve tasarruf etmiş olduğu müddet için bir ücret
alamaz. Zira bunda da akd tevili vardır. Fakat böyle bir mal, meselâ: bir hane kasırînden birine veya vakfa veya beytülmale ait bulunsa ecri mis!
lâzım gelir. Meğer ki istimal edilen mala ânz olan noksan, onun ecri mislinden fazla olsun. O takdirde bu noksanın bedelini vermek icabeder. Gasb
bahsine müracaat!
126 - :  Fâsid bir icarede mücerred menfaati istifaya iktidar ile ücret lâzım gelmez. Mucirin teslimiyle hakikaten intifa bulunmalıdır ki, ecri misi,
lâzım gelsin. Bundan vakıflar ile yetimlerin ve mecnunların malları müstes nadir. Bunlardan dolayı yalnız menfaati istifaya temekkün ile de ücret
lâzım gelir.
Kezalik: reşid bir kimsenin'bir mülkü, meselâ hanesi fuzulen işgal edilerek mülk ve akd tevili bulunmaksızın bir müddet kullanılsa bakılır. Eğer
muaddün lil'istiğlâl ise ecri misli lâzım gelir. Değilse ücret lâzım gelmez. Mülk ve akd tevili bulunursa her iki takdirde de ücret lâzım gelmez.
127 - : Bir kimse, bir akd ve izn bulunmaksızın başkasının malını istimal etse bakılır: O mal eğer muaddün lil'istiğlâl ise veya vakfa veya ye time
veya mecnuna ait ise ecri'misil lâzım gelir. Değilse lâzım gelmez. Çünkü o kimse, gasıb mesbaesinde olur. Kendisine icabında zaman lâzım gelir.
Zaman ile ücret içtima' edemez. Ve menafi' haddizatında mütekavvim de ğildir. Zira tekavvüm için evvelce ihraz edilmiş olmak lâzımdır. Menafi
ise kabili ihraz değildir. Menafi ancak akd ile tekavvüm eder. Burada ise akd yoktur. Vakıf ile kasırların malları ise nâsın tecavüzünden sıyanet
edilmeleri için müteahhirîn-i fukahaca mütekavvim sayılmış demektir. Gasb bah sine de müracaat!
Fakat bir kimse, öyle muaddün lil'istiğlâl olmayan bir malı, sahibi ücret istedikten sonra istimal ederse o halde ücret vermesi icabeder. Çünkü bu
takdirde ücrete razı olmuş olur.
128 - : Bir ecir, ameli kendi hanesinde, dükkânında ifa edecek olunca o ameli ikmal etmedikçe ücret alamaz. Bunda ittifak vardır. Fakat bazı fu
kahaya göre ecir, ameli müstecirin hanesinde ifa ederse o amelin her kısmı nisbetinde ücrete müstahık olur.
Meselâ: müstecirin hanesinde iki gün içinde dikeceği bir libastan yi her kününe isabet eden ücreti isteyebilir. Çünkü bu takdirde ecir, amelinin her
cüz'ünü müstecirine teslim etmiş sayılır. Haniyye fetavasmda bu kabul edilmiştir.
129 - : Terzi gibi amellerinde eser bulunan kimseler, yaptıkları şeyi ikmal edip müstecire teslim etmeden o şey ellerinde telef olsa ücret sakıt olur.
Fakat hamal gibi amellerinde eser bulunmayan ecirler, amelden fa riğ olunca, meselâ: hamuleyi muayyen yere kadar götürünce ücrete tahık olurlar.
Velevki hamule, daha. müstecirin eline teslim edilmiş olmo-sın. Dürrümuhtar,
130 - : Bir hamule nakli için kiralanan bir sefine, hamuleyi muayyen yere kadar götürdüğü halde daha karaya çıkarmadan havanın muhalefeti ne
mebni geri dönerek evvelki yerine gidecek olsa bakılır: Eğer hamulenin sahibi, sefine içinde bulunmuş ise sefine sahibi ücrete müstahık olur.
Çünkü bu takdirde hamule, sahibinin elinde bulunmuş sayılır. Fakat hamule sahibi, sefft&dt* bulunmamış ise ücret lâzım gelmez. Zira, hamule
sahibine muayyen yerde teslim edilmemiş bulunur. Reddimuhtar. Ali Efendi Fetavası.
Kezalik isticar edilen arazideki ekinleri çekirgeler tamamen yeyip yeri ne muadili veya zararda onun dûnu bir şey ekilmesine mütebaki müddet
olmasa ücretten bu müddete isabet eden miktar, sakıt olur.
131 - :  Müstecir ücreti aydan aya verilmek üzere bir senelik olarak isticar ettiği bir binanın ücretini bir aralık    vermemekle mucir, mecurun
anahtarını zapt edip bir ay kapalı kalmasına sebebiyet verse bu müddetin ücreti sakıt olmaz. Çünkü müstecir, ücreti ödeyerek mecurdu sakin
olabilirdi. Bezzaziyye.



132 - : Bir kimse, isticar ve kabz etmiş olduğu dükkânda bir müddet alış verişe kesad ânz olduğundan dolayı sanatta bulunamamış, dükkânı kapalı
bulundurmuş olduğunu iddia ederek kirasını vermekten imtina1 edemez. Çünkü ticaret hayatında bu gibi şeyler vakit vakit yüz gösterebilir. Bunlar
ücretin lüzumuna mani teşkil edemez.
133 - : Muayyen bir müddet üzerine bir hayvan veya bir kayık veya bir gemi veya bir tarla isticar edildiği halde daha sahile yanaşmadan veya
maksud menzile kavuşmadan veya ekinler yetişmeden müddet nihayet bulsa sahile yanaşıncaya, maksud yere kavuşuncaya ve ekinler yetişinceye
kadar icare bizzarure uzar, müstecîr de fazla olan müddetin ecri misimi verir. Çünkü ıztırar, başkasının hakkını iptal etmez.
134 - : Bir kimse, hanesini veya dükkân gibi başka bir malını bir şah sa tamir etmek ve içinde ücretsiz olarak oturmak üzere verse o şahıs da bunu
tamir ederek içinde bir müddet otursa bu, icare değil bir ariyet muamelesi olmuş olur. Müstearın nafakası ise müsteire aittir. Binaenaleyh bu tamir
masrafı, müstearın nafakası mesabesinde olarak müsteîr olan o şah sa ait bulunur. O kimse de bu şahıstan ücr,et npmına bir şey alamaz. Çünkü
ariyette ivaz yoktur. Hindiyye.
«(Malikîiere göre bedeli icare, ya muayyen bir ayn olur. Bir hanenin süknası için muayyen bir hayvanın bedel olması gibi. Veya zimmete taallûk
eden bir deyn olur. Bîr şahsı şu kadar kuruş veya şöyle bir kat elbise veya şu cinsten bir hayvan mukabilinde bir müddet istihdam gibi. Birinci takdir
de ücretin mucire acilen teslimi lâzım gelir. Hu teslim üç günden ziyade tehir edilemez. Edilirse, akd fâsid olur. Çünkü bu muayyen ücretin tagay-
yur etmesi, kıymetine noksan nru olması melhuzdur. Bundan dolayı gurer vücuda gelebilir.                   L
İkinci takdirde ücretin acilen verilmesi mîşrut veya âdet muktezası bu lunursa acilen verilmesi icabeder. Fakat böyl<; meşrut ve âdet o'.nradığı
surette bakılır: Eğer icare bir şeyin menfaati hakkında değil de, bir menfî) atin tediyesi hakkında ise, meselâ: bir terzinin bir libası bizzat veya baş
kası vasıtasile dikmesine dair, işe de henüz mübaşeret gayri vâki ise ücretin yine muaccelen verilmesi icabeder. Tâki deyn mukabilinde deyn
deruhte edilerek bir nevi riba vücuda gelmiş olmasın. Çünkü bu halde ecir meı: faati. müstecir de ücreti borçlu bulunmuş olur. Bu ise caiz değildir.
Şu kadar var ki ecir = âmil, derhal işe başlamış, olursa ücreti tacil va-cib olmaz. Çünkü bu takdirde ecirin yaptığı iş, makbuz sayılır, deyn olmaktan
çıkar.
Ve eğer icare, bir muayyen şeyin menfaati hakkında ise, meselâ: muayyen bir şensin hizmetine veya bir hanenin siiknasına ait ise ücretin peşin
verilmesi lâzım gelmez. Elmezahibülarbaa.
Miitccir üzerine kira bedeli, mecurda tasarrufa temekkün ile lâzım gc-Ür. Volevki bilfiil tasarrufta bulunması. Velevki malluh olan menfaat bir âfeti
semaviyeden dolayı fevt olsun.
Meselâ : ziraata elverişli bir yer isticar edilip üzerine ekilen şeyler, soğuktan veya çekirgelerin hücumlarından dolayı te'ef olsa yine kirası lâzım
gelir. Müstecitin tohum bulamadığından veya hapis edildiğinden dolayı ziraate bulunamadığı takdirde hükhı böyledir. Velevki zulmen hapis
edilsin. Çünkü bu halde başkası vasıtasile ziraate mütemekkindir. kiralanan hanenin bir kısmını bir ecnebi gelip işgal edecek olsa müsteciri üzerine
yine ücretin tamamı lâzımgelir. Kendisi de o ecnebiden ecri misli alabilir,. Fakat o hanenin bir kısmında gelip sahibi otursa müstecire ücretin
tamamım vermek lâzım gelmez. Belki müstecire yalnız sakin olduğu kısmın ecri mislini vermek icabeder.
Mecur hanenin bir kısmı münhedim olup da ikamete mâni, büyük bir zarara badi olmasa ücretten yalnız bu kısma ait olan miktarın tenzili lâzım
gelir. Fakat inhidam, ikamet için büyük zarara müeddi olacak derecede bulunursa müstecir, muhayyer olur. Dilerse kareyi fesh eder. Dilerse orada
ikamete devam ederek kiranın tamamını  verir.  Şerhi  Muhammedilhırşi-)
(Şafiîlere göre icareler, icarei ayn ile icarei zimmet kısımlarına aynin, şöyle ki : icarei ayn, muayyen ve malûm bir şeye müteallik bir menfaat
hakkında yapılan icaredir. Muayyen bir haneyi veya bir eciri muayyen, bir ücretle isticar gibi. Bu halde ücret, hariçte muayyen, malûm bir şey ise
tecili sahih olmaz. Amma zimmette bir deyn ise, meselâ: şu kadar kuruş veya vasfı malûm şöyle bir hayvan üe yapılacak şu kadar müddet hizmet
ise bunun tecili de, tecili de caizdir.
İcarei zimmete gelince; bu da gayri muayyen, belki vasfı zimmete malûm bir şeye müteallik bir menfaat üzerine yapılan akitten ibarettir ki, bu
menfaat, zimmette bir deyn bulunmuş olur : Bir şahsı şu şu vasıfta bir hayvan ile falan yere nakil için yapılan icare gibi. Bu icarede ücretin akdi i-
çare meclisinde teslim şarttır. Bunun tecili caiz değildir. Yoksa deyn, deyn mukabilinde mübadele edilmiş olur ki, bu caiz değildir.
Buradaki ayndan maksad, zimmet mukabilidir. Yoksa menfaat mukabili değildir. Yoksa her icare her haide bir menfaat hakkında akd edilmiş o İur.
Şu kadar var ki bu menfaat, bazan hariçte mevcud, muayyen bir şeye müteallik olur, bazan da böyle olmaz. Hariçte mevcud bir hayvanın rüku bile
gayri mevcud, vasfı malûm bir hayvanın rükubu gibi.
Kezalik : Bir icare mutlak surette yapılınca, meselâ : bir kimse muay yen bir haneyi isticar edip de ücretimin tacil ve tecilini şart koşmayınca ücretin
peşin verilmesi lâzım gelir. Yani : Müstecir, mecuru teslim edince icare bedelini hemen mucire vermekle mükellef olur. Çünkü şey'en fe-Şey'en
hadis olacak menfaat, hükmen mevcud gibidir. Binaenaleyh ücretin de hemen verilmesi iktiza eder. Bu müsavat icabıdır, Zeyleî.
Elmezahibülarbaa'.)
(Hanbelilere göre de bedeli icarenin muaccel ve zimmette deyn olarak müeccel olması sahihtir. Müeccel olan ücret, müeccel olan semen hükmünde
dir. Binaenaleyh zimmette semen olacak bir şey ücret de olabilir.
Kezalik : bir yeri oradan çıkacak mahsulâtın cinsinden bir miktar muka bilinde icareye vermek de sahihtir.
Bir tarlayı oraya buğday ekecek bir şahsa şu kadar buğday mukabilinde kiraya vermek gibi. Fakat oradan çıkacak buğdaydan şu kadarı mukabilinde
kiraya verildiği şart ko§ulursa bu sahih olmaz. Çünkü oradan buğday çıkıp çıkmayacağı meçhuldür.
Bir hammal, muayyen bir yükü muayyen bir yere götürdüğü halde gönderilen şahıs gaib bulunsa gitmesi için muayyen ücreti alacağı gibi geri
getirmesi için de ücrete müstahık olur. Fakat o şahsı ölmüş bulursa bu ikinci ücrete müstahık olma?. Çünkü ölüm kahrıdır. Onunla beraber ihtiyat
mümkün olmaz. Gaybubet sureti ise böyle değildir, onda ihtiyata riayet mümkündür.
Bir müstecir, mecurda bir müddet ikamet ettikten sonra ikametine mucir, mâni olsa veya muayyen bir iş yapmak için kiralanan bir ecir, o işi
tamamlamayıp noksan bıraksa, meselâ : Kazdığı kuyuyu bir miktar kaz dıütan sonra terk eylese ücret namına hiç bir şey istemeğe hakkı olamaz.
Çünkü makudünaleyh olan menfaat, amel, müstecire teslim edilmemiştir. Elmezahibülarbaa'. Keşşafülkına'.)
(Zâhiriyyeye göre ne mecurun ve ne de ücretin az çok tacilini veya tecilini iştirat caiz değildir- Böyle1 bir şart, gureri müstelzimdir. Çünkü atiyyen
ne olacağım Allah Taalâdan başkası bilemez. Ve böyle bir şart, Kitabul'lâhta mevcut olmadığından batıldır. Binaenaleyh bir malın veya bir ecirin şu
gelecek günden itibaren kiralanması veya ücretinin peşin veya veresiye olması şart koşulsa icare fâsid olur. Fakat böyle bir şart:bulunmaksızın



bunlardan her hangi birini tehir etmekte beis yoktur. Elmu-haltâ.) 
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Ecirin   Ücreti   İstifa   İçin Müstecerün Fihi  Hapsedip Edememesi :
 
135 - : Terzi, boyacı, elbise yıkayıcı gibi amelinde ayrı ve araz kabi ünden eser vücuda gelen ecirin veresiye olması mukavele olunmamış ve amel,
müstecirin hanesinde yapılmamış ise ücretini alıncaya kadar mûste-cerün İ'îhi hapsetmeğe hakkı vardır. Bu yüzden hapsedip de kendi taaddi vk
taksiri olmaksızın müstecerün fîh telef olursa, İmamı Azama göre bedelini zarrrin olmaz. Fakat ücret de alamaz. Çünkü makudunaleyhi teslim
etmemiştir. Müstecerün fîhin mazmun olmaması,- onun ecir elinde yine emanet olarak kalmış olmasından dolayıdır. Hapis ise cevazı şer'îye
müstenit olduğundan zamana mani olur.
îmameyne göre ise zamin olur. Zira müstecerün Fîh, ecirin elinde hapisten evvel mazmun olduğundan hapisten sonra da mazmun bulunur.
136 - : Ecir, ücreti müeccel olan bir ameli ifa ettiği takdirde ücreti alıncaya kadar müstecerün fîhı hapsetmeğe müstahık olmaa?..  Şayed hapse-der
de müstecerün fîh, elinde telef olursa zamin olur. Velev ki taaddisi, taksiri bulunmasın. Çünkü bu hapis ile gâsıb olmuş olur.
137 - : Hammal, deveci, gemici, kayıkçı gibi amelinin eseri müstecerün fîhde zahir olme.yan bir ecir, ücret için müstecerün fîhi    sahibinin rızası
olmaksızın elinde hapis ve tevkil' edemez. Buna hakkı    yoktur. Bu halde hapsedip de elinde o mal telef olursa zamin olur. Bu takdirde mal sahibi
muhayyerdir, dilerse ecirin ücretini verip    kendisine o malın götürüldüğü mahaldeki bedelini tazmin ettirir ve dilerse yüklediği mahaldeki bedelini

tazmin ettirip ecire ücret vermez.  Çünkü eşyanın kıymetleri zamanların, mekânların ihtilîıfile muhtelif olur. Bahr. Hindiyye. 
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İcarelerim  Müddetlerine Müteallik Meseleler  :
 
138 - : Bir kimse, kendi malını başkasına dilediği malûm bir vakit için icareye verebilir. Bu müddetin gün ve ay gibi kısa olması caiz olduğu gibi bir
çok seneler gibi uzun ve hattâ mucir ile müstecirin âdete nazaran ya-şayamıyacakları kadar müddet olması da caizdir. Çünkü herkes kendi malında
başkasına muzır olmamak üzere dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Elverir ki o malın kiraya verilmesi mütearef bulunsun. Çocuğu veya kuzuyu
emzirmek için bir koyun kiralanması gibi mütearef olmayan bir icare ise sahih değildir.
139 - : Vakıf malın icareye verilmesi    hususunda şartı vakıfa riayet edilir. Şartı vakıf yok ise mütevelli zî'a kabilinden olan, yani : çiftlik ve arazi
gibi gailesi ve mahsulü   bulunan şeyleri üç,  bu kabilden olmayan şeyleri de birer sene müddetle icareye verir. Bu müddetten ziyadesîle ica reye
verilmesinde vakıf için bir maslahat ve menfaat görülürse hâkimin reyi istihsal edilir. Vakıf bahsine müracaat!
140 - : Yetimlerin malları da velileri veya vasileri tarafından zî'a kabilinden ise üçer sene ve bu kabilden değilse birer sene müddetle icareye verilir.
Fakat bir maslahat görülürse bunlar hâkimin iznile daha uzun birer müddetle icareye verilebilir.    Bunlarda icare müddetinin tahdid   edilmesi
bunların malların, sıyanet etmek ve başkaları tarafından mülkiyet iddiasına kıyam edilmesine meydan verilmemek gibi mülâhazalara mebnidir.
141 - ; icare müddetinin başlangıcı, icare akd edilirken zikr ve tâyin olunan vakitten itibar olunur. Şayed akd zamanında müddetin .İptidası beyan
olunmazsa müddet, akd   vaktinde itibar olunur.'
142 - : Bir akarı her aylığı §u kadar kuruşa olmak   üzere bir senelik olarak icareye vermek sahih olduğu gibi aylığı beyen olunmaksızın bir se-helîk
olmak üzere şu kadar kuruşa icareye vermek de sahihtir.
143 - : Icare, ayın ilk gecesile ilk günde iken gerek bir aylık ve gerek daha ziyade müddetle şehriye olarak akd edilse aylık üzere müna'kit olur. Bu
halde ay otuz günden noksan olsa da yine tam bir aylık verilmesi lâzım gelir.
Icare akdi esasında ay veya sene; şemsiye, rumiyye, efrenciye gibi bir kayd ile mukayyed olmayarak zikredilirse kamerî aylara ve sene'ere masruf
olur. Çünkü şer'i şerifte kameriyye aslîdir.
Kamerî ayların mebdei, hilâlin ufuk-u garbide görüldüğü gecedir. Hilali görmek mümkün olmazsa bir ay, bizzarure otuz gün itibar olunur.
144  - : Ayın Ük günü geçtikten sonra mukavele zamanından itibaren bir aylık olmak üzere icare aktedilse o ay otuz gün itibar olunur. Ve ayın
birazı geçmişken şu kadar aylık olarak icare müneccezen akd olunsa evvelki noksan ay, en sonraki aydan ilâve olunarak otuz gün olmak üzere
tamamlanır. Ücreti tam bir aylık olarak verilir. Aradaki aylar da gurre ile hesap ve itibar olunur.
145 - : Ayın bir kaç günü geçtikten sonra aylık olduğu beyan olunmak sızın her aylığı şu kadar kuruşa olmak üzere icare akd edilse ilk noksan ay,
otuz gün itibar olunacağı gibi diğer ayîar da yine otuzar gün itibar olunur. Çünkü böyle bir müddet tayin edilmezse akdi icare, yalnız birinci ay
hakkında sahih, diğerleri hakkında fâzid olur. Diğer aylarda da icare fesh edilmeyip sükût edilince onlar da sıhhate münkalib olup otuz gün itibar
olunur. Nitekim (147)nci meselede izah olunacaktır.
146 - : Ayın  ihtidasında  iken  şemsiye  veya  kameriyye  olduğu  tashir edilmeksizin bir senelik olmak üzere icare akd edilse bu bir   sene, kameri
aylardan on iki ay olmak üzere itibar olunur. Fakat aym birazı geçtikten sonra böyle bir senelik olmak üzere, icare akd edilirse evvelki noksan ay.-
otuz gün itibar olunarak onu üçüncü aydan bililave ikmal edilir, aradaki on bir ay ise gurre itibarile hesap olunur.
Meselâ : bir akar, 1365 senesi Muharreminin altıncı gününden itibaren bir senelik oîtrrak üzere kiraya verilse bu Muharrem ayına 1366 senesinin
Muharreminden beş gün ilâve edilir. Bu, imam Muhammede göredir. Me celîede de bu kabul edilmiştir, imamı Azama göre ise hu takdirde bütün
aylar otuzar gün itibar olunup (360) gün tamam olunca sene nihayet bulmuş sayılır. Hindiyye.
147 - : Bir akar, «Aylığı veya bir aylığı şu kadar ücretle» denilerek kareye verilse icare, yalnız bir ay hakkında münakit olmuş olur. Diğer aylar
hakkında mün'akit olmaz. Fakat kaç aylığı olduğu zikrolunmaksızın ahar aylığı şu kadar kuruşa olmak üzere» icar edilse icare, yalnız bir ay
hakkında sahih, diğer aylar hakkında fâsid olur:
Binaenaleyh birinci ay hitamında ikinci ve daha sonraki ayların birinci gecesile birinci gününde mucr ile müstecirden her biri, diğerlerinin
huzurunda kareyi fesh edebilir.  Amma birinci aym hitamından sonra geîecek aylardan her hangi birinin evvelki gecesile günü geçti mi, icare
sıhhate münkalib olur. Artık o ay. hakkında icareyi bunlardan biri fesh edemez.
148 - : Yukarıdaki mesele veçhile «Her aylığı şu kadar kuruşa olmak üzere»    icare    aktedildikte    ve ilk    ayın    birinci    gecesile    birinci   
günü geçtikten sonra     mucir ile  müstecirden  biri  « icareyi fesh ettim »  dese icar,  o ayın nihayetinde münfesih olur.  Mecellede de bu kabul



edilmiştir. Bazı fukahaya göre ise bununla icare münfesih olmaz.
Kezalik : mucir ile müstecirden biri, ay esnasında « Gelecek ayın iptidasından itibaren icareyi fesh ettim» dese bu mütakbele izafetle olan fesh ile
de gelecek ayın hululünde icare münfesih olur.
Maanrafih müstecir tarafından peşin olarak iki veya daha ziyade aylık ücret verilmiş bulunursa hiç birisi o ayların karesini fesh edemez. Çünkü
ücretin böyle tayin ve teslimile müddetin cehaleti bertaraf edilmiş olacağından bu aylar hakkındaki icare, sahih olmuş olur, «Her seneliği şu kadar
ücretle» kiraya verilmiş olan bir mal hakkında da ilk seneden sonraki senelere göre yukarıdaki iki mesele hükmü cere^n eder.
149 - : Bir gün işlemek üzere tutulan bir ecir hakkında beldenin örfüne bakılır : örfe göre ya güneşin tulûundan ikindi vaktine kadar veya güneşin
tulündan gurubuna kadar çalışması lâzım gelir. Bu babtaki Örf, iki vakit arasında müşterek ise gün tâbiri nazara alınarak tulûdan    guruba kadar
çalışmak icab eder. Bezzaziyye. Hindiyye.
150 - : Bir sanatkâr, meselâ : on gün falan işi işlemek üzere isticar edil se kare, bu akditakib eden günler hakkında aktedilmiş.  olur. Böyle farz
edilmezse müddetin mechuliyetine mebni icare fâsid olmak lâzım gelir. Nitekim lâalettayin müstakbele izafe edilerek meselâ : «Yazın on gün
işlemek üzere » diye bir ecir isticar edilse icare,  müddetin mechuliyetine binaen fâsid olur. Hangi ayın kaçıncı gününden itibaren işleyeceği beyan
edilmeyince icare, sahih olmaz. Hindiyye Bahriraık. Mecelle. Dürerülhükkâm.
151 - : Bir kadın, huliyyatına bir şeyi «Geceye kadar bir günlüğüne ve şayed bir mania zuhur eder de on gün kadar iade edemezse on günlüğe olmak
üzere» isticar etse bu icare kıyasa nazaran fâsiddir. Çünkü bunda makudünaleyh meçhuldür. Ve bu akd, ilk günden sonraki müddet hususunda
hateıo  = bir manianın zuhuruna talik edilmiştir. îcareyi hatere talik ise caiz değildir. Fakat bu icare, istihsanen caizdir. Her gün için birinci güne ait
ücret miktarı ücret verilmek lâzım gelir. Çünkü böyle bir şart, rnütea-reftir. Euna ihtiyaç vardır. Bir velime cemiyetine iştirak edecek kadının orada
ne kadar kalacağı kestirilemez.  Binaenaleyh zararı ve zamanı def için bu şarta  muhtaç'bulunur.  Mebsutu. Serahsî.
«Cîmam Şafitnin müddeti icare hakkında üç kavli vardır.    Bir kavline göre bir seneden ziyade müddetle isticar caiz değildir, isticar, bir hacete
mebnidir. Bazı eşyada hacet, bir seneden evvel tamam olmaz, arazide ve emsalinde olduğu gibi. Binaenaleyh icarenin bir sene müddetle akdi caiz
bulunmuştu- Diğer bir kavle göre otuz sene müddetle icare caizdir. Diğer bir kavle göre ebedî bir müddetle caizdir.  (Mebsut.)
(Zahiçîyyeye göre köle, akar,    hayvanat vesaireyi uzun    ve kısa bir müddetle isticar caizdir..Elverir ki mucirin, müstecirin ve mecurun o müddete
kadar bekası müuıktın bulunsun.  Fakat o müddete kadar bunlardan birinin bekası mümkün bulunmazsa o akdi icare caiz olmaz, ebediyyen mef suh
bulunur.' Elmuhallâ.)
(Malikîlere göre de bir mal, uzun veya kısa bir müddetle isticar olunabilir. §u kadar var ki, kira müddetinin gün, ay, sene gibi muayyen olması
şarttır. Akd zamanında bu müddetin mebdei tasrih edilmezse kira, akd zamanından muteber olur.
Yağmur, su verilen arazi, meselâ on sene müddetle isticar olunabilir. Fakat bu müddete ait kira bedelinin makden = muaccelen verilmesi meşrut
olursa akd fâsid olur. Meşrut olmaksızın peşin verilebilir. Fakat su verilmesi müemmen olan, meselâ Nü nehri kenarında bulunup İska edilen
araziyi bedeli peşin olmak üzere uzun bir müddet icareye vermek sahihtir. Çünkü bu araziden matlup olan menafiyi elde etmeğe müstecir
mütemekkindir. Böyle olmayan arazide ise ziraat tamam olup sudan müstağni olmadıkça müste-cire bedeli icareyi ödemek vacib olmaz.

Muhammed Haresinin Muhtasiri Ebizzıya şerhi.) 
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(İKİNCİ BOLÜM)

(ÇARELERİN ME'CUR İTİBAR İLE AKSAM VE AHKAMINA DAİRDİR :
 
İçindekiler : Akarların icarelerine müteallik meseleler. TJrûzı ve hayvanatı kiraya vermeye ait meseleler, insanları isticara dair meseleler. İcare-
lerde cari muhayyerlikler. Akdi icareden sonra me'curun teshm ve tesellümüne ait meseleler. Akdi icareden sonra akitlerin mecurda tasarrufları.
Me'-curu red ve iadeye mütealik meseleler. Müstecire müteveccih zaman, ecire müteveccih zaman. Mucir ile müstecir arasındaki ihtilaflar.
152 - : Hane, dükkân, arazi gibi    şeyler akarattan jnaduddur. Hane, dükkân veya oda gibi bir şey, kimin süknası için olduğu ve içinde ne
yapılacağı beyan edilmeksizin isticar olunsa istihsanen caiz olur.
153 - : Bir kimse, ne için olduğunu beyan etmeksizin isticar ettiği ha nede kendisi sakin olabileceği gibi başkasını da kendisie beraber istikan
edebilir. Veya orada başkasını icare veya iare suretüe otur tur abilir- Velev ki yalnız kendisi sakin olmak üzere isticar etmiş olsun. Çünkü hanenin
istimali, sâkinlerinin başkalaşmasından    dolayı tebeddül    etmez ve sâkinlerinin çokluğu hanenin çok kere harabesine değil, imarına vesile olur.
154 - : Bir kimse, ne için olduğunu tasrih etmeksizin isticar ettiği hanede sakin olmayıp içine mutad veçhile eşyasını vazedebilir. Ve böyle bir
hanede veya dükkânda binaya vehn ve zarar getirmiyecek her nevi iş işleyebilir. Meselâ  :  içinde mutad veçhile odun kırabilir,  çamaşır
yıkayabilir.
155 - : Bir kimse, muayyen bir iş için isticar ettiği hanede veya dükkânda zararca o işe müsavi veya ondan ehven başka bir iş işleyebilir. Amma
binaya vehn ve zarar verecek bir işi sahibinin rızası olmadıkça yapamaz, başkasına da yaptıramaz. Çünkü bunlar, mecura zarar verece ğinden icare
akdi, delâleten bunların maadasile mukayyed bulunmuş olur.
Kiralanan hanede hayvan bulundurmak hususunda da beldenin örf ve âdetine, bakılır. Dükkânın hükmü de bu gibi hususlarda hane veçhiledir. ,
156 - : Bîr arazi, ne iş için olduğu bildirilmeksizin veya ne ekileceği tayin edilmeksizin veya müsteciri her ne dilerse ekmek üzere tamim
yapılmaksızın kiraya verilse içare, fâsid olur. Çünkü istihsal edilecek menfaat, meçhul ve nîzaa' müsait bulunmuştur. Fakat bu arazide ne yapaca
ğını veya ne ekeceğini henüz fesh vuku bulmadan müstecir, tayin edip mucir de razı olsa icare sıhhate münkalib olur.
157 - : Bir kimse, dilediğini ekmek üzere isticar ettiği arazide kabil ise yazlık ve kışlık olarak bir sene içinde mükerrer en ziraatte bulunabilir. Fakat
yalnız kışlık veya yalnız yazlık ekmek üzere isticar etmiş olunca bunun hilafını yapamaz.
158 - : Bir arazi, ziraat için malûm bir müddet ile isticar olunduğu halde ekinlerin, yetişmesinden evvel icare müddeti nihayet bulsa müstecir,
ekinleri yolmaya mecbur tutulamaz. Belki ekinlerin yetişmsine kadar ecri misii vererek o ekinleri arazi üzerinde ibka edebilir. Çünkü ekinlerin biraz
sonra yetişeceği muhakkaktır. Artık sahibini mutazarrır etmek doğru olamaz.
Hattâ ekinler yetişmeden müstecir vefat etse icare yine hükmen münfesih olmaz. Belki, arazi, ekinlerin yetişmesine kadar vârislerin elinde kalır.
İcare müddeti için ecri müsemma verilir. Ondan sonra kalmasına lüzum görülen müddet için de ecri misi icab eder.



159 - : Bir hane veya dükkân, ne için olduğu beyan edilmeksizin ie-ticar olunsa sahih olur. Bu halde istimalin keyfiyeti, örf ve âdete masruf olur. 
Fakat arazi veya hayvan gibi şeyler, ne için isticar edildiği beyan olunmazsa icare fâsid olur. Çünkü bunlar,  istimale göre ihtilâf eder.
160 - : Bir kimse, bir hamamı muayyen hudud ile isticar etse bunun tovabii de zikredilmeksizin icareye dahil olur. Su kuyusu, hamam kazanı,
hamam sularının akacağı yol, küllerin döküleceği yer gibi.  Çünkü bunlar bulunmadıkça hamamdan istifade  olunamaz.  Bunları tamir  etmek  de
sa^ hibine lâzımda1.
161 - :  Me'curdan maksud olan menafaati ihlâl eden  şeyleri yapmak mucire aittir. Meselâ : kiraya verilen bir değirmenin    harkını ayıklamak, bir
hanenenin su yollarını ve künklerini tamir ve islâh etmek, süknaya halel veren şeyleri izale eylemek ve binaya müteallik sair lüzumlu şeyleri inşa
ve imarda bulunmak hep sahibi üzerine lâzımdır. Şayed mal sahibi, bunları yapmaktan kaçınırsa müstecir, hıyarı ayb ile muhayyel olur, dilerse
icareyi fesh ederek o haneden çıkabilir. Meğer ki, isticar ettiği vakit, haneni» p kusurlarına muttali olup razı bulunmuş olsun. Artık onları bahane
ederek icareyi fesh edemez.
162 - : Müstecir, yukarıdaki mesele veçhile yapması mucire ait    olan şeyleri, mucirin emri olmaksızın kendi tarafından yapacak olursa teberru'
kabilinden olup masrafını mucirden isteyemez. Fakat müstecir, bunları kendi nefsi için yapmış olursa bakılır. Eğer bu yaptığı şeyler, bozulunca mal
sayılacak bir halde kalır ve kaldırılması binaya  zarar     vermezse müstecir, bunları alıp kaldırabilir. Ve eğer bunlar koparılıp kaldırıldığı takdirde
me'-cura zarar verecek olursa müstecir, bunları alamaz.    Belki mucir, bunlara husumet günündeki müstahakkulkal' oldukları halindeki kıymetlerini
vererek temellük eder. Amma müstecirin yaptığı şeyler, bozulup koparıldığı takdirde mal sayılabilecek bir halde kalmıyacaksa müstecirin bunları ne
bozmaya ve ne de bunlardan dolayı bir kıymet istemeğe salâhiyeti olamaz- Boya ve badana gibi meremmeti müstehleke denilen §eyler, bu
kabildendir.
163 - : Müstecir, mucirin iznile me'curu tamir etse bakılır: Eğer bu tamir, damın kiremitlerini ■ aktarmak, temel duvarlarını tamir etmek gibi
me'curun ıslâhına ve halelden sıyanetine ait ise masrafını mucirden alır. Velevki ondan almak, şart ve tasrih edilmemiş oîsun. Ve eğer hanenin firi-
nini tamir etmek, tavanını boyamak gibi mücerred müstecirin menafjine ait ise müstecir, bunun masrafını mucirden alamaz. Meğerki alması
aralarında meşrut bulunsun.
164 - : Müstecir, bina yapmak veya ağaç dikmek veya içinde sanat icra etmek gibi bir maksatla muayyen müddet için isticar ettiği arsa, bahçe,
mağaza gibi bir akarda mucirin iznile olsun olmasın bina ihdas etse veya ağaç dikse icarenin inkizasında mucir, muhayyer olur. Dilerse o binayı
veya ağacı kal' ettirir. Ve dilerse bekasına müstecirin muvafakatile icare veya iare suretiie razı olur. Bunun kal'ı me'cura muzır olduğu takdirde de
müstahıkkulkal1 olarak kıymetini az olsun, çok olsun müstecire verip.onu kendisinin olmak üzere mülkünde ibka edebilir.
165 - : îcare müddeti içinde toplanan toz, toprak, kül gibi süpürüntüle-rin tathir ve izalesi, müstecir üzerinedir. Amma lâğım ve bulaşık çukuru gibi
mahallerde toplanan ve yer yüzünde zahir olmayan    şeylerin izalesine müstecir istihsanen mecbur değildir. Şayed izale ederse    teberru' sayılır,
masrafını mucirden alamaz.
166 - : Müstecir, mecuru bir suretle tahrib etse, meselâ: hanenin döşe me tahtalarını sökse de mucir, bunun men'ine kadir olmasa hâkime
müracaatla tahribi bü'ispat icareyi fesh ettirebilir. Fakat me'cur müstecirin mu-tad veçhile istimalinden dolayı eskimiş olsa bundan dolayı mucirin
feshe sa lâhiyeti olamaz. Bedayi. Bahriraık. Mecelle Dürerülhükkâm.
«(Maliküere göre de akaratın isticarı caizdir. Hattâ başka yerde bulunan hane, furun, hamam gibi akaratı vasfını beyan ile kiraya vermek caizdir.
Mısırda bulunan bir haneyi Samda bulunan bir kimsenin isticar etmesi gibi. Böyle bir akan hıyarı rü'yet ile isticar da caizdir.
Bir kimse, bir yeri üzerinde dilediği binayı yapmak veya dilediğini ekmek veya dikmek üzere isticar edemez. Bu caiz değildir. Meğer ki zararca
fark bulunmasın, veya bu babda bir örf cari olsun.                          .
1 Meselâ: arpa ekilmek üzere bir tarlaya buğday ekilebilir. Çünkü bunların arasında fark yoktur.
Bir yeri üzerine ağaç dikmek üzere meselâ on sene müddetle isticar edip müddetin hitamında ağaçların mal sahibine kalmasını ücret olarak şart
kılmak caiz değildir. Çünkü bu ücret, meçhuldür. Ağaçların o zamana kadar kalıp kalmıyacağı malûm değildir. Fakat derhal garz edilecek malûm
ağaç-lann bir muayyen hissesi, meselâ: yarısı veya dörtte biri ücret olarak yer sahibine tahsis edilse icai'e sahih olur. Zira bu1 takdirde ücret,
malûmdur, mer'idir.
Müstecir, me'cur araziye ağaç dikmiş olduğu halde müddeti niheyet bulsa arazi sahibi, bu ağaçları kal' ettirebilir. Fakat ekin ekilip de henüz
yetişmemiş ise bunların yetişeceği zamana kadar intizar olunur. Bunlar ko-parılmaz.
Kezalİk: ağaçların üzerinde meyveleri bulunsa bunlar da kemale ermeden ağaçların koparılması cihetine gidilemez. Çünkü bu meyveler de ekin
mesabesindedir. Şerhi Muhammedi Hareşî.
Bir yeri üzerinde bir kaç muayyen sene için mescit bina kılmak ve müd detin nihayetinde enkazını müstecir alıp o yeri. mucirine terk etmek üzere
isticar etmek caizdir. Mucir ile müstecirden hiç birine, kendisine mahsus olan şeyin bekası için cebr olunamaz. Elmezahibülarbaa)
(Hanbelîlere göre de bir araziyi hâlen istikbale izafetle icareye vermek sahihtir. Bir haneyi gelecek senenin iptidasından muteber olmak üzere
bugünden itibaren icareye vermek gibi. Velev ki o hane elyevm merhun veya başkasının icaresinde bulunsun. Elverir ki icare müddeti zamanında
teslimi mümkün olsun. Fakat bir yer başkasının binasile veya ağaçlarile ve emsali-le meşgul olur da o yeri bunlardan tahliye mümkün olmasa bu
yeri o bina veya ağaç sahibinin izni olmadıkça icareye vermek sahih olmaz. Elmezahibülarbaa.)
Zahirîlere göre binadan hali olan araziyi ne ekin ekmek, ne ağaç dikmek ve ne de hangi bir şeyi yapmak için kiraya vermek asla caiz değildir.
Böyle bir icare akdi ebediyyen mefsuhtur. Arazide ancak müzaraa ve mu-garasa caizdir. Şu kadar var ki, arazi üzerinde az çok bina bulunursa bu

binanın isticarı caiz, o arazi de icareye asla dahil olmaksızın o binaya tâbi olur. Elmuhallâ.) 
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Uruz Kabilinden Olan Şeylerin İcaresine Müteallik Meseleler :
 
167 - : Elbise, esliha, çadır, çuval gibi uruz adını alıp menkulâttan bulunan şeyleri muayyen müddetle ve malûm bir bedel ile kiraya vermek
caizdir. Çünkü bunlarda da matlup menafi vardır. Ve bunların icaresi mütearef-tir. Su kadar var ki, bunları kimin istimal edeceği veya müstecirin
dilediğine istimal ettireceği akd zamanında beyan olunmak lâzımdır. Beyan olunmazsa müstamlin cehaletine mebni icare fâsid olur.



168 - : Bir kimse, giyip de bir mahalle gitmek üzere    isticar eylediği elbiseyi o mahle gitmeyip, yanlız evinde giy inse yine ücretini vermesi Sazım
çelir. Çünkü bu ücret, giymeğe mukabildir. Hattâ hiç giymese bile yine üc-'eti lâzım gelir. Çünkü müstecir, bundan matlup olan menfaati istifaya
kadir mlunmuştur.
Fakat bir kimse hanesinde giymek üzere isticar eylediği elbiseyi başka bir mahalle giyip gidemez. Gider de telef olursa zamin olur.
169 - : Bir kimse, kendisi giymek üzere isticar ettiği elbiseyi başkasına veya evlâdına veya hizmetçisine giydiremez. Çünkü elbise, giyecek kimsele-
• rin ihtilâfile değişir şeylerdendir. Giydirirse gâsıb olup ücret lâzım gelmez. Bu halde elbise telef olsa veya kıymetine noksan ânz olsa müstecire
zaman lâzım gelir. Şayed başkası gelip bu elbiseyi kendi kendine giyecek olsa zaman bu giyene lâzım gelir.
170 - : Giymek üzere isticar edilen elbise, mutad veçhile giyilir. Bundan dolayı eskimiş olsa müstecirine bir şey lâzım gelmez. Fakat ör& ve âdete
muhalif bir surette giyilirse telefi veya kıymetine noksan uruzu takdirinde zaman lâzım gelir.
Gelinler için isticar edilen elbise de mutad zamanlarda giyilir.
171 - : Elmas, inci, altın bilezik gibi huliyyat isticarı da elbise isticarı gibidir. Binaenaleyh bir kimse, kendisinin takınması için kiraladığı huliyyatı
başkasına takamaz ve bunları hilafı mutad istimal edemez. Bunları takmayıp evinde bıraksa dahi ücretini vermesi lâzım gelir.
172 - : Altından olan huliyyatı altın ile, gümüşten olan huliyyatı da gümüş ile isticarda bir be'is yoktur. Çünkü bundan matlup olan menfaattir. Bu
menfaat ile altın veya gümüş arasında riba bulunmuş olmaz. Huliyyat ise kendisile intifa olunan aynlardan ibarettir. Bunların isticarı mııtaddır.
Binaenaleyh bu isticar cazidir. Mebsut. Bedayi. Hindiyye. Mecelle.
«(Malikîlere göre de avani, kovolar, keserler gibi menkulâtm İsticarı ca izdir, istimali mubah olan huliyyatın isticarı ise mekruhtur. İstimali caiz
olmayan huliyyatın icaresi ise memnudur. Binaenaleyh bir erkek kimse, kctı-dİsi İçin haram olan huliyyatlan bir şeyi giymek için isticar etse sahih
olmaz. Bazı zevata göre bunda icare mekruhtur.
(Şafİîlere göre de menkulâttan bir şeyi bekası mutasavver olan bir vakte kadar isticar etmek caizdir. Meselâ: bir sevbün bir veya iki sene müddetle
icaresi sahihtir.)
(Hanbelîlere göre de menkulâtm icaresi caizdir. Meselâ: huliyyattan bir §eyi kendi cinsinden veya başka bir cinsten bîr ücretle kiraya vermek sahih-

tir. Elmezahibülarbaa'.) 
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Hayvanatın İcaresine Müteallik Meseleler :
 
173 - : Muayyen bir hayvanı binmek veya yük taşımak üzere istikra sahihtir. Bu halde mucir, o muayyen hayvanı vermeğe mecburdur.
Kezalik: bir kimseyi veya bir yükü bir mahle götürmek için mükâri ve emsalile icare akdi de sahihtir. Fakat bu takdirde hayvan, taayyün etmiş
olmaz. Mucirin o kimseyi veya o yükü dilediği bir hayvan ile o muayyen mahalle kadar götürmesi icab eder.
Postahanelere veya vapur ve şimeridüfer acentelerine bir ücret mukabilinde eşya vesaire tes'im edilmesi de bu kabildendir.'
174 - : Muayyen bir mahalle kadar binilmek veya yük götürmek üzere kiralanan muayyen hayvan, yolda ve henüz yola çıkmadan telef olsa icare
münfesih olur. Ve hastalanıp takatsiz kalsa müstecir, muhayyer olup dilerse hayvanı iyi oîuncaya kadar bekler ve dilerse beklemeyip icareyi fesh
eder. Yoksa mükâriden başka hayvan isteyemez.
İcaresi fesh edilen hayvan ile bir miktar yol gidilmiş ise ücretten bu mesafeye isabet eden hissenin âcire verilmesi lâzım gelir. Bu halde mesafenin
şiddet ve suhuleti nazara alınır, ücret ona göre bir nisbet dahilinde taksim edilir.
175 - : Muayyen bir mahle kadar §u kadar yük götürmek üzere mükâ-ri ve emsali ile pazarlık olunduğu surette mükârinin bu yükü tanıyan hayvanı,
yolda ölse veya hastalansa mükâri, o yükü başka hayvana yükleterek muayyen mahle götürmeğe mecbur olur. Çünkü mukavele, muayyen bir
hayvan üzerine değil, belki yükü nakl etmek üzere mün'akit olmuştur. Bu ise mükârinin zimmetine mütealliktir.
176 - : Tâyin edilmeksizin mutlak surette bir hayvan isticar edilse ica-re fâsid oiur. Çünkü hayvanlar, menfaat bakımından u'.'MeHftir. Şu kadar var
kiT böyle bir icare akdinden sonra mükâri, bir hayvan tâyin edip müstecir de bunu kabul etse, cehalet bertaraf olacağından icare sıhhate münkalib-
olur.
Bir de mutad olduğu üzere lâaİettayin bir neviden bir hayvan isticar olunsa icare caiz ve bu hayvan, mütearef hayvana masruf olur.
Meselâ: âdet olduğu üzere mükâri ile falan mahle kadar bir beygir isticar olundukta mükâri, mutad veçhile bir beygir ile müsLeciri o mahalle nakle
borçlu olur. Ne müstecir, mutadın fevkında bir beygir isteyebilir, ne de mükâri mutaddan aşağı bir beygir ile nakledilebüir.
177 - : Bir icarenin sıhhati için sancak veya vilâyet gibi bir kıtanın is-mile haddi mesafeyi tayin etmek kâfi değildir. Bununla cehalet bertaraf ol-
mıyaçtığından icare fasid olmuş olur. Artık o kıtanın en yakın mahalline varılınca ecri müsemmayı tecavüz etmemek üzere ecri misi lâzım gelir.
Meğer ki o kıtanın adı, bir şehre de örfen ıtlak olunmakta bulunsun. O takdirde akdi sıhhate harrîl, mümkün olacağından fesada hami etmek caiz
olmaz.
Meselâ: «Bosnaya veya Arabistana kadar gitmek üzere» diyerek bir hayvan kiralamak, sahih değildir. Varılacak şehri veya kasabayı, karyeyi tayin
lâzımdır. Fakat «Şama kadar gitmek üzere» diye bir hayvan kiralansa icare sahih olur. Çünkü Şam tâbiri, bir kıt'anın ismi olduğu gibi Dimeşk
şehrinin de örfen adıdır. Binaenaleyh icare, Dimeşk şehrine gitmek üzere yapılmış olur.
178 - ; Falan mahalle kadar gitmek üzere bir hayvan kiralansa da o mahallin adı, iki veya daha ziyade mevzi veya beldeye ıtlak olunur bulunsa
icare, fâsid olur. Binaenaleyh bunlardan herhangisine gidilse ecri misi lâzım gelir. Meselâ: Istanbuldan Çekmeceye kadar bir hayvan kiralandığı
halde bunun Büyük Çekmece mi, Küçük Çekmece mi olduğu tasrih edilmemiş bulunsa icare fâsid olup bunlardan hangisine gidilirse onun
mesafesine göre ecri misi verilmesi, iktiza eder. Maamafih bu ecri misi, ecri müsemmadan fazla olamaz. Çünkü bu fesad, ücretin mechuliyetinden
dolayı değil mesafenin meehuliyetinden ileri gelmiştir.
179 - : Bir beldeye kadar gitmek için bir hayvan istikra olundukta müs-teciri veya yükü o beldedeki hanesine veya dükkânına kadar götürmek istih-
sanen lâzım gelir. Çünkü .teamül böyle caridir. Ancak bir kimse,    nakliye hayvanlarının bulunduğu yerden bir mahalle kadar gidip gelmek üzere
bir hayvan kiralasa yalnız o mevziden o mahalle kadar rakiben gidip gelebilir. Evine kadar rakiben nakli icab etmez-
180 - : Muayyen bir mahalle kadar gitmek veya gidip    gelmek üzere hayvan isticar eden kimse, mükârinin izni olmadıkça o mahalli tecavüz ede
mez. Tecavüz ederse gâsıb olur. Binaenaleyh o hayvan, sağ ve salim olarak sahibine teslim edilinceye kadar müstecirin zamanında bulunur.



Tecavüz ettikten sonra gerek giderken ve gerek dönüp gelirken hayvan telef olsa veya kıymetine noksan arız olsa müstecir, kıymetini zamin olur,
muayyen ücreti de verir. Yoksa muayyen mahle dönüp gelmiş olmakla müstecirin yedi zamanı, yedi emanete münkalib olmaz. Hayvan, sağ ve
salim iade edilirse ayrıca ecri misi lâzım gelmez.
Bazı fukahaya göre zamanın lüzumu, yalnız bir mahle gitmek üzere istikra yapılmış olduğu takdirdedir. Gidip gelmek üzere mukavele yapılmış
olduğu ve tecavüzden sonra muayyen mahîe salimen dönüldüğü takdirde -ise badehu vuku bulacak telef ve halelden dolayı zaman lâzım gelmez.
Fakat esah olan, evvelki kavidir. Gasıb bahsine de müracaat!
181 - : Bir kimse, muayyen bir mahalle gitmek üzere kiraladığı hayvan ile başka mahalle gidemez. Gider de hayvan telef olursa veya kıymetine
noksan gelirse hayvanın kıymetini veya noksanın bedelini zamin olur.
Bu halde hayvan sağ ve salim olarak sahibine teslim edilse ücret lâzım gelmez. Meğer ki muaddün HFistiğlâl olsun veya vakfe veya yetime ait bu-
unsun. O zaman ecri misil lâzım gelir.
182 - : Muayyen bir mahle gitmek üzere hayvan kiralansa da oraya giden yollar müteaddid bulunsa, müstecir, nâsın gidip geldikleri yollardan her
hangisile ister ise gidebilir. Hayvan sahibi,  gideceği yolu tayin etmişken müstecir, başka bir yuldan gidip de hayvan telef olsa bakılır. Eğer bu yol,
hayvan sahibinin tayir etmiş olduğu yoldan daha dolaşık veya sarp ise müs-tecire taadiyesinden dolayı zaman lâzım gelir. Bu halde ücret lâzım
gelmez. Ve eğer bu yol, tayin edilen yola müsavi veya ondan ehvense, tayininde faide bulunmadığından zaman lâzım gelmez.
Muayyen bir mahalle yük götürmek üzere isticar olunan hammalın başka bir yoldan naklettiği bir yükün telef olması takdirinde de bu hükümler
caridir.
183 - : Bir kimse: şu kadar müddet binmek veya yük.yüklemek için kiraladığı hayvanı o müddettin ziyade istimal edemez, eder de hayvan elinde
telef olursa kıymetini zamin olur ve muayyen müddete kadar istimalinden dolayı da ecri müsemmayı vermesi lâzım gelir.
184 - : Muayyen bir kimsenin binmesi için hayvan kiralamak sahihtir. Bu halde o hayvana başkası irkâb okunamaz. Olunup da hayvan telef olsa
zaman lâzım gelir, ücret lâzım gelmez. Diediğini    bindirmek üzere tamim suretile hayvan istikrası da sahihtir. Bu halde o hayvana müstecir, dilerse
kendisi biner ve dilerse başkasını bindirebilir. Fakat gerek kendisi ve gerek kendisi ve gerek başkası bindikten sonra murad, taayyün ve tahassüs
etmiş olur. Artık başkası bindirilemez. Şayed bir başkası da bindirilir de hayvan telef olursa zaman lâzım gelir.
185 - :  Binilmek için kiralanan hayvana yük yükletüemez. Yükletilir de hayvan telef olursa zaman lâzım gelir. Bu halde ücret    lâzım gelmez. Telef
olmazsa ücret lâzım gelmez. Meğer ki muaddün lil'istığlâl olsun, veya vakfa veya yetime ait bulunsun.
Fakat yük yüklemek için kiralanan bir hayvana binilebilir. Zira binmek de yüklenmek kabiiindendir ve mazaratı yük taşımaktan noksandır.
Binaenaleyh bu binilmekten dolayı hayvan telef olsa zaman icab etmez. Çünkü cevazı şer'î zamana münafidir.
186 - : Bir hayvan binilmek için kiralanıp da kimin bineceği tayin veya dilediğini bindirmek üzere tamim olunmasa, makudün aleyh olan menfaat,
meçhul olacağından icarc fâsid olur. Fakat kimin bineceği fesihten evvel tayin edilirse, cehalet bertaraf olacağından icare sıhhate münkalib olur. Bü
surette de her kim taayyün ederse artık ondan başkası bindirilemez.
187 - : Yük için hayvan istikra olundukta semer, ip, çuval gibi şeyler hakkında beldenin örfi muteber olur. Bunlar örfe nazaran müstecire ait ise
onun tarafından, mucire ait ise mucir tarafından tedarik edilir. Meğer ki iki taraf, bu örfün hilâfına bir şart dermeyan etmiş olsunlar.
188 - : Yükün nevi beyan olunup da miktarı beyan veya işaretle tayin edilmeksizin hayvan kiralansa icare hJ:i- olur. Yükün miktarı, örf ve âdete
göre taayyün eder. Fakat yükün nevi beyan olunmazsa icare, makudun aleyhin cehaletine mebni fâsid olur.
189 - : Müstecir, kira hayvanını sahibinin izni olmaksızın dbvemez. Çünkü makudun aleyha olan menfaati hayvanı dövmeksizin de istifa edebilir.
Binaenaleyh dövüp de ondan naşı hayvan telef olsa kıymetini zamin olur.
Bu, îmarm Azama göredir. Meceledede bu kabul edilmiştir. îman eyne göre müstecir, hayvanı mütearef olduğu veçhile dövebilir. Fakat mü?cecir.
hayvanı mutad hilâfına olarak unf ve şiddetle sürüp de bu yüzden telef olsa bilittifak zaman lâzım gelir.
190 - : Müstecir, kirahayvanım dövmek üzere sahibi tarafından mezun olunca hayvanın ancak dövülmesi mutad olan yerine vurabilir. Eğer
dövülmesi mutad olmayan bir yerine, meselâ:  sağrısına vuracak    yerde başına vurmakla hayvan telef olsa zaman lâzım gelir. Meğer ki sahibi,
hayvanın başına vurmasına da izin vermiş olsun.
191 - : Nevi ve miktarı beyan olunan bir1 yük için kiralanan hayvana mazaratea o yüke mümasil veya ondan ehven ve miktarda ona müsavi diğer
bir nevi yük de yükletilebilir. Amma mazarratı daha ziyade olan bir şey yükletilemez.                                                        ;
Meselâ bir kimse, beş kile buğday yükletmek üzere istikra eylediği beygire gerek kendisinin ve gerek başkasının olsun ve her hangi neviden
bulunursa bulunsun beş kile buğday yükletebileceği gibi beş kile arpa da yükletebilir. Çünkü arpa daha hafiftir. Amma beş kile arpa yükletmek
üzere kiraladığı hayvana beş kile buğday yükletemez. Zira buğday, kile itibarile arpaya müsavi işe.de sıkletçe ondan ziyadedir. Nitekim yüz kıyye
pamuk yükletmek üzere kiralanan hayvana yüz kıyye demir yükletilemez. Çünkü demirin ağırlığı hayvana bir mahallinden tazyik icra edeceği
cihetle daha muzırdır.
192 - : Bir kimse, isticar ettiği yük hayvanına muayyen miktardan ziyade ve hayvanın takaündân fazla yük yüklese de hayvan telef olsa tamamen
kıymetini zamin olur. Çünkü bu, hayvanı itlaftır. Bu surette ayrıca ücret lâzım gelmez.. Amma muayyen miktardan ziyade olmakla beraber bir
hayvanın takatmdan fazla olmıyan bir yükü    yüklese de hayvan ölse bakılır. Eğer birden yükletmiş ise o ziyade nisbeünde zamin olur. Meselâ;
muayyen beş kile buğday yerine defaten altı. kile buğday yükletse de hayvan telef olsa hayvanın altıda bir kjymtini tazmin lâzım gelir. Fakat bu
yükü defaten yük-letmeyip de evvelâ beş kileyi, sonra da bir kileyi yükletmiş olsa da hayvan telef olsa kıymetinin tamamım zamin olur. Meğer ki
bu ziyadeyi hayvanın yük mahalline yüklemeyip meselâ sağrısına asmış olsun. Bu takdirde de yine hayvanın kıymetinin altıda birini tazmin etmek
icab eder.
Şayed ziyade miktarı mucir, tetkik etmeksizin hayvana bizzat kendisi yüklemiş olmakla hayvan telef olsa müstecire zaman lâzım gelmez.' Çünkü
mübaşir, mucirdir.
193 - : Bir kimse, bir hayvanı ne için olduğunu söylemeksizin muayyen bir mekâna kadar isticar etse bakılır: Eğer icare hususunda muhasameye
kalkışırlarsa icare fesh edilir. Çünkü makudun aleyh, meçhuldür: Fakat o kimse, bu hayvana biner veya eşya yükler de o mekâna kadar giderse
üzerine ecri müsemma lâzım gelir. Çünkü-inühaen tayin, ibtidan tayin gibidir. Bu suretle cehalet bertaraf olmuş olur. kareyi ifsad eden,
münazaaya müfzı olacak olan cehalettir. Bu cehalet ise bu halde zail olmuştur, illeti mfifsidenin in'idamile de fesad mün'adim olur. Mebsut.



194 - : Bir kimse, yalnız kendisinin binmesi için isticar ettiği hayvana redif olarak başkasını da bindirse da hayvan, bu ikisinin rükubuna
mütehammil bulunsa bakılır: Eğer muayyen yere kadar binerler de hayvana bir §ey olmazsa yalnız muayyen ücreti vermek lâzım gelir. Başka bir
şey icab etmez. Fakat hayvan, o muayyen yere kadar gider gitmez ölürse o müste-cir kimse, üzerine hem tam ücret lâzım gelir. Çünkü makudün
aleyh olan menfaati istifa etmiştir, hem de hayvanın kıymetinin yarısını önlemek icab eder. Zira başkasını terkisine almakla mukaveleye muhalefet
etmiş, hayvanın yansına baskasile meşgul kılmıştır. Demek ki hayvanın telefi, kendisile başkasının rükubuna ise mezun değildir. O halde zaman,
iki    nısfa tevzi olunur.
Fakat hayvanın böyle iki kişiyi taşımaya mütehammil olmadığını bilmiş bulunursa bütün kıymetini zamin olur. Çünkü bu halde hayvanı itâlf sayı»
lir. Mebsutı Serahsî.
195 - : Kira hayvanından yükü indirmek mükâri    üzerine lâzım gelir. Fakat yükü hanenin içerisine ithal etmek, mükâri üzerine    lâzım gelmez.
Meğer ki pazarlıkta tasrih edilmiş veya Örf. muktezasından bulunmuş olsun.
196 - : Me'curun nafakası, meselâ: kiralanan beygirin alefi ve su verilmesi, sahibi üzerine lâzım gelir. Çünkü me'curun maliki odur. Fakat onun izni
olmaksızın müstecir hayvana yem verirse müteberri' olmuş olur. Bundan doiayı malikinden bir şey isteyemez. Şayet me'curun nafakası, müstecir
üzerine şart edilirse icare fâsid olup ecri misi lâzım gelir. Maamafih nafaka ciheti nazara alınarak ücret tezyid edilmiş ve bu ücretten nafakaya
sarfedilmesi için müstecire mucir tarafından izin verilmiş olursa müstecir, bu nafakayı bu suretle sarf edebilir, maksad da hâsıl olur.
197 - : Bir kimse, bir şahsa bir hayvan verip bununla meselâ: Su taşıyıp satmak ve Allah Taalâ ne nasib ederse aralarında   yarı yarıya m:'.:}-terek
olmak üzere mukavelede bulunsalar, bu mukavele fâsid olur. Bu .halde hâsıl olan kazanç, tamamen o şahsa ait olup hayvan sahibi yalnız hayvanın
ecri misline müstahık olur. Fakat o hayvanı başkalarına kiraya vermek üzere o şahıs ile mukavelede bulunsa kiradan elde edilecek miktar. hayvan
sahibine ait olup o şahıs yalnız amelinin ecri misline müstahık bu
.lunur. Hindiyye.
198 - :. Muallem bir köpeği, veya Doğanı av için isticar caiz değildir. Bir kavle göre vakit tayin edilirse caizdir. Tayin edilmezse caiz;  değildir.
Hindiyye, Bedayl, Dürrümuhtar. Mecelle. Dürerülhükkâm.
«'Malikîlere göre de hayvanatı icare caizdir. Bu hususta şu gibi meseleler vardır:
(1) : Bir kimse malik olduğu bir hayvanı bir şahsa verip «Bununla odun taş» veya «Buna onu bunu bindir» veya «Bunun üzerine zahire yükle» veya
«Bu yayvanın üzerine iş gör, bundan hâsıl olacak semenin yarısı senin olsun» dese, o şahıs da kabul etse bu icare fâsid olur.
(2) : Bir kimse, hayvanını bir şahsa verip «Bunun üzerine iş gör» dediği halde o şahıs bu hayvanı i§ görmek üzere başkasına kiraya verse bu icare
de fâsid olur.
(3) : Bir kimse, hayvanını bir şahsa verip «Bunu başkasına kiraya ver, bununla is görsün» dediği halde o şahıs bu hayvan ile kendisi iş görse bu
icare de fâsid olur.
(4) : Bir kimse, hayvanını bir şahsa verip «Al bunu kiraya ver» dese o şahıs da bu hayvanı kiraya vermek suretile istihdam etse bu icare fâsid olur.
Çünkü bu dört suretin dördünde de ücretin miktarı meçhuldür. Binae naleyh ecir makamında bulunan şahıs, henüz bu hayvan hakkında bir
muamele yapmamış olunca icarenin feshi, taayyün eder.    Amma bir muamele yapmış olunca ilk üç surette hayvanın işletilmesinden hâsıl olan
kazancın tamamı ecire ait olur, mucir bulunan hayvan sahibi de hayvanın ecri mislini ecirden almaya müstahık bulunur. Dördüncü surette ise hâsıl
olan bütün kira bedeli, hayvanın malikine ait olur. Bu hayvanı işleten şahıs ise yalnız
amelinin ecri misline müstahık bulunur.
(5) : Bir kimse, hayvanını bir şahsa verip de meselâ: «Al bunun üzerine odun yükîe, taşıyacağın odunların yarısı senin olsun» dese, o şahıs da kabul
etse bu icare sahih olur. O şart ile ki: hayvanın üzerine yükletilecek odunun miktarı örf en veya tasrihan maruf ve muayyen bulunsun ve hayvanın
maliki, o şahsi hacretmiş olmasın, meselâ: taşıyacağın odunlan falan yerde tovlamadan hisseni alma gibi bir şey söylemesin. Bu iki şart tahakkuk
edince ücretin cehaleti mürtefi olacağından icare sahih    olur. Elmezahibü-larbaa.)
(6) : Muayyen bir yere kadar muayyen bir yükü taşımak üzere bir hayvan kiralandığı halde buna muhalefet edilerek o yerden uzak bir yere gidilse
veya hayvanın telefine sebep olacak derecede o muayyen yükten fazla bir yük yükletilse de hayvan telef olsa sahibi muhayyer olur. Dilerse
hayvanın kıymetini alır, kira namına bir şey alamaz. Dilerse o muayyen mesafeye veya o muayyen yüke mahsus kira bedelile beraber o ziyade
mesafe veya yük için de, ayrıca bir kira bedeli alır, hayvanı tazmin ettirmez.
Fakat mesafe tecavüz edildiği halde hayvan telef olmasa veya hayvanın telefine sebep olacak derecede bulunmıyan fazla bir yük yükledilse de
hayvan ölse veya ölmese mu'cir' muayyen kira bedeliyle beraber o ziyade mesafe veya fazla yük için de ba ligan mabelag ecri misle müstahık olur.
Hayvanın kıymetini tazmin ettiremez.
Hayvana, telefine müeddi olacak surette fazla yük yüklediği halde hayvan telef olmasa yine bu hükm cari olur. Muhtasarı Ebizzyai §erhi.
Muhammedi haresi.)
(Şafiîlere göre de hayvanatı isticar caizdir. Elverir ki ondan matlûb olan menfaat, bir veçhile malûm olsun. .Meselâ: Muayyen bir mahle kadar
muayyen bir şahsı veya muayyen bir yükü şu kadar ücret mukabilinde nakletmek için bir muayyen hayvanı kiralamak sahihtir.
Kezalik; gidilecek mesafeyi veya ne kadar saat gidileceğini tayin sure-tile muayyen şahısların veya yüklerin nakli için otomobil gibi nakil
vasıtalarını isticar da bu kabilden olarak caiz bulunmaktadır.)
(Hanbelîlere göre de hayvanatı alefi mukabilinde, veya alefile beraber muayyen bir bedel mukabilinde isticar caizdir. Şu şartile ki alefin nevi ve
miktarı beyan olunsun. Maamafih bazı zatlara göre alefin' nevi, miktarı beyan olunmasa da icare mutlaka sahih olur. Elmezahlbülarbaa.)
Zahirilere göre de hayvanı az çok bir müddet için isticar caizdir. Elverir ki o müddet, yaşayabilecekleri müddetten fazla olmasın.
Bir kimse, isticar ettiği hayvanı veya saireyi isticar ettiği bedele müsavi veya ondan noksan veya ziyade bir bedel mukabilinde başkasına kiraya
verebilir. Bu; helâldir, caizdir.
Bir hayvanı veya saireyi gayri muayyen bir gün veya bir ay veya bir sene için isticar caiz değildir
Bir hayvanı, veya sefine gibi sair bir nakil vasıtasını taşıyacağı muayyen bir yükün mluayyen bir miktarı mukabilinde isticar, caizdir.
Bir kira hayvanının veya sair bir nakil vasıtasının sahibi, kira ile naklettiği eşyayı nakledeceği mesafe nisbetinde bedele mustahık olur. Velevki bu
hayvan veya saire yol esnasında telef olsun, imam Malike göre ise eşya muayyen mesafeye kadar nakledilmedikçe kira bedeli lâzım gelmez. Elmu-
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İnsanların İsticare Müteallik Meseleler :
 
199 - : Bir insanı hizmet için veya bir malı muhafaza için veya bir sanatı bir ilmi talim için isticar etmek caizdir. Bu halde muayyen bir müddet için
isticar edilirse ameli, yani: yapacağı işi de tayin etmek icab eder. Müddet beyan edilmezse yalnız ameli tayin etmek lâzım gelir.
Meselâ: bir kimse, bir ay müddetle aşçılık için isticar edilebilir. Ve. yine bir kimse, şöyle bir dolap yapmak için de müddet tayin edilmeksizin
isticar olunabilir.
200 - : Bir kimse, kendisine ücret tayin edilmeksizin bir şahsa talebine mebni bir müddet hizmet edecek olsa bakılır : Eğer ücret ile hizmet eder
takımından ise ecri misle mustahık olur. Çünkü aralarında örf  binaen bir icare akdi yapılmış sayılır. Fakat ücretle hizmet eder takımından değilse
müteberri' olur. Bu hizmetinden dolayı bir ücrete mustahık olmaz. Vaki olan talep, bir istiane sayılır.
Eşraftan olan bir kimse, ücretle hizmet eder takımdan olamaz. Fakir olup nafakasını çıkarmak kaydında bulunan bir kimse de ücretle hizmet eder
takımdan bulunmuş olur.
201  - : Bir kimse, bir şahsa miktar beyan etmiyerek    «Falan işi gör sana ikram ederim» veya «Ücret veririm» deyip o şahıs da o hizmeti ifa etse
ecri misle mustahık olur. Çünkü bu suretle    aralarında bir icarei faside mün'akid olmuş olur.
202 - : Ücret tesmiye olunmaksızın istihdam edilen amelenin, terzi ve kuyumcu gibi sanat sahiplerinin, gündelikleri malûm ise o malûm gündeliğe,
malûm değilse ecri misle mustahık olurlar.
Tramvaylar, şirket vapurları dahi ücretleri malûm vesaiti nakliyedendirler.
203 - ; isticar edilen bir şahsın ücreti, a'yan kabilinden bir şey olunca bunu tayin icab eder, tayin edilmezse icare fâsid olur.
Meselâ : bir kimse, bir şahsa «Benim şu işimi gör sana bir beygir alayım» deyip o şahıs da o işi görse bir beygir alıp vermek lâzım gelmez. Belki
baligan mabelağ ecri misi lâzım gelir. Fakat muayyen bir beygiri vereceğini ise o iş görülünce o beygiri vermek icap eder.
204 - : Bir zat, ilim veya sanat talimi için muayyen ücretle ve ay, yıl gibi muayyen müddetle üstad olarak isticar edilse icare, sahih olarak müddet
üzerine mün'akit olur. Bu halde üstad, muayyen zamanlarda talime ha-zıf ve müheyya bulunmakla    eciri has kabilinden  olarak -  ücrete mustahık
olur. gakird, gerek taallüm etsin ve gerek etmesin.
Fakat müddet, beyan edilmemiş olursa icare, fâsid olarak mün'akit olmuş bulunur. Bu takdirde şakird, taallüm ederse, üstad, tesmiye olunan ücreti
geçmemek üzere ecri misle müstabık olur, taallüm etmezse ücrete asla mustahık olmaz.
icare müddetinin bazısı geçtiği halde şakird, taallüm etmezse velisi icoreyi fesh edebilir. Hanniyye.
205 - : Bir kimse, velayeti altında bulunan bir çocuğu, meselâ kendi oğlunu sanat öğsenmek için bir muayyen ücret vermek veya .almak şartile bir
ustaya verse bu ücretin verilmesi lâzım gelir. Fakat bir ücret şart etmedikleri halde çocuk,    hizmet ederek sanatı    öğrendikten    sonra çocuğun
velisile sanatkâr, birbirinden ücret isteyecek olsalar bulundukları beldenin
Örf ve âdetine göre muamele yapılır ve bu icare, fâsid olduğundan ecri misi lâzım gelir.
Kezalik : bir çocuğu babasından, dedesinden, vasisinden başkası ivaz sız olarak istihdam edemez. Binaenaleyh bunlardan başka bir kimse bir ço
cuğa velisinin veya vasisinin veya hâkimin izni olmaksızın bir müddet istihdam etse bu çocuk reşîden baliğ olunca hizmetinin ecri mislini o
kimseden alabilir. Ve kendisi baliğ olmadan velisinin veya vasisinin de bu ecri misli o kimseden çocuk için almaya selâhiyeti vardır. Bu çocuk
vefat etse ve erenleri dahi o müddetin ecri mislini o kimseden alabilirler. Bu istihdam edilen çocuğun nafakasile kisvesine o kimsenin yapmış
olduğu sarfiyat, ecn misline mahsup edilir. Ecri mislinden noksan ise mütebakisi ahrur, değilse başka bir gey alınamaz.
206 - : Bir kimse, hür veya mükâteb olan oğlunu bir ücret mukabilinde bir muayyen hizmet için meselâ ; koyunlarını otlatmak için veya hanesinde
hizmette bulunmak için isticar edebilir. Bu caizdir. Kendi küçük çocuğunu veya bu çocuğunun bir mahnı kendisi için isticar edebileceği gibi
kendisini de veya bir mahnı da çocuğuna icar edebilir. Hüıdiyye.
207 - : Hâkim: yetim için hizmet edecek şahsı ecri mislile isticar edebilir. Bundan ziyade   iaticar ederse ziyade lâzım gelmez. Eğer müteammid-en
ziyade ücret tesmiye ederse bu ziyade hâkimin kendi malından verilmek lâzım gelir.
Kezalik: hâkim, bir yetimin malım ecri mislinden noksan kiraya veremez. Verirlerse menfaati istifa eden müstecir üzerine baliğan mabelağ ecri
misli lâzım gelir. Hindiyye.
208 - : Bir kimsenin kendi anasını veya babasını veya ced veya cedde-sini, velevki rakik veya gayri müslim olsunlar, isticar etmesi, übüvvet, ve
bücüvvet hukukunu ihlâl edeceği cihetle caiz değildir.    Maamafih bunlar, gösterilen hizmeti İfa etmiş, olunca muayyen ücrette tamamen müstahık
olurlar. Muhiti Serahsi.
209 - : Kardeşler vesair akriba arasında hizmet için isticar caizdir. Ancak fukahadan bazı zevata göre bir kimsenin hizmeti İçin amcasını veya
büyük kardeşini isticar etmesi caiz değildir. Muhit. Çünkü bunlar, baba mesa-besindendirler. Onlara bu hizmeti gördürmek, hürmete münafidir.
210 - : Bir kimse, kendi hür zevcesini kendisine hizmet etmek, meselâ: kendisinin yemeğini ekmeğini pişirmek veya ondan olan çoğunu emzirmek
için bir ücret mukabilinde isticar etmesi, imamı Azama göre caia; değildir. Çünkü kadın, bu hizmetleri yapmaya diyanetten mecburdur. Fakat
hayvanlarım otlatmak gibi hizmetler için isticar etse caiz olur. Çünkü bu hizmetleri zevcesine gördürmeğe hakkı yoktu.
211 - : Bir kadın, kocasını kendisine hizmet için veya koyunlarını ot Utmak İçin isticar etse caiz olur. Fakat kocası, dilerse bu icareyi fesh ederek hi
«netten imtina' edebilir. Vakıa erkeğin menafti nefsine ait olduğundan bunu zevcesine bir bedel mukabilinde temlik etmesi caiz ise de ona kargı bu
hizmet, nefsini tezlil edebileceğinden bu, bir zarardır. Artık bundan dolayı feshe hakkı vardır. Hattâ Ebu Isma Saad Ibn-i Muazi    Mervezinin
imamı Azamdan naklettiği bir kavle göre bu icare, esasen batıldır. Muhit.
212 - : Bir kadın, kendi nefsini ayb görülecek bir iş için icareye vermiş olsa ailesi, onu icareden çıkarabilirler. Hindiyye.
213 - : Bir çocuk için bir ücret mukabilinde süt ana tutulması caizdir Süt anaya elbise yaptırılması, yemek verilmesi şart koşulsa da icare fâsid
olmaz. Elbisenin nasıl olacağı beyan edilmemiş olduğu takdirde orta derecede lâzım gelir.  Süt analar hakkında çocukları sıyanet maksadile fazla
iyilikte bulunmak, onların hatırlarını tatyibe çalışmak mutad olduğundan bunun bu ücretteki cehaleti nizaa badi olmaz. Bu cihetle böyle bir isticar,



is-tihsanen caiz görülmüştür.
Bu mesele, imamı Azama göredir. Imameyn© göre böyle elbise yapmak mukabilinde süt ana isticarı, ücretin cehaletinden dolayı caiz değildir.
Süt ana, çocuğa hayvan sütü veremez. Kendisi emzirmeyip de hayvan südü verecek olursa ücrete müstahık olmaz. Vt; çocuğu kendi hanesinde em-
zirir. Meğerki çocuğun ailesi hanesinde emzirilmesi meşrut veya maruf bulunsun.
214 - : Sut ana, çocuğa meşakkatsiz bir halde süt vermeğe muktedir olamıyacak derecede hasta olsa veya çocuğun     velileri tarafından eziyet görür
olsa icareyi fesh edebilir.
Kezalik : bir süt ana, çocuğa süt veermiyecek halde hasta veya gebe olsa veya çocuk onun memesini almayıp onu istifrağ eylese veya süt ananın
hisseti, hamakatı, sirkati veya ifetten mahrumiyeti zahir olsa müsterzı', bu icareyi fesh edebilir. Çünkü bu hallerde icareden matlub olan menfaat,
fevt olmuş, mazarrat tahakkuk etmiş olur.
Bir de süt .ana, kocasının izni olmaksızın bu vazifeyi deruhte etmiş olunca kocası, bu husustaki icareyi fesh edebilir. Zira bu, kendi hukukuna
dokunur. Şu kadar var ki, aralarında zevciyet, zahir olmalı, bunların ikrar-arından.başka bir veçhile malûm bulunmamalıdır.
215 - :  Süt ana;  çocuğun südünü ıslâha çalışır,  taa'mım pişirir,  sü-dünü bozup çocuğa muzır olacak şeyleri yemekten çekinir, çocuğun bevl ve
necasetinden  dolayı  kirlenen  rubasını  ve  çocuğu  yıkar,  çocuğa  sürülecek yağı ıslâha gayret eder. Fakat çocuğun kirden dolayı elbisesini
yıkamakla mükellef bulunmaz.
216 - : Bir süt ana, başka bir çocuğu da alıp emziremez. Şayed ahi *Ja evvelki çocuk ile beraber emzirir, buda o çocuğa muzır bulunursa on;ı
 fenalık etmiş, günaha girmiş olur.  Maamafih her iki çocuktan dolayı da muayyen ücretleri tamamen  alabilir.  Bunların bir  miktarını  tasadduk
etmesi lâzım gelmez.
217 - : Bir süt ana, çocuğu kendi hadimesine vererek ona emzirtirse do istihsanen ücretin tamamını yine alabilir. Fakat başkasına emzirtmesi
meşrut ise kendigi sahih olan kavle göre ücrete müstahık olmaz. Evceh görülen ise ücrete yine müstahık olmasıdır.
218 - : Bir kimse, kendi zevcesini ondan doğmuş olan çocuğunu emzirmek için o çocuğun malile isticar etse caiz olur. Fakat kendi malile isticar
ederse imamı Âzâma göre caiz olmaz.
219 - ; Bir kimse, çocuğunu emzirmek için kendi validesini veya kızını veya kız kardeşini veya sair zatı .renim mahremini isticar etse caiz olur.
220 - : Bir müslimenin bir gayri müslim çocuğunu veya bir gayri müs-limenin bir müsliman çocuğunu emzirmek için isticar edilmesinde bir be'İs
yoktur.  Gayri müslimenin itikadındaki noksan, sütünden matlup olan menfaat ihlâl etmez. Hindiyye. Muhit.
221 - : Aile sahibi olan bir erkeğin, aile arasında hizmet etmek üzere hür veya rakik olan bir kadını isticar etmesi caizdir. Fakat böyle namahrem bir
kadınla kendisinin halvette bulunması, kerihtir.  Çünkü ecnebiyye ile halvet, menhiyyün anlıdır.
ücretle tutulmuş olan hizmetçilere müstecirleri veya hariçten başkaları tarafından hediye ve bahşiş olarak verilen şeyler, bu ücrete mahsub
edilemez.
222 - : Bir karyenin menafii için ileri gelenleri ve ahalisinin ekserisi tarafından yapılan bir isticar, caizdir. Velevki mütebaki ahalisi razi olmasınlar.
Nitekim çarşı reisi veya ekser ahalisi, çarşıyı bekletmek üzere mutad veçhile bir bekçi isticar ettikte diğerleri razı olmasalar da icaer caiz ve ücret
hepsi üzerine lâzım olur. Bezzaziyye. Çünkü âdet, muhakkemdir.
223 - : Bir karye ahalisi, muayyen bir müddet için bir akd ile bir muallim veya imam veya müezzin isticar edip onlar da muayyen müddette
deruhte ettikleri hizmetleri ifa etseler, veya bu hizmetler için müheyya bulunsalar muayyen ücretlerini o kariye ahalisinden alırlar. Müddet tayin
edil- , memiş ise icare, fâsid olacağından o hizmetler ifa edilince ecri misilleri lâzım gelir.
224 - : Bir ecir, binnefs amelde bulunmak, yani: yapılacak şeyi bizzat kendisi yapmak üzere isticar edilmiş olunca kendi yerinde başkasını
kullanamaz. Çünkü ameller, sanı'ların ihtilâfile muhtelif olur.
Meselâ : bir terzi, bir paltoyu şu kadar kuruşa bizzat dikmek üzere pazarlık ederek kabul etse bunu başkasına diktiremez. Diktirdiği takdirde mal
sahibinden ücret alamaz. Ve palto telef olduğu takdirde, başkasına vermek suretile ohn taaddisinden dolayı kıymetini zamin olur.
Fakat mutlak olarak, yani: paltoyu bizzat kendisi dikmekle takyid etmeksizin mukavelede bulunmuş olsa kendi yerinde eminini, meselâ kalfasını
kullanabilir. Çünkü bu takdirde makudun aleyh, muayyen şahsın ameli değildir, ecir üzerine lâzım olan, muayyen ameli vücuda getirmektir. Şu
kadar var ki, terzinin istihdam ettiği şahıs, kendi emini olmayıp başka birisi bulunurda kumaş onun elinde telef olursa terzi üzerine zaman lâzım
gelir.
225 - : Müstecirin ecire «Bu işi yap» demesi ıtlaktır.
Meselâ: Bir kimse, terziye «Bizzat yahut kendin dik» diye takyit etmeksizin «Şu kadar kuruşa bu paltoyu dik» deyip de mukavelede bulunsa terzi,
o paltoyu kalfasına veya isticar ettiği diğer bir terziye diktirebilir ve ecri müsemmaya müstahık olur. Bu surette palto, taaddî ve taksir
bulunmaksızın kalfa veya diğer terzi yanında telef olsa zaman lâzım gelmez.
226 - : Amel üzerine yapılan bir icarede amelin tevabiinden, yani: o amelin tevakkuf ettiği şeylerden olup da ecir üzerine şart kılınmayan her hangi
bir şeyde beldenin örf ve âdetine itibar olunur, ipliğin terziden, kira hayvanına ait semerin mükâriden olmasının âdet olması gibi.
Fakat akitler, bu örfün hilâfına bir pazarlıkda bulunurlarsa, meselâ: elbise ipliğinin müstecirden olması üzerine icare yapılırsa buna riayet lâzım
gelir.
227 - : Ecir olan hammal için naklettiği yükü tayin edilen haneye ithal etmek lâzımdır. Fakat yükü mahline koyması, meselâ: hanenin üst katına
çıkarması ve zahire ise ambara dökmesi kendisine lâzım gelmez. Meğer ki akd zamanında şart edilmiş olsun veya bu hususta bir örf bulunsun.
228 - :  Ecire yemek vermek meşrut veya örf muktezası     olmayınca müstecire lâzım gelmez. Hane içinde çalınacak hizmetçilere ve * köylerdeki
tarlalarda çalıştırılacak işçilere yemek vermek, bir çok yerlerde -mutaddır. örfen maruf olan şey ise meşrut gibidir.
229 - : Dellâl, eciri müşterek mesabesindedir. Binaenaleyh satmak üze-re aldığı malı gezdirip de satamasa ücrete müstahık olmaz. Ondan sonra
sahibi satsa veya başka bir de İlâ la sattırsa birinci dellâl, ücreti dellâliyye namına bir şey isteyemez. Bu ücret ikinci dellâla verilir.
Fakat bir kimse, alım satım için bir şahsı malûm bir bir müddet için muayyen bir ücretle isticar etse alım satım yapılmış olsa da olmasa da o şahıs
ücrete müstahık olur. Fakat müddet beyan edilmiş olmazsa böyle bir isticar, caiz olmaz.
230 - : Dellâl, bir malı tayin edilen bedelden ziyadeye satsa bu ziyade mal sahibine ait olur. Dellâliye tayin edilmemiş ise dellâla ecri misli verilir.
Şayet «Bu malı §u kadar kuruştan ziyade her kaça satarsan o ziyadenin şu miktarı senin olsun» denilmiş olsa, ücretin mechuliyetine mebni icare Jjâ-



sid olur. O maU satınca dellâla ecri misli verilir.
231 - : Bir kimse, delıâla, «Şu malı şu kadar kuruştan ziyadeye satarsan ziyadesi aramızda müşterek olsun» demiş olsa icare,  ücretin mechuli-
yetine binaen fâsid olur. Binaenaleyh dell&l, o malı o kadar kuruşa veya ondan noksana satarsa ücret alamaz. Ondan ziyadeye satarsa bu ziyadenin
yansından fazla olmamak üzere ecri ^ misle müsthık olur. Çünkü o ziydenin yarısına razı olmuştur. Hindiyye.
232 - : Eciri müşterekin ifa ile müstecirine teslim ettiği amel, eciriri sun'ı olmaksızın bozulsa ücretine halel gelmez.
Meselâ: bir dellâl, malı satıp dellâliyyesini aldıktan sonra bir mustahık çıkıp o malı alsa veya o malı, bir aybından dolayı sahibine red edilse veya
müşteri ile mal sahibi satış muamelesini bozsalar bu dellâliyye geri alınamaz. Çünkü dellâl, vazifesini yapmıştır. Şu kadar var ki, satış
muamelesinin esasen mün'akit olmadığı bilâhare anlaşılsa, meselâ: satılan şeyin bir vakıf mal olduğu tebeyyün etse dellâliyye istirdat olunur.
233 - : Bir ecir, mukavele ile deruhte ettiği şeyin ancak bir miktarını ifa etmiş olsa o nisbette ücret almaya mustahık olur.
Meselâ: bir kimse tarafından şu kadar kuruşa isticar edilen orakçılar, tarladaki ekinlerin bir miktarını biçtikleri halde dolu yağmayla veya başka bir
âfet zuhurile mütebakisi telef olsa muayyen ücretten biçtikleri ekinin hissesine isabet eden miktara mustahık olurlar,  mütebakisini alamazlar.
Kezalik: bir mükâri, bir yükü şu kadar kuruş ücretle falan yere nakl etmekte iken yol esnasında o yük kesiciler tarafından gasb edilse mükân, o
Ücretten naklettiği mesafenin hissesine isabet eden miktarı alabilir, ücretin tamamına mustahık olmaz.
Kezalik: bir sene müddetle ve su kadar ücretle hizmet etmek üzere isticar edilen bir hizmetçi, beş altı ay hizmet ettikten sonra kaçıp da sene
nihayetinde zuhur etse ancak o beş altı aya ait ücrete mustahık olur.
234 - : Bir kimse, bir şahsa hitaben tŞu meydanda bulunan bir yığın şey'i bugün falan yere nakletmek üzere seni isticar ettim» deyip o §ahıs da
kabul etse de d yığın öyle bir günde nakledilecek şeylerden bulunmasa icare, amel üzerine değil, gün üzerine aktediîmiş olur. Binaenaleyh ecir olan
o şahıs, nefsini teslimden dolayı o günün nihayetinde muayyen ücrete mustahık olur. Hindiyye.
235 - : Bir kimse tboya yapmak veya ekmek pişirmek gibi bir işi şu kadar ücret mukabilinde falan gün geceye kadar yapmak, üzere bu şahıs ile
mukavele bulunsa bu icare, imam Azama göre fâsid olur. îmameyne göre ise istihsanen caiz olup icare, gün üzerine değil, iş üzerine aktediîmiş
sayılır. Binaenaleyh o şahıs, bu işten o günün yarısında fariğ olsa ücretin ta-.Tiamına mustahık olur. O gün fariğ olamazsa ertesi gün ikmal etmesi
lâzım gelir. Hindiyye.
236 - : Bir muayyen buğdayı ununun şu miktarı mukabilinde öğütmek için bir insanı isticar caiz değildir. Çünkü bu un, henüz teayyün etmiş de‐
ğildir. Zimmette sabit olacak bir gey de değildir. Nitekim bir kimsenin kendi buğdayım öğütmek ve unundan sahibine şu kadar ölçek un vermek
üzere bir hayvanı isticar etmesi de caiz değildir. Buna «Kafİzi TahKtn» meselesi
denir.
Fakat muayyen bir buğdayı alelıtlak şu kadar halis un mukabilinde öğütmek içim bir insanı isticar caizdir. Bu halde o kadar un, bu buğdayın
unundan da verilebilir. Çünkü ücret olan un, muayyen bir buğdaya muzaf olmayınca zimmette sabit olur. Ücretin ise hariçte mevcut, muayyen bir
gey olması caiz olduğu gibi böyle zimmette sabit bir deyn olması da caiz dir. Artık bu ücret böyle zimmette sabit bir borç olunca müstecir, dilerse
bunu o buğdayın unundan da tesviye edebilir. Hindiyye.
237 - : Bir yükü ondan bir hisse vermek üzere hama! ile bir mahalle naklettirmek ve bir ağacın meyvelerini ondan bir miktarını vermek üzere
toplatmak bîr icareİ faside kabilindendir.   Binaenaleyh bunlar yapılırsa eci-re itisı deruhte edilen şeylerden ziyade olmamak üzere ecri misi
verilmesi lâzım gelir. Hindiyye.
238 - : Bir kimse, bir müddet için bir amelde bulunmak üzere şu kadar ücretle isticar'ettiği bir şahsa o müddet içinde başka muayyen bir is
gördürse, meselâ bir mektubu falan kasabaya götürdüğü takdirde kendisine şu kadar kuruş vereceğini    söylemekle o gahıs da o mektubu o
kasabaya götürse bunu götürüp geri gelinceye kadar evvelki icare fesh edilmiş gibi olur. Binaenaleyh bu gidip gelme müddetine isabet eden miktar,
ücretten sakıt olur, avdet edince evvelki icare yine devam etmeğe başlar. Hindiyye. Bahrİraık. Dürrümuhtar. Mecelle. Dürerülhükkâm.
«(Malikilere göre de bir takım hizmetleri gördürmek, talimde, İcrayı sanatta bulunmak için insanları isticar caizdir. Meselâ: bir libası şu kadar
ücretle dikmek üzere bir terzi isticar edilebilir. Fakat bir terzi ile bu libası meselâ bir günde dikerse onlira, İki günde dikerse sekiz lira ücret
verilmek üzere mukavelede bulunmak caiz değildir. Çünkü bu haldeterzi, nefsini bilmediği bir şey ile kiraya vermiş olur. Maamafih terzi, o libası
ister bir günde ister iki günde dikince ücrete mustahık oiur.
Birde bir iş için muayyen bir ücretle ve mutlak surette icare akd edildikten sonra müstecir, ecire hitaben «bu işi acele yapar, meselâ bugün ya pıp
yetiştirirsen ücretini şu kadar arttıracağım* dese bakılır; Eğer ecir, o İŞİ o gün içinde yapabileceğine yakınen kani1 ise bu ziyade caiz olur. Fakat
yapıp yaparnıyacağını böylece bilmezse mekruh olur.
Bir kimse, bir ağacı dökülecek meyvelerinin meselâ altıda biri mukabilinde silkmek üzere bir şahsı isticar etse sahih olmaz. Çünkü ağaçlar bu
hususta muhteliftir, meyvelerinin sükilmekle çok dökülüp dökülmiyeceği meçhuldür.
Kezalik; bir şahsı zeytin denelerini çıkacak yağının bir miktarı mukabilinde sıkmak üzere isticar Ua buhih değildir. Çünkü sıkmakla çıkacak yağın
miktarı ve derecei nefasetile rikkati meçhuldür.
Kezalik: bir ücret mukabilinde süt ana isticarı da caizdir. Süt emecek çocuğun tayin edilmesi şarttır. Çocuğun hazır ise görülmesi, gaib ise yaşının
zikredilmesi lâyıktır. Süt ana, akidden evvel çocuğun süt emme kuvvetini tecrübede bulunmalıdır, bu güzeldir.
Bir kadm iki çocuğa süt vernik için isticaredüse bu çocuklardan birinin vefatı takdirinde icare fesh olunur. Süt aı un hamli bilâhara zuhur edince de
icare fesh edilir. Süt ana, icare fesh edilince süt verdiği müddete göre ücrete müstah»k olur. Şayed çocuğun babası, ücretin tamamını evvelce
vermiş, süt ana da ounu yemiş ise artık bunu istirdat edemez. Çünkü böyle peşin vermekle teberruda bulunmuş sayılır.
(Şafiîlere göre muhtelif işlerden dolayı insanları isticar sahihtir. Ezcümle çocukları İrza' için süt ana tutmak caizdir. Bu halde verilecek şüdün
müddetini, ücretin miktarım, çocuğun kim olduğunu, ve nerede jüt verileceğini tâyin şarttır.                                         .
Süt anaya, kocasının mukareneti, çocuğa muzır ise kadın bundan men olunur, muzır değilse men olunmaz.
Süt ananın sütünü artıracak şeyleri, yapması, çocuğa zarar verecek şeylerden kaçınması lâzımdır.
(Hanbelîler göre de insanlar arasında icra ve isticar muamelesi caizdir. Ezcümle bir kaduu kocasının izriile süt ana olmak üzere isticar sahihtir.
Hattâ bir çocuğun validesini de o çocuğa süt vermek üzere muayyen bir ücretle isticar caizdir.
Reza' için, icarenin sıhhati için şu şartlar vardır. Çocuk görülmelidir. Mücerred vasfını beyan kâfi değildir. Çünkü reza' çocuğun büyüklüğü, kü



çüklüğü, süde düşkün olup .olmaması itibarile ihtilâf eder.
Kezalik: reza'ın müddeti, mekânı tayin edilmelidir. Çünkü reza' ancak zaman ile takdir edilir. Ve suhulet ve suubetinin derecesi mekânına göre
anlaşılır.
Müslimenin, kitabînin çocuğunu emzirmesi caizdir. Mecusîninve senî'in çocuğunu emzirmesinde hilaf vardır. Elmuğnii. Elmezanibülarbaa1.)
(Zahirlere göre de bazı şeyleri gördürmek için insanları isticar caizdir. Meselâ: Veliyyülemrin nâs arasında hükmedecek kimseyi aylıkla isticarı
caizdir. Kezalik : şahitleri celb ve hâkimin huzuruna sevk için veya hakları taleb için veya ihzarı icab eden kimseyi alıp gelmek için bir şahıs isticar
caizdir. Çünkü bunlar, hep mahdud işlerdir. Bunların hepsi de muvacere hususundaki emri nebevi tahtine dahildir.
Kezalik: mahdut günlerde hastanın hizmetinde bulunmak için tabib isticarı caizdir. Zira bu da mahdut bir ameldir. Hastanın iyi olması üzerine
tabibe meşrut bulunmaksızın verilecek şey, helâldir. Çünkü bir kimsenin kendisine istemeksizin verilen şeyi alması hususunda bir emri nebevî
yiu*dır.
Fakat bir tabibi hastayı iyi etmek §artile isticar, caiz değildir. Çünkü hastayı iyi etmek, ancak Allah Taalânm yedi kudretindedir. Başkasının asla
elinde değildir. Tabib ise mualicdir, hastalığa mukabelede bulunacak bir §ey ile tabiatı takviye edicidir. Yoksa hastalığın kuvvetindeki kemmiyeti,
devanın kuvvetindeki kemmiyetten tefrika vâkıf değildir.
Kezalik : bir libası onun muayyen veya müs/a bir cüz'i mukabilinde dikmek için terzi isticarı da caizdir.
Kezalik : Zeytin danelerinin onun muayyen bir miktarı mukabilinde sıkma için bir kimseyi isticar da caizdir.
Kezalik : koyunları onları muayyen bir miktarı mukabilinde otlatmak için çoban isticarı da caizdir. Fakat koyunları onların doğacak kuzuları
mukabilinde otlatmak için bir gahsı çoban tutmak caiz değildir. Çünkü henüz mahlûk olmayan bir şey mukabilinde icare caiz olamaz. Bunda garer
vardır, yani: bunun.akıbeti mesturdur. Muhataralıdır. Bunun vücuda gelip gelmiyece-gİ bilinemez.
Kezalik: sütlü bir kadım; bir çocuğu muayyen bir müddet emzirmek için

isticar caizdir. Bunun burhanı  emri ilâhîsidir. Elmuhallâ). 
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Mucir  İle Müstecir Arasındaki  İhtilaflar  :
 
298 - : İcare aktedilip edilmediğinde ihtilâf olunsa söz, maalyemin icareyi inkâr edenindir. Bu halde münkire «Senin ile şu davacı arasında falan
maldan tam ve lazım bir ic.are halâ baki ve o icareden dolayı şu davacının sende hakkı mevcut olmadığına» diye hasıla yemin verilir.
299 - : Bir kimse, bir şahsın hanesinde bir müddet sakin olduktun sonra orada ücretle sakin olduğunu o şahsın iddiasına karşı inkâr eylese, söz, bu
ücreti inkâr edenindir. Beyyine ise diğer tarafa teveccüh eder.
300 - : Ücretin miktarında ihtilâf olunsa, meselâ: mucir, iki bin müs-tecir ise bin kuruş olduğunu iddia etse mucirin beyyinesi tercih olunur, iki
tarafın beyyinesi bulunmazsa söz, müstecirindir. Fakat menfaatte ihtilâf edip meselâ mucir, bir seneliğine icar ettiğini* müstecir de iki seneliğine
icar eylediğini iddia eylese müstecirin beyyinesi müreccah olur. Çünkü ziyadeyi müsbittir.
301 - : Terzi ile müstecir, ihtilâf edip müstecir meselâ: «Verdiğim kumaşın palto dikilmesini emretmiştim.» terzi de «Setre    dikilmesini
emretmiştin.» diye iddiada bulunsalar söz, maalyemin    müstecirin olur.  Yemin edince muhayyerdir, dilerse o kumaşın dikilmemiş olarak
kıymetini tazmin ettirir, ücretini 'vermez, Dilerse kumaşı o suretle kabul ederek ecri müsem-mayı tecavüz etmemek üzere ecri misli verir.
302 - : Müstecir,1 boyacı ile ihtilâf edip meselâ: «Ben bu bezi yeşil boya demiştim» boyacı da «sarı boya demiştin» diye iddiada bulunsalar söz,
maalyemin müstecirin olur. Yemin edince muhayyerdir. Dilerse o bezin beyaz halindeki kıymetini boyacıya tazmin ettirir. Dilerse kabul ederek
sarı boyanın o beze artırdığı kıymetini boyacıya verir. Boyacıya başka bir ücret lâzım gelmez. Fakat boyacı, o bezi yeşil boyadığı halde fena boya
ile boyamış olsa, bakılır: Bu boyanın fenalığı ehli hibre arasında fahiş sayılırsa boyacı, bezin beyaz halindeki kıymetini zamin olur. Ve eğer fahiş
sayılmazsa bir şey zamin olmayıp ecri müsemmayı alır.
303 - : Çoban ile hayvanların sahibi arasında ihtilâf tahaddüs edip çoban, hayvanların iddia edilen adetten noksan olduğunu ifade etse, söz, eo-
banın, beyyine de ziyadeyi iddia edenindir.
304 - : Hammal, ücretini almadığını, yük sahibi ise verdiğini iddia etse söz, hamalın olur.
305 - : Çamaşırcı ile çamaşır sahibi çamaşırda ihtilâf edip kumaş sahibi «Bu getirdiğin çamaşır, benim değildir,» diğeri de «senin dir» dişe söz,
yeminle çamaşırcının olur.
Kezalik: Terziye verilen kumaşta, meselâ: elbisenin astarında ihtilâf olunup müstecir, «Bu kumaş benim değildir» terzi de, «Senindir» diye iddiada
bulunsa söz, maalyemin terzinin olur.
306 - : Bir şey isticar edildikten sonra henüz tasarruf vuku bulmadan ücretin miktarında mucir ile müstecir ihtilâf ederek meselâ: müstecir «ücret
bin kuruştur» mucir de «bin beş" yüz kuruştur* diye iddiada bulunsalar hangisi beyyine ikame ederse kabul olunur. îkisi birden, beyyine ikame
ederse mucirin beyyinesile hükmolunur. îkisi de dâvasını ispattan âciz olursa tahlif olunurlar, müstecirin tahlifile başlanılır. Her hangisi niikül
ederse nükülile Uzam olunur, ikisi de yemin ederse hâkim, icareyi fesh eder.
Müddette' veya mesafede ihtilâf ettikleri halde dahi hüküm böyledir. Şu kadar var ki, ikisi de beyyine ikame ederse müstecirin beyyinsile
hükmolunur. Tehalüf suretinde ise ibtida mucire yemin tevcih edilir.
307 - :  İcare müddeti esnasında mucir ile müstecir, ücretin miktarında ihtilâf edip aralarında tehalüf icra edildiği takdirde baki müddet hakkında
icare feshedilir. Geçen müddetin hissesinde söz, müstecirin olur. Fakat icare müddetinin inkızasmdan sonra yukarıdaki veçhile ihtilâf vukubul-sa
tehalüf carî olmaz. Söz, maalyemin müstecirin olur.
308 - : Mucir ile müstecir, mecurun mÜBtecır   tarafından tamir edilip edilmediğinde ihtilâf etseler-söz, maalyemip .tamiri inkâr eden mucirindir.
Beyyine ise müstecire lâzım gelir.
309 - :  Mucir ile müstecir, tamire müstecirin sarfetmiş olduğu paranın miktarında ihtilâf edince yapılan tamirat, sanat ehline gösterilir,
keşfettirilir. Sanat erbabının bilittifak takdir ettikleri miktar, mucir ile müs-tecirden hangisinin kavline tevafuk ederse söz, maalyemin onun olur.
Diğeri kendi iddiasını beyyine ile ispat etmek lâzım gelir. Ehli sanat da ihtilâf edip bir kısmanın takdir ettiği miktar mucirin, diğer bir kısmının
takdir edildiği miktar da müstecirin iddiasına tevafuk etse müstecir, ziyade iddiasını beyyine ile ispata  muhtaç olur.  Söz  maalyemin ziyadeyi 
İnkâr eden mucirindir.
310 - :  Bir. kimsenin elinde bulunan bir haneyi iki şahıstan her biri kendi mülkü olmak üzere şehrî şu kadar kuruşa o kimseye icar ettiğini o
kimsenin inkârına mukarin iddia,  ikisi de beyyine ikame etse  aralarında müşterek olmak üzere hükmolunur.
311 - : Ecir i'e müstecir, amelin ifasında, meselâ çobanın hayvanları otlatıp otlatmadığında ihtilâf etseler söz, maalyemin müstecirin, beyyine ise
eçirin olıy. Çünkü müstecir ameli münkirdir.
312 - :  Mucir ile müstecir, menfaatin nev'inde    ihtilâf edip, meselâ müstecir «Ben bu dükkânı demircilik için isticar ettim.», mucir de «Hayır
marangozluk için icar ettim» diye iddiada bulunsalar söz, maalyemin mûcirin, beyyine de müstecirin olur. Çünkü onun beyyînesi, ziyadeyi
müsbittir.
313 - : Müsteçir ile mucir, menfaatin istifasına bir maniin uruzunda ihtilâf edip, meselâ, müstecir; «mecura gasb arız olduğunu» veya «mecur yere
ait suyun kesildiğini» iddia ettiği halde mucir inkâr eylese iddia zamanı tahkim kılınır. Bu iddia husumet zamanında o araza mevcut ise söz, betate
yemin ile müstecirindir. Me\cut değilse söz, ademi ilme yemin ile mucirindir. Fakat maniin hudusunda ittifak edip devamı miktarında ihtilâf etseler
söz, maalyemin müstecirindir. Zira ücretin bir kısmı münkirdir.
314 - :   Mucir jle müstecir,  mecûrun mucire teslim  edilip  edilmemesinde ihtilâf.ederek" meselâ müstecir, «Ben icare müddetinin nihayetinde me-
curu sana teslim ettim.» dediği halde mucir, bu teslimi inkâr ederek «Icare müddetince elinde idi.» diye iddia eylese mucirin beyyinesi tercih olunur,
beyyine ikame etmezlerse söz, maalyemin müstecirindir.
315 - : Mucir ile müstecir hıyarı rü'yette ihtilâf edip mucir icareden evvel mecuru görmüştün,  hıyarı rü'yetin yoktur.» dediği    halde müstecir,
görmemiş olduğunu iddia eylese söz müstecirindir. Çünkü rü'yeti münkirdir.
316 - : Müstecir ile ecir, ıtlak ve takyid hususunda ihtilâf edip meselâ: müstepir «Ben bu elbiseyi bizzat sen dik diye takyid etmiştim» ecir olan
terzi de «Hayır öyle takydi etmeksizin bu elbiseyi dik diye ıtlakda bulunmuştun», dişe söz, "terzinin olur. Çünkü şartı ve zamanı münkirdir.
Beyyine ise müstecirindir.



317 - :  Müstecir, «Kendisine toslim edilen anahtar üe mecurun kapısını açamadığı cihetle tesellüm tahakkuk etmediğini iddia, mucir de hilafını
dermeyan etse hali hezır, hakem kıîınır. Eğer o nahtar, mecurun kilidine uyarsa söz, mucirin, uymazsa müstoeirin olur.     Anahtarın o verilen
anahtar olup olmadığında ihtilâf edilip, mucir, onun kendi vermiş olduğu anahtar olmadığını iddia etse mucirin beyyinesi tercih jolunur.
318 - ;  iki kimseden her biri, bir şahıstan «Şu- akarı sen bana icar etmiştin» diye dâva, o şahıs da bunlardan yalnız birisine icar etmiş olduğunu ikrar
ile diğorine icar ettiğini inkâr eylese bu inkârından dolayı kendisine yemin teveccüh etmez. Belki ikrar ettiği icar sabit olur.
319 - : Süt ana ile çocuğun ailesi arasında ihtilâf zuhur edip müstecir, çocuğu koyun südile veya taam ile beslemiş olduğunu iddia, süt ana iso kendi
südile beslemiş olduğunu dermeyan etse, söz, maalyemin sütannenin olur. Fakat çocuğun ailesi, kendi iddialarına beyyino ikame ederek şahitler,
kayun südile veya taam ile beslemiş olduğuna şehadet ederlerse süt ana, ücrete müstehık olamaz. Hor iki taraf da beyyine ikame edecek olsa süt
anar. in beyyinesi tercih olunur. Çünkü bu beyyine kendisini isticar edenin zimmetinde ücretin borç olduğunu ve meşrut amelin ifa edildiğini ispat

öder, iki beyyineden ise müsbit olan tereccüh eder (MebsuC Bedayi, Dürri-muhtar, Hindiyye, Mecelle, Dürerül Hûkkâm.) 
[1]

 
 KİTABIN SONU

ON  SEKİZİNCİ  KİTAP
KEFALETE AİT OLUP BİR MUKADDİME İLE İKİ: BÖLÜME AYRILMIŞTIR

(MUKADDİME) KEFALETE DAİR ISTILAHLAR  :
 
1 - (Kefalet)  : Lug^.tu iam ve ilâve manasınadır. Istılahta:  «Bir şeyi;* mutalebesî hakkında zimmeti zimm&te zam etmektir.  Yani bir  malın veya
bir nefsin mutalebesi - istenmesi hususunda kendi zatını başkasının zatına ilâve ederek o başkasının    hakkında lâzım gelen mutalebe    hakkını
kendisi de iltizam ve taahhüt etmektir.
Kefalete, zeamet, kabale, hemale, zaman da denir, Garamet de edası, lâzım olan şey ve böyle bir şeyi eda mçnasınadır, kefalet yerinde de kullanılır.
2 - (Kefalet binnefs)  : Bir kimsenin şahsını mahkemeye veya muayyen sair bir yere ihzar ye teslimi iltizam etmektir. Buna «Kefalet büvech» de
denir.
3 - (Kefalet bittaleb)   :  Borçluyu teftişe ve onun şahsına,  bulunduğu yere delâlet etmeğe kefil olmaktır ki,    medyunu    ihzar hususunda kefalet
büvech ile müşterektir. Şu, kadar var ki, kefalet bilvech, yalnız medyunlar hakkında câridir, kefalet bittaleb ise yalnız mala, medyunlara muhtes
değildir. Kısas, hudut gibi bedenî haklardan dolayı da caizdir.
4 - (Kefalet bitteslim)   : Ayan kabilinden olan bir malın yalnız teslimine kefil olmaktır ki o ayn baki oldukça kefil onu teslime mecbur oku1, teJef
olduğu takdirde.ise kefil, mutalebeden kurtulur.
5 - (Kefalet bil'mal)  : Hariçte mevcut veya zimmette sabit bir malın edasına kefil olmaktır. Bu cihetle mala kefalet, «Kefalet bil'ayn» ile «Kefalet
biddeyin» kısımlarına ayrılır.
Deyin = borç, zimmette sabit bir vasıf ise de kabz edildikten sonra kendisinden istifade olunacak bir ayn olacağı cihetle o da bu kibar ile mal
sayılmıştır.
6 - (Kefalet bidderek) : Satılan şey bilistihkak müşterinin elinden zabt olunduğu takdirde müşterinin vermiş olduğu semeni kendisine eda ve tes lime
veya fatan kimsenin şahsım müşteriye- teslime kefil olmaktır. Demekki kefalet bidderek, kefalet bil'mal ile kefalet binnefs    kısımlarına
ayrılmıştır.
Derek ve derk lâfızları İse lûgatta bir kimsenin ardından yetişmek, ona lâhik olmak manasınadır.
7 - (Kefaleti mutlaka) : Tecil, tacir ve taksit şartı zikredilmeksizin yapılan kefalettir. Buna «Kefaleti mürsele» do denir, «Ben filânın borcuna
kefilim» denilmesi gibi.
8 - (Kefaleti mukayyede) : Bir şeyin muta lebes inde bir kayıt ile mukayyet olarak kefil olmaktır. «Filân kimse borcunu vermeden vefat ettiği
takdirde o borca ben zaminim» denilmesi gibi.
9 - (Kefaleti muallâka)  : Meşru mülayim, yani: Kefalete elverişli bir şarta talik edilmiş olan, kefalettir.  «Filân kimse başka yere çıkıp giderse gu
borcuna ben kefilim» denilmesi gibi.
10 - (Kefaleti muzafe) : Müstakbel bir zamandan itibaren muteber olmak üzere yapılan kefalettir. «Ben filânın borcuna gelecek ayın başından
itibaren kefilim» denilmesi gibi.
11 - (Kefaleti münecceze) : Bir şarta muallâk veya bir zamana muzaf olmayan kefalettir. Bir borcun edasına filhal kefil olmak gibi.
12 - (Kefaleti muaccele)   :  Bir şeye kefaletin  akti zamanından itibaren kefil olmaktır. Yahut bir şeye muaccelen eda olunmak üzere kefalette
bulunmaktır.
13 - (Kefaleti müeccele)  : Tecil kaydile mukayyet olarak yapılan kefalettir, «Filânın borcunu filân vakitte ödemek üzere kefil olmak» gibi. Yahut
muayyen bir müddetten sonra muteber olmak üzere yapılan kefalettir. «Filânın borcunu odaya veya nefsini teslime bir aya kadar kefilim»
denilmesi gibi ki, kefalet, bu sözden itibaren bir ay geçtikten sonra başlar. O bir ay içinde kefil, kefaletle mutalebe olunamaz. Çünkü bu müddetin
zikredilmesi, bu mutalebeyi tehir içindir. Hattâ «Ben bir aya kadar kefilim, ondan sonra kefaletten beriyim.» denilse kefalet asla münakit olmaz.
Zira bir aydan evvel, kefalet vücuda gelmiş olmıyacaktır, ondan sonra ise kefaletten beraet dermeyan edilmiştir,
14 - (Kefaleti muvakkate)   : Muayyen bir zaman için vukubulan kefalettir. «Filânın borcunu edaya veya şahsım teslime bugünden şu güne kadar
kefilim» diye yapılan kefalet gibi ki, o günden sonra kefalet gibi ki, o günden sonra kefalet zail olmuş olur.
15 - (Kefaleti müteselsile)   :  Bir haktan dolayı kefil olana diğer bir şahsın, o şahsa da başka bir şahsın kefil olması suretiyle yapılan:kefalettir. işte
Fıkıhta «Müteselsil kefalet» bu suretle vücuda gelir. Nitekim Malikî kitaplardan «Şerh-i ebü'berekât» da buna işaret    olunmuştur. Yoksa ayni
haktan dolayı asilin kefile kefaleti zaid olduğundan  buna  «Kefaleti  müteselsile» denilemez.
16 - (Kefaleti müştereke)   :  Bir hakkın edasına veya bir nefsin teslimine iki veya daha ziyade- kimselerin birlikte kefil olmalarıdır.
17 - (Kefaleti meşrûte)   :  Bir şart ile mukayyet olmak üzere yapılan kefalettir. O gart, mütearef olunca kefalet sahih, şart muteber olur. Müte-aref
olmayınca kefalet sahih olur, fakat* şart muteber olmaz.
Meselâ : Bir kinişe daine hitaben «Ben senin filân şahıstaki alacağına kefilim, şu şart ile ki bu alacağını filân tacirin üzerine havale edeyim.» de yip



dain ile tacir de kabul etse bu kefalet sahih, şart da muteber olur. Bunu dain veya tacir kabul etmeyince de o kimseye bir şey lâzım gelmez.
Fakat cBen alacağına kefilim, şu şart ile ki filân ve filân şahıslar d.a alacağın şu miktarına kefil olsunlar.» dese kefalet sahih olur, bu şart muteber
olmaz. Çünkü bu şartı icra, ilk kefil ile menfûlünlehin yedi iktidarında değildir. Bu cihetle bu şart batıldır, hükümsüzdür. Artık onlar bu kefaletten
imtina etseler de o kimse bu kefaleti iltizam etmiş olur (Hindiyye).
18 - (Zaman)   :  Başkasının üzerindeki vacip bir hakkı iltizam etmek, bir şeyin misilliyattan ise mislini ve kıyemiyattan ise kıymetini vermektir. O
şeye de «Mazmun» denir.                                                          ,
Zaman, kefil olmak manasınadır. Kefile zâmin, zamîn denir ki, zaman ~ kefalet sahibi demektir.
Tazmin de bir kimseyi ilzamla borçlu etmek ve bir şeyi garameten ödemek manasınadır. Tazmini kabul etmeğe de «Tazammün» denilir. Tazam-
mürt bir şeye, şâmil olmak, onu müştemil bulunmak yerinde de kullanılır. îZımın» da bir şeyin içerisi, arası demektir. Nitekim bu mesele, bu
kaidenin zımmmda mündemiştir denilir.
19 - (Kefil)  : Kendi zimmetini başkasının    zimmetine zam eden yani: başkasının üzerine lâzım gelen veya gelmeyen bir mutalebeyi kendisi için
iltizam eyleyen kimsedir. Başkasına ait olup ikrar edilen veya    edilmeyen bir borcun edasını iltizam eden kimse gibi.
Kefile  :  Zâmin, garim, zayîm, kabil sabîr dahi denir.
20 - (Mekfûlünleh)  : Bir malın edasını veya bir şahsın teslimini kefilinden talep ve dâvaya hakkı olan kimsedir ki, kefaletin menfaati kendisine ait
bulunur. Buna talip, mazmunünleh de denir. Dâin gibi.
21 - (Mekfûlun anh) : Borcunun edası veya şahsının teslimi hususunda kefalet yapılmış olan kimsedir. Buna asîl de denir. Medyun gibi.
22 - (Mekfûlünbih)   :  Kefilin edasını veya teslimini iltizam ettiği şeydir. Buna «Mazmun» da denir.  Kefalet binnefsde mekfûlünanh ile mekfû-

lünbih birdir. 
[2]

 
BİRİNCİ    BÖLÜM

KEFALETE MÜTEALLİK UMUMİ HÜKÜMLER İLE MESELELERİ  HAVİDİR
İÇİNDEKİLER : KEFALETİN RÜKNÜ VE MAHİYETİ, KEFALETİN HİKMETİ TEŞRllYESl, KEFALETLERİN NEVİLERİ VE

ŞARTLARI
KEFALETİN RÜKNÜ VE MAHİYETİ  :

 
23 - : Kefaletin rüknü «Kefil oldum, kabul ettim» gibi icap ve kabuldür. Bu İmam Âzam ile îmam Muhammed'e göredir, imam Ebû Yusuf'un ilk
kavli de böyledir. Fakat îmam Ebû Yusuf'un ikinci kavline göre kefalet, yalnız kefilin icabiyle, meselâ:  Şu borca kefilim demosile münakit ve
nafiz olur. Kabule veya mekfûlünlehin veya başkasının teklifine tevakkuf etmez. Fetva da bu veçhiledir. Mecellede bu kabul edilmiştir.
İmam Yusuf dan bir rivayete göre de yalnız kefilin icabile kefalet münakit olursa da nafiz olmaz. Mekfûlünlehin kabulüne mütevakif bulunur,
kabul etmeden vefat ederse kefalet batıl olur.
îmanu Âzam ile İmam Muhammed'e göre kefalet, bir iltizamı matız değildir, bunda temlik mânası da vardır. Temlik ise beyide olduğu gibi icap ve
kabul ile tamam olur. îmam Ebû Yusufa göre iso kefalet, asil hakkındaki bir şeyin imi talebesin i iltizam etmektir. Bunda temlik mânası yoktur. Bu
cihetledir ki bunda mühlet ve şarta talik carîdir. Binaenaleyh bu yalnız icab ile mün'akit olur.  (Bedayi, Nohrifaik, Bahrirâik).
24 - Kefilin icabım, yani: kefaleti deruhte etmesini mekfûlünleh dikerse reddedebilir. Fakat reddetmedikçe kefalet devam    eder, kefil kendisini
kefaletten çıkaramaz.
Mselâ: Bir kimse, bir şahsın gıyabında birinden alacağına kefil olsa da o.şahıs, bu kefalet haberini almadan vefat etse o kimse bu iltizam etmiş
olduğu kefaletle mutalebe ve muahaza olunur.
Bu mesele yukarıda yazıldığı üzere imam Ebû Yusufa göredir. Mecellede de bu kabul edilmiştir.
Fakat bir kefalet mekfûlünanhın emri ve kefil ile mekfûlünlehin icap ve kabuliyle yapılırsa biîittifak mün'akit ve nafiz olup mahzurlardan h ili
bulunur. (Hindiyye, Ankaravî).
25- : Kefilin icap iğin kullanacağı lâfızlar, örf ve âdette bir şeyin edasını veya teslimini taahhüt ve iltizama delâlet eden sözlerdir.
Meselâ: Bir kimse, şu şahsın şu borcuna veya nefsini teslime kefilim veya kefil oldum dese kefalet münakit olur. «Su borcu zaminim, şu borca
zaimim, §u borcun verilmesini İltizam ettim, şu borç benim üzerim© olsun gibi sözler de kefalet sayılır.
26 - : Nüfse kefalet, mala kefaletin dun undadır. Binaenaleyh bir kimse «filâna kefilim» deso bu ıtlak üzere olan söz, kefalet binnefse hami olunur.
Meğer ki hunun mala kefalet olduğuna bir karine bulunsun, o halde mala kefalet olur. Bu cihetledir ki, kefalet bümal beyyinesi, kefalet binnofs bey-
yinesine tercih olunur. (Reddimuhtar, Behçe).
27 - : örf ve âdette taahhüt ve iltizama delalet etmeyen sözlerle ne mala ve ne de nefse dair kefalet münakit olmaz. Meğer ki bir şarta muallâk
bulunsun,  o  zaman  münakit  olur.  Çünkü kefalet  vadimuallâk  ile de husule gelir.
Meselâ: «Filânda olan alacağını ben vereyim, ben ahvereyim, ben kabz edivereyim, sen onu benden al, sen onu bende bil» gibi sözlerle kefalet
münakit olmaz. Bunlar birer vadimücerrettir.
Fakat «Filân kimse borcunu vermezse ben vereyim» söziyle kefalet tnün'akit olur. Çünkü bu, bir vadimuallâktır. Vadler ise sureti taliki iktisap İle
lâzım olur. Bu halde dain, alacağını medyundan ister de alamazsa bunu kefilden isteyebilir.
28 - :  Kefaletler, mutlak olarak münakit olacağı gibi tacil veya muayyen müddete kadar tecil kaydiie, yani:   «Hemen veya filân vakitte eda ve
teslim olunmak üzere» diye mukayyet olarak da münakit olur.
Kefaleti müeccele de ecel, rüzgârın esmesi, yağmurun yağması gibi hu-lûlu filhâl ümid olunabilip cehaleti fahişe ile meçhul bulunursa ecel batıl
olur, kefalet mutak olarak münakit bulunur. Fakat ecel, hasat vakti, bağ bo zumu gibi huiûlu filhâl asla ümid edilemeyip bir cehaleti yesire ile
meçhul yesire ile meçhul olursa tecilin sıhhatine mani olmaz. (Hindiyye, Reddimuhtar).
29 - : «Filânın borcunu edaya veya şahsını bugünden veya bu saatten filân vakte kadar kefilim.» denilse bununla bir kefaleti muvakkate münec-tez
olarak münakit olur. Böyle mebde ve münteha zikredilmeksizin «Filânın borcuna veya şahsına on gün kefilim» denilmesi de ekser ulemaya göre
kefaleti muvakkate kabilindendir. Bazı zevata göre ise bununla kefaleti daime vücuda gelir.



30 - : Bir şey hakkında kefilin taaddüdü caiz olduğu gibi bir kefile başkalarının kefil olmaları da sahihtir, bu kefillere de başkaları kefil olabilirler.
Bir kefilin kefilinin hükmü de kefilin hükmü gibidir.
Kefaletin hükmü, ileride izah edileceği üzere mutalebeye istihkaktır. Bu hükmün ise taaddüde ihtimâli vardır. Artık birinci kefilin bir şeyi iltizamı,
ikinci kefilin o şeyi iltizamına mani olmaz. Kefaletten maksad, bir hakkı tevsiktir. Kefillerin taaddüdü ise bu tevsiki arttırmış olur. Binaenaleyh
ikinci, üçüncü vekillerin vekâleti de birinci vekâletin bekasiyle beraber sahih olur. 'Mecmaülenhür.)                                                                 .
ikinci keiü, birinci kefilin mal hakkındaki kefaletine kefil olabileceği gibi onun yalnız nefsine de kefil olabilir.
Kezalik: Mekfûlünlehin taaddüdü de caizdir. Yani: bir kimse, ayni zamanda müteaddit şahıslara da kefil olabilir.
31 - : Bir kimse, kendisine bir cu'l, bir bedel, meselâ şu kadar kuruş verilmek üzere bir şahsa kefil olsa bunun verilmesi bâtıl olur. Çünkü bu, bir
rüşvettir. Rüşvet ise haramdır. Mekfûlünleh ise bu kefalet ile hakkından ziyade bir şeye malik olmaz ki, onun mukabilinde bir şey versin.. Hattâ
böyle bir bedelin verilmesi kefalette meşrut olursa kefaletde de batıl olur, zaman lâzım gelmez. Çünkü bu halde o kefalete o bedel olmakıszın
kefilin rizası bulunmamış olur. (Mebsutu serehsi).
32 - : Kefaletin mahiyetine gelince bu, esasen zimmeti zimmete   zam etmekten ibarettir. Fakat bu zam, ne itibariledir. Bu hususta fukahayı kiram
iki zümreye ayrılmıştır. Bir zümreye göre kefalet, yalnız mutalebe hususunda bir zimmeti diğer bir zimmete zam demektir. Kefilin zimmetinde
sabit olan yalnız hakkı mutalebedir, yoksa asil deyin değildir. Asil deyin alâhalihi asilin zimmetinde bakidir. Kefil yalnız asil gibi mutalep bulunur.
Nasıl ki bir mebiin semeni beye vekilin zimmetine taallûk ötmediği halde o semen bu vekilden talep olunur. îşte burada da mutalebe hakkı, asıl
deyinden munfasıl bulunmuştur. Bir borç, bir vakitte iki kimsenin zimmetinde sabit olamaz. Halbuki kefaletten sonra da borç, medyunun
zimmetinde sabittir. Artık kefilin zimmetinde de sabit olsa bir borcun taaddüt etmesi lâzım gelir ki bu, bilbedahe doğru değildir. Hidaye vo
fethülkadir sahipleri de buna kaildirler. Mecellede de kefaletin tarifinde (Bir.şeyin mutalebesi hakkında zimmeti zimmete zam etmektir) denilmekle
bu cihet tercih edilmiştir. Bu noktai nazar esah görülmektedir.
Diğer zümreye göre ise kefalet, deyin hususunda da zimmeti zimmete zam etmektir. Borç, asilin zimmetinde bulunduğu gibi kefaletle kefilin
zimmetinde de sabit olur. Çünkü kefalet, zimmet için bir ikrazdır. Bir deynin mutalebesini iltizam ise asıl deyni iltizamı iş'ar eder. Bunun içindir ki
mekfûlünleh bunu kefilden de isteyip alabilir. Ve bunu kefile bağışlıyabüir ve bunun mukabilinde kefilden bir şey satın alabilir. Ve bunu kefile
bağışh-yabilir ve bunun mukabilinde kefilden bir gey satın alabilir. Kefil de  asilin emrile kefil olmuş olunca - bununla asilü müracaat edebilir.
Bütün bunlar gösteriyor ki deyin, kefilin zimmetinde de sabit bulunmuştur. Mamafih böyle bir hakkın iki zimmette sübutu, talibin hakkını tezyit
etmiş olmaz. Çünkü bu sübut, bir emri ütizamidîr, bedeüyet tarikiyle sabittir. Bir borç, asil ile kefilden birinden istifa edildimi diğerinden de istifa
edilmiş sayılır. Bir borcun edasile İki zimmet, bundan beri olmuş olur. Yoksa kefilin iltizam etmesile borç, asilin zimmetinden sâkit olmaz. Şu
kadar var ki mekfûîunieh muhayyer olur, alacağı hususunda bu iki zimmet sahibinden hangisini muvafık görürse ona müracaat edebilir, imam
Malik ile İmam Şafiî de buna zahip olmuşlardır, imam Ahmetten de bu cihet rivayet olunmuştur. Bu ihtilâfın şöyle bir semeresi vardır. Bir kefil,
zimmetinde borç olmadığına yemin etse birinci zümrenin içtihadına nazaran hanis olmaz, ikinci zümrenin içtihadına göre hanis olur.
(Mepsutuserahsî, Hindiyye, Dürerülhükkâm).
Malİkilere göre kefalet, asilin zimmetindeki bir hak ile başkasının zimmetinin de - Bir şeyin vücuduna tevekkuf etmeksizin veya tevekkuf ederek -
meşgul olmasıdır. Bu tarife göre kafalet şu üç kısma ayrılır:
(1) : Zamanı maldır. Bir kimsenin zimmetinde olan bir borca bir şahsın kefil olması gibi ki, bu borç ile medyunun zimmeti meşgul olduğu gibi
kefilin zimmeti do başka bir şeye mütevakkıf olmaksızın meşgul olur.
(2) : Zamanı vocihtir. Bu, üzerinde borç bulunan şahsı indelhace izhar ve ityan etmeyi iltizamdır. Bu zaman, maldan başka bir şey hususunda sa hih
olmaz ve kefil, borcu zamin bulunmuş olmaz. Meğer ki borçluyu ihzar etmesin. Bu kısımda kefilin zimmetinin hak" ile meşgul olması, mekfûlünan-
iu izhar etmesine mütevakkıf bulunmuş olur.
(3) : Zamanı taleptir. Bu da borçluyu talep ve teftiş etmediği iltizamdır. Bu kısımda da kefilin zimmeti mal ile meşgul olmaz. Meğer ki mekfû-
lünanhı getirmekte veya bulunduğu yeri bildiği halde ona delalette tefriti, onu araştırmadan kaçındığı sabit olsun.
Bir kimsenin borcuna izni olmaksızın da kefalet sahihtir. Su kadar var «, bu kefalet, bir rıfk ve merhamet, bir muavenet maksadiyel olmalıdır.
fr>ksa medyuna karşı §iddet göstermek, onu hapis veya teşhir etmek gibi >ır maksada müstenit olursa bu kefalet reddolunur. Kefile kefil oîmak
cazdır, velevki bu kefalet teselsül etsin, birinci kefile îâzım gelen ona kefil 'lana da lâzım gelir. Maamafih bir mala kefil olanın şahsına da kefil ol-
nak caizdir.  (Şerh-i ehü'berekât. Düsukî).
Şafiîlere göre de kefalet, bir deyni veya bir nefsi veya bir ayni iltizam stmektir, yani: Onun edasını veya teslimini zâmin olmaktır. Böyle bir §eyi
mültezim olana zâmin, zamîn zaim, kefil sabîr Öenilir. Fakat örf, bu kelimelerin istimalini tahsis etmiştir. Söyle ki: Kendisinden bir malın
istenmesini ÜU-zam eden şahsa zamîn, zâmin denir. Bir borcu deruhte edene hamil denir. Bir nefsin teslimini iltizam; eden kefil ve azim, bir malın
ilasını iltizam edene de zaîm denilir. Bunlardan herhangi birini iltizam eden kimseye de sabîr tesmiye edilir.
Mezhepte muhtar olan kavle göre «Zamamderek» de sahihtir. Buna «Zamanıahd» da denir. Çünkü garip've emsali kimseler hakkında buyle bir
kefalete hacet masseder. Binaenaleyh bir kimse, satılan bir mala veya onun makbuz olan semenine bir müstehik çıktığı veya bunlar da kadîm bir
ayıp veya noksan zuhur eylediği takdirde bunları tazmin ötmek üzere kefil olsa sahih olur. Kefaletin sıhhati için iltizamı müşir bir lâfzın veya bunun
yerine kaim bir işaretin veya niyete mukarin bir yazının istimali lâzımdır. «Borcunu zamin oldum, tahammül ettim, borcuna tekeffül ettim, ben
borcuna kefilim, zaminim» gibi tabirler bu cümledendir. Yalnız «Malını öderim, filân şahsı ihzar ederim» gibi sözler ile kefalet vücuda gelmez.
Bunlar birer vaadi mücerreddir. Meğer ki bunlar ile kefalet kastedildiğine birer karine bulunup bunları inşai kefalete sarf etsin.  (Minhaç,
Tuhfetülmuhtaç.)
Hanbelîlere göre de zaman, hamale, kabale, zeamet, sabare kefalet manasınadır. Kıyas mezhebine nazaran kendisinden zaman mânası münfehûn
olan her lâfz ile kefalet aktedilebilir. «Kocaya ver, mehrini ben Öderim, sat ben sana parasını veririm, onu bırak isteme, ben onun üzerinde olanı
sana veririm.» denilmesi gibi. Çünkü şer-i şerif bunu bir had ile tahdit etmemiştir. Artık örfe müracaat edilir.
Kefaletler, iltizam edilen şeyler itibarile şu döit kısma ayrılır  :
(1) : Sabit diyun hakkındaki kefalettir. Bir kimse başkasının zimmetindeki bir borca kefil olunca bu borç ile kendi zimmeti de meşgul olur. yoksa
borç, medyumun zimmetinden kefilin zimmetine intikal etmiş olmaz. Dayin, bu alacağını her ikisinden de isteyebilir.



(2) : Bilfiil vacibüleda değişe de atiyen vacibüleda olan bir şeye kefalettir.
Magsup veya müstear olan veya sevmiş, İra yoliyle makbuz bulunan bir mala kefalet gibi ki bunların sahibine roddi ve telef ve itlafı takdirinde
bedellerinin verürnsi icap der.
(3) : Müstakbelde vacip olacak diyuna kefalettir. Bir tecirin vakit vakit satın aldığı şeylerden zimmetine terettüp edecek borçlara kefil    olmak gibi.
4) : Uzwinde bir hakk-ı malî bulunan kimseyi judelhace ihzare kefalettir. Bütün bu kefaletler sahihtir (Keşşafülkma,. Elmezahibülerbaa)..
Zahirîlere göre kefalet, zaman demektir ki, buna zeamet, kabale; hamal© de denir. Fakat bir kimse, kendisini ve mekfûlünlehin rizasîle berhayat
veya müteveffa bir şahıs muaccel veya müeccel bir borcuna, meselâ satın almış olduğu bir şeyin parasına kefil oldu ve o borç, mekfûlünanh olan o
şahıstan sakit olur, onun ne kendisine ve ne de terkesine müracaat edilemez. Bu borç, ondan kefüe intikal etmiş olur. Velevki o şahıs, bu kefalet
için emrde, tergıpte bulunmuş olsun. Ancak mekfûlünanh, kof ile hitaben «Üzerimde bulunan şu hakkı sana borcum olmak üzere sen benim
tarafımdan zâmin ol.» demiş olursa kefil, ona rücu edebilir. Çünkü bu takdirde mekfûlünanh, ödenecek borcu kefilden istikraz etmiş olur. Artık bu,
sahih bir karz olmuştur.
Kefalette bey mahiyeti yoktur. Belki bu, yalnız bir hakkı nakilden ibarettir. Mekfûlünleh, kefaleti kabul edince mekfûlünanhdan talep hakkı sakit
olur. Çünkü muhaldir ki, muayyen bir hak, aynı zamanda hem zey-din, hem de amrm zimmetinde bulunsun. Eğer böyle olsa hak sahibi, bu hakkım
onların ikisinden de isteyip alabil1 esi lâzım gelir ki, bu helde hakkını iki kat almış olur. Eğor mekfûlünlehin bu hakkı böyle iki kişiden talebe
salâhiyeti olsa o hak, bunlardan biri üzerinde hâlâ müstekır bulunmamış olur. Artık bundan sonra da onların ikisinde de hakkı bulunmamak lâzım
gelir.
Mekfûlünleh, kefaleti kabul etmeğe mecbur değildir. Meğer ki kefil, o-nun metalibini derhâl ifa etsin. O halde ya bunu kabul eder veya hepsini terk
eyler. Onun hakkı kendisine verildikten sonra artık başka hakkı olamaz.
Borcunu ödeyecek terekesi bulunmıyan bir ölünün borcuna kefalet caizdir. Bunu Ibni Ebî leylâ, îmanı Malik, imam Şafiî, imam Ebû Yusuf da caiz
görmüşlerdir.
Ne maldan, ne de bir cezadan veya sair bir şeyden dolayı bir şahsın nefsine kefil olmak = Zamanı vecihte bulunmak asla caiz değildir. Çünkü bu,
Kitabullahda bulunmıyan bir şarttır. Mekfûlünanh gaip olduğu takdirde kefilia durumu ne olacaktır?. Mekfülünanhm zimmetindeki borç, bu
kefilden mi alınacak, bu ise cevirdir, bir malı batıl yere alıp yemektir. Halbuki o, bunu iltizam etmemiştir. Yoksa Mekfülünanhm aranması kefile
teklif mi edilecek? Bu ise meşakkatli bir tekliftir', ona takati fevkinde bir şeyi tahmildir. Binaenaleyh bu kefalette menfaat yoktur. Ebû Süleyman

da buna kaildir, imam Şafiînin bir kavli de böyledir. (Elmuhallâ). 
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Kefaletin Hikmet-I-Teşri İyesi  :
 
33 - : Kefaletin meşruiyeti hakkında icma-ı amet vardır.    Bir hadisi şerifte : = Kefil zamindir buyurulmuştur. Besluli Ekrem, sal-lallahü aleyhi
vessellem efendimiz, bir kişinin on dinar borcunu deruhte buyurmuşlardı. Bu cihetle kefalet, bir sünnet-i filiyye mahiyetinde bulunmuştur.
Mamafih kefalet, içtimaî bir zarurettir. Kefalet, iktisadî hayatın inkişafına hadimdir. Bir çok ticaret muamelelerini tevsika lüzum vardır. Herkese
hemen itimad edilemez, kendisiyle veresiye alış veriş yapılamaz. Bu yüzden cemiyet ihtiyaç içinde ka!ır, içtimai hayat inkişaf edemez.
Bir çok kimseler, iktisadî sahada faaliyet göstermek kabiliyetini haiz oldukları hâlde sermayelerinin azlığı yüzünden büyük işler görmeğe kadir
olamazlar. Bir kısım insanlar da büyük servet sahibi oldukları halde bu serveti meşru surette bizzat tenmiyeye muktedir bulunmazlar. Halbuki bu
servetten o faaliyet kabiliyetini haiz kimseler istifade edebildikleri takdirde iki tarafın da müstefit olacağı bedihidir.Bunun için de aralarında evvelâ
itimat bulunması lâzımdır, işte bu itimad, çok kere kefalet yoüyle temin edilebilir. Kefil olan zat, hem dayine hem de medyuna iyilik etmiş olur,
başkala rının korkusunu gidermiş, emniyetini ton" ; etmiş, cemiyet arasında teavün ve tenasur vazifesine riayetle bulunmuş olur. Bu cihetledir ki,
Kuranı Kerimde kefalet vazifesi, takdir ve imtinan makamında zikredilmiştir. Bu bakımdan da kefalet ahlâkî bir kıymet kesb etmektedir.
Şu kadar" var ki, kefil olacak zat, kefalete kadir, riayetkar ve onun gailesinden emin olmalıdır. Kefil, bir şahsın borcunu veya nefsinin ihzarını
iltizam -etmekle büyük bir külfeti iktiham etmek mecburiyetinde kalmış olur.. Bu, büyük bir fedakârlıktır. Bu  fedakârlık ise ahlâk ve seciyeye
sahipleri arasında daha ziyade, tebarüz eder. Mekfulün anh olan kimseler, bu fedakârlığı takdir etmeli, kefillerini müşkül bir vaziyete düşürmemeye
çalışmalıdırlar. Hareketlerinde meşruiyet, sözlerinde sadakat ve samimiyet görülmeyen kimselerin hakkında yapılan kefaletler ise çok kere kefiller
hakkında nedameti mucip olur. Bunun içindir ki, «Kefaletin evveli melâ-mettir, ortası nedamettir, sonu garamettir denilmiştir. Çünkü lâyık olmıyan
kimselere yapılan kefalet, kefilin nâs arasında levm edilmesine sebep olur. Kefil de bilâhare yaptığına nedamet eder, sonra da bu iltizam .etmiş
olduğu hakkı ödemek mecburiyetinde kalır.

Velhâsıl; kefaletin hukukî, ahlâkî büyük ehemmiyeti vardır. Bu hususta dürüştâne, müteyakkızâne hareket etmek icap eder,
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Kefaletin  Nevileri  Ve Şartları :
 
34 - Kefaletler, zaman ile, şart ile mukayyet olup olmamak itibariyle kefaleti mutlaka, kefaleti mukayyede, kefaleti muvakate, kefaleti muallâka,
kefaleti muzafe, kefaleti münecceze, kefaleti meşrut© gibi nevilere ayrılır.
Mekfûlünbih itibariyle de kefalet bil'mal, kefalet binnefs, kefalet bidderek gib nevilere ayrılmıştır. Kefillerin müteaddit olup olmaması itibariyle de
kefaleti münferide, kefaleti müştereke, kefaleti müteselsile nevilerine ayrılmıştır. Nitekim bunların mahiyetlerini ıstılahlar kısmında yazmış
bulunmaktayız. Hükümleri de ileride görülecektir.
35 - : Kefaletin inikadında kefilin âkil baliğ olması şarttır.
Binaenaleyh, mecnunların, ma'tuhların ve mezun, murahık olsunlar olmasınlar çocukların, ma'tuhların ve mezun, murahıü olsunlar olmasınlar
çocukların bir borca veya nefse kefaletleri sahih olmaz, çünkü kefalet, bir nevi toberrudur. Bunlar ise tebrerua ehil değildirler.
Hattâ bir çocuk hâli sebavetinde veya bir mecnun haîicinnetinde kefil olup bu kefaleti bulûğundan ve ifakatinden sonra ikrar etse bununla mua-haze
olunamaz. Çünkü bâtıl bir kefaleti ikrar etmiş olur. Meğer ki buluğundan veya ifakatinden sonra keffaleti tecdit etsin.



Bir de bir çocuğun levazımı zaruriyesi için velisi, meselâ babası tarafından igtira veya istikraz edilen şeylere velisinin emriyle kof il olması
sahihtir. Çünkü bu borç zaten kefil olmasa da çocuğun malından Ödenecektir. Bu kefalet; bir teberru sayılmaz; belki bu baptaki mutalebeyi tekitten
ibarettir. Fakat bir çocuk, velisinin emriyle velisinin borcuna, nefsine kefil olamaz bu sahih değidlir.
36 - : Kefaletin sıhhatında kefilin rızası şarttır.
Binaenaleyh muteber bir ikraha mebni vukubulan bir kefalet muteber olmaz.
37 - : Mekfûlünbih, nefs olunca onun şahsen ve mekânen malûm olması şarttır.
Binaenaleyh şahsı veya mekânı meçhul olan bir kimsenin nefsine kefalet, sahih değildir. «.Senden borç alacağı parayı kim vermezse ben onun
nefsini teslime kefilim.» denilmesi gibi. Ve bir mefkutun nefsine kefalet gibi.
Fakat maldan ibaret olan bir mekfûlünbihin malûmiyeti şart değildir. Binaenaleyh bir kimsenin bir şahsa olan borcuna miktarını tayin etmeksizin
kefalet sahihtir. Bu. halde kefil, o borcun miktarını beyana mecbur olur. Medyunun ikrarından fazla deyin ikrar etse bu fazla ile de kendisi mutalep
olur. Nûksan ikrar etse fazla olduğu beyyine ile sabit olunca o fazlayı da ödemesi lâzım gelir.
Kezalik : Kefil, «Filân şahsvn borcunun bir kısmına kefilim.» demiş olsa kefalet sahih olur, o mekfûlünbih olan borcun miktarını beyan etmesi
lâzım gelir.  (Reddimuhtar).
38 - : Kefaletin sıhhatında mekfûlünanhın malûmiyeti şart olduğu gibi mekfûlünlehin malûmiyeti de şarttır.
Binaenaleyh bir kimse,  bir sahsa hitaben  «Senin her kim bir  malını gasb ederse veya satın alıp parasını vermezse veya kimin zimmetinde alacağın
zuhur ederse edasına ben kefilim» dese- ve yahut «Senin borçlu olduğun herhangi bir kimse için ben kefilim» dese bununla kefalet, münakit olmuş
olmaz.
Hattâ bir kimse bir şahsın bir borcuna kefil olmuş iken o borcun o şahsa ait olmayıp başkasına aidiyeti zahir olsa bu kefalet, sahih olmamış olur.
Mekfûlünlehine meçhuliyeti, yalnız şirketi müfavazanın tazammün eylediği kefaletin sıhhatine mani olmaz. Şirketler mebhasıne müracaat!.
Bir de kefaleti müneccezede terhit ile kefalet, sahihtir. Şöyleki: Bir kimse, birine hitaben «Senin filân şahıstaki alacağına veya filândaki alacağına
kefilim.» dese bunlardan yalnız birine kefil olmuş ve bu iki kişiden bi-rini tâyin hususunda muhayyer bulunmuş olur.
39 - : Bir ayne veya deyne kefalette mekfûlünbin olan o aynin veya deynin asil üzerine mazmun olması, yani: Mekfûlünanh üzerine aynen veya
bedelen lâzımül'ifa bulunması şarttır.
Meselâ : Mebiin semenine, karenin muaccel veya müccel olan bedeline, mehre, bedeli muhaleya, mağsubun kıymetine ve sair sahih borçlara
kefalet sahihtir. Çünkü bunlar asil hakkında mazmundur.
Deyni sahihten maksat, medyunun zimetinden ya eda ile ve yahut hakikatten veya hükmen ibra ile sakit olup başka bir veçhile sakit olmıyan
borçtur. Karz, mehr, mebiin semeni gibi.
Gayrı sahih deyinden maksad da edadan ve ibradan başka bir veçhile de sakit olan borçtur. Zekât gibi ve zevç ile zevce arasında mukarrer nafaka
gibi. Çünkü Zekât, mükelüfin vefatiyle veya malının helâkiyle sakit o-lacağı gibi zevciyet nafakası da hâkim tarafından takdir edilmiş olmayınca
telâk ile veya zevceynden birinin vefatiyle sakit olur. Binaenaleyh bunlara kefalet, sahih değildir.
§u kadar var ki hâkim tarafından tahtıhükme alınan mukadder nafakaya kefalet, istihsanen caizdir. Nitekim hâkimin takdir edip istida nesine izin
vermiş olduğu bir zevciyet ^aafakası da müstedane olunca bir deyni sahih olacağından buna da kefalet caizdir.
Kezalik : Mağsup bir male, fasiden ikraz edilen bir mala ve sair bi-nefsiha mazmun olan ayana da kefalet sahihtir. Mutalebe vukuunda kefil, bunu
mevcut ise aynen, mevcut değilse bedelen ifaya mecbur olur. Çünkü bunlar da asil üzerine mazmundurlar.
Meselâ : Bir kimse, bir gatıbın badelgasb kesip' istihlâk ettiği bir koyuna kefil olabilir. Bu hâlde o koyunun gasb zaman ve mekânındaki-kıy-metini
zâmin olmuş olur. Mamafih bu mesele, imam Ebu Yusufa göredir, tmamı Azama göre bu müstehlek koyuna kefalet caiz değildir. Çünkü koyun,
müstehlek olduğundan bunun aynini eda, asil üzerine lâzım gelmez. Artık böyle asil üzerine lâzım gelmeyen bir geye kefalet sahih olmaz.
KezaJik : Sevmişîra tarikiyle makbuz olan bir mala semen tesmiye edilmiş olunca kefalet sahih olur. Zira bu mal, asil üzerine mazmundur, bunu
sahibine aynen veya bedel en vermeğe mecburdur.
Fakat sevmişîra yoliyle makbuz olan mala semen tesmiye edilmemiş olunca kefalet sahih olmaz. Çünkü bu, asil üzerine mazmun değildir. Kendi
kendine telef olsa müfteriye zaman lâzım gelmez.
Henüz kabz edilmemiş olan bir mebiin aynine de kefalet sahih değildir. Zira bu mebi, bâyiin elinde telef olsa. beyi' münfesih olur, bayi üzerine
mazmun olmaz. Bâyİ, semeni kabz etmiş ise onu müşteriye reddeder.
40 - : Bir kefaletin sıhhati için mekfûlünbihin makdürütteslim ve kefilden istihsâli mümkün olmak da şarttır.
Binaenaleyh kısasa ve sair şahsî ukubetlere, mücazatlara kefalet sahih değildir. Çünkü bu gibi cezalarda niyabet cari olmaz. Meselâ bir kimse
başkasının yerine kısasen katlolunamaz. Zira bunlarda niyabet cari olsa ceza tertibindeki inzicar maslahatı fevt olur, adalet gayesi temin edilmiş
olamaz.
Kezalik : ölmüş kimsenin veya mevkut bulunan şahsın nefsini teslime kefalet sahih olmaz. Çünkü bunları teslim, kefilin yedi iktidarında değildir.
Kezalik : başkasına ait muayyen bir kira hayvanının bir yükü götürmesine kefalet sahih olmaz. Çünkü başkasının hayvanını bu hususta istihdama
kefilin salâhiyeti yoktur. Onu cebren teminden âcizdir.
Fakat insanlara ait bir haktan dolayı cezalanduılacak bir şahsın nefsini teslime kefalet sahih olduğu gibi bir carih veya katil üzerine lâzım geîen arşe,
diyete, veya bedeli sulhe de kefalet, bir kefaleti maliyye olarak sahihtir (Bezzaziyye, MecmaüTenhür, Dürrimuhtar).
41 - Kefalet nefazında hürriyet şarttır.
Binaenaleyh mehcur veya ticarete mezun olan kölenin kefil olması, nafiz değildir, m evlâsının iznine mütevakkıftır. Şu kadar var ki, velisi izin
vermezse kendisi bu kefaletiyle azad olduktan sonra muahaze olunur. (Bedayi).
42 - : Kefaletin inikadı ve nefazi için mekfûlünanhın veya mekfûlünle-Hİn âkil, baliğ olması şart değildir.
Binaenaleyh çocuğun veya mecnunun alacağına kefalet sahih ve nafiz olduğu gibi bunun nefsine veya borcuna kefalet de sahih ve nafizdir. Çünkü
bu kefaletten dolayı bunlara bir zarar âriz olmaz. Kefil, bunların emirleri olsun olmasın borçlarını Ödeyince kendilerine rücu edemez.
43 - :  Kefal sü maliye dle mekfûlünanhın yesarı §arat değildir.
Binaenaleyh berhayat bulunan bir müflüsün. yani: borcuna mukabli malı ve rehni bulunmıyan bir yoksulun borcuna kefil olmak sahihtir.



Borcuna mukabil malı ve rehni bulunmıyan ölmüş bir müftüsün burcuna kefalet hususunda ise ihtilâf vardır, imamı Âzâma göre bu kefalet bâtıldır.
Çünkü böyle bir müflüsten dünya ahkâmı itibariyle borç sâkit olacağından artık ona kefalet caiz olmaz. Müftabih olan da budur. Ancak  böyle bir
müflüsün borcu teberruan tediye olunabilir.
Fakat irnameyne göre böyle bir müflüsün borcuna da kefalet sahihtir. Bir de bir miktar malı bulunan Ölmüş bir müflüsün yalntz o malı nisbe-tinde
borcuna kefalet bilittifak caizdir.
Kezalik: Bir müflüse borç vefatından sonra îâhik olsa buna da kefalet sahihtir.
Mesel: Müflüs bir kimse ammeye ait bir yolda mezuniyet almaksızın kazıtmış olduğu bir kuyuya vefatından sonra bir şahıs düşüp telef olsa bundan
dolayı teveccüh eden diyete başkasının kefaleti sahih olur. Zira bu takdirde bu diyet borcu, sebebinin vaktine, yani: kuyunun kazındığı zamana
istinaden sabit olur ki, o zaman da müflis berhayat olmakla zimmeti var idi, kendisine kefalet muteber bulunurdu.  (Bahriraik, Ali Efendi fetavası).
(Malikîlere göre kefaletin sıhhat ve nefazi hususunda şu gibi şartlar vardır:
(1) :  Kefilin baliğ, âkil, sefehten dolayı gayrı mehcur olması şarttır.
(2) :  Kefilin bütün emvalini müstağnk atacak miktarda borçlu bulunmaması şarttır. Bu miktarı borçlu olursa kefaleti sahih olmaz. Çünkü te-berrua
ehl bulunmamış olur.
(3) :  Kefilin korkunç, hatarnâk bir hastalıkla mariz olmaması şarttır. Olursa kefaleti sülüsi malından bir dinar miktarı ziyade olunca nafiz olmaz.
Meğer ki vârisleri icazet versin.
(4) : Kefilin evli kadın bulunmaması kefaletin nefazi hususunda şarttır. Böyle bir kadın, malının üçtebirinden ziyade bir miktarhakkmda kefalette
bulunsa bu kefalet kocasının iznine tevakkuf eder. Kocası dilerse bu kefaleti tamamen reddedebilir. Amma malının sülüsü miktarında    kefalette
bulunsa kocası izin vermese de nafiz olur. Hibesi, sadakası, itakı hususunda da hâk böyledir. Fakat bir kadın, kendi kocasının alacağına bütün
maliyle kefalette bulunabilir. Bu caizdir, nafizdir. Nasıl ki bütün malını kocasına atiye olarak vermesi de caizdir. Kocasının kendisini bu kefalete
icbar etmiş olduğunu iddia etse bunu beyyine ile isbat etmesi lâzım gelir.
(5) :  ekfûlünbihin filhâl veya meâlen    lâzımüTeda bir deyn    olması şarttır. ,Pakat muayyen olması şart değildir.
.Binaenaleyh borç paraya, mebiin semenine, kira bedeline, cüâleye kefalet sahihtir. Fakat emanetlere, mali müzarebeye, mali şirkete kefalet sahih
değildir. Şu kadar var ki, bunların taaddiden ve tefritten dolayı ziyaları takdirinde kıymetlerini zâmin olmak üzere kefalet sahihtir.
(6) : Mekfûîünanhın sefehten dolayı mehcur bulunmamış olması şarttır. Mehcur olursa kendisinin maişeti için lüzumlu    olmıyan bir tasarrufundan
dolayı kendisine kefil olmak sahih olmaz. Fakat kendisine nafaka gibi lüzumlu olan tasarruflarından dolayı kefalet sahihtir. Bundan dolayı kefil
kendisine rücu edebilir.
Şayet böyle bir mehcura lüzumlu oimtyan bir tasarrufundan dolayı kefalet vukubulsa bakılır: Eğer onun mehcur oîduğunu mekfûlünleh bilmediği
halde kefil bilmiş bulunsa iltizam ettiği malı mekfûlünlehe vermesi lâzım gelir. Bununla mehcure rücu edemez. Fakat onun mehcur olduğunu
mekfûlünleh bildiği halde kefil bitmemiş bulunsa bu halde kefile bir şey lâzım gelmez. Bu iki surette ittifak vardır. Amma mekfûîünanhın mehcur
olduğunu her ikisi de bilse veya her ikisi de bilmese bu surette ihtilâf vardır. Bazılarına göre kefilin zâmin olduğu şeyi- vermesi lâzım gelir,
bazılarına göre lâzım gelmez..
Bir kimse, bir çocuk üzerindeki bir hakka velisinin izni olmaksızın kefil olsa kefalet sahih o.lur. Kefil, tediye edeceği hak ile çocuğun malına rücu
edebilir.                                                                          .
Mekfûîünanhın mekfûlünbihi teslime kadir olması şart değildir. Binaenaleyh bir müflis meyyite kefalet sahihtir. Kefil, o meyyitin malı olmadığını
bilerek bu kefaleti iltizam etmiş .olursa bilâhare o meyyit için beklenilmeyen bir mal teveccüh etse de1 ödediği şey ile buna rücu edemez. Çünkü
teberruan ödemiştir- Fakat meyyitin malı bulunduğunu zannetmiş veya bu cihet kendince meşkûk bulunmuş olursa bilâhare teveccüh edecek mala
rücu edebilir. Bu hususta söz, kefilindir. Meğer ki müteberri olduğuna bir karine bulunsun.
Kezalik: Müfellesin, yani: iflâsına hâkimin hükmettiği bir şahsın borcu na kafalet sahihtir. Bu halde alacaklılar, onun malını hisselerine göre
alırlar. Borcundan ne baki kalırrfa onu da kefil Öder, bununla o müfellese rücu edemez. Onun malı olduğuna zannetsin etmesin ve ona sofradan bir
mal teveccüh eylesin eylemesin müsavidir. (Şerh-i ebil-berekât, Düsûkî, Mezahi bierbaa).
. Şafülere göre de kefaletin sıhhatinde..gu gibi şartlar vardır:
(1) : Kefilin hakikaten veya hükmen reşit olması, teberrua ehil olması, muhtar ve sıhhati ibareyi haiz olması şarttır.                             ,
Binaenaleyh, cinnet veya sebavet sebebiyle mehcur olanın, mükreh veya sefih bulunanın, uyku veya baygınlık halinde kefaleti deruhte edenin
kefaleti sahih olmaz.
(2) : Kölenin kefaletinde velevki mükâtep olsun seyyidinin izni şarttır.
Binaenaleyh kölenin kefaleti seyyidinin izni olmayınca bâtıl olur- Ticarete mezun olsun olmasın müsavidir. Fakat seyyidi köleye zâmin olacağı
şeyin miktarını bildiği halde izin verirse kölenin kefaleti sahih olur.
(3) : Kefaletin sıhhatinde mekfûiünlehin, yani dayinin malûm olması esah -. olan kavle göre şarttır. Mücerret nesebini bilmek kâfi değildir. Çünkü
insanlar, haklarını istemek hususunda şiddet veya teshilât göstermek itibariyle mütefavittirler. Bir kimse dayinin haline göre kefaleti ya iltizam eder
veya etmez.
(4) : Mekfûlünbihin = mazmunun kefalet zamanında zimmette sabit bulunması şarttır. Çünkü    kefalet, bir tevsiktir, hakkın sübutuna    takaddüm
edemez.
Binaenaleyh ilerideki bir borca bugünden kefalet caiz olmaz. Meselâ: «Şu malı sat parasına kefilim» denilse bununla kefalet münakit olmaz.
Fakat itmam Safimin kadîm kavline göre bu kefalet sahihtir. Çünkü böyle bir kefalete çok kerre hacet messeder.
Borcun- filhâl subutu hakkında kefilin itirafı kâfidir. Velevki mekfûlü-nanh hakkında beyyine ile sabit bulunmuş olmasın.
(5) : Mekfûlünbihin lâzimüleda olması şarttır.
Binaenaleyh mebiin semenine makbuz olmasa da kefalet sahihtir. Fakat bedeli kitabetin taksitlerine kefalet sahih değildir. Çünkü mükâtep,
dilediği zaman bu bedeli iskat edip rikka münkad olabilir. Artık bunu tevsikte mâna yoktur.
(6) : Mekfûlünbihin teberrua kabiliyetli bulunması şarttır. Binaenaleyh kısas için, hakkı şüfa için kefalet caiz olmaz. Meselâ: bir
kimse başkasının yerine teberruan kısas tarikiyle öldürülemez. Fakat onun üzerinde kısas, haddikafz gibi ukubeti ademi bulunan bir şahsın nefsine



kafalet sahihtir- Çünkü bunlar tyrer hakkılâzım olduğundan mala şebih bulunmaktadırlar. Zekât gibi, hadd:i sirkat gibi hududuUahtan ve tazîrati-
Uâhıy yeden dolayı nefse kefalet memnudur. Çünkü biz bunların mümkün mertebe sejtrîyle, ıskatına say ile memuruz.
 (7) : Mektûlünbihin kefil için cinse'n, kadran sîfaten ve aynen malûm olması kavli cedide nazaran şarttır. Çünkü kefalet, bir malı bir akt ile insanın
zimmetinde ispattır,, cehaletle beraber sahih olamaz. Ancak bir kimse, bir şahsa hitaben meselâ: «Senin filânda olan alacağından bir liradan on
lirasına kadar kefilim* dese esah olan kavle göre bu sahih olur. Çünkü gaye zik-redildiğinden aldanmak ihtimâli bertaraf olmuştur. Bu halde o
kimse esah olan bir kavle göre on liraya kadar kefil olur. Yine esah görülen bir kavie göre de dokuz  liraya  kefil bulunmuş  olur.   Çünkü  gaye 
mugayyaya  dahil olmaz. On lira ise burada gayedir. Yakın o!an da budur-  îltizamî işlerde ihtiyata riayet lâzım olduğundan bu gibi yerlerde gayenin
mugayyaya dahil olmaması daha muvafık görülür.
(8) : Kefalette - osah olan - mekfûlünlehin kabulü ve rızası gart de-ği'dir. Çünkü kefalet, mahzı iltizamdır. Bunda muavaza yoktur. Bu bakımdan
mekfûlünlehin reddi kefalete tesir etmez.
(9) : Kefaletin sıhhati için mekfûlünanhın rızası asla şart değildir. Çünkü bir kimsonin borcunu izni olmaksızın  eda  caizdir,  iltizam  edilmesi  ise
evleviyette kalır. Hattâ kavli eşsaha göre mekfûlünlehin malûmiyeti ve ber-hayat olması da şart değildir. Zira bir borcu eda, bir maruf ve ihsan
meselesidir, bu herkesin hakkında yapılabilir.
(10) : Kefaletin =  Zamanın bir şarta taliki ve bir vakit ile tevkıti - esah olan - sahih.olmamaktır- Çünkü bu da beyi gibi bir akittir. Fakat kefaleti
müneccezen yapıp nefsin tehiri ihzarını şart     kılarsa kefalet sahih olur. Meselâ:  Bir kimse, bir ay sonra ihzar edeceğine niyet ederek «Filânın bir
ay sonra ihzarına kefil oldum.» dese kefalet değil, ihzar tehir edilmiş olur (Tuhfetülmuhtaç).
Hanbelîlere göre de kefalette şu gibi mesai! mevcuttur:
(1) : Çocuğun, mecnunun; mübersemin kefaletleri sahih değildir. Kefil, kefaletin sebaveti veya cinneti zamanında olduğunu mekfûlünleh
de badelbülûğ veya hali ifakatinde yaptığını iddia etse söz, mekfûlünlehin olur. Çünkü o, akdin selâmetini iddia etmiştir, asıl olan da odur.
(2) : Haftalığı korkunç olmıyan bir marizin kefaleti    sahihtir. Velevki bundan vefat etsin.
Kezalik: hastalığı korkunç olduğu ha'de ondan vefat etmeyen bir hastanın de kefaleti, sair tasarrufatı gibi sahihtir.
(3) : Dilsizlerin malûm işaretiyle kefaleti sahihtir. Çünkü onun bu işareti muradına delâlet hususunda söz gibidir-
Fakat işareti malûm olmıyan bir dilsizin kefaleti sahih değildir. Velevki kitabet tarikile olsun. Zira onun kitabeti bir tecrübei kalem veya boş yere
olmuş olabilir. Işaretile teeyyiid. etmedikçe maksadına delâlet etmez.
(5) : Kefalette mekfûlünlehin ve mckfû'ünanhın malûm olması şart değildir. Çünkü bunların kefalette rızaları muteber olmadığı gibi malûmiyet-leri
de muteber değildir.
Alacak hakkın bidayeten malûm olması da şart değildir. Zira kefil, mua-. vazasız olarak zimmetteki bir hakkı iltizam etmiştir. Artık ikrar gibi bu
kefalet de meçhul hakkında sahih olur, atiyen bUinmesi kâfidir.
(6) : Mekfûlünbihin filhâl vacip olması da şart değildir, Atiyen vacibü-leda olması yetişir. Satılacak bir malın semenine ve ikrar edilecek bir borca
kefalet gibi.
Böyle bir kefil, mekfûlünbihin vücuda gelmesinden evvel kefaletini iptal edebilir. Çünkü henüz zimmeti onunla meşgul olmamıştır. «Filâna şu malı
sat bedeline kefilim* dedikten sonra henüz satılmadan «Ben kefaleti bozdum» demek gibi.
(7) : Mekfulünanh, ayni borçtan dolayı kefiline kefil olamaz. Çünkü o asildir, ferî olamaz. Fakat kefilinin başka borcuna kefil    olabilir. Bunda
mani yoktur.                                         .                              .
(8) : Kefalet,  müneccezen sahih .olduğu gibi    talikan da, tevkitan da sahih olur.
Meselâ:.«Şu malı filâna satarsan o malın semenine kefilim» denilse talik suretiyle kefalet münakit olur. «Şu borca gelecek ayın başından itibaren
kefilim» denilince de tevkitan kefalet akdedilmiş olur.
(9) : Satılan bir şeyin aynine veya semenine bir aybı veya müstahıkkı çıktığı takdirde zâmin olmak üzere yapılan kefalet de sahihtir.
(19) : Sevmişira veçhile makbuz olan bir mala kefalet de sahihtir. O malın semeni tâyin edilmiş olsun olmasın.
(11) : Bir kimse, bir alacaklıya «Su kefili ibra t ben sana kefilim» dese veya «Filâna olan kefaletimden beni ibra etmek üzere şu borç için sana kefil
oldum» dese bu şart da, kefalet de fasit olur. Çünkü bu şartla vefa, mekfûlünlehe lâzım değildir. Artık böyle bir şarta muallâk olan bir akit de fasit
olur. Mamafih bununla bir akit yapılırken diğer bir akdin feshi meşrut bulunmuş oluyor. Başka bir beyi feshetmek şartıyla yapılan bir bey gibi.
Artık bu cihetle de bu kefalet sahih olmaz. (Keşşafülkına, Elmün-tahal iradat).
Zahirîlere göre de kefaletin sıhhat ve ademi sıhhati hususunda şu gibi meseleler vardır:
(1) : Kefalet hususunda ,abd ile hürrün, kadın ile erkeğin, muslini ile gayrı müslüman hükmü müsavidir. Çünkü bu baptaki nas umumîdr- Bunların
arasında fark olduğuna dair nas yoktur.
(2) : Miktarı malûm olmıyan bir şey hakkında kefalet caiz değildir. Meselâ: «Filânın sende olan alacağı meblâğa kefilim» denilso bununla kefalet
husule gelmez. Çünkü başkasının malından istifade ancak üb-i nefs ile olabilir. Tîb-i nefs ise bir miktarı malûm olan şey hakkında mutasavverdir.
Bu bir emirdir ki, his İle, mügahade ile bilinir.
(3) : FUhâl vacip oîmıyan bir şeye kefalet caiz değildir. Binaenaleyh «Filândan istikraz edeceğin şeye zâminim» veya «Filândan §u kadar meblâğ
borç al ben onu senin tarafından zâmin olurum.» veya «Filâna borç ver ben onu sana zâmin olurum.» denilse bunlar ile kefalet mün'akit olmaz-Ibni
Ebî Leylâ'nın, Şafiî'nin, Muhammedübnül'hasenin, Ebû Süleyman'ın kavilleri de böyledir. Çünkü -bu, kitabullahta bulunmıyan bir' şart olduğundan
batıldır. Bir de kefalet bir akti vaciptir, artık vacip olmıyan bir şey hakkında böyle bir vacibin inikadı caiz olmaz. Bu, henüz lâzım olmamış bir şeyi
iltizamdır ki, muhaldir. Hinültizammda lâzım olmayan herhangi bir akün bilâhare lâzım olması caiz değildir.
Fakat «Bana şu kadar meblâğ ikraz et de onu filâna teslim eyle» veya «Benim; tarafımdan filâna şu kadar şey tart ver,» veya «Benim tarafımdan
şu hususta şu kadar şey infak et, ne infak edersen benim üzerime ol-, sun.» dese bu caiz olur. Çünkü bu vekâlettir. Muatabını emrettiği şeye vekil
tâyin etmiş olur.
(4) : iki veya daha ziyade kimse, bir şahsın zimmetindeki bir hakka kefil olsalar bunu hisselerine göre zâmin olmuş olurlar. Meselâ on bin kuruşa
iki kimse birden kefil olsa her biri beş bin kuruşa kefil olmuş olur.
Kezalik: iki kimse mütekabilen zâmin olmak, yani: her biri diğeri için kefil bulunmak üzere bir mal satın alsa veya istikraz eylese her birinin



zimmetine terettüb .eden hisse, .diğerinin zimmetine intikâl ederek onda müstakır olmuş olur. Meselâ bir malı yüz liraya alsalar her biri diğerinin
zimmetine terettüb eden elli lirayı zâmin olmuş olur, başka türlü olamaz. Çünkü bir malın iki kimse zimmetine terettüp etmesi mümtenidir.
Kezalik: Doksan liraya alınan bir malın üçte birini birisi, üçte ikisini diğeri satın alarak birbirine kefil olsalar üçte birini alan altımış liraya üçte
ikisini alan da otuz liraya kefil olmuş olur.
(5) : Bir kimse bir hakkın tamamına iki kof il alıp da onun tamamını bu kefillerin hangi birinden dilerse ahzedebillmesini şart kogsa kefalet caiz
olmaz. Kezalik: bu iki kefilden hangisi servet sahibi ise veya hazır ise ondan almasını şart koşsa kefalet yine caiz olmaz.
Kezalik mekfûlünlebin hem kefile hem de mekfûİünnanha müracaat edebilmesi meşrut olsa kefalet yine caiz bulunmaz. Çünkü böyle bir şartın iba-
bası hakkında bir nas yoktur. Mamafih bu kefalet, iki kefilden lealettâyin biri üzerine muallâk bir zamandır ki, hangisinin üzerinde istikrar edeceği
bilinmez. Binaenaleyh bu cihetle bâtıldır.
(6) : Beyide, selemde, müdayenelerde kefil verilmesini şart koşmak caiz değildir- Ve bir müddeaaieyhtan kaçmaması için nefsine kefİİ vermesini
istemek caiz değildir. Ve bir kimsenin mirasa ve sairoye dair alacağı hakkında kefil istemesi caiz olmaz. Çünkü bunların hepsi de cevrdir.

kitabullahta bulunmıyan bir şart olduğu için batıldır (Elmuhalla). 
[5]

 
Sahih Olmıyan Bazı Kefaletler ;
 
44 - ; Âsü üzerine binefsihi mazmun    olmıyan bir ayine veya deyine kefalet sahih değildir. Binaenaleyh mümeyyiz    oîmıyan bir çocuğun ikrar
ettiği bir borca başkasının kefaleti sahih olmaz. Çünkü bu ikrar sahih olmadığından bununla çocuğa zaman lâzım gelmez ki buna kefalet sahih
olsun.
45 - :  Vedia, m üste ar, mecur, müstecerünfîh, mali şirket, mali mü-zarebe gibi emanet kabilinden olan şeylerin ayinlerine kefalet sahih değildir.
Çünkü bunlar, asil üzerine esasen mazmun değildirler. Velevki böy'e bir emanet, kefaletten sonra mazmun olmak sıfatım iktisap etsin.
Meselâ: Vedia olan bir mal, kefaletten sonra vedî tarafından istihlâk edilse kefiline yine zaman lâzım gelmez.
Kezaük: Merhuna kefalet de sahih değildir- Çünkü merhun, asil üzerine mazmun ise de binefsihi mazmun olmayıp bigayrihi mazmundur. Yani:
telefi takdirinde bedelini vermek icap etmez. Belki mukabilinde borç sâkit olur.
Kezalik: Müstecerünfih de imamı Azama göre emanet kabilinden olduğundan hakkında kefalet muteber değildir.
Meselâ: Terziye dikilmek üzere bırakılmış olan kumaşa kefalet imamı Azama göre sahih olmaz. Çünkü bu kumaş ecirin elinde emanettir. Fakat
imameyne göre bu kefalet sahihtir. Zira onlara göre bu kumaş ecirin elinde mazmundur, lcare mebhasına müracaat!. (Hindiyye, Ankaravî),
44 - ; Binefsihi mazmun olmıyan emanetlere kefalet sahih değilse de bunların hakkında zamana sebep olacak şeye izafe veya tâük suretiyle
yapılacak kefalet sahih olur. Şöyle ki: Bir kimse, bir şahsın elinde* bulunan vedia, ariyet, rehin, mecur gibi bir emanetin izâesi, istihlâki halinde
bedelini vermeğe kefil olsa bu, kefaleti muallâka kabilinden olarak sahih olur-
Kezalik: Henüz kabzedilmemiş olan bir mebiin müşteriye, merhunun rahme, müstearın muire, mucurun mucire, vedianın mudia teslimine kefalet
de -kefalet bitteslim kabilinden olarak- sahih olur. Artık bunlar mekfû-lünleh tarafından talep edilince kefil, bunları mekfûlünanhdan lâyıkı veçhile
olarak mekfûlüniehe tealimi:  mecbur olur.     Muğcr  ki  mokfûlünhın     bunlun hapse hakkı bulunsun. Semeni kabz için mebii hapsetmek gibi.
Ancak kefalet binnefste mekfûlünbihin- v.e'4atiyle kefil beri olacağı gibi mebi, merhun, vedia gibi emanetlerin telef olmasiyle de kefil beri olur. Bu
halde teslime kefalet münfesih olacağından kefile zaman lâzım gelmez.
47 - : Bîr kimsenin kendi nefsi için kefaleti sahih değildir. Binaenaleyh bir kimse, kendi zimmetindeki borcuna kendisi kefil olamıyacağı gibi bilve-
kâle sattığı malın semeninden dolayı müvekkiline karşı müşteriye kefil de olamaz. Çünkü bu takdirde kendi alacağına kendisi kefil olmuş gibi olur.
Zira semeni kabz etmek hakkı asaleten vekile aittir. Bu cihetle vekil, bu semeni müvekkiline teberruan değil de, vekâletine binaen kendi malından
vermiş olsa da bunu ondan geri alabilir.
Fakat bir mebiin semenini kabza vekil olanın bu semene kefaleti sahihtir (Ankaravî; Dürrümuhtar).
48 - : Kısasta, haddi kızifda, haddi sirkatte nefsi teslime kefalet imamı Azama göre caizdir. Fakat bunlardan dolayı hakkında kısas veya had lâzım
gelen kimsenin kefil vermeğe mecburiyeti yoktur. Kefil ver diye kendisine cebir olunamaz. Belki o kendi arzusiyle, vicdanının semahatiyle kefil
vermek isterse kabul olunur (Hindiyye).
49 - : Müşterek bir alacağa veya müşterek bir terekeye    şeriklerden, vârislerden biri diğerine kefil olsa muteber olmaz. Hattâ bu kefalete meb-ni
mekfûlünbihi şerikin© tediye etse bunu istirdat edebilir- Çünkü kendisine vacip olmayan şeyi tediye etmiş olur. Böyle bir şeyin   istirdadı ise
kavaidi fıkhıyyemiz icaplanndandir. Bunun sebebi şudur ki: Bir kimse eğer yalnız şerikinin sehimine kefil olursa borç kablelkabz taksim edilmiş
gibi olur ki, bu caiz ve kabil değildir. Zira ayan kabilinden olmıyan bir şeyde bu taksim tasavvur olunamaz. Ve eğer bu müşterek malın tamamına
veya hîssei Şayiasına kefil olursa kısmen kendi malı için kendisine kefil olmuş olur ki bu da caiz değildir.
Fakat müşterek bir alacakta şeriklerden birinin sehimine yabancı bir kimsenin kefil olması sahihtir. Bu halde o kefil, bu şeriklerden birine ne tediye
ederse ona diğer şerikler de ortak olur (Reddimuhtar).
50 - : Marazı mevt ile marizin kendi vârislerine kefaleti muteber değildir. Vârisi olrmyanlara kefaleti de sülüsü malinden muteberdir. Fakat bir
kimsenin hali sihhatinde muallâk olarak yapmış olduğu kefaleti, hal-i marazında şart vaki olunca malının tamamından muteber olur.
Meselâ : Bir kimse, hali sıhhatinde «Filân zat filân §ahıs için ne ikrar ederse benim üzerime olsun» deyip, kefil, badehu marazı mevt ile mariz olsa
veya vefat etse de daha sonra o zat o şahıs için şu kadar kuruş borç ikrar eylese bu meblâğ, o kimsenin cemii emvalinden verilmek lâzım gelir.
Mamafih marazı mevt ile marizin gerek vârisini ve gerek yabancı bir şahsı kefalet binnefsden ibra etse bu ibrası sahih olur- (Hindiyye, Bahri-raik,
Dürrümuhtar, Dürerülhükkânm).
imam Şafüden kefalet binnefs hakkında üç kavil rivayet olunmuştur. Bir kavle göre bu kefalet, caizdir. Mezhebi şaiîde asıl olan da bu kavildir.
Kefalet binnefshe mekfûiûnanhm zimmetindeki borcun miktarını bilmek şart değildir. Çünkü kefil bu borcu zâmin olmaz. Yalnız mekfûiûnanhm
zimmetindeki borcun zamanı sahih olan düyufidan bulunması şarttır. Karzan alınan bir meblâğ gibi. Diğer bir. kavle göre kefalet binnefs, zaiftir.
Üçüncü kavle göre de sahih değildir. Çünkü kefil, bu kefaletiyle teslimine kadir oK madiği bir şeyi iltizam etmiş olur. Bu, havadaki bir kuşu satmak
kabilin-dendir- Zira mekfûlünanh da onun gibi bir şahıstır. Ona münkat olmıyabi-lir, hususüe kefalet, emri olmaksızın yapılmış ise.



Buna karşı deniliyor ki; bu veçhile kefalet, ötedenberi carî olmuştur. Resûlu Ekrem Efendimiz de bir zata bu veçhile kefil olrçuştu. Sırasına göre bir
nefsi teslim bir vecibe olur ve bunda niyabet cereyan eder. Artık bunu kefaletle iltizam, neden sahih olmasın. Mahaza zahir olan şudur ki: Bir insan
teslimine kadir olmadığı bir nofse kefil olmaz, ancak eli altında bulunan, kendisine münkad olan bir kimseye kefil olur. Bahusus onun emriyle kefil
olmuş ise. Kefili bu vartaya düşüren bir şahsın üzerine elbette üzerine elbette lâzım gelir ki ona inkıyad etsin, onu bu vartadan çıkarsın (Mebsu-
tuserahsi, Tuhfetülmuhtaç).
Çocuğun, mecnunun, mahpusun, gaibin nefsini ve sureti görülüp işhad edilmesi için meyyitin bedenini ihzar ve teslime kefalet sahihtir. Çünkü bu
ihzara bazen lüzum tahakkuk eder.
Mamafih deniliyor ki: Essah olan; kefalet binnefs mekfûlüanhın veya velisinin rızası olmayınca sahih olmamaktır.
Yine esah olan kavle göre mekfûlüanh olup defnedüse veya kaçıp giz-lense de yeri bilinmese nefsin kefil olan kimseden onun borcu istenilemez ve
kendisine ukubet de edilemez-
Hattâ kefil binnefs, mekfûiûnanhm teslimine kadir olamazsa borcunu eda edeceğini şart koşsa kefalet bâtıl olur. Çünkü bu şart, bu kefaletin muk-
tezasına münafi bir şarttır.
Muaccel olan bir male muayyen bir müddetle müeccel olarak kefalet sahih olduğu gibi müeccel bulunan bir male de muaccel olarak kefalet
sahihtir. Kefil, tacili iltizam ile teberruda bulunmuş olur.
Esah olan, asilin beraati şartiyle yapılan bir kefaletin sahih olmamasıdır. Çünkü bu, kefaletin müktezasma münafidir. Asil, ibra suretiyle veya
borcu eda veya başkasına havale suretiyle borçtan beri olsa kefil de beri olur. Fakat kefil ibra edilse asil beri olmaz. Çünkü kefilin beraati vesikayı
iskat demektir. Bununla borcun ıskatı lâzım gelmez. (Tuhvetülmuhtaç).
Hanbelilere göre de mazmun olan ayinlere ve mukabilinde rehin verilebilecek olan deyinlere kefalet sahihtir. Vedia, raecur ve terziye verilen
kumaş gibi emanet kabilinden olan şeylere kefalet sahih değildir. Çünkü bunlar esasen mazmun değildirler. Ancak bunlara taaddt edildiği takdirde
zâ-min olmak üzere kefalet caizdir.
Kefilin zimmetine terettüp edecek deyine de kefalet caizdir. Bu halde bir hak, üç zimmette sabit olmuş olur. Hangisi o borcu Öderse hepsinin
zimmetleri dâyine karşı beri olur. Medyun öderse her iki kefil tamamen beri olur. Kezalik: Birinci kefil öderse diğer kefil de beri olur,
mekfûlütıanh beri olmaz, ikinci kefil öderse yalnız kendisi beri olur, mekfûlünanha da, birinci kefile de rücu edebilir.
Muaccel olan bir borca müeccel olmak üzere kefalet sahihtir. Bu halde dâyin, yalnız asile filhâl rücu edebilir, muayyen müddet bitmedikçe kefile
rücu edemez. Bilâkis müeccel olan bir borca muaccel olmak üzere kefalet de sahihtir. Şu kadar var ki, bu takdirde kefalet lâzım olursn da borcu
muaccel ödemek kefile lâzım gelmez. Çünkü kefil, mekfûlünanhın fer'idir. Artık dâyin, asıl medyundan derhal mutalebede bulunamıyacağı bir
hakkı fer* îden de mutalebe edemez. Maamafih kefil, vacip olmıyan bir şeyi iltizam etmiştir. On liradan ibaret bir borcu yirmi lira olarak iltizam

gibi. Binaenaleyh buna riayete mecbur olmaz (Keşşafiükına). 
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KEFALETLERİN HÜKÜMLERİNE VESAİREYE DAİR
İÇİNDEKİLER:   KEFALETLERİN   HÜKÜMLERİ   KEFALETTEN

BERAETE AİT UMUMİ KAİDELER. MESELELER.
KEFALET HUSUSUNDAKİ  İHTİLAFLAR

KEFALETLERİN HÜKÜMLERİ :
 
51 - Herhangi bir kefaletin hükmü, üzerine terettüp eden başbca eser mutalebedir. Yani : Mekfûlünlehin mekfûlünbihi kefilden istemeğe hakkı
olmaktır. Mekfûlünleh bu hakkı asilden = mekfûlünanhdan isteyebileceği gibi kefilden de isteyebilir, birinden istemesi diğerinden istemesine mani
olmaz.
52 - : Kefaleti müneccezede borç asil hakkında kısmen veya tamamen muaccel veya müeccel ise kefil hakkında da o veçhile muaccel veya müoe-cel
olur. Artık muaccel olan borç derhal, müeccel bulunan borç da muayyen müddetin, hitamında kefilden istenir.
Meselâ: Bir kimse «Filânın borcuna kefilim» deyince bir kefaleti müneccezede - mutlakada bulunmuş olur. Artık bakılır: O borç asil hakkında
muaccel ise kefilden derhal istenebilir. Kısmen muaccel olduğu takdirde de bu kısım derhal istenitebüir. Fakat müeccel ise müddeti nihajfet
bulmadıkça istenilemez-
53 - :  Kefaletin mütearef ye kefalete mülayim bir şarta taliki veya bir zamana izafesi sahihtir. Bu halde şartın tahakkukundan ve izafe edilen vaktin
hululünden itibaren kefalet, bir kefaleti münecceze hükmünde bulunur. Fakat bu şart tahakkuk veya zaman hulul etmedikçe kefilden mekfûlünbih
istenemez.
Meselâ: «Medyun tegayyüp ederse şu borcuna kefilim» denilse, medyun tegayyüp etmedikçe kefalet vücuda gelmiş olmaz.
Kezalik: Bir kimse, dâyine hitaben «Filân şahıs senin alacağını vermezse edasına kefilim* dese bir kefaleti muallâkada bulunmuş olur. Artık dâyin
istediği halde o şahıs bu borcu vermezse dâyin bunu o kimseden muaccel Ue hemen ve müeccel ise vadesi hitamında isteyebilir. Yoksa o şahıstan
istemeden evvel bu kefilden isteyemez. Hattâ henüz .istemeden o şahıs vefat etse artık kefaletin hükmü kalmaz.. Çünkü muallâkünaleyh olan
istemenin tahakkuku gayrı kabil olmuş olur (Reddimuhtar).
Kezalik: «Filân kimse senin malım çalarsa veya elindeki emanetini itlâf ederse ben zâminim» denilse kefalet, muaîlâkan münakit olur. Sirkat veya
İtlaf hadistiler! tahakkuk elmtHİikye kefilden bir $ey istcuilemez.
Kezalik: Bir kimse, bir sahsa hitaben «Filâna mal satarsan semeni benim üzerime olsun» deyip o şahıs da bir mal satsa kefalet vücuda gelmiş olur.
Artık o şahıs o malın parasını o kimseden isteyebilir. Fakat bılâhure ba§ka bir mal satsa o kefaletin ona şumûlü olmaz. Meğer ki «Her ne vakit ona
mal satarsan* denilmiş olsun.
Kezalik: Bir kimse, bir alacaklıya «Ne vakit filân borçlundan alacağım istersen bana şu kadar gün mühlet verm&k üzere o alacağına veya o
borçlunun nefsine kefilim» dese, alacaklı da bu borcu istese ve istediği günden itibaren o kimseye o kadar gün mühlet verse kefalet münakit olur, o
mühletin hitamından itibaren dâyin bu hakkını o kimseden isteyebilir. Artık o kimsenin ayrıca bir mühlet daha istemeğe, salâhiyeti yoktur.



Kezalik: Bir kimse, bir şahsa hitaben «Filânda sabit olacak alacağına» veya «Filâna ikraz edeceğin meblâğa» veya «Filânın senden gasbedeceği
şeye» ve yahut «Filâna satacağın malın semenine kefilim» dese bir kefaleti muzafe vücuda gelmiş olur. Artık o kimse ancak bu ahvalin
tahakkukunda, yani: borcun sübutunda, akçenin ikrazında, gasbıiı vuiiuünda ve malın bey' ve teslim edilmesi zamanında kefaletine m&bni mutalep
olur.
Kezalik: Bir kimse «Ben gelecek şu günde ihzar etmek üzere filânın nefsine kefilim* dese o günden evvel o şahsı ihzar etmekle mutalep olmaz.
54 - : Talik suretile yapılan bir kefaletin inikadı için kefalette derme-yan edilen şart, bir vasfile mevsuf veya bir kaydile mukayyet bulunursa, o
şartın bu vasfı veya kaydı haiz bulunarak vukuua gelmesi lâzım gelir. Çünkü bir şartın tahakkuku vasıf ve kaydının tahakkuku ile tamam olur.
Binaenaleyh bir kimse, bir şahsa hitaben «Filânda ne kadar alacağın olduğuna hükmedilirse onu edaya kefilim» dese bu alacak hakkında hâkim
tarafından hükm lâhik olmadıkça o kimse o alacağa kefil olmuş olmaz. Ve-tevki medyun şu kadar borcu olduğuna ikrar etsin. Fakat o alacak bir
hükme iktiran ederse o kimseye kefaleti itibariyle müracaat edilir. Velevki medyun gaip bulunsun.
55 - : Kefalet bidderekde, yani: satılan bir mala müstahik çıktığı takdirde müşteriye semenini edaya veya satanı teslime kefalet vukuunda me bie
müstahik çıktıkta aldığı semeni müşteriye redetmesine hükm edilmedikçe kefil, mekfûlünbih ile muahaze olunamaz.    Çünkü hükm bulunmadıkça
mücerret istihkak ile bey' münfesih ve semenin iadesi lâzım olmaz (Hidaye).
56 - :  Kefaleti muvakkatede kefilden yalnız kefalet     müddeti içinde mekfûlünbih istenebilir. Bu müddet nihayet bulunca kefaletin hükmü kalmaz-
Meselâ: Bir kimse, bir, borca bugünden itibaren bir aya kadar kefil olsa
bu bir ay içinde o borç kendisinden istenebilir. Bu ay çıkınca kefaletten beri olur. Ve kefaleti mukayyede de kayıt ve vasfa riayet olunur. Yani:
kefalet, tacil, tecil veya taksit vasıflarından hangisiyle mukayyet ise borç kefilden ona göre istenir. Meselâ: Bir kimse, bir şahsın borcuna aydan
aya şu miktar vermek şartiyle kefil o borcun tamamını defaten vermesi kendi-şu miktar vermek şartiyle kefil olsa o borcun tamamım defaten
vermesi kendisinden istenilemez.
57 - :  Kefalet, münakit olduktan sonra kefil, muhayyer bulunmadıkça kendisini kefaletten çıkaramaz.  Fakat kefalet,  bir kefaleti  muallâka  voya
muzafe suretinde olursa mekfûlünbih olan borç, medyunun zimmetine daha terettüp etmiş olmayınca kefil kendisini kefaletten  çıkarabilir.
Meselâ: bir kimse, bir şahsın borcuna veya nefsine müneccezen kefil olsa artık bu kefaletten çıkamaz.
Kezalik: «Filânın sabit olacak borcuna kefilim» deyip o borcun bu kefaletten akdem mevcudiyeti sabit olsa yine bu kefaletten kendisini
çıkaramaz- Çünkü borcun sübıitu bu kefaletten muahhar ise de medyunun zimmetine teâlîuku mukaddemdir.
Fakat bir şahsa hitaben «Filâna ne satarsan» veya «Satacağın malın semenine kefilim» dese daha bir saüş muameüosi bulunmadan kendisini bu
kefaletten çıkarabilir. Şöyleki «Ben kefaletten vazgeçtim» veya «Ona mal satma, satarsan ben karışmam» veya «Bedelini zâmin olmam» diye
mekfû-lünlehe haber verirse kefaletten beri olur. Artık bilâhare satış vukubulursa kendisine zaman lâzım gelmez. Zira bu takdirde o şahsı aldatmış,
tağrirde bulunmuş olmaz. .(Hindiyye).
58 - : Bir kimse, mağsup bir malı mağsubunminhe veya müstear olan bir malı muire red ve teslim için gasıbın veyf müsteirin emriyle kefil olsa bu
malı sahibine teslim etmeğe mecbur olur. Bunu teslim ettikte amelinin ecrimisliyle gasip veya müsteir üzerine rücu eder. Bu emmisi], kefilin bu
teslim için yaptığı nakliye ve saire masrafına müsavi olabileceği gibi ondan ziyade ve noksan da olabilir (Hindiyyo).
59 - : Nefse kefaletin hükmü, mekfûlünbihi ihzardan ibarettir. Şöyle ki: kefil, mekfûlünbihi hangi vakitte teslim edeceğini şart etmiş ise o vakitte
veya daha sonra talep vukuunda ihzar etmeğe mecbur olur. Çünkü bu ihzarı iltizam etmiştir. Şayet mekfûlünanh başka bir yöre gitmiş ise onu
gidip getirmesi için kefile hâkim mühlet verir. Bû kefilin de gayip olmaması için nefsine kefil alınabilir. îhzardan imtinaı, mümatalesi takdirinde
hapis de edilebilir. Fakat ihzardan aczi görürlürse hapis edilmez  (Tenvir).
Şayet iki taraf, mekfûlünanhin bulunduğu yerin meçhuliyetinde müttefik bulunurlarsa kefilden teslim talebi teehhür eder.  (Hindiye, Tenvirülebsar).
60 - : Kefil, mekfûlünbihi zâmindir- Nitekim bir hâdisinebevîde: ( -jU^tjH ) Duyurulmuştur. Binaenaleyh mekfûlünbihi mekfûlünlehe eda ve
teslime mecbur olur. Hattâ bir kimse, bir mebi'in semenine veya bir borcun edasına kefil olduktan sonra bey'in fâsiden vuku bulmuş olduğunu, veya
borcun bir rüşvet veya kumar parası bulunduğunu iddia edip bunları zâ-inin. olmamak istese bu iddiası dinlenüemez. Zira bunlara evvelce kefil
olması, bunların sahih bir deyin olduğunu ikrar demektir. Artık bu iddiasile tenakuza düşmüş olur.
61 - :  Mekfûlünleh, matlubunu, meselâ:  alacağı parayı istemek hususunda muhayyerdir. Bunu dilerse kefilden ve dilerse asilden ister. Birinden
istemesi diğerinden de istemesine mani olmaz. Meğer ki kefalet, asilin beraatı şartiyle olsun. Veya kefilin iltizam ettiği deyni asil inkâr edip
beyyine ile ispat kabil olmasın.
62 - :  Dâyin,  mahkemeye müracaat ederek «Kayıp filânın zimmetindeki şu kadar alacağıma onun emriyle bu kimse kefil olmuştur.» diye
alacağım iddia ve ispat edince hâkim, bu alacakla hem kayıp olan medyun ve hem de hazır bulunan kefil üzerine hükm eder- Kefil de bunu
ödedikten sonra yemden beyyine ikame etmeden bununla medyuna rücu edebilir. "Çünkü medyun da zımmen mahkûm Ünal ey h olmuştur.
63 - : Bir mala kefil olan kimsenin kefaleti hasebiyle zimmetine mu-talebesi fazım gelen mala başka birisi kefil olsa alacaktı bunu dilerse
medyundan ve dilerse bu kefillerin hangi birinden isteyebilir.    Bunlardan biri borcu verince dâyine karşı diğerleri de beraet kazanmış olurlar.
Kefüin kefili borcu ödemiş olunca bakılır: Eğer birinci kefilin emriyle bu kefaleti kabul etmiş ise ödediği borç ile bilinci kefile rücu eder, asile
rücu edemez. Birinci kefi! de medyunun emriyle kefil olmuş ise ikinci kefile verdiği meblâğ ile medyuna rücu eder.
64 - :  Bir cihetten dolayı müştereken medyun olan kimseler, bir birinin zimmetine terettüp eden deyine kefil olabilirler.  O halde borcun tamamı
bunların her birinden istenilebilir. Fakal şeriklerden yalnız biri kefil olup da diğeri kefil olmazsa borcun tamamı bu kefilden istenebilirse de diğer
şeriklerden istenilemez : Ondan yalnız hissesi miktarı istenebilir.
65 - : Müşterek bir borçtan dolayı birbirine kefil olan şeriklerden biri kendi borcu miktarı tediyede bulunsa bu kendi borcuna mahsup edilir, bunun
bir miktariyle şerikine rücu edemez. Bunu kendi borcu için asaleten tediye etmiş olur. Fakat borcundan fazla tediyede bulunursa bu fazla miktar ile
şerikine rücu edebilir- Meğer ki kefaleti şerikinin emriyle olmasın. O zaman müteberri sayılır, rücu edemez.
Bir de böyle birbirinin emriyle yekdiğerine kefil olan şeriklerden birinin borcundan hissesi muaccel, diğerinin hissesi müeccel olduğu halde mü-
Bccelen borçlu olan şerik, diğerinin muaccel olan borcunu muaccelen verse bununla ona rücu edebilir (Hindiye).
66 - :  Bir borca müteaddit kimseler başka başka kefil olsalar her bi-rindon boram tamamı istenebilir. Fakat borcun tamamına birlikte kefil olsalar
her biri o borçtan hissesi miktariyle mutalep olur. Meğerki birbirinin hissesine düşen borca da kefil olsunlar. O halde bir kefaleti müetemîa vücuda



gelmi§ olur, borcun tamamı her birinden istenebilir.
Meselâ: bir kimsenin yüz Ura borcuna birisi kefil olduktan sonra diğeri de ayrıca kefil olsa bu yüz liranın tamamı bunların her birinden tamamen
istenebilir. Fakat o iki kişi bu yüz liraya birlikte kefil olsa her birinden ancak elli lira istenebilir. Meğer ki her birinin zimmetine lâzım ge-lea
meblâğa da kof il olmuş bulunsunlar, o halde bu yüz liranın tamamı her birinden istenebilir. Bu halde bu iki kefilden hangi biri az çok bir şey öde-ae
onun yarisiyle diğer kefile rücu edebiîir. Çünkü ikisi do kefalette müsavidir, birinin diğerine rüçhanı yoktur. Elverir ki biri diğerine emriyle kefil
bulunmuş olsun-
67 - : Bir kimse, kendi yanında emanet bulunan bir maldan, meselâ yüz liradan ödemek üzere o emanet sahibinin borcuna onun emriyle kefil
olabilir. Bu halde o maldan borcu ödemesine cebir olunabilir. Meğer ki o emanet bu kimsenin elinde telef olsun. Bu hususda söz, bu kefilindir.
Çünkü bu emindir. Fakat bu kimse böyle kefil olduktan sonra o malı cebren değil, kendi rızasiyle sahibine reddetse kendisi o emanetin bedelinden
borcu zâmîn olur.
68 - : Bir kimse, bir şahsı filân vakitte ihzar etmek üzere nefsine ve o vakitte ihzar etmediği takdirde borcunun edasına kefil olabilir. Artık
muayyen vakitte o şahsı kendisinin hastalığı,    mahpusiyeti veya o şahsın mefkutiyeti gibi bir özrüşer'î bulunmaksızın - ihzar etmezse onun
borcunu vermesi lâzım gelir.
Bu kefil, vefat etse vârisleri o şahsı o muayyen vakitte ihzar ederler veya o gama, bu kefalet cihetinden dolayı nefsini teslim eder. Bu halde
vârislere bu borcu ödemek vecibesi terettüp etmez. Fakat vârisler o şahsı ihzar etmedikleri gibi o şahıs da gidip nefsini teslim etmezse bu borcu
kefilin terekesinden' ödemek lâzım gelir.
Bdekfûlünlenin vefatı takdirinde de bu ihzarı veya borcun tediyesini onun vârisleri isteyebilirler.
69 - : Kefü, yukarıdaki mesele veçhile muayyen vakitte mekfûlünbihi ihzar ettiği halde mekfûlünleh tagayyup ve intifa etmiş bulunsa onun namına
bir vekil nasb ile mekfûlünbih ona teslim edilmek üzere kefil hâkime müracaat eder.
Mekfûlünnanh ihzar vakti daha gelmeden vefat etse kefil, hem kefaleti teslimden, hem de kefaleti maliyeden beri olur. Fakat ihzar vaktinden sonra
vefat ederse miadında ihzar edilmemesinden dolayı kefaleti nefsiye batıl olur, kefil, kefaleti maliye ile mutalebe olunur.  (Fethülkadir).
70 - :  Malûm bir müddetle müeccel olan 'bir    borca o kadar müeccel olarak kefalet sahih olduğu gibi ondan noksan veya ziyade bir müddetle
müeccel olmak üzere kefalet de sahihtir.  Ve böyle  bir borca     muaccelen kefalet de sahih olur. Bu halde dâyin, dilerse bu alacağını derhal kefilden
ister ve dilerse müddetini bekliyerek medyunundan talepte bulunur.
Bilâkis muaccel bir alacağa müeccel olmak üzere kefalet de caizdir. Bu takdirde alacaklı bunu isterse derhal medyundan talep eder ve isterse
bekliyerek müddeti hitamında kefilden mutalebede bulunur.
Şu kadar var ki, müccel olan bir borç, medyunun ölmesiyle muaccel olarak terekesinden- alınabileceği gibi kefilin Ölmesiyle de muacceliyet kes-
beder, terekesinden hemen talep edilebilir. Bunların vefatiyle ecel, batıl olur.
Kefilin ölmesiyle medyun hakkındaki. ecel sâj^it olmaz- Borç, kefilin terekesinden derhal istenebilirse de medyundan istenilemez. Aksi de
böyledir. Yani: Medyunun Ölmesiyle onun hakkındaki ecel sâkit olursa da kefil hakkında sâkit olmaz.
Medyun hakkında müeccel oian bir borcu onun umriyle kefil olan kimse, derhal ödese ecel nihayet bulmadıkça medyuna rücu edemez. (Hindiy-ye,
Reddimuhtar).
71 - :  Karz tarikiyle olan borçlarda ecel muteber    değildir.  Mukriz, medyuna bir müddet vermiş olsa da bu alacağı ondan derhal    isteyebilir.
Fakat bir kimse bu borca bir müddet müeccel olmak üzere mükrizin müsaadesiyle kefil olsa bu tecil, medyun hakkında da muteber olur. Meğer ki
mukriz, bu tecili yalnız kefil için şart koşmuş olsun veya kefil, bu tecili yalnız kendi nefsine izafe etmiş bulunsun. O halde bu borç, kefil hakkında
müeccel olursa da medyun hakkında olmaz.   (Dürrümuhtar, Reddimuhtar).
72 - ; Dâyin, muaccelen alacağını asıl hakkında tacü eder, asil de bunu reddeylemezse bu alacak kefil hakkında da, kefilin hakkında da tecil edilmiş
olur- Çünkü feri' olan kefil, asile tâbidir. Fakat asil, bu teceli reddederse bunun hükmü kalmaz. Velhasıl: mekfûlünleh, mutalebe hakkını ya asil,
veya kefil veya her ikisi hakkında tehir edebilir. Çünkü mutalebe onun hakkıdır. Bu tehir ile teberruda bulunmuş olur ki, bu onun hakkıdır,
salâhiyeti dahilindedir (Bedayi).
73 - : Dâyinin kefil hakkındaki tecili asil hakkında tecil değildir. Çünkü asil fer'a tâbi değildir. Ve müstakil kefillerden birinin hakkındaki tecil,
diğeri hakkında da tecili müstelzim olmaz. Çünkü bunlar birer ferî'dir, birbirine tâbi değildirler.
74  - : Tecil müddetleri İçtima edince bunlar tedahül ederler, bir müddet ile nihayet bulurlar.
Meselâ: bir dâyin, medyun ile kefiline bir ay müddet verdikten, sonra bir sene müddet verse evvelki bir ay bu bir seneye dahil olur, o aydan sonra
on bir ay daha geçince müddet nihayet bulmuş olur. Yoksa müddet bir sene bir ay olmuş olmaz (Hindiye).
75 - : Muaccelen veya müeccelen medyun olan kimse, başka bir diyara gidecek olunca alacaklısı hâkime müracaat ederek ondan bir kefil veya
rehin istese kefil veya rehin vermeğe mecbur olur ve illâ hâkim onu seferden meneder-
Kezalik: medyun başka diyara gideceği zaman onun omriyle kefili, kendisine müracaatla «Borcunu bana veya dâyine tediye et veya dâyine
müracaat et, beni ibra ederek kefaletten kurtarsın» diyerek onu seferden mene-debüir. Kefalet binnefs de hükm beyledir. (Tenkih, Ankaravî,
Reddimuhtar).
76 - : Bir kimse, medyunun emriyle kefil olduğu bir borcu kefaleti ha-sebile eda ettikten sonra medyuna kefil olduğu şey ile rücu eder. Yoksa tediye
ettiği şey ile rücu edemez. Ve dâyinin elinde bulunan rehmi.de ondan olarak kendi elinde rehin olarak tutamaz. Bu halde kefil, borcun bir miktarı
üzerine dâyin ile musalâha yapsa verdiği sulh bedeli ile rücu eder, yoksa borcun tamamiyle rücu edemez.
Meselâ hâlis meskukât ile kefil olduğu halde mağşuş akçe ile borcu ödese asilden hâlis meskukât alır. Bilâkis mağşuş sikke ile kefil olduğu halde
hâlis meskûka ile tediyede bulunsa asilden mağşuş sikke alır.
Kezalik: şu kadar kuruşa kefil olup bazı eşya vermek suretile borcu , sulhen kapatsa asilden kefil olduğu şu kadar kuruşu alır. Çünkü bu, bir
muaveze tarikiyle sulhtur.
Fakat meselâ: bin kuruşa kefil olduğu halde borcu sulhen beş yüz kuruş ile tediye etse asilden bin kuruş değil, beş yüz kuruş alır- Bu sulh, borcun
bir kısmım iskat bir kısmını da istifa hükmündedir. Bu ıskat ise asüta borcuna râci olur. Bunu kefil, ödemiş sayümıyacağı cihetle asilden alamaz,
buna malik olmuş sayılamaz.



77 - : Kefil, mekfûlübihi eda edince asîle rücu eder. Fakat asilin de kefilden o misillû alacağı bulunursa takas vâki olur, artık kefil, verdiğini asilden
isteyemez. Çünkü o isterse asil de ondan ister, artık bu alıp vermekte bir fayda yoktur (Bedayi).
78 - : Bir kimse beyi, icara, kısmet gibi bir muavaza ak ti zırnmında birini aldatmış olsa zararını zâmin olur. Buna «Zamanı gurur» denir.
Meselâ: bir kimse, bir arsa satın alıp üzerine bina yaptıktan veya ağaç dikdikten sonra bu arsayı başkası çıkıp biüstihkak zapt eylese bu arsayı
satandan verdiği semeni alacağı gibi yaptığı binanın veya diktiği ağaçların satana red ve teslimi zamanındaki mebniyyen kıymetini de ahr. Bundan
yalnız §uf'a müstesnadır. Şöyle ki: Müşteri, meşfu arsayı şefi'e teslim ettikten sonra şefi. o arsada bina yapıp da badehu o arsa zaptedilse şefi, o
binanın kıymetini müşteriden alamaz. Çünkü şüf'ada tağrir, zımanı mucip değildir-Müşteri meşfuu şüf'adare teslime mecbur bulunmuştur.
(Dürerülhükkâm).
79 - : Bir kimse, çarşı ahalisine «Bu çocuk benim oğlumdur, buna mal satınız, buna ticaret için izin verdim» dese de o çocuğun başkasına aidiyeti
bilâhare meydana çıksa çarşı ahalisi o çocuğa satmış oldukları malların parasını o kimseden isteyebilirler.
Fakat, hibe, sadaka, ariyet gibi fâidesi kabzino ait olan bir teberru akü zimmında bir kimse bir şahsı aldatmış olsa zararını zâmin olmaz. Çünkü
müteberri, mecbur değildir.
80 - ; Bir kimse, bir şahsa «Filân yoldan git, o yol emindir mehuf olup da ma. m alınırsa ben zftminim» demekle o şahıs o yoldan gidarken malı
kasbodüse o kimse bunu zâmin olur. Fakat «Malın alınırsa ben zâminim» diye selâmet sıfatını zamin olmuş olmazsa kendisine. zaman lâzım
gelmez. Hattâ zaman lâzım geleceğini zannederek o malı tazmin etmiş olsa verdiğini istirdat edebilir. (Dürrümuhtar, Reddimuhtar),
81 - : Dâyin, alacağını medyundan aldığı hadle inkâr edip kefilden de aldıktan sonra vefat etse bu kefil, medyunun dâyine borcunu vermiş olduğunu
ispat edince kendisinin verdiği ile medyuna değil, dâyinin terekesine rücu eder (Abdürrahim fetavası).          .         _         .
MalikÜere göre kefaletler hakkında şu gibi hükümler carîdir:
(1) : Mekfûlünanh, mûsîr ve hazır olup mümatıl, şedidülhusume bulunmadıkça borcundan dolayı kefiline müracaat edilemez.
Kezalik: mekfûlünanh kayıp olmakla beraber malını ispat ile ondan hakkını istifa etmek dâyin için meşakkatli olmazsa yine kefilinden, talep
edilemez.
(2) : Mekfûlünanhın mal sahibi olup olmadığında münazaa Vuku bulsa söz, mala sahibi olduğunu iddia eden kefilindir.    Çünkü nâs üzerine galip
olan, kazanç kabiliyetinden dolayı mal sahibi olmaktır. Bu halde mekfûlün-leh, asilin fakir olduğunu iddia etmiş olacağı cihetle ona da müracaat
edemez. Fal.at onun fakir olduğuna beyyine ikame ederse kefiline müracaat edebilir.  Ve dâyin, medyunun fakrı haline Kefilin ryuttali    olduğunu
iddin ederse ona ademi ilme yemin verdirebüir.
Fakat Maliki fukahasmdan Sehnun'a ve saireye göre medyunun fakri hali hususunda söz, d âyinindir, onun fakir olmadığını kefilin ispat etmesi
lâzım gelir. Amel de bu veçhiledir.
Bugün Türkiye kanunlarında «Kefaleti adiye»1 denilen kefalet, Malikîle-rin (1) nci meseledeki kavline mutabık görülmektedir.
(3) :  Kefalette mekfûlünlehin    mekfûlünbihi kefil ile mekfûlünnanhın hangisinden dilerse ahzetmesi veya kefilden    ahzedilmesinin takdimi veya
medyun fakir olarak vefat etmedikçe kefile müracaat edilmemesi şart kokabilir.
(4) : Borç zamanı hulul ettikte dâyin, kefile mühlet verirse medyuna da mütılet vermiş olur. Meğer ki dâyin, yalnız kefile mühlet vermeği kas-
detmiş olduğuna yemin etsin.
(5) : Kefil, borcun müddeti bitince kendisinin zamandan tahlis edilmesini mekfûlünlehten talep edebilir, yani: ona «Ya hakkını medyundan al veya
beni kefaletten ıskat et» diyebilir. Kezalik: medyundan da «Borcunu ver. beni kefaletten kurtar.» diye talepte bulunabilir. Fakat borç malın dâyine
verilmek üzere kendisine teslim edilmesini    talep edemez. Çünkü kefil, bu malı alıp helak etse veya müflis olsa dâyin, bunu yine medyundan
mütale-bede bulunur -
Fakat kefil, bu malı iktiza tarikile = borcu ödeyip medyunu borcundan kurtarmak ma.ksadiyle alırsa bunu zayi veya telef olunca zâmin olur. Artık
dâyin, dilerse kefile ve dilerse medyuna müracaat eder.
Şayet medyun, bu malı kefil ile irsal eder veya kefili bu hususa tevkil ederse, kefil, emin olmuş olacağından mal elinde tefriti olmaksızın telef veya
zayi olursa onu.zâmin olmaz.
(6) : Kefalet, mekfûlünanhın emriyle olmasa bile kefil mekfûlünanha rücu eder, onun mekfûlünbihi tediye etmesi teberru sayılmaz.
(7) : Bir kimse, bir şahsın nefsini teslime kefil olsa o şahsın zimmetindeki mala da kefil olmuş olur."
(8) : Mekfûlünanh nasa borçlu olur da mekfülünleh, sair alacaklılar ile beraber hisse almaktan korkarsa alacağını kefilden talep edebilir (Şerhi
Ebilberekât, Düsûkî, Elmuhallâ).
Şafiîlere göre de kefaletler hakkında şu gibi hükümler carîdir: (1) Mekfülünleh, alacağını tamamen veya kısmen    kefilden de asilden de isteyebilir.
Çünkü bir deyni iki kişiden istemekte bir mahzur yoktur, bir deynin tamamını ikikişipin her birinden almakta mahzur vardır.
(2) : Mefcfûlünleh, kefilden mutalebede bulununca kefil de - e|er emri ile kefaleti kabul etmiş ise - «Borcunu eda ile beni kefaletten kurtar*» diye
mekfuiünanhtan mutalebede bulunabilir.
(3) : Kefil, asilin emrile kefil olmuş ve onun iznile borcu ödemiş olunca ona rücu eder. Fakat asilin kefaletle edaya izni bulunmayınca kendisine
rücu edilemez. Bu halde kefil, müteberri olmuş olur-    Mamafih yalnız kefalete izin vermiş olduğu takdirde de - esah olan - rücu edilebilmesi* dir.
Çünkü kefalet, asildir. Buna izin, bunun üzerine terettüp edene de izin^ dir. Amma kefalete izin verilmediği halde yalnız edaya izin verse - esah
olan - rücua salâhiyet bulunmamaktadır. Meğer ki rücu şartiyle edaya izin vermiş olsun.
(4) : Kefil, ceyyid akçe yerine züyuf akçe veya bin kuruş yerine beş, yüz kuruş kıymetinde bir mal ile borcu ödese bu ödediği şey ile asile rücu eder,
Esah olan budur. Çünkü kefilin bezlettiği bu ödediği şeydir.
(5) : *Bü* kimse, bir şahsın bircunu kefaleti ve mezuniyeti    olmaksızın ödese o şahsa,, rücu edemez. Fakat o şahıs, ödemesine rücu şartiyle izin
vermiş olunca rücu edebilir.
Kezalİk; Kendisine sureti muti akada izin verildikten sonra teberru mak-sadiyle olmaksızın Ödediği takdirde de - esah olan kavle göre - rücu
edebilir-
(6) : Bir şahsın borcunu edaya mezun olan kimse, dâyin ile bilmusal-lâha borcu cinsinin gayrile ödese borç ile bedeli sülhten hangisi az ise onunla
o şahsa rücu eder.



(7) : Bir kimse, mahcur olan oğuîunun veya hafidinin borcunu rücu ni-yetile tediye etse bunların malına rücu edebilir.
(8) : Medyumun emriyle kefil olan kimse, borcu Ödediğine işhatda bulunursa veya bu borcu ödediğini mekfûlünle veya mekfûlünanh itiraf ederse
rücua müstehik olur ve illâ olmaz.
Işhat için iki erkek veya bir erkek bîr kadın veya bir erkek ile kefilin yemin etmesi kâfidir. Velevki şahidler mesturultml olsunlar.
(9) : Kefalet binnefsde mekfûlünanh kayıp olup mekânı meçhul olunca ihzar edilmesi kefiline lâzım gelmez. Fakat mekânı malûm, yolda da em
niyet mevcut olunca ihzarı lâzım gelir. Keîii yol masrafını yüklenir.kendisi-ne gidip gelecek kadar mühlet verilir, mühlet geçtiği halde bir mani
bulunmaksızın ihzar etmezse hapis olunur. (Tuhfetülmuhtaç.)
Han bel İlere göre de kefaletlerde şu gibi hükmler mevcuttur :
(1) : Hak sahibi = mekfûlütıleh, kefil ile meKiûlüaarmûaıı    Uiıcdiğinç hali hayat ve mema tında müracaat ederek Hakkını isteyebilir.  Çünkü bu
hak, herikisînin zimmetinde sabittir.
(2) : Kefil ile mekfuiünanhtan biri veya her ikisi vefat etse müeccel olan borç, muaccel olmuş olmaz. Çünkü tecil, meyyitin hakkıdır, sair hakları
gibi mevtile sakit olmaz. Fakat vârisleri tarafından borç tevsik edilmelidir, meselâ rehin verilmelidir veya borç üe terekeden hangisi1 az ise o
miktar malı olan bir kefil gösterilmelidir.  Böyle  tevsik     edilmezse borç, muaccel ~ hallolur.
(3) : Kefil, müeccel olan borcu hâilen eda etse vakti gelmedikçe mek-fûlünanha rücu edemez.
(4) : Mekfûliİnleh, kefile hitaben «Sana hakkımı hibe ettim.» dese alacağını kefile temlik etmiş olur. Artık kefil bununla mekfûlünanha =
medyuna rücû edebilir.
(5) : Kefil, borcu ödese veya başkasına havale etse bakılır: eğer bunları teberruan yapmış ise mekfûlünanha bir şey ile rücu edemez. Onun izini
bulunsun bulunmasın. Fakat rücu etmek niyetile yapmış ise rücu edebilir, velevki kefalet İle eda veya bunlardan yalnız biri, mekfûlünanhın izni
olmaksızın yapılmış olsun. Çünkü bu eda veya havale ile mekfûlünanh, kendisine vacip olan bir borçtan kurtulmuş olur.
Nasıl  ki  medyunun borcunu ödemekten  imtinaı  takdirinde  namına  hâkim tarafından borcu eda edilse kendisine hâkim rücu edebilir.
Kefil, ne rücua ve ne de teberrua niyette bulunmuş olmayınca da rücu edemez. Başkasının zekâtını veya nezrini veya keffaretini emri olmaksızın
eda.eden kimse de rücua müstehik olmaz. Velevki rücu maksadiyle eda ei-miş o!sun. Çünkü bu gibi vecibeler sahiplerinin niyetlerine mütevakkıftır.
Başkasının kendiliğinden vermesiyle mükellefi bu vecibelerden kurtarmış olamaz.
(6) : Kefil, borcu eda ettiğini bilâbeyyine iddia ettiği halde mekfûlün; leh maâiyemin inkâr eylese kefil, bununla mekfûlünanha rücu edemez.
Velevki mekfûlünanh kendisini tasdik etsin. Çünkü kefil,    bilâbeyyine edada bulunmakla tefritte bulunmuştur,  tasdik ile tekzib arasında    
müşterektir. Meğer ki bu borcu mekfûlünanhın huzurunda ödemiş olsun. O takdirde rücu edebilir. Çünkü bu halde taksir eden, isnadı terk etmiş
olması cihetile mekfûlünanh olmuş olur.
Fakat mekfûlünleh, edayı itiraf ettiği halde mekfûlünanh inkâr etse bu inkâra iltifat olunmaz. Zira bu halde mekfûlünleh, kendi hakkının kefile
intikalini itiraf etmiş olur ki, bundan mekfûlün anha bir zarar terettüp etmez.
(7) : Medyunun emriyle kefil olan kimseden borç talep edilince û da daha tazmin etmeden medyundan bu borcu eda etmesini    talep edebilir.
Fakat emir bulunmayınca kablettazmin talepte bulunamaz-
(8) : iki kimse, bir borçluya hitaben «Biz sana borcun olan - meselâ - yüz lirayı zâminiz.» deseler her biri bu yüz liranın yarışma kefil olmuş olur.
Kendisinden yalnız elli lira istenilebilir.
(9) : Bir borçlunun borcuna iki ve daha ziyade kimseler kısmen veya tamamın kefil olabilirler.
Meselâ : iki kimseden her biri bir şahsın bin kuruştan ibaret olan borcu için dâyine hitaben «Ben sana o bin kuruşa zâminim.» dese aralarında
alel'infirat bir zamanı iştirak vücuda gelmiş olur. Bu halde dâyin, bu bin kuruşu her ikisinden veyahut yalnız birisinden isteyebilir. Bunlardan
hangisi borcu öderse bununla mekfûlünanha rücu, çünkü asil odur. Diğer kafile rücu edemez. Ve dâyin bu kefillerden birini ibra etse yalnız o beri
olur- Asil ile diğer kefil beri olmaz. Zira bu kefil refikine tâbi değildir.
Kefillerden biri diğer kefile de kefil olsa sahih olmaz. Çünkü kefil, asıl hakkı zâmin olmakla zimmetinde hak asaleten sabit olarak kendisi de asil
olmuştur. Artık diğer kefile olarak feri' mesabesinde bulunması caiz olmaz.
(10) : İki veya daha ziyade kimse bir şahsın nefsini teslime kefil olabilirler. Bu kefillerden her biri diğerinin de nefsine kefil olabilir.  Çünkü bu,
bedene kefalettir, zimmetteki" hakka kefalet değildir.  Bu halde kefillerden biri mekfûlünanhı teslim edince diğerleri de beri olurlar. Mamafih

mücerret ihzar kâfi değildir, teslimde bulunmalıdır.  (Keşşafülkına). 
[7]

 
Kefaletten Beraate Dair Umumi Kaideler Ve Meseleler:
 
82 - : Mefcfûlünbih, gerek deyn, gerek ayın ve gerek nefse olsun asıl veya vekil tarafından mekfûlünlehe teslim ve ifa olundukta kefil, kefaletten
beri olur. Çünkü akdi kefaletten maksad, hâsıl olmuş olacağından kefalet nihayet bulur-
83 - : Kefilin beraetinden, yani: Mekfûîünlehin kefili kefaletinden veya zimmetindeki haktan beraeti iskat ile ibra etmesinden asilin beratı lâzım
gelmez. Çünkü fer'in sukuüle asilin sukutu lâzım gelmez. Fakat asilin be-reati, kefilin ve kefil-üi kefilin beraetini mucip olur. Zira asil sâkit fürû da
sâkit olur.
Şu kadar var ki, asil kendisinin asla borcu olmadığına yemin etmekle borçtan beraet kazansa bundan o borca asilin emri olmaksızın kofil olmuş olan
kimsenin de beraeti lâzım gelmez. Çünkü 'kefil, bu borca olmakla bunun mevcudiyetini ikrar etmiş olur.
Fakat bu kefalet, asilin omriyle olmuş olursa borcu ikrar etmiş olacağından artık ondan sonra borcu inkâr etmesi veya kablelkefale eda etmiş
olduğunu iddia etmesi muteber olmaz.   (Hidaye, Reddimuhtar).
84 - : Îbra-İ istifa, kefilin de asilin de beraetini müstelzim olur. Meselâ: kefil borcu ödeş© veya mekfûlünlehi başkasının üzerine havale
eylese kendisi bu borçtan beri olacağı gibi asil de beri olur.
85 - :  Mekfûlünleh «Kefili ibra ettim.» veya «Kefil tarafında hakkım yoktur.» dese kefil beri olur. Bu mutlak olan ibra, ibrayı İskata hamiolu-nur.
Artık kefil bir şey ile mekfûlünanha rücu edemez. Fakat kefil, ibrayı istifa suretile ibra edilse, yani: mekfûlünleh, ondan mekfûlünbihi aldığı cihetle
onu ibra etse o da mekfûlünanha rücu eder.



86 - : Nefse kefil olan kimse, mekfûlünbih olan şahsı şehir ve kasaba gibi muhasama kabil olan bir yerde bizzat veya vekili veya resûli va-sıtasile
mekfûlünlehe teslim edince kefaletten beri olur. Mekfûlünleh gerek bu teslimi kabul etsin ve gerek etmesin ve tesiim edilen mahal gerek kefalet
aktedilen şehir ve kasaba olsun ve gerek olmasın müsavidir. Bu îma-mı^ Azama göredir   tmameyne göre eğer bir mahal tâyin edilmemiş ise teslim
mahali, kefaletin vuku bulduğu şehir veya kasaba olmuş olur. Fakat çöl, dağ, köy. gibi hâkim bulunmıyan bir yerde vukubulacak teslim muteber
değildir.
Kezalik: Muayyen bir beldede, kasabada teslimi şart edilmiş ise başka beldede teslim ile kefaletten beri olmaz.
87 - : Bir şahsın nefsi hakkında filân beldede hâkimin meclisinde teslim edilmek üzere kefalet vuku bulmuş olunca o mecliste    teslim edilmek
lâzım gelir. Sokakta, çarşıda teslim ile kefaletten beraet hasıl olmaz. Meğer ki vali veya zabıta memuru huzurunda teslim edilsin,  bununla da kefil
beri olur. Çünkü bu halde mekfûlünanh nefsini teslimden imtina edemez, hâkimin huzuruna götürülmesi kabil olur.
Kezalik: Muayyen bir hâkimin huzurunda teslim meşrut olsa o hâkitnuı halefi huzurunda teslim ile de beraet husule gelir. (Hidaye, Hindiyye).
88 - : Bir şahsın nefsini teslime müteaddit kimseler kefil olmuş olunca bakılır: Bunlar eğer başka başka kefil olmuşlar ise birinin teslimiyim
diğerleri kefaletten beri olmazlar.    Fakat birlikte kefil olmuşlar ise beri olurlar (Hindiyye).
89 - : Nefse kefil olan kimse, kefaletten beri olmak üzere mekfûlü-nanhın mekfûlünlehe olan borcunu ödese kefaletten beraet hâsıl olur. Amma
mekfûîünanhın teslimine ait olmayan başka bir borcunu mekfûlünlehe Ödemekle kefil binnefs, kefaletten beri olmaz (Hindiyye).
90 - : Kefil binnefs, kendisini kefaletten ibra için mekfûlünleh ile bir mal üzerinde musalâhada bulunsa sulh, sahih ve mal lâzım olmaz. Fakat
kendisi kefaletten beri olur. (Hindiyye).
- m -
91 - : Kefil binnefs, mekfûlünlehin talebi üzerine mekfûlünbihi mücer-red teslim ile kefaletten beri olur, tekrar teshin ite mutulep olmuz. Mygcr ki
kefalette teslimin tekrarım iktiza eden, bir ibare bulunmuş olsun-
Fakat mekfûlünlehin talebi olmaksızın teslim ettikte «BihükraU'kei'ale teslim ettim» demedikçe kefaletten beri olmaz. Çünkü bu teslim, keialet
cihetiyle olmayıp bir iane makaftdiyle olmuş olabilir.
92 - : Kefil binnefs, mekfûlünanhı filân gün teslim etmek üzere kefil olduğu halde daha evvel teslim etse yine kefaletten beri olur. Velevki mek-
fûlünleh kabul etmesin. Çünkü bu müddet, kefilin hakkıdır, bunu iskat edebilir. Kefaletin asıl hükmü ise teslimin vücubudur, bu ise filhâl sabit
olmuştur. Nitekim bir borç da miadından evvel verilebilir.
93 - : Mekfûiünbih olan şahıs, ölünce ihzarı mümteni olacağından kefil, kefaletten beri olur. Kefilin kefili var ise o da beri olur. Fakat meki'û
lünlehin hakkı sâkit olmaz, onu o şahsın terekesinden alabilir.
Kezalik : Kefil binnefs, vefat etse mekfûlünbihi teslime iktidarı zâii olmuş olacağından kendisi kefaletten beri olduğu gibi kefili varsa o da beri olur.
Fakat mekfûlünlehin vefatiyle, kefil, kefaletten beri olmaz, onun vârisi Veya vasisi mekfûlünbihin ihzar ve teslimini kefilden isteyebilir-
Vârisler veya vasiler müteaddit olunca bunlardan yalnız birisine teslim, diğerine de teslim sayılmaz. Birine teslim vuku bulsa diğerlerinin mutale-be
hakları baki kakr (Eeddimuhtar).
94 - :  Kefaleti maliyye, kefaleti nefsiyye gibi. kefilin vefatıyla aâkit
olmaz.
Binaenaleyh, mala kefil olan kimse, borcu ödemeden vefat etse mekfûiünbih olan mal, mevcut ise terekesinden istenilip alınır. Çünkü onun
terekesi de bu hakkın ifasına salihtir. Kefilin vârisleri de bu malı verdikten sonra mekfûlünanha rücu ederler. Meğer ki kefalet onun emriyle
yapılmış olmasın.
95 - :   Kefalet bil'malde dâyin vefat edip  medyun kendisine  müuhu-siren vâris olsa bu, borcu tediye mesabesinde olacağından kefil,  kefaletten
beri olur. Fakat dâyinin başka vârisleri de varsa kefil, yalnız medyunun hissesinden beri olur, diğer  vârislerin     hisselerinden beri olmaz.  Bu
hâlde dâyinin diğer vârisleri muhayyerdirler,     kendilerine borçtan isabet eden hisseyi dilerlerse kefilden ve dilerlerse meddun olan vâristen veya
her ikisinden isterler.
96 - ; Kefil veya asil, borcun ayni cinsten bir miktarı üzerine dâyin ile müsaleha ettiklerinde baktır:  Eğer her ikisinin veya yalnız asilin be-raeti şart
edilmiş veya hiç bir şart dermeyan edilmemiş ise ikisi dahi bedeli sulhten mâada borçtan beri olurlar. Ve eğer yalnız kefilin beraeti şart edilmiş ise
yalnız kefil, bedeli sulhun mâadasından beri olur. Mekfûlünleh dahi muhayyer olur, dilerse borcun mecmuunu asilden ve dilerse sulh bedelini
kefilden ve bakisini asilden ister alır.
97 - : Kefil veya asil, mekfûlünbihi birinin üzerine ihale edip mekfûlünleh ve mühalünaleyh dahi havaleyi kabul etse hem kefil, hem de mek-
fûlünanh beri olurlar. Meğer ki kefil, bu havale ile yalnız kendisinin bera-etüii §art koşmuş olsun, o takdirde asil beri olmaz.
98 - : Muayyen bir akd sebebiyle lâzım gelen bir borca kefalet, o ak-din fesh veya infisahiyle nihayet bulur. Bu kefaletin yeniden yapılacak akde
şümulü olmaz.
Binaenaleyh bir kimse, malûm bir müddet hitamına kadar muayyen bîr bedel ile icar edilen bir malın kira bedeline kefil olsa bu icare müddetinin
hitam buimasiyle veya bu iearenin fesh veya infisahiyle kefaleti nihayet bulur. Sonra o mal hakkında yeniden bir icare aktedüse o kefaletin buna
şümulü olmaz, kefalet tecdit edilmedikçe o kimseden bu ikinci iearenin bedeli istenilemez.
Kezalik: Bir kimse, bir mebiyin semenine kefil olduğu halde beyi fesh veya ikale olunsa, yahut mebi büistihkak zabt veya hıyarı şart ile veya hıyarı
rüyet veya hıyar-ı ayıp ile bayie reddedilse kefil, kefaletten beri olur. Çünkü bu halde semen müşteriye lâzım gelmiyeceğinden kefalete mahal
kalmaz.
99 - : Bir kimse, her aylığı gu kadar ücretle kiraya verilen bir mala kefil olsa kaç ay kira devam ederse bedeline kefil olmuş olur. Fakat herhangi
aym başında kendisini kefaletten çıkarabilir. Çünkü bu veçhile olan karelerde her yeni ayın girmesiyle akti icare tecdit edilmiş sayılır. Bu ci netle
kefilin müstakbel ücretlere kefaletten rücua hakkı vardır. Fakat bu kefalet, kefilin vefatiyle bâtıl olmaz, icare devam ederse bedeli terekesinden
alınabilir. Varisleri de bunu verdikten sonra bununla müstecire rücu ederler. Zevciyet nafakasına kefalet ise böyle değildir. Şöyle ki: Bir kimse, bir
kadının her aylık zevciyet nafakasına kefil olsa gelecek aylardan birinin başında kendisini bu kefaletten çıkaramaz. Çünkü bu nafakada vahdet
vardır. Bu ayların tecdidi ile teceddüt etmiş olmaz, bir sebepten dolayı vacip bulunur.
100 - : Mekfûlünleh, mekfûiünbih olan alacağını kefile hiybe veya fakir olmakla tasadduk etse kefil de, borçtan beri olur. Bu surette kefil, mek-



fûlünanhın emriyle bu kefaleti kabul etmiş ise bu hibe veya tasadduk tarikiyle malik olduğu borç miktariyle asile rücu edebilir, ve İllâ edemez.
101 - : Medyun bir malını dâyine satıp borcuna takas eylese kefili kefaletten beri olur. Sonra bu satış muamelesini ikalede    bulunsalar kefalet avdet
etmez. (Ali Efendi fetvası, Hindiyye, Mecelle Dürerülhâkkam).
Malikî'lere gere kefil binnefs, alacağın hululü zamanında meklûlünanhı mekfûlünlehe teslim edince kefaletten beri olur. Velevki mekfûlünanh fakir
bulunsun.
Kezalık: Mekfûlünanh, kefilin emriyle gidip nefsini mekfûlünlehe teslim ettiği takdirde de hükm böyledir.
Kefil, mekfûlünanhı böyle zamanında teslim edemez ve onun gaybubet bir iki gün kadar yakın bir zamandan ibaret bulunursa kefil, hafif bir tele
vvümden sonra borcu zâmin olur. Artık bu zaman, hükme iktiran edince kefilden sâkit olmaz. Velevki bilâhare mekfûlünanhı ihzar etsin. Meğer ki
kefil, kayıp olan mekfûlünanhın kabielhükm fakir = Borcunu ödemekten âciz bulunmuş olduğunu veya kabielhükm vefat etmiş bulunduğunu is bat
etsin. O halde zâmin olmaz Muhtasarı Ebizziya, Haşiye-i Düsûkî).
Şafiî'lere göre de kefil, mekfûlünbihi bilâhâil teslim mekânına teslim etmekle kefaletten beri olur.
Kefalette elverişli bir mekân tâyin edilmiş ise o taayyün eder, tâyin edilmemiş ise kefalet aktedildiği. mahal, elverişli ise mahalli teslim olmuş olur-
Kezalik; Mekfulünbih, baliğ ve âkil olup, bilâhâil teslim mekânına gelerek «Nefsimi kefil cihetinden teslim ettim» dese kefil beri olur.
Kefilin izniyle ecnebinin mekfûlünbihi teslim etmesi de kefilin teslim etmesi gibidir.
Mecnunun veya çocuğun gelip teslim olmaları hususunda sözlerine itibar olunmaz. Meğer ki bu teslime mekfûiünleh razı olsun (Tuhfetülmuhtaç).
HanbeHlere göre de kefalette mekfûlünanh eda ile, ibra ile veya havale ile beri olunca kefili de beri olur. Fakat kefil beri olsa veya mekfûiünleh
kefilin beraetini ikrar eylese meselâ: «Ben vekili ibra ettim» dese bununla mekfûlünanh beri olmuş olmaz. Çünkü o, asildir, fer'in beraetile beri
olmaz.
Kezalik: mekfülünbih, başkasına havale edilse veya semenine, ücretine kefalet edilen beyi veya icare akdi fesh edilse kefil beri olur. (Keşşafülkına).
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Kefalet Hususunda İhtilaflar  :
 
102 - : Bir kefaletin kefaleti muvakkate olup olmadığında ihtilâf edilse söz, bu muvakkatliği inkâr eden mekfûlünlehin olur. Kefilin de beyyinesi
tercih olunur. Binaenaleyh kefil, kefaletin muvakkat olup müddetin geçmiş olduğunu iddia ve isbat edince kefaletten beri olur (Abdürrahim
fetavası.)
283
103 - :  Kefil iie mekfûiünleh itilâf edip kefil, müeccelen kefaleti iddia, mekfûiünleh de hailen kefaleti dâva etse söz, maayemin    kefilindir. Çünkü
borcun kendisinden derhal istenebilmesini    münkirdir. Fakat kefil, kefaleti bilkülliye inkâr veya kefaleti ikrar etmekle beraber müeccel olduğunu
iddia etse de ikame edilen şahidlerden biri kefaletin müeccel, diğeri de muaccel olduğuna şahadette bulunsa kefalet, muaccel olmak üzere sabit Olur
(Hindiyye).
104 - :  Kefil, kefaleti esasen inkâr etmekle    kefalet isbat edildikten sonra «Medyun borcunu mekfûlünlehe vermişti.» veya «Dâyin beni kefaletten
çıkarmış ibra eylemişti.» veya «Ben o borcu kefaletim hasebiyle Ödemiştim.» dese mesmu olmaz. Çünkü tenakuzda bulunmuş olur (Abdürrahim f
etavası).
105 - : Mekfûiünleh, kefilin şu kadar meblâğa kefil olduğunu iddia, kefil de bukefaletten çıkarılmış olduğunu dâva ve isbat ettikten sonra
mekfûiünleh, «Sen ondan başka şu kadar meblâğa da kefil olmuştun,» diye tekrar iddiada bulunsa bu müddeası dinlenmez (Abdürrahim).
106 - :  Bir kimse, bir şahsın borcunun bir miktarına kefil olduktan sonra o şahıs, bu borcu namına bir miktar meblağı dâyine verdikten sonra o
kimse,    bu miktarın    kefaleti    altında    olan kısma    mahsuben    verildiğini iddia, dâyjn de kefalet harici olan kısma mahsuben verildiğim
derme-yan ile aralarında ihtilâf vâki olsa    medyunun sözüne    müracaat olunur (Ali Efendi fetavası).
107 - : Bir kimse, miktar beyan etmeksizin birinin alacağına kefil oî-duktan sonra dâyin «Alacağın miktarı şu kadar» diye iddia, kefil de ondan
noksan olduğunu dermeyan etse dâyin, havlimücerredile ziyade miktarı kefilden almaya kadir olmaz. (Ali Efendi).
108 - : Bir kimse, birinin borcuna kefil   olduktan sonra    «Bunun bir miktarı abadır.» dese bu iddiası mesmu olmaz.
Kezalik : Bir mebiin semenine kefil olduktan sonra «Bey'İn şöyle fâsid bir şart ile yapılmış olduğunu» dâva eylese mesmu olmaz (Ali Efendi).
Kezalik : Bir şahsın ikrar ettiği bir borcuna kefü olduktan sonra *Bu borcun bir tel'cie olarak ikrar edilmiş olduğunu» iddia eylese mesmu olmaz.
Kezalik : Deruhte ettiği borcu ödedikten sonra «Bunun bir rüşvetten ibaret olduğunu» iddia etse bu sözüne itibar olunmaz. Çünkü o borca kefil
olması, onun lâzımül'eda olduğunu itiraf demektir (Abdülrahim).
109 - : Bir kimse, bir şahsın borcuna ikrar ederek buna kefü olduktan sonra o şans bu borcunu inkâr, dâyin de bunu ispattan izharı acz etse o kimse
bu kefaletten kurtulamaz. Çünkü kendi ütrarile mülzem bulunmuştu*
110 - : Bir kimse, bir medyunun şu kadar borcuna kefil olduktan sonra vdâyinden o miktar alacağı olduğuna dâir beyyine istemeğe salâhiyet ola
maz. Çünkü hu kefaletle o borcun mevcudiyetini ikrar etmiş olur (Ali Efendi).
111 - :Bir kimse, bir müteveffanın malen zimmetinde §u kadar borcu
olduğunu ikrar ile ona kefil olduktan sonra    müteveffa, hali hayatında o borcunun su miktarını vermişti» diye dâva etse mesmu olmaz
(Abdürrahirr.
112 - : Dâyin, alacağını  -kefilden   talep   ettikten sonra kefil «Sen onu medyundan almış ve bu hakkım aldığını ikrar dahi etmiş idin» diye inkâra
mükarin dâva ve bunu beyyine île ispat eylese dâyini kendisinden def etmij olur (Netice),
113 - : Kefil, kefaletini inkâr etmekle dâyin bunu ispat edip alacağını hâkimin hükmü ile kefilden alsa kefil de bununla    medyuna rücu edebilir.
Vâki olan inkârı bu rücua mâni olmaz. Elverir ki onun emriyle kefil olduğu sabit bulunsun (Behçe).
114 - : Mekfülünleh, kefilin inkârına mebni     mekfûlünanhın gıyabında ve kefilin muvacehesinde kefaleti .ve alacağı ispat edip.hükm istihsâl etse
de bâdebu mekfûlünanh hazır olsa  heyyineyi iade     ekmeksizin o alacağı mekfûlünanhdan isteyip alabilir (Behçe).
115 - :  Kefil, «Beni zahiren kefaletten çıkar, eğer alacağını alamaz-san ben yine veririm.» diye dâyin ile bir mukavelede bulunsa dâyin, badehu bu



mukaveleyi ispat ederse o borcu bu kefilden alabilir (Abdülrahim)
116 - : Bir kimse, kefalet dolayısile bir şahıstan şu kadar meblâğ dâva edip bu meblâğın ne cihetten olduğunu beyan etmese dâvası mesmu plmaî
(Behçe).
117 - : Medyun borcunu ödediğini iddia, kefilleri de buna şahadet etseler şahadetleri makbul olmaz. Zira .foendi lehlerinde şahadette bulunmu§
olurlar (Abdürrahim).
118 - : Kefil, sebaveti halinde kefil olmuş olduğunu, mekfûlünleh de hâli bulûğunda kefil olduğunu,iddia ile ihtilâfda bulunsalar söz kefilin olur
Diğer iddiasını beyyine ile ispata muhtaç bulunur, ikisi de beyyine ikame edecek olsa kefilin beyyinesi evlâ olur  (Hindiyye, Abdülrahim).
119 - : Kefil, mecnun iken kefil olduğunu, mekfûlünleh de akıllı iken kefil olduğunu iddia etse kefilin evvelce mecnun bulunmuş olduğu maruf ise
söz, kendisinin olur, amma maruf değilse «öz, mekfûlünleh indir (Hindiyye)
120 - :  Kefalet binnefsde mekfûlünanhın kayıp olup bulunduğu yerin malûm olup olmadığında ihtilâf  edilerek mekfûlünleh,   mekfûlünanhın
bulunduğu yeri kefilin bildiğini iddia, kefil de bilmediğini dermeyan else har-
gisi beyyine ikame ederse kabul olunur. Kefil, mekfûlünanhın nerede o'du-ğunu bilmediğine dair beyyine ikame edince kendisinden husûmet
mündefi okır. Bu beyyine, her ne kadar nefi üzerine ise de bundan maksad, mutalebe hakkının sukutunu ispat olduğundan kabul olunur.
îkisi de beyyine ikame etse mekfûlünlehin beyyinesi tercih olunur. Hiç biri beyyine ikame edemezse bakılır: Eğer mekfûlünanhın ticaret gibi bir
ınaksadla daima gider gelir olduğu malûm bir yeri varsa söz, mekfûlün-lehindir, kefilin oraya gidip araması lâzım geiir. Fakat böyle belli bir yeri

yoksa kefil, mekfûlünnanhın bulunduğu yeri bilmediğine yemin edince söz, kendisinin olur (Hindiyye, Makdisî, Tenvirül'ebsar, Reddimuhtar). 
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ONSBKİZİNCI KİTABIN SONU

ONDOKUZUKCU KİTAP
HAVALE HAKKINDA OLUP BİR MUKADDİME İLE İKİ  BOLÜME AYRILMIŞTIR

(MUKADDİME)
HAVALEYE   AİT   ISTİLAHALR :

 
1 - (Havale) : Lügatte mutlak nakil tahvil manasınadır, ayinde de deyine de müstameldir. Istüâlta : «Bir deyini bir zimmetten diğer bir zimete, yani
bir zattan diğer bir zata nakil etmektir ki, artık o deyin; bu ikinci zimmete tahvil edilmiş, bu zimmet sahibinden mutalebesi lâzım gelmiş olur.
2 - (Muhil) : Havale eden, yani ve tahvil eyleyen kimsedir.
Borcunu başkasının zimmetine nakil
3 - {Muhalünleh) : Dâindir. Yani : Muhilde alacağı olup ondan havaleyi alan kimsedir. Buna «muhtâl» de denir.
4 - : (Muhalûhaleyh) : Kendi üzerine havaleyi kabul eden, muhîlin borcunu ödemeği iltizam eyleyen kimsedir- Buna «Muhtelünaleyh» de denir.
5 - (Muhalünblh) borçtan ibarettir.
Havale olunan maldır ki, muhilin    zimmetindeki
6 - (Havale-I mutlaka) : Muhilin muhalünaleyhteki bir malından verilmekle mukayyid olmıyan havaledir : Muhilin muhalûnaleyhte gerek alacak
malı bulunsun ve gerek bulunmasın.
7 - (Havale-İ mukayyede) : Muhîlin muhalünaleyh zimmetindeki veya elindeki mazmun veya gayrı mazmun malından verilmek üzere yapılan
havaledir. I$ir şahsın zimmetindeki bin kuruş borçtan veya elindeki emanet veya mağsup bir malden verilmek kaydile yapılan  havale gibi.
8  - (Havalei tazime)  : Muhil ile muhalünleh ve aleyh tarafından kabul edilip şeraitini camî olarî havaledir.   -
9  - (Havale-I caibe) : Şerait sıhhati cami olan havaledir. Muhalünleyhin satılacak bir malının semeninden verilmek üzere mukayyed olan bir havare
ki bu, caiz olabilir.
10 - (Havale-i faside) : Şeraiti sıhhati camî olmıyan havaledir. Muhîlin satılacak bir malının semeninden verilmek üzere mukayyed olan havale
gibi ki, muhalünaleyh, bunun ifasına muktedir olamayacağı cihetle bu havale, fâsiddir. Çünkü muhalünaleyh, muhilin mülkünde izni olmadıkça
tasarrufta bulunamaz.
Muhalünbihin tacil veya tecili beyan olun-Muhalûnbihin tacili veya tecili beyan
11  - (Havale"! mtibheme)
mıyan havaledir.
12 - (Havale-i gayri mübheme) olunan havaledir.
13 - : (Teva) : Lügatte telef, helak olmak manasınadır. Istılahta cHa-vale edilen ty>rcun muhalünaleyhden    istifasının müteazzir    olmasıdır ki,
imamı Azama göre İki sebeple olur- Biri, muhalünaleyhin havaleyi maal-yemîn inkâr edip bunu muhîl ile muhalünlehin ispat edememeleridir.
Diğeri de muhalünaleyhin müflisen vefat edip muhalünbihe kefili bulunmamasıdır. İmameyne göre tevanın bîr sebebi daha vardır ki o da
muhalünaleyhin iflâsına hiikm lâhik olmasıdır. Böyle teva tahakkuk edince borç, yine muhîlin zimmetine avdet eder.
14 - (Süftece) : Bir nevi poliçe demektir. Bir beldede verilen bir paranın, bir ödüncün bir ödeme emriyle diğer beldede tesviye edilmesinden
ibarettir. Bir kimse, bulunduğu bir beldede bir tacire bir miktar para verip ondan aldığı ödeme mektubiyle bu parayı gideceği diğer bir beldedeki bir
tacirden veya başka birinden alacak olsa bir süftece muamelesi vücuda gelmiş olur. Bu muamelele ekserî yol tehlikesini veya yük zahmetini
bertaraf etmek için yapılır. Bu havale mânasında bir nevi ikraz muamelesidir. Menfaat mülâhazasına müstenit ve ödeme mektubu yazmak şartma
mukarin bir karz mahiyetinde olduğundan bazı fukahaca mekruh veya. gayrı caiz görülmüştür.
Fakat böyle bir mektup yazmak şartına mukann bulunmaksızın ikraz yapılır, müstakriz de böyle bir ödeme mektubu yazarsa bunda mahzur yoktur.

Akçeyi poliçe etmeğe «Seftece» de denir. 
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(BİRİNCİ    BÖLÜM)

HAVALEYE   DAİR BİR KISIM MESELELERİ   HAVİDİR



İÇİNDEKİLER: HAVALENİN R^KNÜ, MAHİYETİ, HAVALENİN ŞARTLARI, HAVALENİN HlKMET-î TEŞRÎÎYESÎ
HAVALENİN RÜKNÜ :

 
14 - : Havalenin rüknü icap ve kabuldür. Şöyle ki  :  Havale, muhilin icabiyie, muhalünleh ile muhalünaleyhin de kabulleri ile mün'akit olur.
Meselâ : Muhil, kendi d âyinine «Seni benden1 alacağın olan meblâğ ile filânın üzerine havale ettim.» deyip onlar da kabul etseler aralarında havale
vücuda gelmiş olur.
Maamafih havele, muhal ün Leh Ue muhaiünaleyh arasında da akt olunabilir. Şöyle ki : Bir alacaklı bir şahsa hitaben «Benim fil unda olan §u
miktar alacağımı sen üzerine al.» deyip de o da «Kabul ettim? dese veya bir kimse, alacaklıya hitaben .«Filân kimsenin üzerinde olan.şu alacağım
benini üzerime havaleten kabul et» deyip dâyin de kabul etse havale sahih olur. Hattâ muhaiünaleyh nadim o'.sa da bundan rücu edemez. Bu
havalede muhîl bulunmadığı için buna «Ihtiyâl» denilmesi evlâdır. Demek ki havalenin inikadı için her halde muhîlin rizası şart değildir- Fakat bir
kavle göre havalenin sıhhatinde muhalünleh ile muhalünaleyhin rızaları §art olduğu gibi medyun bulunan muhîlin rızası da şarttır. Çünkü mürüvvet
sahipleri kendi borçlarının başkası tarafından Ödenmesinden içtinap ederler, kendi borçlarını başkalarına tahmilden sıkılırlar. O halde muhîlin
rızası munzam almadıkça avale sahih olmaz  (Fethülkadir, Dürerülhükkâm).
15 - Yalnız muhîl iîe muhalünleh arasında yapılan havaleyi gaip bulunan muhaiünaleyh haber alarak kabul etse   havale sahih ve tamam olur.
Meselâ : Medyun şu kadar borcunu gaip bulunan bir kimse üzerine havale edip muhalünleh de o mecliste hazır bulunarak kabul etse havale o
kimsenin kabulüne mevkufen mün'akit olur, kendisine ilâm edildiğinde o kimse de kabul eylese havale tamam olur.
16 - :    Muhalünlehin    gıyabında    muhîlı    ile    muhalünaleyhin    yapa-' cakları^ havale sahih olmaz. Meğer ki birisi o mecliste muhalünleh
namına fuzûli olarak havaleyi kabul etsin de badehu kendisi de buna razı olsun.
Bu mesele, imamı Azanı ile imam Muhammede göredir, aahih olan da budur. Çünkü havale meclisinde vuku bulan icabın muhalünleh tarafından
kabul edilmesi, havalenin inikadının şartıdır.
Fakat imam Ebû Yusuf'a göre muhalünlehin rizası havalenin sıhhatinin değil, nefazının şartıdır, ^inaenaleyh onun gıyabında yapılan havale sahih
olur. Şu kadar var ki bu havale onun kabulüne mevkufen mün'akit olacağından nafiz olması onun kabulüne tavakkuf eder. Mecelle'de de bu kabul
edihmştir  (Hindiyye, Reddimuhtar).
17 - :  Havaleden dolayı medyuna müracaat edilebilmesi veya kendisinin muhaiünaleyh zimmetinde plan alacağile borcunun takas edilebilmesi için
yapılan havaleye medyunun rızası lâzımdır. Bu rıza ise havaleyi bizzat veya vekili vasıtasiyle icap ve kabulde bulunarak akd etmesiyle veya
muhalünleh ile muhaiünaleyh arasında yapılan havaleyi haber alınca kabul ey-lemesiyle olur.
Malikilere göre de havale, tehavvülden mehuzdur, deyni bir zimmetten misliyle diğer zimmete nakilden ibarettir ki, bununla birinci zimmet,
deyinden beri olur. Bu muamele, muhîl ile muhalünlehin bilriza iycap ve kabuliyle mün'akit olur (Muhtasar-ı Ebizziya).
Şafiîlere göre de havale, deyni deyn mukabilinde satmaktan., ibarettir ki, lihacetin kabul edilmiştir. Şöyle ki : Muhîl, muhalünlehe olan borcu
mukabilinde muhalünlehe muhalünaleyhdeki' alacağım satmış olur. Bu cihetledir ki havalede ikale yapılması sahih görülmüş, Bülkinî bununla
fetva vermiştir. Havale muhil ile muhalünlerin iycap ve kabul ile nafiz olarak mün'akit olur. Muhalünaleyhin rızasına tevakkuf etmez. Çünkü o,

mahall i istifadır. Mahalli istifa ise binefsihi teayyün etmez (Tuhfetülmuhtaç). 
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Havalenin Şartları   :
 
18 - : Muhîl ile muhalünîehin yaptıkları havalenin inikadında bunların âkil olmaları şarttır, baliğ olmaları şart değidir.
Binaenaeyh gayrı mümeyyiz bir çocuğun veya mecnunun birine borç havale etmesi ve birinden havale alması batıldır. Fakat yalnız muhalünleh üe
muhaiünaleyh arasında akdedilen havalede muhîl makamında bulunacak kimsenin âiil olması şart değildir.
19 - : Havalenin inikadında muhalünaleyhin â£il ve baliğ olması şarttır. Çünkü üzerine havaleyi kabul etmek, iptidaen veya hem iptidaen hem de
intihaen teberru mesabesinde olduğundan muhalünaleyhin teberrua ehü olması Sâzımdır. Baliğ olmıyan ise teberrua ehil değildir. Binaenaleyh bir
çocuğun kendi üzerine havale kabul etmesi bâtıldır, mümeyyiz olsun olmasın, velisi tarafından mezun bulunsun bulunmasın müsavidir.
20 - : Havalenin sıhhatinde muhalünleh ile muhalünaleyhin rızaları şarttır..
Binaenaleyh bir kimse, muteber bir ikrah ile havaleyi kabul etse veya üzerine havale alsa sahih olmaz. Bu halde muhalünleh, havalenin ikrahı
muteber ile olduğunu iddia ve ispat etse alacağını muhilden alır.
21 - : Muhil ile muhalünlehin yaptıkları havalenin nafiz olması için bunların baliğ olmaları şarttır.
Binaenaleyh mümeyyiz bir çocuğun birine borcunu havale etmesi veya alacsğı için bagkası üzerine havale alması velisinin, icazetine mcvkuf.cn
münakit olur. Velisi icazet vermedikçe nafîz olmaz. Çünkü havale almak ve havale vermek, nef ile zarar arasında mütereddit bir muamele
olduğundan çocuğun hakkında faideli olup ojmıyacağım ancak velisi takdir eder.
Maamafih bir çocuğun alacağı havale de muhalünaleyhin muhilden daha zengin olması şarttır. Böyle olmayınca velisinin izni muteber olmaz. Zira
muhalünaleyh, servetçe muhîle müsavi olunca havalede çocuk için bir faide olmaz. Muhalünaleyh malca daha aşağı olunca da çocuk için zarr.r
melhuzdur.
Nitekim bir çocuğa murisinden intikal eden bir alacağı hususunda bil-velâye babasının veya bilvesâye vâsisinin kabul edeceği havalede
muhalü naleyhin muhilden daha ziyade mal sahibi olması şarttır-
22 - : Havalenin sıhhatinde muhalünbihin malûm olması şarttır. Binaenaleyh meçhul bir borcun havalesi sahih     olmaz.  Mese'â   :   Bir
kimse, bir şahsa hitaben «Filânda sabit olacak alacağını ben üzerime ha-valeten kabul ettim.» dese bu havale muteber olmaz.
23 - ;  Havalenin tahakkuku için muhîHn     muhalünlehe. olan deynini havale etmesi şarttır. Deyin olmazsa hava/e, bir vekâleUen ibaret bulunur.
24 - : Muhtlin muhalünbih olan maldan ademi beraeti şartiyle yapılan bir havale^ kefaletten ibarettir. Bu halde muhil, mekfûlünanh   olmuş,
muhalünaleyh de bîr kefilden ibaret bulunmuş olur. Çünkü bu gibi akidlerde itibar meâniyedir, elfaz ve mebaniye değildir.
Binaenaleyh bir kimse medyuna «Sendeki alacağımı sen dahi zâmin olmak üzere filânın üzerine havale et» deyip medyun da o veçhile havalede
bulunsa dâyin, alacağını her ikisinden de isteyip alabilir.



Bilâkis kefalette asilin mekfûlünbih olan maldan beri olması, alacaklanın kabuliyle şart kılınsa bu kefalet, havaleye münkalip- olur, artık .asil bu
borçtan beri bulunur.
25 - :  Havalenin sıhhatinde muhilin muhalünaleyh- zimmetinde alacağı veya yanında emanet malı bulunması şart değildir-
Binaenaleyh böyle bir matlûp bulunmasa da havale sahih,olur. Artık muhalünaleyh havaleyi kabul ettikten «Benim muhîle borcum yoktur» dîye
muhalünbihi muhalünlehe edadan kaçmamaz.
26 - : Havalenin sıhhatinde muhalünleyhin huzuru da şart değildir.
Binaenaleyh üzerine yapılan havaleyi başka yerde bulunan muhalünaleyh haber alıp kabul edince havale sahih olmuş olur.
27 - :  Havalenin inikadında muhîlin sıhhati şart değildir. Binaenaleyh  bir mariz de başkası üzerine borcunu havale edebilir.
28 - : Hakkında kefalet sahih olan her deyinin havalesi de sahihtir.
Meselâ: Borç alınmış paraya, satın alınan şeyin semenine, kira bedeline kefalet sahih olduğu gibi havale de sahihtir.
Fakat hakkında kefalet sahih olmayan bir borcun havalesi de sahih değildir. Zevciyet nafaka-i mukadderesi'gibi ki, hâkimin iznile müstedâr.e
olmayınca hakkında, kefalet sahih olmadığından havale de sahih dej-ildii1-
29 - : Bir kimsenin zimmetine müterettib bulunan bir borcun havalesi sahih olduğu gibi kefalet veya havaleden dolayı zimmetine terettüb eden
malûm bir borcun başkasına havalesi de sahihtir.
Meselâ: Bir kimse ciheti kefaletten vereceği olan şu kadar kuruşu bir şahsa havale edip o şahıs ile muhalünleh de kabul etse havale sahih olarak, o
kimse bu borçtan beri olur. Hattâ muhalünaleyhin muhalünbihi muhîle havale etmesi de sahihtir. Çünkü bir deynin ilk zimmetten ' diğer bir
zimmete nakli caiz olduğu gibi ikinci zimmetten de başkasına nakli caizdir (Mebsut-u Serahsî).
30 - : Mevcut ayan hakkında havale sahih değildir.    Çünkü havalede borcun bir zimmetten diğer bir zimmete nakli, bir nak'li ger'! bir nak'li
itibarîdir. Yoksa ayanın nakli gibi bir nak'li hissî değildir.    Binaenaleyh ayanda bu nak'li  şer'î  mutasavver  değildir.  Meselâ:   bir  vedianın  sahibi
mûdeini bu yedia ile başkası üzerine havale etse bu,  havale-i  bil'ayn olacağından sahih olmaz.  Şu kadar var ki, bir kimsenin elinde vedia olarak
bulunan dirhemler ile kasben bulunan şeyler hakkında havalede bir nakl-i şer'i vardır. Meselâ: Medyun dâyini mûdei üzerine havale edince borç
medyamdan mûde üzerine intikâl etmiş borç ile mûde' mutalep    olmuş, sanki borç mûdein zimmetinde bulunmuş olur- ArtıK bu; aynı değil, deyni
havale mesabesinde bulunur.  (Fethülkadir, Reddimuhtar).
31 - : Bir. kimse, bir şahıs üzerine, semenile kendisinin bir alacaklısını havale etmek şartiyle bir malını satsa beyi de, havale de fâsid olur. Çünkü
bu, akti beyin icap etmediği bir şarttır. Bunda bayie bir faide vardır ki o da alacaklısını müşteriye taslit etmesi, kendisinden mutalebeyi
defeylemesidir.
Eakat bir kimse, bir şahsa semenini başkasından bit'havale almak üzere bir malını satsa beyi ve havale sahih olur. Zira bu, bir şartı mülayimdir,
mucebi akdi müekkittir. Bunda müşterinin üzerine havale yapılmış olmuyor. Belki müşterinin bayie vereceği semeni onun emriyle başkası
verecektir. (Hindiyye).
Kezalik: Muhaîünleh, muhîlin muhalünbihe kefaletini şart.koşsa sahih olur. Bu halde muhalünleh, muhalünbihi dilerse muhilden ve dilerse muha-
lünaieyhden isteyebilir. Çünkü böyle muhîlin ademi beraeti şartiyle yapılan
bir havale, kefalet demektir (Haniye).
Fakat muhilin muhalünbihi muhalünaleyhden kabza vekil olması sahih değildir. Muhalünaleyh bunu muhile vermeğe icbar edilemez. Bu vekâlet,
havaleden beklenilen gayeye münafi, zimmeti deyninden beri olan muhîlin bu beraeti vekâletle de temine çalışması zaiddir. (Hindiyye).
Malikîlere göre de havale hususunda şu gibi şartlar vardır:
(1) : Havalenin sıhhatinde muhil ile muhalünlehin rızaları şarttır. Meşhur o!an kavle göre muhalünaleyhin. rizası şart değildir. Ve bir kavle göre
huzuru da lâzım değildir- Ancak muhalünaleyh ile muhal arasında havaleden mukaddem adavet bulunmuş olursa kavli meşhura göre bu havale
sahih olmaz. Şayed bu adavet havaleden sonra tahaddüs ederse muhalünleh, muhalünaleyhe müracaat ederek alacağını, mutalebede bulunmaktan
men'-edilir. Tâki unf ile mutalebede bulunarak muhalünaleyhe ezada bulunmasın. Bu hakkım istihsâl için yerine başkası vekil tâyin edilir.
(2) :  Havalede muhîlin aıuhalünlehe, muhalünaleyhin de muhîle deyni lâzim ile borçlu olması şarttır. Böyle olmazsa vekâlet olur.
Binaenaleyh muhalünaleyhin borcu bulunmazsa havaleye rızası lâzım gelir ve bu havaleye «Hemale» denilir. Bu halde muhalünaleyhin
muhalün bihi vermekten aczi zahir olsa muhalünleh, muhîle rücu eder. Meğer ki muhalünaleyhin muhile borcu olmadığını bilmiş ve muhîlin
borçtan beraetini şart kılmış olsun- O zaman muhile rücu edemez. Velevki muhalünaleyhin iflâsına hüknı olunsun. Çünkü mukalünleh, bu tahavvüle
razı olmakla hakkım terk etmiş olur.
(3) : Muhalünbih olan deynin veya muhâlünaleyhdeki deynin veya her ikisinin hülûl etmiş olması şarttır. Bunların ikisi de müeccel olursa borcu
borç ile satmak kabilinden olacağından rtbayı müstelzim olur. Bir de havalede asıl olan memnuiyettir. Ancak    muhalüııbihin veya
muhâlünaleyhdeki deynin hululü ânına mahsus olmak üzere havaleye ruhsat verilmiştir. Ruhsat İse mevridini tecavüz etmez.
Maamafih muhalünbih müeccel olduğu halde muhalünaieyhin borcu hülûl etmiş, ve havale meclisinde kablelteferruk kabz bulunmuş olunca da
havale caiz olur. Çünkü hülûl ederi borç, makbuz sayıldığından deyni deyne satmak şaibesi bulunmaz-
(4) : Muhalünbih ile muhalünaleyhden alınacak deynin kadren, sıfaten mütesavi bulunması şarttır. Aksi takdirde havale sahih olmaz.
Meselâ: Bin kuruşluk bir borç mukabilinde sekiz yüz veya bin beşyüz kuruş verilmek üzere havale caiz olmaz. Çünkü bunda riba, cerr-i menfaat
tahakkuk eder.
(5) : Muhalünbih ile muhâlünaleyhdeki borçların bey'i selem suretiyle matumat cinsinden olmaması şarttır. Çünkü matumatta kablelkabz beyi caiz
değildir. Bu cihetle havale de caiz değildir.
Meselâ: Selem tarikiyle Zeyd Bekre on kile buğday için yirmi lira verse, Bekir de Halid'e on kile buğday için yirmi lira vermiş bulunsa şimdi
Bekir'in, Zeyd'İ bu müslemünfih olan yirmi kile buğday ile Halid üzerine havalesi caiz olmaz. (Muhtasar-ı Ebzziya, Şerh-i çbirberekât, Dusûkî).
Şafiî'lerce de havalenin şu gibi şartları vardır:
(1) : Havalenin sıhhatinde muhîlin rizası şarttır. Çünkü onun zimmetindeki hak, mürseldir, serbesttir. Onu kaza için muayyen bir mahal taayyün
etmiş değildir,
(2) : Havalede muhalünlehin rızası da şarttır. Çünkü onun hakkı muhîlin zimmetindedir. Rizası olmadıkça başkasına intikâl etmez. Zira zimmetler



mütefavittir. Fakat esah olan kavle göre muhalünaleyhin rizası şart değildir. Çünkü o, mahalli istifadır, istifa mahalli ise binefsihi taayyün etmez.
(3) : MuhÜ ile muhalünaleyhin zimmetlerinde deynin bulunması şarttır. Binaenaleyh borcu olmayanın havale vermesi ve havale kabul etmesi râcih
olan kavle göre - sahih değildir. Çünkü itiyaz bulunmamış olur. Bu deyinlerin lâzimüttediye olması da şarttır. Fakat sebebi vücuplannın ihtilâfı
kavaleye mâni olmaz. Birinin karz, diğerinin de semeni mebi olması gibi.                                                                       .
(4) : Havale yapanların muhalünbih ile muhalünaleyh olan deynin enik tarına, cinsine, sıfatına vakıf olmaları şarttır. Çünkü meçhulün bey'i sahih
değildir.
(5) : Muhîlin borcu ile muhalünaleyh olan borcun cinsen, kadren, hu-lülen, acelen ve cevdet, redaet ve sair evsaf itibariyle    mütesavi olmaları
şarttır,
(6) : Muhalünaleyh, muhite borçlu olmayınca havale sahih olmaz. Şu kadar var ki, Muhalünaieyh, muhite karşı -medyun değil iken onun havalesini
kabul ile borcunu tetavvüan tediye etse caiz olur. Fakat bu bir havale meselesi değildir. Belki başkasının borcunu tetavvüan    tediyeden ibarettir
(Bacûrî).
(7) : Müşteri, mebiin semenile bayii bir kimseye havale etse de sonra aybinden veya ikaleden dolayı mebiyi bayie reddetse - ezhar olan - havalenin
butlanıdır. Çünkü bey'in infisahile semen mürtefi olmuştur. Fakat bayi,  mebiin semenini bir şahsa havale etse beyin infisahiyie bu havale bâtıl
olmaz. Zira buna üçüncü bir şahsın hakkı taallûk etmiştir (Tuhfetül-muhtaç).
Hanbeİîlere göre de havalenin şu gibi şartları vardır:
(1) : Havalede muhîlin rizası şarttır. Çünkü hak onun üzerindedir, bunu muhalünaleyhdeki alacağından Ödemeğe mecbur değildir. Fakat muha-
lünaleyhin rizas. şart değildir- Zira muhil ondaki hakkını bizzat alabileceği gibi vekili vasitasile de alabilir. Artık muhalünlehi kendi yerine ikame
etmiş olacağından muhalünaleyhin borcunu ona ödemesi lâzım gelir. Vekilde olduğu gibi.
Kezalik: Muhalünaleyh melî olursa, yani: Borcunu ödemeğe kadir, gayrı mümatil ve icabında mahkemeye celbi kabil bulunursa muhalünlehin de
havaleye rizası aranmaz, havaleyi kabule mecbur olur. Çünkü bu babdaki bir hadisi şerifin zahiri bunu göstermektedir. Binaenaleyh bu halde muhil,
mücerred havale ile borcundan beri olur. Velevki henüz edaya ve muhalüa-bihi kabule hâkim tarafından icbar vuku bulmamış olsun ve bu
rnuhalünleyh ölse veya iflâs etse veya havaleden sonra borcunu inkâr eylese de muha-lünleh, muhîle rücu edemez.
(2) : Havalenin muhalünaleyh zimmetinde müstakar olan bir deyin hakkında yapılması şarttır. Çünkü müstakar olmayan bir deyin sükûta
maruzdur.
Binaenaleyh berhayat veya müteveffa olan bir şahsın zimmetindeki bir borç için havale sahihtir. Fakat muslimin selem hakkında ve hıyarı şart,
hiyarı meclis müddetinde mebiyin semeni hakkında, zevcenin kableddühûl mehri hakkında ve mevlânm kulesinin bedeli kitabeti hakkında havale
vermesi sahih değildir. Çünkü bunlar müstakar değildir. Sükûta ihtimâlleri vardır
Fakat 'muhalünbihin muhil zimmetinde müstakar olması şart değildir. Binaenaleyh bir kimse zevcesinin mehrini kableddühûl başkasına havals
edebilir. Ve müşteri kablel kabz mebiin semenini bir kimseye havale edebilir. Ve mükâtep bedeli kitabetin hakkında efendisini birisine havale
edebilir. Çünkü bunlar bu hakkı kablel istikrar tediye edebilirler. Artık bunların havaleleri borçlarını tesîim yerine kaimdir..
(3) : Havalenin malûm bir mal ile yine malûm bir mal üzerine yapılması şarttır. Kendisinde selem sahih olacak olan misliyyat, madûdat, mez-ruat
gibi. Bunların meçhuliyeti teslime manidir-
(4) : Muhîl ile muhalünaleyh zimmetinde olup havale edilen borçların cinsinde, sıfatında, hulul ile tecilde, miktarda rnütemasii olmaları şarttır.
Binaenaleyh altın altın ile, gümüş gümüş ile havale yapılır, altın ile gümüş arasında, yapılamaz. Ve ceyyid para ile züyuf para arasında 've başka
başka hükümetlere ait sikkeler arasınd havale carî olamaz. Çünkü havale de karz gibi bir akdi irfaktır. Eğer bu ihtilâf ile beraber tecviz- edilse
bundan matlûp fazlalık olmak lâzım gelir. O halde mevzuundan çıkmış olur.
Kezalik: Biri müeccel, diğeri muaccel olan alacaklar arasında da havale yapılamaz. Ve muaccel olan iki alacaktan birinin tamamen veya kısmen
müeccel olmasını şart koşmak da sahih olmaz.
Fakat havale sahiben akd edildikten sonra muhalünleh ile muhalünaleyh kendi aralarında borcun tediyesini bir'riza tacil veya tecil edebilirler. Ve
cinslerini, miktarlarını tebdil edebilirler Çünkü bu muamelede karzda caiz olduğundan havalede de evlâ bittarik caiz olur.
Borçların sebeplerinin ihtilâfı da havaleye zarar vermez. Meselâ: borcun biri karzdan, diğeri de bedeli icareden olabilir.
(5) : Muhalünlehin havaleyi kabuli mecburîdir. Çünkü medyun dftyine borcunu bizzat vereceği gibi vekili vasitasile de verebilir. Muhalünaleyh ise
onun vekili mesabesindedir. Şu kadar var ki melî olması şarttır.
Binaenaleyh muhalünleh, havaleye razı olmakla beraber muhalünaleyhin yesarini şart koşsa bu şart sahih olur. Bu şartta akdi muaveze için
maslahat vardır. Bu halde muhalünalyhin musir olduğu zahir olsa muhalünleh, muhite rücu edebilir-
Kezalik: Muhalünteh, havaleye razı olmadığı halde muhalünaleyhin mu'sîr olduğu tebeyyün etse muhite rücua hakkı olur, muhalünaieyhi taki-Ue
meehur olmaz. Çünkü melîye, yani: Muhalünbihi vermeğe kadir olan kimseye havale edilmemiştir.
(6) : Yukarıda işaret olunduğu üzere muhalüntehin havaleyi kabule mecbur olması için muhaiünaleyhin indelicap mahkemeye celbi kabil, caiz
olmalıdır:
binaenaleyh muhaîünleh, kendi babası üzerine veya başka beldede bulunan bir kimse üzerine cebren havale edilemez. Çünkü bir kimsenin alacağı
için babasını mahkemeye celp ettrimesi caiz görülemez, başka bir yerdeki kimseyi mahkemeye celb etmek de çok kere kabil olmaz.
Kezali: Muhilin de borcunu kendi babası üzerine havale etmesi sahih değildir. Çünkü kendisi alacağından dolayı babasını mahkemeye ceîb
salâhiyetini haiz değildir. Binaenaleyh onun fer'î demek olan muhaîünleh de bu salâhiyeti haiz olamaz (Keşşafülkına, Münlehel'iradat).
Zahirî'lere göre beyiden başka bir sebeple, meselâ: Karzdan, sulhten, kareden, mehirden, bedeli kitabetten, zamanı gasıbdan veya selemden dolayı
borçlu olan bir kimse- alacaklısını kendisine bu gibi cihetlerin birinden dolayı medyun bulunan bir şahıs üzerine havale edebilir. Bu haîde
muhalünaleyh, bu borcu vaktinde vermeğe kadir, mümataleden beri oiunca mu-halünlehin bu havaleyi kabul etmesi mecburî olur. Çünkü hâdis-i
şerif de buyurulmuşdur-
Yani: Sizden biri borcunu edaya kadir bir kimse üzerine havale edilin: ce bunu kabul etsin. Bu emir ise vücup ifade eder. Sair zevata göre ise bu
emir, nedb ve ibaha içindir.
Bu suretle havale yapılınca muhil, borcundan beri olur. Velevki rnuha-lünaieyh havaleyi müteakip mu'sîr olarak muhalünbihi ödeyenlesin.



Fakat muhîlin muhalünbihi aldatarak malı olnuyan bir şahıs üzerine havale etmesi bir ameli fâsiddir, muhalünlehin hakkı muhil üzerinde baki
kalmış olur. Muhaîünleh, muhalünleyhîn gayrı melî olduğuna gerek vakıf bulunmuş olsun ve gerek olmasın, .Çünkü bu halde havale, melî ~
Borcunu ödemeğe kadir bir şahıs üzerine yapumamıştır. Havale ise hadis-i şerifin sarahatiyle sabit olduğu j«zefe ancak melî üzerine caiz olur.
Muhîlin muhalu:»uieyhdeki alacağı muhalünaleyhin ikrariyle veya inkârına mukarin muhîiın ikame edeceği beyyine-i adi ile sabit olunca havale
sahih olmuş olur. İmamı Malik'e göre ise havale ancak ikrar takdirinde caiz olur- Muhalünaleyh üzerindeki hakkı ikrar etmedikçe havale caiz
olmaz. Çünkü beyyine cerh edilerek hakkın bâtıl olması melhuzdur. Buna karşı deniliyor ki: Muhalünaleyhin bu hakka dair ikrarından rücu etmesi
ve bu hakkı tediye ettiğine beyyine ikame eylemesi de kabildir. Artık bu mülâhazaya mebni havalenin beyyine halinde caiz görülmemesi doğru
olamaz.
Havalede muhîl ile muhalünaleyhin ' zimmetlerındeki borçların muaccel veva müeccel olmak hususunda tamamı tamamına müsavi olmaları şarttır.
Binaenaleyh muaccel bir borcun müeccel bir borç ile havalesi caiz olmadığı gibi müecceliyeti az bir borcun müecceliyeti çok bir borçile-havalesi de
caiz olmaz. Çünkü aksi takdirde hail olan bir borcun tecili ve müeccel olan bir borcun hululü icap eder ki, bunu ne nâs ve ne de icmâ icap
etmemiştir.
Muhılin borcu, beyi sebebiyle olmayıp fakat onun muhalünaleyhdea alacağı beyi veya sair bir sebeple olsa hayale caiz olur. Fakat muhilin borcu
beyi'den muhalünaleyhin borcu ise başka bir cihetten olsa havale sahih olmaz. Çünkü bu, satın alınan bir §eyi daha kabz, etmeden satmak gibi olur
ki, bu tarafı nebeviden nehi buyurulmuştur. Meğer ki, muhîl muhalünaleyh-deki alacağını almaya muhalünlehi tevkil etsin. 'Muhalünleh, bu hakkı
alıp kabz edince onu kendi nefsi için kabz etmiş olur, kendi alacağiyle takas hâsıl olarak kendisine ait bulunur, muhîl de borcundan kurtulur-

Maamafih muhalünleh, her hangi bir maniaya mebni bu hakkı muhalünaleyhden alamazsa kendi hakkiyle muhîle rücu eder' (Elmuhalîâ). 
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Havalenin Mahiyeti
 
32 - : Havale, tahvilden müştaktır, tahvil ise nakil demektir, intikâl mânası havalede lâzımdır. Bir şey bir mevziden diğer bir mevzia intikâl edince
birinci mevzida kalmamış olur. Maamafih fukahayı kiram, bu naklin sübûtunda ittifak etmekle beraber keyfiyetinde ihtilâf etmişlerdir. Şöyle ki:
Bazı zevata göre havale; hem deynin, hem de mutalebenin naklinden ibarettir. Bu halde muhîlin zimmetinde borç kalmasr olur. Meğer ki teva =
Muhalünaleyhden borcun istifa edilememesi tahakkuk etsin.
Diğer bazı 'zevata göre havale ile yalnız mutaiebe hakkı nakledilmiş olur, asıl borç isjî yine muhîlin zimmetinde bakidir.
Birinci zümrenin dilleri şöyledir : Havale ile deynin intikâl edeceğine icmâ ve aklî deliller delâlet etmektedir. Şöyle ki : Hepimizin ittifakı vardır ki,
muhalünaleyh havale edilen borçtan ibra edilse veya bu borç kendisine hibe edilse ibra da hibe de sahih olur, Halbu ki muhîl, borçtan ibra edilse
veya borç kendisine hibe edilse sahih olmaz. Eğer havale ile borç onun zimmetinden intikâl etmemiş olsa idi muhalünaieyh hakkındaki ibra ve hi-
besahib olmayıp muhîl hakkındaki ibra ve hibe sahih   olmak lâzım gelirdi.
Delâlet-i akliyyeye gelince şüphe yok ki, havale nakli icap eder. Çünkü havale tahvilden müştaktır. Tahvil ise nakil demektir. Artık muzaf olduğu
şeyin naklini icad eder. Havalede de nakil, borca izafe ©düm^tir, mutalebeye edilmemiştir. Meselâ «Borcuma filânın üzerine havale ettim» denilir.
Artık bu borcun muhal ün aleyh e intikali icap eder. Şu kadar var ki. borç intikal edince ona tebean mutaiebe de intikâl etmiş ohır. ikinci zümrenin d
itleri de ş.u veçhiledir : Şunda icmâ vardır ki, mu-halünaleyh havale edilen borcu ödemeden muhîl ödese mütetevvir olmaz, borcunu ödemiş olur,
Muhalünleh de bunu kabule mecbur bulunur. Eğer borç muhîlin zimmetinde kalmamış olsa idi mütetevvi olurdu, muhalüniehin de buna kabule
icbar edilmemesi lâyık olurdu.
Kezalik : Muhalünleh, muhalünaleyhi havale borcundan ibra etse mu-halünaleyh, bununla muhîl üzerine rücu edemez. Velevki havale muhil in
emriyle olsun. Kefalette olduğu gibi. Fakat bu borcu muhalünaleyhe hibe etse bununla muhile rücu edebilir. Meğer ki muhîlin kendisinden alacağı
bulunmug olsun, o halde takas husule gelir- Kefalette olduğu gibi. Bütün bunlar delâlet ediyor ki, havale ile kefalet bu hususda müsavidir. Nasıl ki
kefalette borç, asilin zimmetinde sabit ise havalede de sabittir.
Aklî deliller ile de anlaşılıyor ki havale, kefalet gibi borcu tevsik için meşru bulunmuştur. Artık muhîli borçtan beri saymak, bu tevsika uygun
olmaz- Belki bu tevsik = Vesika, yalnız mutalebeyi nakil hususundadır. Asıl deyin - havale bedeli ödeninceye kadar - yine muhilin zimmetinde
kalmış olur. (Bedayi).
Buna cevaben denilebilir ki; Eğer borç, muhalünaleyhîn zimmetine intikâl etmiyecek olsa idi yalnız ondan mu talebesi doğru olamazdı. Bir deyin
ise bir zamanda iki zimmete terettüb etmiş olamaz. Şu kadar var ki, muhîlin zimmetindeki borcun muhalünaleyhe intikâli, selâmet şartiyle

meşruttur. Teva tahakkuk ettiği takdirde ise bu borç, yine muhîlin zimmetine avdet eder, bu hakkın kendisinden tekrar mutalebesi sahih olur. 
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Havalenin Hikmeti Teşri İyesi :
 
33 - : Havale de kefalet gibi bir içtimaî ihtiyaç neticesidir. Bu da ke falet gibi asilin zimmetinde bulunan bir deyni tevsik, istifasını teshil içindir.
Şeraitini cami olan bir havale sebebiyle bir ihtiyaç defedilmiş, bir borcun ödenmesi daha muvafık bir surette temin altına alınmış, medyûne veya
dâyine kolaylık gösterilmiş olabilir. Bu cihetledir    ki.havalenin meşruiyeti
naklen sabit, faideai aklen müsellemdir. Nitekim bir hadisi şerifde buyurulmuştur. Bu hidisi şerif ile Duyurulmuş oluyorki:
Zengin bir insanın borcunu ödemeyip mümatalede bulunması zulümdür. Artık böyle bir insan için bu zulmü irtikâp etmek caiz değildir.
Binaenaleyh bir kimse böyle zengin, borcunu ifaya kadir bir insan üzerine havale edilince ona ittiba etsin, o havaleyi kabulden çekinmesin.
Yahud : Zengin bir insanın mümatalede bulunması zulümdür, zulme ise hâkimler tarafından meydan verilmez. Artık geçinmeğe lüzum yok, her kim
borcunu ödemeğe kadir bir kimsenin üzerine havale, edilirse onu kabul etsin.
Bu hadisi nebevideki «Feî'yettebi» emri, Hanbelüere ve Zahirilere göre vücup içindir. Binaenaleyh melî = Borcunu ifaya kadir, gayrı mümatil
kimse üzerine verilen havaleyi kabul, muhalünleh için bir vecibedir. Çünkü bu emir, mutlaktır, vücube masruftur.
Fakat cumhurı fukahaya göre bu emir, ibahe ve nihayet nedp içindir. Yoksa vücup için değildir. Nice kimseler vardır ki, borcunu vermek



hususunda müşküât gösterir, bu yüzdendir çok husumetler meydana gelir. Ma-amafih borcu ifa ve istifa hususunda insanların ahlâk ve etvan, şeraiti
hayatiyesî mutefavittir. Bir dâyin, borcunu kime vermiş ise ondan almaya müstahıktır, bunu başkasından havale suretiyle almaya mecbur tutulması
muvafık olmaz, ihtimâl ki borcu asilden almak, üzerine havale edilen kim* seden almaktan daha kolaydır, dâyinin maksadına daha elverişlidir- Bu
cihetle havaleyi kabule icbar ediîmesi kendisi için bir zarar olur. Artık şer-i hâkîm, bu babdaki emriyle havaleyi kabulün vücubunu kasd etmiş
değildir. Belki bunun cevazına ve bazı kimselere nazaran mendûb olacağına işaret buyurmuştur. Filhakika medyuna suhulet göstermek, onun
havalesine kabul etmek suretiyle kendisine tekrar iyilikte bulunmak mendûb, müstahsen bir muameledir. Bu gibi maslahatlara mebni de havale

teşri buyurulmuştur (Fethülkadir, înaye, Bedayi, Tuhfetülmuhtaç). 
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(İKİNCİ   BOLÜM)

HAVALELERE DAİR HÜKMLER İLE İHTİLAFLARI MUHTEVİDİR.
İÇİNDEKİLER : MUTLAK VE MUKAYYET HAVALELERİN HÜKMLERt HAVALE HAKKINDAKİ İHTİLAFLAR.

MUTLAK VE MUKAYYET HAVALELERİN HÜKMLERl :
 
34 - : Havalelerin başlıca hükmleri, borçtan    beraettir, mutalebe hakkının bir şahıstan diğer şahısa intikâlidir, şeraiti mevcudu olunca muhalün
lehin muhalünaleyhe, muhalünaleyhin de rnuhile muayyen bir borcu ile müracaat edilmesidir. Şöyle ki: Bir havale akdi tamam oiunca muhil
borcundan ve kefili yar ise o. da kefaletten beri olur. Ve o borcu   muhalünaleyhden istemek hakkı muhalünlehe sabit olur- Muhalünaleyh de borçlu
olmadığı takdirde muhal ün leh e verdiği şey ile muhîie rücu eder. Nitekim aşağıdaki meselede tafsilâtı görülecektir.
35 - ; Muhalin    emriyle yapılan    havale-i mutlaka suretinde    muimin muhalünaleyhde alacağı yok ise    muhalünaleyh,    muhalünbihi
"muhalünlehe edadan sonra muhalünbih ile muhiie rücu eder. Eda etmedikçe rücu edemez. Şu kadar var ki, muhalfnleh, muhalünbihi almak için
muhalünaleyhi tazyik eder durursa muhalünaleyh de bu tazyikten kendisini kurtarmak için muhüi sıkıştırabilir.
Fakat muhîlîn muhalünaleyhde alacağı var İse muhalünbihi edadan sonra bu alacakla takas husule gelmiş olur. Artık muhalünaleyh, muhîle rücu
edemez.
Kezalik : Havale muhîlin emriyle yapılmamış olunca muhalünaleyhin muhiie rücu hakkı olamaz. Veîevki muhiie karşı medyun bulunmamış olsun.
Havale-i mutlakada muhalünaleyh vefat ederse muhalünbih, terekesinden
alınır. Terekesi kifayet etmezse muhalünbihin mütebakisiyle muhîle    rücu edilir.
Kezalik : Muhalünleh vefat etse vârisleri muhalünbihi muhalünaleyhden almaya müstahik olurlar (Hindiyye, Ali Efendi fetavası.)
36 - : Havale-i mukayyede suretinde, yani : Muhîie ait olup muhalün-
leyhin zimmetinde veya elinde bulunan bir makian vermek kaydile mukay yede bir havale muhîlin muhalünbihden dolayı mutalebe hakkı müakati
o-lur. artık bunu muhalünalyhden isteyemez. Çünkü muhalünlehin hakkı bu mala taallûk etmiş olur, rnuhîl bu hakkı iptal edemez. Bu malı artık
muhalünaleyh de muhîie veremez, verirse havaleye halel gelmez, bunu muhalünlehe zâmin olur ve badezzaman muhUe rücu eder. Çünkü muhil,
muhalünbihi haksız yere almış bulunur. Ve bu muhalünbihi muhalünaleyh, henüz muhalünlehe eda etmeden muhîl vefat edip deyûnu terekesinden
ziyade bu^ lunsa sair dâyinleri bu muhalünbıhe müdahale edebilirler. Bu mal muhalün-leh ile sair garimler arasında müşterek olur. Çünkü bu maîa
henüz kabzı yed de bulunmamış olduğu cihetle muhalünleh malık olmamıştır.
Bu mesele, imamı Azam iîe imameyae göredir. İmam Züfer'e göre ise bu mal, muhalünlehe ait olur, sair gurema buna müdahale edemezler. Zira
buna rehin gibi muhalünlehin hakkî muhlim vefatından evvel taallûk etmiştir. Mecellede de bu kavil kabul edilmiştir.
Fakat muhü, havalei mutlaka ile havalede bulunduktan sonra düyunu terekesinden ziyade olduğu halde vefat etse muhalünaleyhin zimmetinde olan
alacağı »garimler arasında taksim olunur, buna muhalünleh iştirak edemez. Çünkü onun alacağı muhîlin zimmetinden muhalünaleyhin zimmetine
intikal etmiştir (Netice, MecmaüTenhür).
37 - : Havale, mutlak olunca muhîl alacağını    muhalünaleyhden yine İsteyebilir. Fakat mukayyed olursa artık muhalünaleyhden isteyemez. Ona
muhalünlehin hakkı taallûk etmiş, olur.
Meselâ: Bir kimse, kendi borçlusuna alacağı değil, alelitlâk şu kadar meblâğ havale edip borçlusu da kabul etse bu bir havalei mutlaka olacağından
kendi alacağını yine o borçlusundan isteyebilir. -
Fakat kendi alacağını borçlusuna havale etse bir havale-i mukayyede olur, artık bu alacağını o borçlusundan isteyemez.
38 - :  Muhîlin muhalünaleyh yedindeki parasından veya sair bir malından'verilmek üzere deyine mukayyed havalede o para veya mal telef ol* sa
bakılır: Eğer o emanet kabilinden olup mazmun değilse havale bâtıl olur. Borç yine muhîie avdet eder- Mühâlünaleyhe bir şey lâzım gelmez. Fakat
mazmun ise havale bâtıl olmaz.
Meseîâ: Bir kimse, bir şahsın elindeki emanet akçesinden vermek üzere dâinini ö şahsın üzerine havale ettikte kablebahz o akçe taaddi ve taksir
bulunmaksızın telef olsa havale bâtıl olur, muhalünaleyhe bir şey lâzım gelmez, dâyinin alacağı muhîie avdet eder. Amma o akçe mağsup bir mal
olsa veya emanet olup o şahsm itlâfüe veya hıfzında taksiriyle zayi olup tazmini lâzım gelse havale bâtıl olmaz. Binaenaleyh muhlaünleh,
muhalünaleyhe o malın misliyle veya kıymetiyle müracaat edebilir.
39 - : Muhîlin muhalünaieyh yedinde emanet veya mağsup olan parasından verilmek üzere mukayyed olan havalede müstahik çıkıp da o parayı
zapt etse havale bâtıl olur, muhalünaieyh havale edilen borçtan, beri olarak-bunu muhîlin ödemesi lâzım gelir. Gasb takdirinde mağsub para,
sahibine vâsıl olmuş olmakla gasb bulunan muhîl de bunun zamanından kurtulmuş olur. Mecmaül'enhür).
40 - : Bir kimse, kendisinin bir muayyen malını satıp da semeninden eda etmek üzere dâyini bir şahıs üzerine havale dâyin ile o şahıs da bu §art ile
havaleyi kabul etse bu, bir havale-i mukayyede olarak sahih olur. Çünkü muhalünaieyh o kimsenin emriyle o mah satmaya tevkil edilmiş oldu‐
ğundan bu havaleyi yerine getirmeğe muktedirdir.  Binaenaleyh o mah satarak semeninden muhalünbih olan borcu Ödemeğe mecbur olur. Buna
mu-halünlehin hakkı taallûk etmiş olduğundan bu vekâletten kendisini çıkaramaz-
Kezaük:, Muhalünaieyh, kendi malını satarak semeninden muhalünbihi vermek üzere havaleyi kabul etmiş olsa havale yine sahih o!ur. Zira kendi
malım satmaya salâhiyeti vardır.
Fakat bir yabancının malını muhalünaleyh satıp semeninden muhalünbihi ödemek üzere havale yapılsa veya muhil bulunmaksızın muhalünaieyh



ile muhalünleh arasında muhîlin malını satıp semeninden borcu verilmek üzere havale akdedüse bu havale fâsid olur. Çünkü bu malları kendi
kendine satmaya muhalünaleyhin salahiyeti yoktur.
41 - : Bâyün müşteri zimmedinde mebiin semeninden olan alacağından verilmek üzere diye mukayyed olan havalede mebi müşteriye teslim
edilmeden helak olup da semeni sâkit olsa veya mebi, hıyarı şart veya hıyarı rüyet teya hıyarı ayıp ile bayie reddolunsa veya mebi ikâle edilse
havale bâtıl olmaz. Çünkü mebiyin semeni havale zamanında müşterinin zimmetine taallûk etmiş, müşteri de bu havaleyi kabul etmiştir. Bu halde
muhalünleh, mazurdur. Binaenaleyh    muhalünaieyh,    muhalünbihi    muhaîünlehe vermeğe mecbur olur. Verdikten sonra muhîle rücu eder,
verdiğini ondan ahr. Bu mesele istihsanen imamı Âzam ile imameyne göredir, imam Zü* fer'e göre bu halde havale bâtıl olur-
Fakat bu havalede bir müstahik çıkıp da mebii zapt etse muhalünaieyh olan müşterinin mebia, ait semenden beri olduğu tebeyyün edeceğinden
havale bilUtifak bâtıl olur. Çünkü bu halde mebiyin semeni, müşterinin zimmetine sahih bir surette taallûk etmiş bulunmaz (Tatarhaniye).
42 - : Muhîl, havalei mukayyede ile havale ettiği malı, meselâ su kadar kuruşu muhalünaleyhden cebren alsa  muhalünaieyh,     bunu muhilden
biddâva almaya kadir olur (Ali Efendi fetavası).
Kezalik: Muhalünaieyh, muhalünbihi kendi rizasiyle muhiîe verse bunu muhaîünlehe zâmin olur (Netice)..
43 - Muhalünaieyh, muhîlin bir muayyen malım bilvekâle satıp muhalünbihi eda etmek üzere havaleyi kabul etse o malı sattıkda semeni mu-
halünbihe kâfi olmazsa o borcun bakıyyesini eda etmek    kendisine lâzım gelmez  (Behce).
44 - : Bir kimse, bir alacağı hakkında havale-i    mukayyedede bulunduktan sonra muhalünaleyhin zimmetini bu havale ettiği alacağından ibra etse
bu, fuzûli bir muamele olacağından muhalünleh, yine muhaîürıaleyden isteyip alabilir (Netice).
45 - : Havale-i müphemede, yani: Muhalünbihin tacil ve tecili beyan olunrmyan havalede borç, eğer muhîl üzerine muaccel ise bu havale-İ
muaccele olmuş olur. Binaenaleyh muhalünaleyhin bunu hemen tediye etmesi lâzım gelir. Fakat borç müeccel ise bu, bir havale-i müeccele
olacağından vâdesi hululünde muhalünbihin edası lâzım gelir,  ondan evvel muhalünaleyhden bir şey istenemez. Şu kadar var ki daha müddet
bitmeden muhalünaieyh vefat etse müddet bâtıl olur, borç terekesinden hemen alınır- Terekesi bulunmazsa borç muhîle avdet eder, yine müeccel
olarak kalır.
46 - : Havalen gayrı müphemede dermeyan edilen kayıdlara riayet lâzım gelir. Şöyle ki: Müeccel t)lan bir borç, yine müeccel olarak da havale
edilebileceği gibi muaccel olarak da havale edilebilir.
Bilâkis muaccel olan bir borç da muacce olarak havale edilebileceği gibi müeccel olarak da havale edilebiir. Şu kadar var ki, muhalünaieyh daha
eda etmeden vefat edip iflâsına mebni borç muhîle avdet etse onun zimmetindeki vasf ile avdet eder, yani: Borç muhîl hakkında müeccel ise yine
müeccel ve muaccel ise yine muaccel olarak avdet eder. Havalede ecelin cehalet-i yesire ile meçhul bulunması caizdir. Havalenin sıhhatim ihlâl
etmez. Vakti hasad gibi (Reddimuhtar).
47 - :  Bir çocuğun peşin olarak alacağını babası veya vasisi başkası üzerine müeccel olarak havaleten kabul edemez. Bu sahih değildir. Ancak bu
alacak, babasının veya vasisinin yapmış oklukları bir akidden ileri gelmiş ise bunun müeccelen havale edilmesi îmamı Âzam ile îmanı Ebû
Yusuf'a göre caizdir-
48  - : Muhalünbihe bir şahıs kefil olsa muhalünleh    muhayyer olur. Bunu dilerse muhalünaleyhden ve dilerse kefilden isteyip alabilir. Bu halde
muhalünaleyh, müflis olarak vefat etse muhalünleh, muhîle rücu edemez. Kefile rücu etmesi lâzım gelir (Behce).
49  - : Muhîlin emriyle yapılan bir havalede muhalünaieyh, borcu nıu-halünlehe eda etmeden muhîle rücu edemez. Çünkü rücu, borcun edasiyle
meşruttur.
Keza: Havale edilen borç, muhalünlehe eda edilmedikçe mukabilindeki rehin, fek edilemez (îbni Nüceym).
50 -  ; Muhaiünaleyh, muhîle rücu edeceği takdirde muhalünbih ile rü-
cu eder, yani; Ne cins akçe havale edilmiş ise muhilden onu alabilir, yoksa kendisinin tediye ettiği şey ile rücu edemez.
Meselâ: Gümüş akçe havale olunup da muhalünaieyh, muhalünlehe altın akçe verse muhilden gümüş akçe alır, altın akçe alamaz.
Kezalik: Muhaiünaleyh başka emval ve eşya ile muhalünbihi tediye etse muhilden yine havale olunan akçeyi alır, kendi verdiğini isteyip alamaz.
Fakat, muhaiünaleyh muhalünleh ile muhalünbihin ayni cinsten olan bir miktarı üzerine sulh olsa veya muhalünleh, muhalünbihin bir miktarından
muhalünaleyhin zimmetini ibra edip mâadasını alsa bu iki surette muhaiünaleyh, muhîle verdiği miktar île rücu eder, yoksa muhalünbihin tema-
miyle rücu edemez- Çünkü muhalünaleyh, bu borcun o miktarına malik ol-.muş olur. Artık ancak bununla rücu edebilir.
Amma borcun hilafı cinsi üzerine müsalâhada bulunsa, meselâ: altın yerine gümüş ile veya sair bir mal ile müsalâha yapsa - bu kendi aralarında bir
muaveze muamelesinden ibaret olacağından - muhîle borcun temamiyle rücu edebilir (Bedayi).
51 - :  Havale tamam olduktan sonra muhaiünaleyh,  muhalünbihi eda etse veya muhalünlehi muhalünbih ile başkasının üzerine havale eylese,
yahut kendisini muhalünleh ibra~i iskat ile ibrada bulunsa bu borçtan kurtul muş olur. Bu ibranın sıhhati muhalünaleyhin kabulüne tevakkuf etmez,
ve red ile merdut olmaz. Ve bu ibra suretinde muhaiünaleyh muhîle rücu edemez. Çünkü bu, bir ıskattır, temlik değildir, Bununla muhaiünaleyh,
muha-lünbihe maîik olmuş olmaz.
Kezalik: Muhalünleh, muhalünbihi muhalünaleyhe hibe veya tasadduk edip muhaiünaleyh de kabul etse muhaiünaleyh yine borcundan beri olur. Ve
muhîle borcu olmayıp onun emriyle havaleyi kabul etmiş olursa muhalünbih ile ona rücu edebilir. Hibe ile tasadduk ibra gibi iskatı mütazammin
olmayıp temlik kabilinden bulunduğundan kabule mütevakkıftır, red ile merdut olur (Bedayi).
52 - :  Muhalünleh vefat edip de ona muhaiünaleyh münhasıran vâris olsa havalenin hükmü kalmaz- Muhaiünaleyh irs tarikiyle muhalünbihe malik
olur.
Meselâ: Medyun bulunan muhaiünaleyh bu deyin ile kendisine havale edilmiş olan oğluna münhasıran vâris olsa bu deynin uhdesinden kurtulmuş
olur.
Kezalik: Havale, muhîlin emriyle yapılıp muhalünaleyhde tekassı icra edilecek bir alacağı bulunmadığı takdirde muhalünleh vefat edip kendisine
münhasıran muhalünaleyh vâris olsa bu muhaiünaleyh, muhalünbih ile muhîle rücu eder. Çünkü buna irsen malik olmuş olur.
Muhalünaleyhin muhîle muhalünbih miktarı borcu, muhalünlehin de başka vârisleri mevcut olduğu takdirde ise muhalünaleyh, ancaR kendi his-sei
irsiyesi nisbetinde borçtan kurtulur. Muhalünbihden diğer vârislere isabet eden hisseyi onlara verir (Cevhere, Reddimuhtar).
53 - : Muhîün emri olmaksızın muhalünleh üe muhalünaleyh arasında bir ihâle-i mutlaka yapıldıktan sonra muhalünleh vefat ederek veraseti mu-



hile ait bulunsa, muhli, muhalünbihi hasbel'verase    muhalünaleyhden alır. Amma havale muhîlin emriyle yapılmış, muhalünaleyh de borcu eda
etmiş olunca artık muhîl, muhalünaleyhden muhalünbihi alamaz. Bunu almakta faide yoktur.. Çünkü muhil muhalünbihi alacak olsa muhalünaîeyh
de muhîlin emrine binaen bununla muhîle rücu edecektir (Zehire).
54  - : Bir havale sahihen akd edildikten sonra muhalünaleyh de mu-halüniehi tekrar muhîl üzerine havale edip o da kabul etse muhalünaleyh o
havaleden beri olur.
55 - : Bir kimse, borcunu dâyinin izniyle bir şahıs üzerine havale ettikten sonra bunu başka bir şahıs üzerine de havale etse bu ikinci havale sahih
olup birinci havale münfesih olur.
56 - : Bir kimse, bir alacaklısını bir şahıs üzerine havale-i mukayyede ile havale ettikten sonra bu alacaklısının izni olmaksızın başka bir
alacaklısını da tekrar o matlûhiyle bu şahıs üzerine havale etse bu ikinci havale sahih olmaz.
Meselâ: Bir kimse, Zeyd'e olan bin kuruş borcunu kendisine bin kuruş borcu bulunan Amr üzerine havale ettikten sonra artık Zeyd'in muvafakati
olmaksızın başkasını da bu bin kuruş üe Amr üzerine havale edemez. Çünkü birinci havale ile o alacak, muhîlin mülkünden çıkmış, ona birinci
muhalünlehin hakkı taallûk etmiştir. (Hindiyye, Abdürrahim).
57 - : Bir havale, mudein yanındaki vediadan verilmek üzere mukay-yed olup da muhîlin marazi mevt ile mariz olduğundan sonra bu vediayı
muhalünaleyh olan mûda, muhalünlehe verse de badehu muhîl bir çok borçları olduğu halde vefat etse mûda, alacaklılara bir şey zâmîn olmaz. Bu
vediada muhalünlehe inhisar etmez, belki kendisiyle sair alacaklılar arasında müşterek olur. Çünkü bû vedia, ayniyyat kabilinden olup hariçte
mevcut bulunduğundan buna sair alacaklıların da hakları taallûk etmiş olur (Hindiyye).
58 - :  Bir kimse, meselâ borçlu   -olduğu yüz lira ile bir alacaklısını kendisinden yüz lira alacağı bulunan bir şahıs üzerine bu alacağından te- diye
etmek şartiyle havale edip o şahıs da bunu daha tediye' .etmeden o kimse hasta olsa da badehu tediye ,etse, daha sonrada o kimse, bu hastalıktan
vefat edip başkalarına da borcu bulunduğu halde başka malı bulunmasa, bu yüz lira muhalünleh olan o alacaklısına ait olur, sair alacaklılarının
bunda hakları olamaz. Çünkü bu surette muhilin zimmetindeki borç sâkit olmuş, muhalünaleyhin zimmetindeki alacağına da daha muhîlin
hayatında muhalünlehin hakkı taâlîûk etmiş olacağından sair garimlerin bunda hakları kalmamıştır (Hülâsa, Hindiyye)-
59 - : Bir kimse, bir müddet ile mukayyed olarak borçlusu bulunmayan bir şahsa bir mal ile havale verse, o şahıs da onu o müddete müsavi veya
ondan ziyade veya ondan noksan bir müddetle başkasına havale etse muhaiünleh o malı ahz etmedikçe o şahıs bununla    kimseye rücu edemez
(Hindiyye).:
60 - : Bir kimsenin bir borcuna kefil olan şahıs bu borç ile mekfû* lünîeh olan dâyini başkası üzerine havale edip muhalünaleyh do kabul etse bu
borçtan asil de, kefil de beri olur .Meğer ki teva tahakkuku etsin (Haniye, Abdürrahim).
61 - : Müşteri, mebiyin semeniyle bayii bir ş^hıs üzerine havale etse artık bayi, mebiyi haps etmek hakkına malik olamaz.
Kezalik: Rahin, mürtehini bir kimse üzerine havale etse mürtehtnin rehni hapis ve imsak etmeğe salâhiyeti kalmaz. Çünkü müşterinin ve ra-hinin
zimmetleri borçtan kurtulmuş olur (Bahrirâik, Hindiyye).
62 - :  Bir ecir, dâyfnini alacağı ücretten    verilmek üzere müsteciri üzerine havale ettiği halde çalışmadan .icareyi fesh eyleseler havale bâtıl olur
(Ali Efendi fetavası.)
63 - : Havalede muhaiünleh veya muhalünaleyh için muhayyerlik şart edilmekle o da bihükmilhiyar havaleyi feahetse borç muhîle avdet eder.
Kezalik: Muhîl ile muhaiünleh veya muhil ile muhaîünleh ve muhalünaleyh, havaleyi kendi nzalariye fesh etseler havalenin hükmü kalmaz. Bu
halde muhalünaleyh havalenin uhdesinden kurtulur, muhaiünleh alaca-ğiyle muhîle rücu eder.
64 - : Muvazaa tarikiyle olan bir havalenin hükmü yoktur-Meselâ.: Bir kimse, alacağını medyunundan alamadığı cihetle bu alacağını beyinlerinde
muvazaaya karar vererek zahiren sahih bir havale suretiyle bir şahsa havale edip o şahıs da bu alacağı tahsil edemese kendisine bir şey lâ;ım
gelmez. (Bedayi, Hindiyye, Mecelle, Dürerülhükkâm).
Malikî'lere göre de mücerred akdi havale ile muhalünlehin hakkı olar borç, muhilden muhalünaleyh üzerine tahavvül eder, muhîl bundan beri olur.
Velevki muhalünaleyh havaleden evvel veya sonra iflâs etmiş olsun, veya havaleden sonra borcu inkâr eylesin.
Şu kadar var ki, muhalünaleyhin iflâsını yalnız muhîl bilip muhaiünleh bilmemiş olsun. Bu takdirde muhaiünleh, muhîle rücu edebilir.
Kezalik: Muhaiünleh, muhalünaleyhin iflâsı takdirinde muhîle rücu edeceğini havalede şart koşmuş bulunsa muhalünaleyhin iflâsı takdirinde
muhîle rücu edebilir.   .
Bayi, mebiin semeniyle bir kimseyi müşteri üzerine havale etse de me-bi ayıbından veya kendisine bir müstahik zuhurundan dolayı red eyîese
havale yine münfesih olmaz. Müşteri, muhalünbihi muhalünlehe verir, bununla muhîl olan bayie rücu eder. Bu, îbni Kasım'ın kavlidir. Eşhab >"•
na muhaliftir (Muhtasar-ı Ebizziya, Şerh-i ebil'berekât, Şerh i Muhammed-il harşî)- Şafiî'lere göre de havale ile muhalünlehin hakki
muhalünaleyhin zimmetine intikâl eder, artık muhîl, muhalünlehe olan borcundan, muhalünaleyh de.muhîle olan borcundan beri olur.
Muhalünaleyhin iflâsına veya inkârına mebni muhalünbihi kendisinden muhalünlehin almaşı müteazzir olsa da muhîle rücua hakkı kalmaz. Çünkü
havale, deyni kabz menzilesindedir. Havaleyi kabul etmek, onun şeraiti dairesinde yapılmış olduğunu itirafı müte-zammındır. Hattâ muhalünaleyh
havale zamanında müflis olup bundan muhalünlehin haberi bulunmamış olsa da yine rücua hakkı olmaz..Zira kendisi tetkik ve taharride kusur
etmiştir.
Muhîl ile muhalünleh., yapılan havalenin mahiyetinde ihtilâf etseler söz muhîlin olur. Şöyle ki: Muhîl «Benim için kabz edesin diye seni tevkil
ettim deyip, muhalünleh. de «Hayır hakkımı alayım diye bana havale verdin.» dese söz, yeminiyle muhîlin olur.
Kezalik: Muhîl «Ben ondan şu hakkı kabz et» veya «Sana şu kadar meblâğ havale ettim.» demekle vekâlet kasd ettim deyip muhalünleh de «Hayır
bununla havale kasd ettin» dese muhîl yeminiyle tasdik olunur. Çünkü'iki hakkın alâhalihi kalması asıldır. Havale lâfzıyle vekâlet akdi ve sahihdir.
Maamafih muhîl, kendisinin söziyle ne kasd etmiş olduğuna daha vâkıftır. Artık bunun yeminiyle havale bertaraf olur, muhalünleh de inkâ-.rina
binaen vekâletten mün'azü olur. Havale edilen hakkı kabza salâhiyeti kalmaz. Fakat evvelce kabz etmiş ise bu hakkı kendisine Ödemiş olan
medyun, borcundan kurtulmuş olur. Çünkü bunu kabz eden, ya vekildir veya muhal ünlendir. Artık bu hakkı yemin eden muhîle teslim etmek bu
muha I ünlen olduğunu iddia eden şahsa lâzım gelir. Bu şahsın hakkı iae muhil üzerinde kalmış ölür. Meğer ki medyundan almış olduğu mal ile
kendisinin muhilden alacağı hak arasında takas icrası mümkün bulunsun.
Bu muhalünlehin aldığı mal elinde taksiri olmaksızın telef olsa bunu zamin olmaz. Çünkü kendisi bu hasmının zumunca vekildir. Bu muhalünleh de



kendi alacağını c muhilden artık isteyemez. Zira zumunca kendisi mu-halünlehdir, hakkım istifa etmiştir. Esah olan kavi budur (Tuhvetülmuhtaç).
Hanbelî'lere göre de havalenin şeraiti tamam olunca muhîl mücerred havale ile borcundan beri olur. Muhalünaleyh ister iflâs etsin, ister inkâr
eylesin veya vefat etsin müsavidir. Fakat şeraiti tamam olmayınca havale, sahih olmaz, vekâlet hükmünde bulunur.
Meselâ: Borçlu olmayan bir kimse, birisinde olan alacağiyle bir şahsa havalede bulunsa bu vekâlet olmuş olur.
Kezalik: Bir kimse, kendisine borçlu olmadığı bir şahsı medyun almayan bir kimse üzerine şu kadar mebîâğ ile havale etse bu, ikraza = borç
almaya vekâlet olur. Her ne kadar havale lâfzıyle yapılmış ise de.
Kezalik: Bir kimse, kendisine borçlu olduğu bir şahsı medyunu olmayan bir kimse üzerine havale efcse bu da ikraza tevkil olur. Binaen aleyh o
şahıs bunu alınca kendi alacağına masruf ve mahsup edemez- Edecek olurca muhalünaleyh bu verdiği şey ile muhîle rücu eder. Çünkü bunu te-
berruan. değil karzen vermiştir.
Kezalik: Bir borçlu, kendisinin vakıfta veya beytül'mal divanında olan istihkakını borçlusuna havale etse bu, o vakıftaki veya divandaki alacağı
almak için bir izin saydır. Bir vekâletten fibaret bulunur. Çünkü havale an-jiak zimmet üzerine yapılır. Vakıf ile divanda ise bu zimmet mutasavver

olmadığından bunların üzerine havale «yapılması sahih olmaz (Müntehal'ira-dat, Keşşafülkına, Elmezahibül'erbaa). 
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65 - : Muhalünaleyh, munalünbihi tediye ettikten sonra muhîle rücu etmek istedikte muhîl «Benim sende muhalünbih miktarı alacağım var idi.»
diye iddia, muhalünaleyh de bu alacağı inkâr etse söz,    muhalünaleyhin olur. Çünkü o, medyun olduğunu münkirdir, havaleyi kabul etmesi
medyun olduğunu icap etmez, medyun olmayanın da havaleyi kabul etmesi caizdir. Artık hilafı şâbit olmazsa muhîl, muhalünbihin mislini
muhalünaleyhe zft-rain olur (Hindiyye, Dürer, Eeddimuhtar).
66 - : Medyun olmayan bir muhalünaleyh, muhîlin emriyle havale edilen borcu kendİBi tediye edince bununla muhîle rücu edebileceği gibi
kendisinin narıma bir kinişe tarafından fuzûli olarak teberruan tediye edildiği takdirde de rücu edebilir- Amma muhil namına böyle teberruan tedye
edil se muhalünaleyh muhile rücu edemez. Bu muhalünaleyh muhîle borçlu ise muhîl bunu da kendisinden alır. Fakat fuzûli tarafından kimin
namına teberruan borcun verildiği söylenmemiş olmakla bu hususda muhîl ile muhalünaleyh arasında ihtilâf zuhur etse füzûliye müracaat olunur,
onun sözü kabul edilir, gayed fuzûli vefat etmiş veya gaib bulunmuş olursa muhalünaleyh namına teberru etmiş sayılır. Meğer ki füzûlinin' evvelce
vuku bulmuş olan ikrariyle bunun hilafı sabit olsun (Bahriraik, Hindiyye)..
67 - : Muhalünaleyh, muhalünbihin kumar, rüşvet gibi bir şey olduğunu beyan ile havalenin sahih olmadığını muhîlin gıyabında iddia, muhalünleh
de tasdik etae muhalünaleyh üzerine bir şey lâzım gelmez. Muhîl hazır olup da muhalünbihin bir sahih deyin olduğunu iddia etse bu muhalünbihin
tediyesi muhîl üzerine lâzım gelir, fakat muhalünaleyh üzerine yine lâzım gelmez.
Muhalünleyh, muhalünaleyhin iddiasını muhîlin gıyabında inkâr etse üzerine muhalünaleyh tarafından beyyine ikame edilemez. Çünkü asil borçlu
muhildir (Hindiyye).                     
68 - :  Medyun olmayan muhalünaleyh, muhîlin    emriyle muhalünbihi tediye ettikten sonra muhîle rücu etmek istedikde muhil, muhalünbih,
«Rüşvet veya kumar parası idi.» diye havalenin butlanını iddiada bulunsa bu iddiası ainienmez. Belki «Muhalünbihi muhalünaleyhe ver de ondan
sonra bu husus hakkında onunla muhakeme ol.» denilir. Bu halde muhîl, muhalünbihi verdikden sonra iddiasını muhalünaleyhin muvacehesinde
bil'muha keme isbat ederse muhalünbihi muhalünaleyhden ahr. Muhalünaleyh de - havalenin. sabit olan fesadına mebni - muhalünbih ile dilerse
muhîle ve dilerse muhalijnlehe rücu eder (Bezzaziyye, Hindiyye, Ankaravî).
Filhakika muhalünaleyh havale-i faside ile havale edilen bir malı mu-balünlehe vermiş olunca muhayyer olur. Bu mal ile dilerse muhîle ve dilerse
muhaîünlehe rücu eder. Semeni havale edilen bir mebiin istihkaken zabt edilmesi halinde de hükm böyledir.
69 - : Muhîl iiemuhalünleh ihtilâf edip muhîl «Ben seni muhalünaleyh-de olan alacağımı almak için havale ettim.» deyip muhalünleh de «Hayır
benim sende olan borcu almaklığım için beni havale ettin» dese söz, muhîlin olur. Çünkü borçlu olduğunu münkirdir. Havale tâbiri ise vekâlet ye
rinde istimal olunabilir.
70 - ; Muhalünleh gaib olmakla muhîl, muhalünaleyhe müracaat ederek yapılan havalenin vekâlet olduğunu ve kendisinin muhaiünlehe borcu
bulunmadığını iddia ile ondaki muhalünbih. olan malı kabz etmek istese İmam Ebû Yusuf'a göre bu iddiası tasdik ve beyyinesi kabul olunmaz.
Çünkü bu, gaîb aleyhine kaza olur. imam Muhammed'e göre ise muhîlin bu vekâlet iddiası kabul olunur (Hindiyye).
71 - : Muhalünaleyh gaib olmakla muhalünleh, muhalünaleyhin muha~ lünbih olan malı inkâr etmiş olduğunu iddia etse tasdik olunmaz  velevki
beyyine ikame etmek istesin. Çünkü meşhudünâleyh gaibdir.
Fakat muhalünaleyh hazır olup havaleyi meâi'yemin inkâr etse de hilâfına beyyine bulunmasa söz, kendisinin olur. Bu inkâr, havaleyi fesh sayılır.
Muhalünleh de muhîle rücu eder. Çünkü buhalde teva tahakkuku etmiş olur (Dürrümuhtar, Ah Efendi fetavası).
72 - : Havaleyi muhalünaleyh inkâr etmekle    muhalünleh isbat etse artık muhalünaleyhin «Ben muhalünbihi sana eda etmiştim.» diye  iddiası
mesmu olmaz.
Kezalik: Muhalünaleyh havaleyi kabul etmiş olduğunu ikrar edince mu-halünlehi muhilde alacağı olduğunu isbata davet edemez. (Abdürahim fe
tavası).                         .             '        !
73 - : Muhalünleh, muhalünaleyhin" tereke bırakmaksızın vefat ettiğini, muhil de tereke bırakmış olduğunu iddia etse söz, muhalünaleyhin yesa
rini bilmediğine dair yeminiyle muhalünlehindir.
Kezalik: Muhil, mutıalünaleyhin muhalünbihi eda ettikten sonra öldüğünü, muhalünleh de eda etmeden öldüğünü iddiada bulunsa söz, betâte, yani
muhalünbihi almadığına dair yeminiyle muhalünlehindir. Çünkü alacağını istifa etmiş olduğunu münkirdir. Diğer bir kavle göre söz, muhîlindir.
Zira borcun kendisine avdetini inkâr etmektedir (Dürrümuhtar, Hindiyye).
74 - : Bir kimse, bir müteveffanın vârisleri muvacehesinde «Murisiniz benden haksız yere şu kadar meblâğ almıştı» diye dâva ve isbat, vârisler dahi
«Murisimiz o meblâğı havale-i sahihe cihetinden alacağı olarak almıştı.» diye iddia etseler, vârislerin beyyinesi evlâ olur (Abdürrahim fetavası).
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ONOOKUZUNCU KİTABIN SONU

YİRMİNCİ KİTAP
VEKALETLERE DAİRDİR

İÇİNDEKİLER ; VEKALETE DAlR ISTILAHLAR. VEKALETİN RÜKNÜ VE AKSAMI. VEKÂLETİN ŞARTLARI. VEKÂLETLERİN
UMUMİ HÜKÜMLERİ. SATIN ALMAYA VEKÂLE, SATMAYA VEKÂLET. MURAFAAYA = HUSUMETE VEKÂLET. BORCU

KABZA VE ÖDEMEĞE VE ÂMÎR ÎLE MEMURA DAİR MESELELER. VEKİLLERİN AZİL VE IN'IZÂLİNE DA-IR MESELELER.
VEKÂLET, RISALETE DAlR İHTİLÂFLAR. VEKALETİN HlKMET-î TEŞRIIYYESI.

VEKALETE DAİR  ISTILAHLAR   :
 
1 - (Vekâlet)   :  Lügatte hıfz,, kifayet zaman,  itimad,  müraat, teslim, tefviz mânalarına gelir. «Sen benim malımın vekilisin» demek, muhafızasın
demektir. «Hakka tevekkül et» demek,    Cenab-ı Hakka    itimad ve tefvizi Umur et demektir. Istılahta vekâlet «Bir kimsenin kendisi de
yapabileceği muamelâttan bir işini başkasına tefviz etmesi, onu kendi yerine ikame eylemesi» demektir.
2 - (Vekil)  ; Kendisine başkası tarafından bir iş tefviz çdiîen kimsedir. Bu i§i kendisine tefviz edene    «Müvekkil», o işe de «Müvekkelünbih,
«Müvekkelünfih» denir. «Tevkil» de vekil tâyin etmek demektir,
Vekil tâbiri erkeğe de, kadına da, müfrede de, cemia da itlâk olunur-Cem'i: Vükelâdır.
3 - :(VekİH müsahhar) : Mahkemeye gelmekten, ve vekil göndermekten imtina eden ve celb ve ihzarı kabil olmayan bir müddeaaleyh namına
hukukunu muhafaza için hâkim tarafından sasb edilen vekildir ki, onun muvacehesinde dâva rüyet ve hükm olunur.
4  - (Vekâleti mutlaka)  : Bir şarta muallâk, bir kayıd ile mukayyed olmayan vekâlettir. fcSeni şu hususa tevkil ettim.» diye yapılan bir vekâlet gibi.
Buna «Vekâlet-i mürsele* de denir.
5  - (Vekâleti muallâka)  ; Bir şarta   rabt ve talik olunan   vekâlettir. «Filân kimse aleyhinde dâva açarsa onunla müdafaada bulunmaya vekilim-sin*
demek gibi bir suretle yapılan vekâlet bu kabildendir.
6 - (Vek4l»t- muzafe) : Muayyen bir vakitten itibaren başlaması megrut olan vekâlettir. «Gelecek filân ayın ihtidasından itibaren seni §u hususa
vekil ettim» diye yapılan vekâlet gibi.
7 - (Vekâlet-İ mukayyede) : Bir şarta muallâk veya bir vakt ile mukay-yed olan vekâlettir.
8 - (Vekâleti hassa) : Husus ifade eden bir söz ile yapılan, mahdut muayyen hususa ait bulunan vekâlettir. Muayyen bir malı satmaya vekâlet gibi.
9 - (VekâleH amme)  : Umumu iş'ar eden bir tâbir ile yapılan,    ,bir çok muamelâta şâmil olan vekâlettir. Buna «Vekâleti mufavvaze» de denir.
Seni bütün umuruma bakmak üzere tevkil ettim.»   diye yapılan bir vekâlet gibi.
10 - (VekâieM devriyeye) : Vekil her azil edildikçe teceddüd eden vekâlettir. «Seni ne vakit azledersem vekilim olmak üzere şu işime tevkil
ettim.» diye yapılan bir vekâlet gibi.
11 - (Risalet) ; Sefaret, elçilik, bir kimsenin tasarrufta   mezuniyet ve dahli olmaksızın bir şahsın sözünü başkasına tebliğ etmesidir ki, o kimseye
«Resul», o sahsa da «Mürsil», o başkasına da «Mürselünileyh» denir.
Vekil, bir muameleyi başkası için ifaya bizzat mübaşeret ettiği halde resul, böyle bir muameleye mübaşeret etmeyip vazifesi yalnız mürsilin sözünü

tebliğden ibaret bulunur. 
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Vekâletin Rüknü Ve Aksami :
 
12 - : Vekâletin rüknü, icap ve kabuldür. Şöyle ki : Müvekkil «Şu hususa seni tevkil ettim.» deyip vekil de «Kabul ettim» dese vekâlet mün'akid
olur. Vekâlette bu icap ve kabul, tahriren de olabilir.   Meselâ:   Bir kimse, başka bir yerde bulunan bir zata muavven, mersum bir mektup yazıp
«Seni filân hususa tevkil ettim.» deyip de oda bunu kabul etse vekâlet husule gelir.
13 - : Vekâlet,, tevkil, tefviz, taslit, vesayet, izin, enik riza, irade me-şiyyet icazet tabirleriyle de akdedUebilir.
Meselâ : Bir kimse, bir zata hitaben «Şu hanemi sıtmaya seni tevkil ettim.» veya «Şu hanemi icareye vermek hususunu sana tefviz ettim.» veya
«Filân ile şu hususa dair murafaada bulunmaya seni teslit ettim.» veya «Şu akarımı hayatımda vakf etmeğe seni vasi tâyin ettim.» veya «Şu haneyi
benim için almana sana 12in verdim» veya «Şu haneyi benim için satın al.» veya «Şu malı filâna hediye etmene razıyım» veya «Şu kumaşı benim
için almanı dilerim.» deyip o zat da kabul etse vekâlet mün'akid olur.
14 - : Vekâlette kabulün delâleten olması da kâfidir.    Şöyle ki: Bir kimse, bir sahsa «Su malımı satmava. seni tevkil ettim.» dediği halde o şa-
ms? sükût edip badehu o malı satmaya teşebbüs etse vekâleti delâleten kabul etmi§ olarak tasarrufu sahih oîur. Çünkü vekâlette delâleten olan
kabul, icabın vuku bulduğu meclis ile tekayyüd etmez-, bilâhare sarahaten veya delâleten kabul ile in'ikad husule gelir.
15 - : icap veya kabul bulunmadıkça vekâlet mün'akid olmaz.
Binaenaleyh icabdan sonra vekil kabulde bulunmayıp icabı red etse İcabın hükmü kalmaz. Meselâ: Müvekkil «Şu hanemi satmaya seni vekil ettim»
deyip, vekil olması istenilen kimse de «Kabul etmem.» dese vekâleti haiz olamaz. Artık onun bu hussudaki tasarrufu, o .müvekkil hakkında nafiz
olmaz. O haneyi satacak olsa füzûlen satmış olur, sahibenin icazeti lâ-hik olmadıkça nafiz olmaz.
Bilâkis bir haneyi almaya tevkil edildiği halde vekâleti kabul etmeyip de bilahare o haneyi satın alsa kendi nisabına' almış olur.
Kezalik: Müvekkelünbih bir borç parayı kabzdan ibaret olsa vekâleti reddettikten sonra bunu kabz etmesi müvekkil hakkında muteber olmaz,
bununla medyun borcundan kurtulmuş olmaz. Fakat vekâlette kabul, fevri değildir, uzun bir müddetten sonra da kabul, muteberdir. Elverir ki
vekâlet reddedilmiş utmasın (Bahriraik).
16  - :  Mevkuf akidlere lâhik olan icazet, vekâlet-i    sâbika hükmündedir.
Meselâ: Bir kimse, bir şahsın bir malını füzûlen sattıktan sonra o şahıs haberdar olunca bu satış muamelesine - Beyi füzûlideki şerait dairesinde -
icazet verse o kimseyi bu muameleye evvelce tevkil etmiş, gibi olur.
Fakat o şahıs, bu muameleye razı olmayıp bunu feshettikten sonra icazet verse bu icazeti muteber olmaz. Çünkü mefsuh akidlere icazet lâhik



olmaz- Nitekim teaddi tarikiyle olan itlafa da icazet lâhik oîmaz.
Meselâ: Bir kimse, birinin malını haksız yere itlaf etmekle mal sahibi bu itlafa razı olsa veya bu itlafa icazet verse bunun hükmü olamaz. İtlaf rdiîen
mals yine tazmin ettirebilir (Bedayi, Hindiyye).
17 - :   Vekâletler; vekâlet-i mutlaka, vekâlet-i muallâka, vekâlet-i mu-zafe, vekâlet-i mukayyede kısımlarına ayrılır. Şöyle ki: Tevkilin rüknü;
bazen mutlak oîur, yani: Bir şarta muallâk, bir vakte muzaf veya bir kayd ile mukayyed olmaz. «Fflân hanemi satmaya seni tevkil ettim.» demek
gibi. Bazen bir şarta muallâk olur. «Filân tacir buraya gelirse şu malımı satmak üzere seni tevkil ettim.» denilmesi gibi. Bu halde muhatab bu
tevkili kabul ederse vekâlet, o tacirin gelmesine muallâk olup geldiğinde mün'akid olur, o tacir gelirse vekil o malı satabilir ve illâ satamaz. Bazan
de bir vakte muzaf olur- «Bu malımı gelecek haziran ayında satmaya seni tevkil ettim denilmesi gibi. Muhatab bunu kabul edince vekâlet    hemen
mün'akid olur, ancak bu vekâ'etin hükmü, m üz a f ün i ley h olduğu vakte teahhur eder, o vakit gelmedikçe o malı satamaz, o vakit gelince ve
ondan sonra satabilir.
Tevkilin rüknü bazan de bir kayd ile mukayyed olur." Meselâ: Müvekkil. «Şu hanemi bin liraya satmaya seni tevkil ettim.» dese bu vekâlet, bin lira
ile takyid edilmiş olur, vekil bu haneyi bin liradan aşağıya satamaz, satarsa müvekkilin icazetine mevkuf olur.
18 - : Vekâletteki kay-ıd, müvekkil hakkında müfid bir faideyi müsteL-zim olunca vekil buna muhalefet edemez. Fakat bir faideyi müstelzim
olmayınca vekilin bu kayda riayeti icap etmez.
Meselâ: Müvekkil, bir malını peşin satmaya tevkil etse vekil bunu veresiye satamaz.
Keza tik: Müvekkil, bir malını şu şekilde sat dese vekil o malı başka bir şehirde satamaz. Satmak için başka bir beldeye götürürken zayi olsa
bedelini vekil zâmin olur.
Fakat müvekkil, bir malım veresiye satmaya tevkil ettiği halde vekil peşin para ile satsa veya şu kadar kuruşa sat dediği halde vekil ondan ziyade
kuruşa satsa vekilin bu tasarrufu müvekkil namına nafiz olur (Hin-diyye, Ankaravî).
19 - :  Vekâletler;  müvekkelünbih, itibariyle de vekâleti hassa, vekâlet-i âmme kısımlarına ayrılır. Söyle ki; Bir kimse, bir şahsı muayyen bir işe,
meselâ: Bir muayyen hanesini satmaya veya filân hasmiyle murafaa ve muhasamaya tevkil etse bu, vekâlet-i hassa olur, vekil, o kimse namına
bundan başka bir tasarrufda bulunamaz.
Bir kimse, bir şahsa «Seni vekâlet-i âmme-i mutlaka ile umuruma vekil tâyin ettim.» veya «Emrin caiz olan her işime seni vekil kıldım.» deyip o
şahıs da kabul etse bu da bir vekâlet-i âmme olur. Artık o şahıs bu kimsenin mallarım hıfz edebilir, başkasına satabilir, borcunu tediye, alacağını
istifa edebilir. Bu kimse için bir mal satın alabilir ve bunun aleyhine ikrarda bulunabilir. Ve bu müvekkilinin namına müddei ve müddeaaleyh
olabilir. Fakat müvekkilinin namına teberruatta bulunamaz, onun malını ivaz ile de olsa hibede bulunamaz, onun alacağından medyununu ibra
edemez, onun malını borç veremez, onun refikasını tatlik edemez. Bu tasarrufları, imamı Azama göre nafiz olmaz (Dürer, Tahtavi, Reddimuhtar)-
20 - :  Risalet, vekâlet kabilinden değildir. Risalette    akidlerin, muamelelerin her halde mürsile izafe edilmesi lâzımdır, resul bunları kendi
nefsine izafe ederse kendi .hakkında muteber olur, mürsili hakkında muteber ve nafiz olmaz.
Meselâ: Bir kimse, istikraz ettiği parayı alıp getirmek üzere hizmetkâruu mukrize gönderse hizmetkâr, o kimsenin vekili olmayıp resulü bulunmuş
olur, bu resul, o parayı o kimse namına ister, ahr getirir, sayed bu para zayi olur, o kimse de resulünün, bu parayı kabz etmiş olduğunu mu-terif
bulunursa bu parayı o kimse zâmin olur.
Kezalik: Bir kimse, bir fırıncıya «Benim hizmetçime her gün şu kadar ekmek ver.» deyip o da bu veçhile verse bu hizmetçi o kimsenin resulü olur.
vekili olmaz. Binaenaleyh fırıncı, bu ekmeklerin parasını bu hizmetçiden değil, o kimseden ister.
Kezalik: Bir zatın bir kitabı satın almak üzere sahibine gönderdiği şahıs, o kitap sahibine «Filân-zat, senin şu kitabini almak istiyor.» deyip kitap
sahib de «Şu kadar ^uruşa sattım, git ona söyle ve kitabı kendisine teslim et.» diyerek o şahsa verse, o da bu veçhile kitabı getirip o zata teslim, o
zata o meclisde kabul eylese o zat ile kitap sahibi arasında beyi mün'akid olur. O şahıs da arada mücerred bir resul, bir vasıta bulunur, yoksa bu ak-
de vekil olmuş olmaz (Kadıhan, Hindiyye, Bahriraik).
21 - : Emirler, bazen vekâlet, bazen risalet, bazan de bir tavsiye ve bir meşveret kabilinden olur-
Meselâ: Bir kimse, hizmetkârına şu kadar para verip «Var pazardan şu malı satın al.» demekle hizmetkâr gidip o malı akdi kendi nefsine izafe
ederek alsa o kimsenin satın almaya vekili bulunmuş olur. Bu halde bu ak-din hukuku bu hizmetkâra ait bulunur, bayi bu malın semenini bu
hizmetkârdan alır, o kimse de bu malı kabulden istinkâf edemez.
Fakat bir kimse, bir tacir ile pazarlık edip fiatini tâyin etmiş oldukları bir mal hakkında hizmetkârına «Ben filân tacirden filân malını şu kadar
kuruşa aldım, git ona söyle» demekle hizmetkâr, o tacire gidip bunu hikâye etse, a. tacir de o meclisde «Ben de ona sattım.» dese hizmetkâr, bu
satın alma muamelesinde efendisinin resulü sayılır.
Amma, bir kimse, bir şahsa hitaben «Su güzel bir mal, onu şu kadar kuruşa satın, al."» dese o malı almaya teşvik etmiş olur, bu sözü bir meşveret
ve tavsiyeye hamlolunur. Binaenaleyh bu şahıs, o malı satın alsa kendi namına almış olur. Meğer ki o kimse, bu şahsa o malın parasını versin. Bu,
tevkiî ve inabeye delâlet edeceğinden o zaman bu «Satın al» emri, tevkile masruf olur (Bahriraik, Mecelle, Dürerülhükkâm).
Malikî'lere göre de vekâlet, icap ve kabul ile mün'akid olur. Vekâlet, bir şahsm bizzat yapmaya hakkı olan ve şer'an niyabeti kabil bulunan, yani: #ir
kimsenin bizzat mübaşereti taayyün etmeyip başkasına da yaptırması caiz görülen bir şeyi kendisinin hal-i hayatır.da yapmak üzere başkam sına
tefviz etmesidir.
Vekâletler, vekâlet-i âmme kısımlarına ayrılır.
Vekâlet-i âmmeye vekâlet-i mütevveze de denir. Şöyle ki: Muayyen bir muameleye, meselâ muayyen bir haneyi satmaya tevkil, bir vekâlet-i
hassadır. Bir şahsı aleiitlâk tasarrufa tevkil de bir vekâlet-i âmmedir. Meselâ bir kimse, bir zata «Seni vekâbet-i müfevveze ile tevkil ettim.», veya
«Seni cemi-i umuruma vekil kıldım.» veya «Seni kendi işlerimde kendi yerime ikame ettim,» dese o zata bir vekâleti umumiye vermiş olur.
Mamafih bu gibi umumî vekâletler, örf ve âdet ile takayyüd eder. Ezcümle bundan şu hususlar müstesna bulunur:
(1) : Müvekkilin zevcesini tafclik- Vekil, vekâlet-i hassayı haiz olmadıkça bu taliki yapamaz.
(2) : Müvekkilin    kızım tezvic. Müvekkil bu tezvici    tasrih etmedikçe vekâlet-i âmme ile vekili bunu yapmaya salâhiyettar bulunmaz.
(3) : Müvekkilin sakin olduğu hanesi. Bunu vekilin satabilmesi için tev-kil-i has lâzımdır.
(4) : Müvekkilin işleriyle muvazzaf kölesi. Bunu satmak veya itak etmek de vekâlet-i âmmeye dahil olmaz CSerh-i ebü'berekât, Blmezahibüier-



baa).
Hanbelî'lere göre de vekâlet icap ve kabul ile akdolunur. Maamafih vekilin kabulü fevrî değüdir, istediği vakit kabul edebilir, elverirki vekâleti

redde dair bir şey bulunmasın. Çünkü tevkil, tasarrufa izindir- izin ise pn-dan rücuedilmedikce kaimdir, devam eder (Keşşafülkına). 
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Vekaletin Şartları :
 
22 - : Müvekkilin, müvekkelünbih olan işi - arızalardan kafan nazar - bizzat yapmaya muktedir olması vekâletin cevazında şarttır.
Binaenaleyh mecnunun, gayrı mümeyyiz çocuğun kendi işine başkasını tevkil etmesi sahih değildir. Çünkü bunlar kendi mallarında tasarruf dan
memnudurlar. Artık tasarrufa muktedir olmayan kimsenin o tasarrufu başkasına temlik ve tefyiz etmesi mümlçün olmaz.
Mümeyyiz olan bir çocuk ise hakkında hibeyi, sadakayı kabul gibi nef-i mahz olan hususlarda başkasını tevkiî, edebilir, velevki velisi razı olmasın.
Beyi ve şıra, icare gibi nefi ile zarar beyninde dair olan tasarruflarda bulunmaya mezun olduğu takdirde de başkasını bu hususlara tevkil edebilir.'
Bu tasarruflara mezun olmadığı halde vekil tâyin etse vekâlet, velisinin icazetine mevkufen mün'akid olur. Velisi bu vekâlete veya çocuğun ticarette
bulunmalına icazet vermedikçe nafiz olmaz,
Zat an mahz olan hususlarda ise velisi izin verse de mümeyyiz btr.çocuğun başkasını kendisine vekil tâyin etmesi sahih olmaz Malinden sadaka
verilmesine veya refikasının tatlikine birisini tevkil etmesi gibi.
23 - ; Vekilin âkil ve mümeyyiz olması şarttır, baliğ ve basir olması gart değildir. Binaenaleyh âmâ vekil olabileceği gibi mümeyyiz olan çocuk da
velisi tarafından mezun olmasa da -vekil olabilir.
Meselâ: Bir mümeyyiz çocuk, bir.malı satmaya veya almaya tevkil edilse onun bu beyi ve giraye mübaşereti caiz o" ur, onunla bu muameleyi-
yapanın muhayyerliği bulunmaz. Şu kadar var ki, bu mümeyyiz çocuk, mezun olmadığı takdirde mebii teslim, semeni kab-z gibi hukuku akid
kendisine değil, müvekkiline ait bulunur. Velevki bilâhare baliğ olsun. Maamafih mümeyyiz olan çocuk, mezun olmasa da bil vokale sattığı şeyin
semenini kabz edebilir. Bu caizdir.
Seleninden dolayı mehcur olan kimse de vekâlet hususunda mümeyyiz çocuk hükmündedir. Fakat mümeyyiz çocuk, mezun bulunursa hukuku akid
kendisine ait olur. Ancak bir malı veresiye almaya vekil olsa yapacağı mubayaa sahih olursa da bunun semenini müşteri ileride kendisinden
isteyemez, bununla müvekkiline müracaat etmesi lâzım gelir (Hİrıdiyye, Tahtavî)-
24 - : Vekilin tevkil edildiği hususa muttali olması şarttır. Binaenaleyh bir kimse, gıyabında başkası tarafından bir malını satmak
üzere tâyin edildiği halde bunu haber almadan o malı satsa bu,, bir beyi fuzûlî halinde bulunur, bu müvekkilin veya badelittilâ vekilin icazeti lâhik
olmadıkça nafiz olmaz.
25 - : Vekilin cehalet-i fahişe ile meçhul olmaması şarttır. Fakat ce-halet i yesire ile meçhuliyeti, vekâletin sıhhatin a mani değildir.
Binaenaleyh bir kimse, meselâ medyununa «Sana şöyle bîr alâmeti kin getirirse sendeki alacağımı ona yer, o benim vekilimdir.» dese bu
medyunun öyle bir alâmeti getirip ibraz edene borcunu vermesi sahih olmaz, bununla borcundan kurtulamaz. Çünkü bundaki cehalet, fahiştir.
Fakat bir kimse iki şahsa hitaben «§u haneyi benim için satın almaya birinizi tevkil ettim» dese caiz olur. Çünkü bundaki cehalet, yesirdir. Artık o
iki şahıstan hangisi o haneyi satın alsa beyi nafiz olur.
26 - :  Müvekkelünbihin fahiş surette meçhul olmaması şarttır. Binaenaleyh bir kimsenin cehatet-i fahişe ile meçhuV bir iş için tevkil edilmesi sahih
olmaz. Meselâ : Bir kimse, bir şahsa bir miktar para verip «Bununla bana bir gey al» dese bu vekâlet caiz olmaz. Çünkü bundaki cehalet fahiştir.
Fakat «Bu para ile şu iki borcumdan birini ver» veya «Bu para ile şu iki şeyden bîrini al.» dese bu tevkil, caiz olur. Çünkü bundaki cehalet yesirdir
(Dür-rümuhtar, Velvaliciyye).
27 - : Müvekkelünbihin vekâlet ve niyabetle ifa ve istifaya mehal olması şarttır.
Bu husus izaha muhtaçtır. Şöyle ki : Tevkil, ya hakkul'laha veya hakk-ı ibâda ait olur. Hakkullah ise iki nevidir. Bir nev'inde dâva şarttır. Hadd]
kâzf, haddi sirkat gibi. Bu nevide isbata dair tevkil, îmamı Âzam ile imam Muhammed'e göre caizdir. Müvekkil gerek hazir ve gerek gaib bulunsun,
Fakat bunlarda müvekkil gaib bulunursa istifa için tevkil caiz olmaz. Çünkü bu hadler şüphe ile münderi olur, müvekkil meclisi kazada hazır
bulunursa buiüan af etmesi melhuzdur. Binaenaleyh onun gıyabında mücerred vekilinin talebiyle bu hadler istifa edilemez. Şu kadar var ki
sirkatten dolayı çalınan malı isbat için tevkil bil'icma makbuldür.
Hakkullahın diğer nev'inde ise dâva şart değildir, Haddi'zina, haddi şürb gibi. Bu nevide ne isbat ve ne de istifa için tevkil caiz değildir.
Hakk-ı ibad'a gelince bu da iki nevidir. Bu nev'i, şüphe ile istifa edilemeyecek olan bir haktır. Kısas gibi. Bunu isbat için tevkif, îmamı Âzam ile
imam Muhammed'e göre caizdir. Fakat bunu istifa için tevkil, müvekkil meçlisi kazada hazır ise caiz, hazır değilse gayrı caizdir. Diğer nev'İ ise
şüphe ile de istifası caiz olan herhangi bir haktır. Bunlarda tevkil mutlaka caizdir. Bunlar, şu gibi ukud, muamelât ve saireden ibarettir ; Beyi, şira.
icare, iare, istiare, idâ, rehin, irtihan; şirket; kısmet; hibe; istihab; sadaka, ikraz, kabzı düyun, kabz-ı ayan, nikâh, talâk^ hulû; itak; ikrar; husumet,
talebi şüf'a ayıb ile red, müsalâha, ibra, tazirat- Bütün bu nevileri isbât için de, istifa için de vekil tâyin etmek caizdir (Hidaye, Bedayi),
28 - ; Bir kimse, bizzat kendisi için veya başkası için yapabileceği mua-mele.'erin ifa ve istifası hususunda kendi yerine başkasını tevki!  edebilir.
Ancak  bu kaide-i  umumîyedefi     mubahate,  istikraza,     yeminlere vekâlet müstesnadır.
Şöyle ki : Bir kimse, cibali mübahedrin odun toplamaya, veya mubah otları devşirmeğe, veya yerden madenleri çıkarmağa bir şahsı tevkil etse sahih
olmaz. .Bu şahsın elde edeceği bu gibi şeyler kendisine ait olur. Çünkü bunlar müvekkilin daire-i mülkünde değildir ki, bunlara ait tevkile
salâhiyeti olsun.
Kezalİk : Bir kimse, kendi namına istikrazda bulunmak üzere bir şahsı tevkil etse sahih olmaz. Zira karzda mülkiyyet, kabz ile tamam olur. Kabz
edilecek şey ise başkasının mülküdür. O halde o şeyi kabz etmesi için ve' kiline mukrizin emri bâtıldır. Artık vekilin müvekkili için istikraz ettiği
şeyde müvekkilin mülkü sabit olmaz. Bu şey vekilin elinde telef olsa kendi malından telef olmuş olur. Mukriz bunu vekilden alır, müvekkilden
alamaz. Bu vekil, istikraz ettiği şeyi müvekkiline vermeyebilir.
Ancak istikraz hususunda risalet sahihtir. İstikraza memur olan, istikraz zamanında akdi âmire izafe kılarak risa^et suretiyle muamelede bulunursa
yani «Beni sana filân gönderdi, senden şu kadar kuruş borç almak İstiyor* derse sahih olup karz, âmiri namına yapılmış olur Hindiyye, Bahriraik).
Kezalik : Bir kimse, kendisine teveccüh eden bir yemin için başkasını tevkil etse sahih olmaz. Çünkü bu tevkil, yeminden matlup olan teazzuma,



gayeye münafidir. Biri, diğerinin lisanile yemin edemez.
Yukarıdaki kaideden bir mesele, daha müstesnadır. Şöyle ki : îmamı Azama göre bir müslümün hınziri veya hamri bizzat satması caiz olmadığı
halde bunları satmaya bir gayrı müslümü tevkil etmesi caizdir. Çünkü müslümün bunları, satamaması, bir emri ârizîden, bir nehyi şer'İden ibarettir.
Yoksa onun asıl bey'e olan ehMyeti tasarrufiyesi vardır- Artık bu emri ârizî, onun bu ehliyeti tasarrufiyesini bilkülHye ihlâl etmeyeceğinden bu
ehliyete mebni o tevkili muteber olur (Bedayi, Mecmaülenhür, Hindiyye).
29 - : Namaz, oruç, taharet gibi amali bedeniyyeden olan ibadetlerde vekâlet ve niyabet caiz değildir. Fakat amali maliye-i mahzadan ibaret olan
sadakayı tefrik, zekâtı itâ, nezrleri, keffaretleri ifa gibi şeylerde vekâlet, mutlaka caizdir. Haç ve umre gibi amâl-i maliye i'e bedeniyyeden
mürekkep ibadetlerde ise bizzat ifalarından aciz hainde niyabet sahihtir ve illâ sahih değildir (Elmezahibül erbaa).
30- : Vekilin erkek, hür, müslim bulunması şart değildir.
Meselâ: Bir kadın bir erkeği vekil tâyin edebileceği gibi bir erkek de bir kadını tevkif edebilir. Kezalik: Bir hür, bir köleyi mevlâsmın izniyle
umuruna tevkil edebilir. Kezalik; Bir müslim bir zimmiyi veya bir zimmî bir müslimi tevkiî edebilir. Çünkü bunların hakkında umuman vekâlete
ihtiyaç vardır. Kezalik: Darıislâmda müsteminen bulunan bir harbî, darıharp-de bulunan bir harbî namına bir şey satınalmaya vekil olabi'ir. Çünkü
bu vekil, kendi elinde bulunacak olan o şeyde tasarrufa kadir olabilir. Kendisine ise eman. verilmiştir, her ikisi de müstemin gibi bulunmuş olur.
Fakat bu müstemin, o harbî namına husumete vekil olamaz- Çünkü aleyhine hükm verilse hâkim için bu hükmü infaza imkân yoktur. Zira hükm
müvekkil aleyhinedir. O ise darı harpdedir. Hâkimin, ise dan harpde bulunan bir kimse hakkında hükmü ilzama velayeti yoktur. Kezalik: Bir
müslüman dan is-lamda olduğu halde darı harpde bulunan bir harbîyi tevkil edemez. Böyle bir vekâlet bâtıldır. Çünkü dan is!âm ile darı harp ahalisi
arasında ismet yoktur. Vekil uhdesine lâhik olacak şeyden dolayı müvekkiline rücu edecektir, iki darın tebayünü ise bu rücua manidir. Kezalik:
Müvekkil veya vekil irtidad ederek darı harbe iltihakına hükm edilse vekâlet bâtıl olur. Müslüman olarak avdet etse de vekâlet avdet etmez, tmam
Muhammed'den bir rivayete göre bu halde vekâlet avdet eder (Mebsût, Bedayi). . Malikî'lere görede vekâletlerde şu gibi şartlar vardır:
(1) : Vekil .hür olmalıdır. Rakikler, efendileri tarafından ticarete mezun olmadıkça vekil olamazlar.
(2) : Vekil reşid olmalıdır. îki sefih veya bir sefih ile bir roşid ofaftin da vekâlet sahih olmaz. Maamafih -bu hususta ihtilâf vardır. Ezcümle tle
niliyor ki, mehcur olan bir sefih, husumet için kendi namına birini tevkil edemez, fakat başka bir kimse kendisi için bir sefihi tevkil edebilir.
(3) : Vekil baliğ olmalıdır, iki çocuk arasında veya bir çocuk ile bir baliğ arasında vekâlet sahih değildir. Velevki bir kız çocuk oîduğu halde evli
bulunsun. Bu, velisiyle veya kocasıyla muhasamada bu'unmak isteyince birini tevkil edebilir. Bu tevkil, makbuldür.
(4) :  Müvekkelünfîh,   şer'an  niyabeti  kabul  eden  umurdan   bulunmah-dır. Şöy]e ki:  Beyi, şîrâ. icare, mudarebe,  musakat;   havale;   ibra;  kabzı
düyun;  akdi nikâh husûmet gibi hususlarda vekâlet sahihtir.  Ibadât-ı bedeniye hususunda tevkil caiz değildir. Çünkü bunlardan murad, bizzat
mükellefin izharı    ubudiyette,  ifayı tazimatta,  ibraz-i iclâlde    bulunmasıdır. Bunlar birer emr-i hasdır. Bunlarda niyabet sahih o.maz. Şehadete,
yemine tevkil de bu kabildendir, bir kimse başkasının yerine şehadette, yeminde bulunamaz.
Zekâtı adaya tevkil gibi ibâdeti maliye hususunda vekâlet ise caizdir-Hacca vekâlet hususunda ise ihti'âf vardır. Bir kavle göre sahih, diğer bir kavle
göre sahih değildir.
(5) : Müezzinlik, imamlık, muayyen bir mekânda kıraet gibi dinî vazifelerde tevkil, bir zarurete müstenid olsun olmasm caizdir. Meğerki vakıf,
ademi niyabeti şart kılmış olsun.  Bu takdirde ücret sâkit olur, bu ücrete ne asil, ne de haib müstahik olmaz. Böyle bir şart bulunmazsa ücrete asil
müstahik olur. Vekile de aralarında razı oldukları ücret' verilir.
(6) : Vekâlette islâm şart değildir.. Bir gayrı müslüm de vekil olabilir ve dilediğini tevkil edebilir. Ancak bir müslümanın kendi işlerine fcir zirn-
mîyi tevkil etmedi sahih görülmemektedir. Çünkü zimmînin şerîati islâmi-yeye gayrı mutabık tasarruflarda bulunmasından korkulur. Nitekim bir
müslümanın bir gayrı müslüm ile şirkette bulunması da bu korkuya mebni sahih değildir, onun muamelâtında ribada ve sair gayrı meşru
tasarruflarda bulunması melhuzdur. Meğer ki zimmî, beyi ve şîrâ gibi muameleleri şerikinin huzurunda yapsın, o takdirde şirket caiz olur.
Bu şirket, hususunda diyanetim muhafaza edemeden bir müsîim, de zimmî gibidir, onanla diyanet perver bir müslimin akdi şirkette, bulunması caiz
görülemez (Elmezahibül,erbaa).
Şafiî'lere göre de vekâlette şu gibi şartlar vardır,
(1) :   Müvekkil,  tevkil ettiği şeye mülken veya velâyeten mübaşerete ehil olmalıdır. Binaenaleyh çocukların,    mecnunların tevkili sahih olmadığı
gibi kadınların nikâhlarına başkalarını tevkil etmeleri de sahih değidir. Çünkü kadınlar, nikâhlarını bizzat akde mübaşeret edemezler, onlar
nikâhları için ancak velilerine izin verirler.
(2) :  Vekil de tevkil edildiği şeyde tasarrufa ehil bulunmalıdır. Yani bilvekâle yapacağı şeyi kendi nefsi için de yapması sahih olmalıdır-
Binaenaleyh bir çocuk, bir mecnun vekil olamaz. Ve bir kadın başkasının nikâhını akd için vekil tâyin edilemez. Çünkü kendi nikâhını akde
salâhiyeti yoktur.
(3) :  Müvekkelünfîh tevkil zamanında vekilin mülkünde, tahtı tasarrufunda bulunmalı ve niyabete kabiliyetli olmalıdır.
Binaenaleyh bir kimse, âtiyen malik olacağı bir malı Satmaya veya nikâh edeceği bir kadını boşamaya birini tevkil etse sahih olmaz. Çünkü
bunların üzerinde filhâl velayeti yoktur.
Kezalik; ibâdetlerde,-şehadette, yeminlerde vekâlet sahih değildir. Ancak sadakayı, zekâtı tefrik, kurbanı zebih ve aciz halinde hac ve umre için
tevkil caizdir. Esah olan kav!e göre ikrara tevkil de sahih değildir.
Fakat beyi ve şırada, icârede, hibede, selemde, rehinde; nikâh ve ta-lâkda; ve sair akidlerde; fesihlerde; borçları kabzda, dâvalarda, ihya-i arade,
istiyad ve ihtidab gibi sair mübahatta ve ezhar olan kavle göre hudut ve kısaaı isbat ve istifa hususunda vekâlet saihhtir-
(4) : Müvekkelünfîh, velevbiveçhin malûm bulunmalıdır. Cehaleti tâm-me ile meçhul olursa tevkil sahih o'-maz.
Meselâ: Bir kimse bir şahsa «Seni cemü umuruma tevkil ettim.» veya «Seni az çok her işime vekil ettim.» veya «Sana her şeyi tefviz ettim.» dese
vekâlet sahih olmaz. Çünkü bunda nizaa müeddi olacak bir garer vardır. Bunda müvekkil için büyük a!damş<ar olabilir. Buna müvekkilin
zevcesini, tatlik, rakiklerini itak, emvalini tasadduk gibi şeyler de dahil olur.
Yine bu esasa mebnidir ki, bir kimse;,bir hane satın almaya tevkil edilse alınacak hanenin mahallesini, sokağını beyan etmek icap eder. Fakat esah
olan kavle göre semenin miktarını tâyin etmek icab etmez (Tuhfetül-muhtaç, Elmezahibül'erbaa).
Hanbelî'lere göre de vekâletin sıhhati hususunda şu gibi şartlar vardır:



(1)  : Müvekkil vekilce, vekil de müvekkilce malûm olmalıdır. Malûm olmazsa cehaletten dolayı vekâlet sahih olmaz.
(2) :  Müvekki de, vekil de bizzat tasarrufa ehil olmalıdır.
Binaenaleyh mecnunların, gayrı mümeyyiz çocuk'arın, tevkili; vekâleti sahih olmaz.
(3) :  Vekâletin sıhhatinde vekilin tevkile ıttılaı şart değildir. Çünkü ibret nefsülemrede olandır, yoksa mükellefin zanmnda olana-degildir.
Binaenaleyh bir kimse, birisinin malını fuzuli bir şekilde sattığı halde onu satmaya sahibi tarafından kendisinin evvelce gıyaben tevkil edilmiş
olduğu tebeyyün etse bu satış muamelesi sahih ve nafiz olmuş olur.
(4) : Hukuhu ilâhiyeden olup kendisinde niyabet cari olan şeylerde vekâlet sahihdir. 'Zekâtı,  keffareti tefrika vekâlet gibi.  Farz o\ın hacca ve
bunun umresine de müvekkilin aczi takdirinde vekâlet Schihdir. Fakat namaz, oruç, hadesden taharet gibi ibadet-i bedeniyye-i mahza da vekâlet
sahih değildir-
(5) : Hukuku   ademiyyeden olan akidlerin, fesihlerin    hepsinde vekâlet sahihdir.  Müvekkil;   hazır olsun,  gaib  oisun,  sahih  oisun,   mariz
bulunsun müsavidir, Husumetlerde de hasmın rızasına ihtiyaç yoktur Sulh  ve ikrar hususunda da tevkil caizdir.  Mukarrünbihi müvekkilin tâyin
etmesi lâzımdır. Mutlak surette ikrara tevkil ederse bunun tefsiri hususunda kendisine müracaat edilir. Çünkü üzerinde bulunan bir hakka o daha
âlimdir.
(6) : Bir müslüman, bir gayrı müslümü, o gayrı  müslümün tasarrufu sahih olan t.ususlara tevkil edebilir. O gayrı müslümün zimmî  olmasiyle
müstemin veya harbî veya murted olması arasında fark yoktur. Çünkü tevkilde adalet şart değildir.  (Keşşafülkına, Neylülmearib).
Zâhirî'lere göre de vekâlet, esasen teavün vecibesine müstenid, meşru bir akiddir- Maamafih mahdut hususlarda câridir. Şöyle ki: Vekâlet, beyi ve
şîrâda icarede, tebliği inkâhda, talebi hukukda, itây-ı hukukda, ahz-ı kısasda; tezkiyede caizdir. Bu hususda müvekkilin hazır veya gaib oJma-sı,
mariz veya sahih bulunması müsavidir.
Fakat ikrara, inkâra, ibraya; affa, sulhe, talâka; ric'ate; itka; tedbire; isîâma; riddete; tövbeye; akd-i *hibeye, akd-i kefalete vekâlet caiz değildir.
Çünkü bunlar, ya lâzım gelmeyen birer hükmü iltizamdan ibaret tir veya sabit oîan bir akdi çörütmekdjr veya bir mülkü mücerret bir lâfz ile nakl
etmektir. Halbuki nass ile sabit olan yerlerin mâadasında bir kimsenin başkası namına söz söylemesi caiz değildir.
Filhakika asıl olan; bir kimsenin aleyhine başkasının sözünün hükmünün caiz oimamasıdır. kavli celili de buna delildir.
Bu zikr ettiğimiz şeyler hakkında, vekâlet ise başkası aleyhinde kesipde bu Ilınmaktır, bâtıl ile hükmdür, binaenaleyh bunları bir kimse diğer bir

kimse aleyhinde imza edemez (Elmuhallâ). 
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Vekâletlerin Umumî Hükmleri:
 
31 - ; Tevküin şâmil olduğu şeyler de vekil için velâlet-ı tasarruf sabit olur. Meselâ: Bir kimse, bir malı almaya sureti mutlakada vekil olsa o malı
muvafık göreceği semen ile satın alabilir. Artık müvekkilin bunu kabul etmemesi caiz olmaz-   ,
32 - : Nikâh ile talâkda an inkârin sulhde, istikrazda, şirketi muda-rebede, ibrada, rehni kabulde; bir malı emanet almakta, hibeyi ve sadakayı
kabulde vekilin akdi müvekkiline izafe etmesi lâzımdır. Vekil bunları mü vekküine izafe edince kendisi bir resul mesabesinde bulunmuş olur. Fakat
vekil böyle bir akdi müvekkiline muzaf kılmazsa o akd müvekkili için sahih olmaz
Bu gibi tasarruflar, ıskalat kabilindendir. Bunlarda hükmlerin sebeplerine mukarin olması lâzımdır. Bunlarda sebep ise müvekkildir. Bu. cihetle
bunları sebep olan müvekkile izafe etmek, akdi sarahaten onun namına yapmak lâzım gelir.
33 - : Beyi ve şîrâda, icarede, an ikrarın sulhde vekilin akdi müvek' kiline izafe etmesi sert değildir. Müvekkiline muzaf kılmayıp da nefsine izafe üe
iktifa etmesi de sahihdir. Bu iki surette de mülkiyet yalnız müvekkiline sabit' olur. Şu kadar var ki, akid, müvekkile muzaf kılınmazsa hukuk-u akid,
âkite yani: vekile ait olur, meğer ki vekil mehcur olsun- O zaman müvekkiline ait bulunur. Meselâ: Satılan malın kdim aybı zuhur etse müşteri o
maiı bu mehcur olan vekile değil, onun müvekkiline reddeder.
Amma akid müvekkile izafe edilirse mülkiyet gibi hukuk-u akid de her halde müvekkile ait olur. Bu surette vekil, resul gibi sayılır.
34 - : Hukuk-u akid, iki kısımdır. Bir kısmı, mebü teslim, mebiin semenini veya mecurun ücretini teslim gibi hukuktur ki, bunları ifa vekil için
mecburidir. Diğer bir kısmı, mebii kabz, mebiin semenini mutalebe, mebiin aybından dolayı bayi ile muhasama, mecurun ücretini kabz gibi
hukuktur ki bunları ifa, vekil üzerine vacib değildir. Çünkü vekil, vekâletinde miîte-berri sayılır, bunları ifaya icbar edilemez. Şu kadar var ki vekil
bunları kendi rizâsiie yapmadığı takdffde bunları yapmaya müvekkilini tevkil etmelidir.
35 - : Yukarıdaki esaslar üzerine §u gibi meseleler teferru eder:
Bey'e vekil olan, akdi müvekkiline muzaf kılmayıp da nefsine izafe ile iktifa ederek müvekkilinin bir ma'ım sattıkda mebii müşteriye teslim etmeğe
mecbur olur. Bu teslim, bu akdin hukukundandır. Kendisi de semeni müşteriden isteyip kabz edebilir. Bu da bu akdin hukukundandır.
Kezalik bu suretle satın alınan mala bir müstahik çıkıp da badelhükm zapt ey!ese müşteri vekil rücu eder, yani: Verdiği semeni ondan alır. Bu da bir
hakk-ı akiddir, vekil üzerine vacibülifadır.
Kezalik: Şîrâya vekil olan, akdi müvekkiline muzaf kılmaksızin satın aldığı malı kabz eder ve bu satın alınan mahn semenini müvekkilinden
alamamış, olsa da kendi malından bayie vermeğe mecbur olur. Sonra kendisi de bu semen ile müvekkiline müracaat eder.
Kezalik: Bu suretle satın alınan kadîm bir ayıp zuhur etse bunu red için vekilin muhasamaya hakkı oîur.
Fakat bey'e şîrâya, icareye an ikrarın sulhe vekil olan, bu akdi müvekkiline muzaf kılmış, meselâ: «Ben bu malı filân tarafından bilvekâle sattım.»
veya «Fi'ân için aldım.» diyerek, bey'i akdeyiemiş olursa yukarıda yazılan hukuk-u akid, hep müvekkile raci olur- Çünkü bu takdirde vekil, resul
hükmündedir.
36 - : Risalette hukuk-ı akid, mürsile aiddir. Resul akdi mürsiline izafe edince hukuku kendisine asla taallûk etmez.
Fakat resul, yaptığı akidlerr' kendi nefsine izafe etmiş olursa bunların bazıları kendi üzerine nafiz ye hukuku kendisine raci olur, bazıları da hiç
nafiz' oluaz.
Meselâ: Bîr resul, birisinin malını mürsilinin namına değil, kendi namına iştira etse bu mal kendisine aid olur, bunun semenini kendisinin vermesi
lâzım gelir.
Fakat birisinin malım satmaya resul olan, o malı kendi namına olarak satsa, yani; «Bu malı sana sattım.» diye müşteri ile akdi mubayaada bu-*lunsa



bu, bir bey'i fuzûli olur. Mal sahibi bunu dilerse müciz olur ve dilerse fesh eder (Bahriraik, Hindiyye, Dürerülhükkâm).
37 - : Vekilin eli, müstevdein eü gibi bir yedi emanettir.
Binaenaleyh Deyi ve şıraya, borcu ifa ve istifaya, bir ayni kabza vekil . (olan kimsenin bu vekâlet dolayısiyle makbuz olan mal, kendi elinde vedia
hükmünde bu'unur. Bu mal kendisinin veya emininin elinde iken teaddisi, taksiri bulunmaksızın telef olsa kendisine zaman lâzım gelmez- Velevki
vekâletten azil edümiş bulunsun.
Fakat müvekkili o malı istediği halde kendisini vermekten imtina etmiş bulunursa badehu telefinden dolayı zâmin olur (Dürer, Ali Efendi).
38 - : Bey'e vekil olan, semeni kabz ettikten sonra mücehhilen vefat etse terekesinden zaman lâzım gelmez. Çünkü kendisi emindir, bu meçhu-liyet
teaddi sayılmaz.
Kezalik: Bir kimse, tamir ettirmek üzere bir şahsın kendisine verdiği bir malı bir ustaya verip de bilâhare o malı hangi ustaya vermiş olduğunu
unutsa üzerine zaman lâzım gelmez. Zira nisyan, taaddi değildir (Dürrü-muhtar).
39 - : Risalet dolayısiyle resulün elindeki mal da vedia hükmündedir. Binaenaleyh bir medyun, borcunu dâyiriine götürüp de kablelvüsul resûlün
elinde zayi olsa bakılır: Eğer medyunun resulü ise medyunun malından telef olmuş olur, resulüne zaman lâzım gelmez. Meğerki bu telef resulün
teaddisi veya taksiri yüzünden vuku bulmuş olsun. Ve eğer dây'inin resulü ise onun malından telef olmuş olur, medyun borcundan kurtulur, re sülün
teaddisi, taksiri olmayınca ona da zaman lâzım gelmez (Ankaravî, Behce).                                               .
40 - : Bir hususa dair müteaddid kimseler tarafından bir şahsın vekil tâyin edilmesi caiz olduğu gibi, bir kimse tarafından müteaddit şahısların vekil
tâyin edilmeleri de caizdir. Fakat iki kmsenn aralarındaki bir husus-dan veya bir husumetten dolayı bir şahsı vekil etmeleri caiz deği'dir.
Meselâ: Bir kimse, birindeki alacağım kabza iki kimseyi birlikte tevkil edebilir. Bu halde bunlardan yalnız biri o alacağı kabz edemez. Ederse
medyun borcundan beri olmaz:
Fakat bir şahıs, dâyin tarafından kabzı deyne, medyun tarafından da o deyni edaya tevkil edilemez. Çünkü, bir şahsın hem kadı, hem de makzi
olması müstehildir.
Binaenaleyh dâyin tarafından deyni kabza vekil o!an şahsı medyun, bir malını sr.tıp o deyni eda etmeğe tevkil etmekle o şahıs, o malı satıp kabz
ettiği pai'ası elinde zayi olsa bu para medyunun malından telef olmuş o-'ur. Kezjılik: Bir şahıs bilvekâle bir taraftan müddei, diğer taraftan müddeaa-
leyh olamaz. Çünkü bu fesad-ı ahkâma müeddi olur. Bunda tezat vardır. Bu tezat ise menhiyyünanhtır (Mubsût, Dürerüihükkâm)-
41 - ;  Bir kimse  tarafından  bir hususa dair birden  tevkil  edilen  iki kişiden yalnız birisi o hususda tasarruf dr., yani; ifayı vekâlette bulunamaz.
Çünkü iki kişiye tefviz edilen bir tasarrufu, onlardan yalnız birisinin yapması müvekkilin maksadına münafi olabilir.
Fakat husumete, vedia veya ariyeti redde, deyni kazaya, mağsubu redde; bey'i fâsid i'e mebii redde, hibeyi teslime, mal mukabilinde olmaksızın
talâka vekâiet, bu kaide-i umumîyeden müstesnadır. Bunlara vekil olan iki kişiden yalnız biri, bu hususta ifayı vekâlette bulunabilir. Çünkü bu
tasarruflar reye muhtaç değildir (Bedayi).
42 - : Husumet hususunda ihtilâf vardır. Şöyleki:  Dâvaya vekil olan iki kimseden biri, imam Züfer'e göre bu babda münferiden harekette
bulunamaz. Çünkü husumet, reye muhtaçtır. Müvekkil bunlardan birinin reyine razı olmamıştır. Fakat imamı Âzam ile imameyne göre bunlar bu
hususda münferiden tasarrufa kadirdirler. Eu tevkilden maksad, husumet salâhiyetini bunlardan her birine tefvizdir-
Meselâ: Bir dâva için iki kimse vekil tâyin edilmiş olunca bunlardan yalnız birisi mahkemede bulunabilir, diğer vekilin de meclisi kazada
bulunması şart değildir. Şu kadar var ki diğer vekilin de inzimam-ı reyi lâzımdır. Bu diğer vekilin reyi munzam o.'mazsa q birisinin muhasamada
bulunması caiz olmaz. Bir de iş kabz-ı hukuka müncer olunca bunu yalnız biri kabz edemez. Çünkü müvekkil bunların ikisinin emanetine veya
ikisinin kabzda içtimaına razı olmuştur.
Bu hususda deniliyor ki: iki vekilin meclis-i hükmde içtimaları şart değildir. Çünkü bu içtima faide vermez, husumet her ne kadar reye muhtaç ise
de iki vekilin meclis-i hükmde İçtimai meşrut olsa ya ikisinin birden söylemesi meşrut olacaktır ki bu husus muhakemeyi teşviş, fehmi ihlâl
edeceğinden buna müsaade edilemez. Veya aletteakub söylemeleri şart edilmiş olacaktır ki bu da zaiddir. Bunlardan hangisi muhakeme ve
muhasamaya ehliyeti haiz ise diğerinin ifadesi zaid bulunur. Bir de bu kapı açılınca mü-teaddid vekillerin ayni dâva hakkında ifadelerine müsaade
edilmesini müs-telzim olur. Bunun neticesinde de nihayetsiz muhasamata, iştigalâta meydan verilmiş olur- Böyle müteaddid vekillerin hâkim
huzurunda müşaverede, teatiyi efkârda bulunması, birinin noksanım diğerinin ikmâîe çalışması . da mahkemenin mehabetini ihlâl, izâayi evkatı
intaç, hasmı izrar edeceği cihetle sevap görülemez  (Mebsut,  Bedayi, Reddimuhtar).
43 - :    Bir kimse, bir şahsı bir hususa vekil ettikten sonra o hususa diğer bir şahsı da müstakillen tevkil etse bu iki vekilden her hangisi o hususda
ifayı vekâlette bulunabilir. Bu caizdir.
Kezalik; Bir kimse iki şahsa hitaben «ikinizden biriniz benim için şöyle bir mal satın alınız» dese o malı almaya ikisini de tevkil etmiş olur. Bu.
halde o malı bunlardan hangisi daha evvel alsa -onun aldığı müvekkil namına olur, diğerinin vekâletine mahal kalmaz, o da muahharen öyle bir
mal alsa ken^i namına almış olur. ,
Fakat her biri ayni zamanda öyle birer mal alsalar bu iki malın ikisi de müvekkil için alınmış olur. Çünkü birisini tercihe medar yoktur (Bah-riraik,
Ankaravî).
44 - : Bir kimse, vekil olduğu hususa başkasını tevkil edemez, ederse nafiz olmaz, birinci müvekkilin icazetine mevkuf olur. Çünkü birinci
müvekkil, birinci vekilin vekâletine razı olmuştur, ikinci vekilin vekâletini muvafık görmeyebilir.                                  ,
Fakat birinci müvekkil, vekiline, başkastm tevkil etmesi için izin vermiş ve yahut «Reyinle amel et» demiş olursa o zaman vekil de başkasını tevkil
edebi'ir. Bu halde bu ikinci vekil de birinci müvekkilin vekili olur, birinci vekilin vekili sayılmaz- Binaenaleyh birinci vekil azil edilse veya vefat
eylese de bu ikinci vekil mün'azü olmaz.
45  - :  Bir vekil, müvekkilinin daha iznini istihsâl etmeden müvekke-iünbih olan malı tâyin ettiği bir vekile veya bir ecnebi vasıtasiyle kendi
huzurunda veya gıyabında sattırsa da kendisi bu satış muamelesine icazet. verse câiz ve birinci müvekkil üzerine nafiz, hukuku akid de bu  ikinci
vekile ait olur. Çünkü birinci müvekkilin maksada, birinci vekilin reyinin husulüdür, o da bu suretle husule gelmiştir (Bahriraik).
46 - :, Bir malı iştiraya vekil olan, o malın bir ecnebi tarafından mü-»vekkiH namına iştira edilmiş olmasına icazet verse müvekkili namına nafiz
olmaz.
Kezalik: Deyni edaya ve deyinden ibraya, falaka vekil olan, bunları Maya başka bir şahsı tevkil etse de o şahıs, bu hususatı o birinci vekilin



huzurunda yapsa sahih olmaz. Bunlar, yukarıdaki meseleden müstesnadu' (Dürrümuhtar).
47  - : Deyni kabza vekil oîan, kendi eminini bu kabza tevkil edebilir.
Bu ikinci vekilin kabzıyle medyun borcundan kurtulur ve kabz ettiği meblâğ, teaddisi ve taksiri olmaksızın elinde telef olsa bunu kendisi de, birinci
vekil de zâmin olmaz (Bahriraik, Ali Efendi fetavası).
48 - : Bir zatın zekâtını fukaraya vermeğe vekil olan; buna başkası m, o da başkasını tevkil edebilir. Bu zekât, müstahik olan fakire verilince caiz
olur, birinci müvekkilin icazetine mevkuf olmaa (Bahri, Reddİmuhtar),
49 - : Bir vekil, alınacak şeyin semenini tâyin ederek yerine ikinci bir şahsı tevkil etse caiz olur- Çünkü birinci vekil, semeni takdir ve tâyin etmekle
bu hususda reyine olan ihtiyaç temin edilmiş bulunur (Bahriraik).
50  - : Bir vekil, müvekkilinin emir ve tahsisi veçhile amel etmesi mümkün olmakla bizzarure mümkün veçhile amel etse de müvekkelünbih olan
mal heiâk ö'sa kendisine zaman lâzım gelmez (Abdürrahim fetavası).
51  - :  Bir kimse, bir medyunun emriyle kendi malından borcunu eda ve rehni kabz edip de rehni medyuna vermek üzere götürürken teaddisi ol-
maKsızm zayi olsa verdiği parayı medhundan alır, zayi olan rehni tazmin etmesi lâzım gelmez- Çünkü onun eli bir yedi emanettir (Neticetülfetava).
52 - : Vekâletin şarta taliki ve zamana izafesi sahih olduğundan buna riayet lâzımdır-
Binaenaleyh bir kimse, filân vakte kadar borcunu eda edemezse rehni satıp semeniyle borcunu edaya bir şahsı vekil etse bu vekil, daha vakti hü-lûl
etmeden rehni satamaz, satarsa sahih olmaz (Behcetülfetava).
53 - ; Vekile ücret verilmesi, ya vekâlet yapılırken şart edilmekle veya vekilin haline nazaran lâzım gelir. Şöyle ki:  vekâlette ücret şart edilmiş,
vekil de vekâletini ifa etmiş olunca bu ücrete müstahik o'ur.
Kezalik: Ücret şart edilmediği halde vekil, ücret ile hizmet eder takımından bulunursa yine ecri misline müstahik olur, bunu müvekkilinden
alabilir. Fakat ücret şart edilmediği gibi vekil de ücretle çalışır takımından bulunmazsa müteberri sayılır, ücret isteyemez.
54 - : Vekil, kendisine ücret tesmiye edildiği takdirde ecir mesabesinde bulunur. Bu halde yapılan vekâlet = akdi icare, sahih ise vekil tesmiye
edilen ücrete, değilse ecir misle müstahik olur.
Meselâ: Bir kimse, bir zatı muhakeme ve muhasamada bulunmak üzere tevkiî: ettikte bakılır: Eğer husumet ve murafaanın müddeti tâyjn ve üc-peti
takdir edilmiş ise bu bir isticar muamelesi olarak sahih olur, vekil bu ücreti alır. Fakat husumet ve murafaa müddeti meçhul bulunursa bu icare
muamelesi fâsid olur, vekil o hizmeti görünce ecri misle müstahik o'ur (Be-dayi, reddimuhtar). (îcare mebhasinde ecire ait meselelere müracaat!)
Malikî'lere göre vekâletler hakkında şu gibi hükmler carîdir:
(1) : Bey'e vekil olan, mebiin semenini    talebe ve kabza    salâhiyettar olur. İştiraya vekil olan da mebii kabza ve mebii kadîm aybından dolayı
bayiine redde muktedir bulunur. Meğer ki müvekkili, bir ayıplı malı almaya vekil etmiş olsun, o halde vekil, vekâleti ammeyi haiz değilse bunu
reddedemez.
(2) : Vekilden sattığı şey ve satın aldığı şeyin semeni talep olunur. Meğer ki vekil, bunları teslimden beraetini tasrih etmiş olsun. O takdirde bunlar
üe müvekkili mutaleb olur. Nitekim bunlar resulden de taleb   edilmez. Fakat mürsil, risaleti.inkâr ederse semen resul üzerine lâzun gelir..
(3) : Müşteri, vekilin vekil olduğunu bilmediği takdirde ayıbdan dolayı red ve istihkakdan dolayı zabt   gibi uhdei akd ile    vekil mutaleb bulunur.
Ve ilîâ müvekkile müracaat olunur- Meğer ki vekil, vekili müfevvez = Vekili umumî olsun. O takdirde müşteri bu uhde ile dilerse vekile ve dilerse
müvekkile rücu eder.
(4) :  Vekil, müvekkilin malını tayin ettiği semeninden velev cüz'î bir miktar noksana satsa müvekkil muhayyer olur, dilerse bey'e icazet verir,
dilerse bey'i fesh eder.
Vekil, müvekkili namına bir malı semeni mislinden veya müvekkilin tayin ettiği semenden fazla bir miktara satsa müvekkili yine muhayyer ölür.
Fakat az bir miktar fazlasiyle satın alırsa muhayyerlik olmaz. Kırk a.1 tında iki altın, altmış altında üç altın fazlasına iştira gibi, bu nisbetteki
fazlalıktan dolayı muhayyerlik yoktur. Nas bu miktar aldanıştan kurtulamaz. Vekil bu fazla miktarı verdiğine dair yeminiyle tasdik olunur.
(5) : Vekil, müvekkili aleyhine ikrarda bulunamaz. Meğer ki akdi vekâlet zamanında ikrarına müsaade edilmiş olsun veya   vekâlet, bir vekâleti
müfevveze = Yani: Amma suretinde bulunsun.
(6) :  Müvekkil, vekiline meselâ:  «Benim    tarafımdan şu kadar kuruş İkrar et» dese bu meblâğı ikrar etmiş olur, vekilin ayrıca ikrarına hacet
kalmaz ve müvekkil bu ikrarından rücu edemez, vekil de bundan azil edemez. Belki vekil bununla müvekkili aleyhine şahid olur.
(7) : Bir kimse, bir şeyi yapmayacağına yemin etmiş oSsa onu vekiline yaptırınca da yemininde hanis olur. Çünkü vekilin fitli, müvekkilinin fiili
gibidir. Meğer ki müvekkil a fiili bizzat yapmıyacağına niyyet etmiş olsun.
Kezalik; Bir kimse, şu işi yapacağım diye yemin etse o işi vekiline yaptırmakla da yemininde barr olmuş olur. Meğer ki onu bizzat yapmıya niyet
etmiş bulunsun,
(8) : Vekil emindir. Binaenaleyh bir vekil-î hass, kabzına vekil olduğu borcu medyundan aldığını bilbeyan bunun elinde, telef olduğunu iddia etse
tasdik olunur. Fakat medyun, borcundan beri olmaz- Dâyin bunu kendisinden alabiliri, kendisi de verdiği şeyin bir tefrit neticesi olarak telef oldu‐
ğunu bilirse bununla vekile rücu edebilir. Fakat borcunu kendisinden vekilin kabz etmiş olduğu beyyine ile sabit olursa medyun da borcundan beri
olur.
(9) : Deyni kabza vekil olan, bir vekili müfevvez olduğu takdirde onun deyni kabz ettiğine dair olan ikrariyle medyun borcundan beri olur. Çünkü
bu vekilin müvekkili aleyhine ikrara salâhiyeti vardır.
(10) : Vekil, kabz etmiş olduğu semeni veya müsemmeni veya deyni müvekkiline red ve teslim ettiğine dair o!an iddiasında yeminiyle tasdik
olunur. Bu yemine lüzum vardır, velevki vekil, müttehem bulunmasın.
(11) : Deyni tediyeye vekil olan, bunu dâyine verdiği halde işhadda bulunmamış olsa da badehu dâyin, bunu kabz ettiğini inkâr etse veya vefat etse
veya gaib olsa bunu vekil zâmin olur. Bu işhad hususumda gerek bir örf ve âdet bulunsun ve gerek bulunmasın. Fakat bir kavle göre işhad
etmemek hususunda bir âdet mevcud olursa vekil zâmin olmaz. Bir de veki\ işhad etmediği şart koşmuş olursa yine zâmin olmaz-
(12) : Beyi ve şıraya, iktiza-i deyin gibi hususlara    müteakiben tevki! edilen iki kimseden her biri müstakillen vekâlette buiunabiUr. Meğer ki her
birinin müstakillen hareket etmesini müvekkil şart kılmış olsun.
Nitekim bir akd ile tevkil edilen iki kimseden her biri de müstakillen vekâlette bulunamaz. Meğer ki her birinin müstakillen muamele yapması mü-



vekil tarafından meşrut bulunsun.
(13) :   Aralarında adaveti dünyeviyye veya diniye bulunan kimselerin birbiri üzerine vekil tâyin edilmesi caiz değildir. Meğer ki diğer taraf razı
olsun.
Bir müslüm, aralarında adaveti dünyeviyye bulunmadığı takdirde bir nasranî veya yehudîye karşı vekil tâyin edilebilir.
(14) : Vekili has, müvekkilinin izni olmadıkça yerine başkasını tevkilden memnudur. Meğer ki vekil^ zicah bir zat olsun da âdî bir husus hakkında
vekil tâyin edilmiş bulunsun. Çünkü müvekkil, bunun vecahetini bildiği veya vekilin vecaheti ruügtehir bulunduğu takdirde onun bu hareketine razı
olmuş sayılır.
Bir de müvekkelünfîh olan husus, çok bir şey olursa vekil kendisine yardım edecek bir kimseyi şerik olmak üzere tevkil edebilir, yoksa müsta-killen
başka vekil tâyin edemez.
Böyle tevkil caiz olan hususlarda birinci vekilin azil    veya irtihâliyle ikinci vekil mün'azü olmaz. Fakat bir vekil, tâyin ettiği vekili azledebilir.
Müvekkil de bunlardan her birini azledebilir. Müvekkilin vefatiyle de her ikisi mün'âzil olur. Vekili mülevvez ise başkasını tevkil salâhiyetini
mutlaka haizdir  (Muhtasar-ı Ebizziya,  Şer'hi Ediî'berekât).
Şafiî'lere göre de vekâlet hakkında şu gibi hükmler ceryan eder:
(1) : Bey'e mutlak surette vekil olan, mebii ancak bulunduğu beldede tedavül eden nükud ile satabilir. Onu veresiye satamaz, gabn-i fahiş i'e de
satamaz. Bundan maksad, muamelâtta çok kerre iltizam edilmeyen miktar fazlalıktır. On dirhemde iki dirhem gibi. Bu hususda örfe rücu daha
savab-dır. Nüfusun semahatte bulunamıyacağı mikdar fazlalık, gabn-i fâhişdir.
(2) :  Müvekkil, veresiye satmaya tevkil ederse bakılır:  Eğer müddet tâyin ederse ona riayet edilir. Tâyin etmezse müddet, mütearefe hami olunur.
Mebiin veresiye satılması müddeti hakkında beynennar bir örf bulunmazsa müvekkil için faideli olacak bîr müddetle satılması lâzım gelir.
(3) : Bey'e vekil olan, esah olan kavle nazaran semeni kabz, mebii-teslim etmek hakkına maliktir.    Semeni kabz etmedikçe mebii    teslim etmez.
Kendi ihtiyarile teslim    ederse müvekkiline karşı mebiin    kıymetini zamin olur. Velev ki mebi misliyattan bulunsun.
(4) : Vekilin eli bir yedi emanettir, velevki bir ücret ile vekâlette bulunsun. Çünkü vekil, yed ve tasarruf hususunda müvekkilinin naibidir. Bir de
vekâlet, esasen bir akdi ihsandır. Zaman ise bundan müteneffirdir. Fakat vekil, taaddide bulunursa zâmin olur. Nitekim sair emin] er de böyledir.
Bu taaddi ile vekil, esah olan kavle göre mün'azil olmaz. Zira vekâlet, tasarrufa izindir. Emanet ise bunun üzerine müterettib bir hükmdur. Artık
bunun irtifamden aslının da irtifaı lâzım,gelmez.
(5) : Vekil, elindeki malın telef olduğunu veya bu malı veya semenini müvekkiline red ettiğini iddia etse yeminiyle tasdik olunur. Çünkü emindir.
Bir kavle göre eğer vekâlette bir ücret = cuul meşrut ise vekilin red iddiası, bilâbeyyine tasdik olunmaz.
(6)  : Bir vekilin emanet sıfatı zail olursa telef ve red hakkındaki iddiası kabul olunmaz. Söyle ki: Müvekkil, müvekkelünbihi istediği halde vekil
«Ben onu senden alıp kabz etmedim-» diye inkâr ve müvekkilin beyyine ikamesi üzerine telef veya red iddiasına «kıyam etse bu iddiası kabul
olunmaz, tenakuza düşmüş olur, bunu zâmin olması icap eder.
(7) : Müvekkil, bir borcu ödemek için vekiline bir ma! verdikten sonre vekii; bu malı müstahikkine verdiğini iddia, müstahik de aldığını inkâr etse
söz yeminiyle müstahikkin olur. Vekil de ezhar olan, beyyinesi veya sair hücceti bulunmadıkça, bu borcu ödediği hakkında müvekkiline karşı tasdik
olunmaz.
(8) : Vekil, bizzat ifasına muktedir olduğu hususlarda başkasını müvekkilinin izni olmadıkça tevkil edemez.  Fakat müvekkelünfîhi bizzat ifadan
âciz bulunursa, meselâ: Onu güzelce takib edemezse veya kendisine âdeten tahammül edilemeyecek derecede maşakkat verirse veya onu bizzat
müdafaa kendisine lâyık bulunmazsa müvekkili namına başkasını vekil edebilir.
(9) : Müvekkil, başkasına tevkil etmesi için vekiline izin verince bakılır : Eğer «Kendi nefsine vekil tâyin et.» demiş ise ikinci vekil birinci vekilin
vekil' iolur.    Bu ikinci    vekil de birinci    vekilin azliyle    veya in'izal-iyle mün'azil olur. Fakat «Benim tarafımdan vekil tâyin et» veya mutlak su
rette «Vekil tâyin et» demiş ise bu ikinci vekil müvekkilin vekili olur,   artık birinci vekilin azil edilmesiy'e mün'azil olmasiîe mün'azil olmaz. Ve bu
iki vekil, birbirini azil de edemez-
(10) : Bir vekil, başkasını vekiJ tâyin edecek olunca onun emin, tasar-rufda bulunacağı şeye kadir bulunması şarttır. Meğer ki müvekkil başkasını
tâyin etsin, o zaman vekil, müvekkilinin tâyinine ittibâ eder.
(11) ; Bir vekilin tâyin ettiği vekil, emin iken bi'âhere fâsik olsa bunu a.zle, birinci vekil,, esah    olan- kavle    göre malik olmaz.    Çünkü müvvek-
kil, tevkile izin vermiştir, azle değil, fakat diğer bir kavle göre vekilin bunu aziîe salâhyeti vardır. Zira vekile izin, ümeanın tevkilini iktiza eder,
vekil fâsik olunca istimali caiz olamıyacağından azU caiz olur.
(12) ; Müvekkil, satılacak mahn muayyen bir şahsa veya muayyen bir zamanda veya muayyen bir mekânda satılmasını emir etmiş olsa vekil buna
muhalefet edemez. Çünkü müvekkilin bu tahsis ve tâyininde bir maksadı olabilir. Maamafih diğer bir kavle göre mekân tâyin ile teayyün
etmez.,Buna bir sahih gerek, teaUûk etmez meğer ki o mekândan başka bir yere satılmasını muvvekkil sarahaten nehi etmiş olsun- O takdirde vekil
bunu başka yerde bilittifak   satamaz.
(13) : Muvvekkil satılacak şeyin semenini tâyin etmiş olsa vekil bundan aşağıya satamaz, fakat bundan fazlasına satabilir. Buna Örf ve âdet müsaid-
dir. Meğer ki müvekkil böyle fazlasına satmaktan sarahaten nehi etmiş olsun. O zaman satamaz. Çünkü süz, örfün hükmünü iptal eder
(Tuhfetülmuhtaç).
Hanbelî'lere göre de vekâletlerde şu gibi hükmler carîdir: ,
(1) : Vekâletle yapılan şeylerde hukuku akd, müvekkile aiddir. Meselâ; Mebii kabz, mebiin semenim teslim, zamanı ederek, ayıpdan dolayı red gibi
haklar, müvekkile taallûk eder. Çünkü mülk, âtiyen müvekkile intikal eder, vekilin tahtı temellüküne dahil o'maa. Artık vekil, müvekkili namına
iştira ettiği şeyin semenini bayie vermekle ve sattığı malı müşteriye bizzat teslim etmekle mutaleb olmaz. Belki bunlar i'e müvekkil mıtfaleb olur.
(2) : Müvekkil, gümüş para ile satılmasını emir ettiği halde vekil altın para ile satsa veya altın para ile satın almasını emir ettiği halde vekil gümüş
para ile satın alsa sahih olur. Çünkü vekil bunu örften mezundur. Gümüşü almaya razı olan, onun yerine altına da razı olur. Ve altım bezle razı olan,
gümü§ü bezle de razı' bulunur.
(3)  : Vekil emindir. Hattâ vekil azil edilince de elinde bulunan müvekke-lünfîh e'den yine emanet olarak kalır. Binaenaleyh teddisi olmaksızın  
telef olsa zâmin olmaz. Nitekim fesh edilen şirketlerde vesair emanet kabilinde o-lan akidîerde de hükm böyldir.



(4)   ; Vekâletler adaletle mukayyet değildir, ihtilâfı din de tevkile mani değildir.
Binaenaleyh bir müslüman, bir gayrı müslümü o gayrı müslümün tasarrufu sahih olan hususda tevkil edebilir- O gayrı müsHmün zimmî olmasiyle
müstemin, harbî veya murted olması arasında fark yoktur.
(5)   : Vekâ'etler, muvakkat ve muallâk olarake da sahihdir. «Kış gelince bana şöyle bir kat elbise al.» diye tevkil gibi. «Efradı ailem senden para
isterlerse istediklerini onlara ver.» denilmesi de böyle
(4) : Müvekkil bir malı tasadduk için vekile izin verse vekil bu maldan sadaka olarak kendisine bir şey alamaz. Velevki sadakaya ehil olsun. Çünkü
müvekkilin «Tasadduk et» sözü, bu sadakanın verilmesine mün'sarif olur.
Vekil, bu sadakayı kendi babasına, evlâdına veya zevcesine verebilir mi?. Bu hususda iki kavil vardır- Evlâ olan kavle gö're bun'ara vermesi caizdir
(Keşşafülkma, Elmezahibül"erbaa).
Zahirî'lcre.göre de vekil, caiz olan hususlarda müvekkili namına tasar-rufda bulunur. Onun emrine tamamı tamamına ittiba eder. Aksi takdirde
tasarrufu merduddur. Bir vekil için müvekkilinin emrettiği şeyi tecavüz e*' mek helâl değildir. Tecavüz edecek > olursa yaptığı şey nafiz olmaz.
Çünkü
Kuram mübinde  buyurulmuştur. Yani: Haddi tecavüz etmeyiniz. Şüphe yok ki Hak Taâjâ mütecaviz olanları sevmez.
Binaenaleyh bir kimse, bir malım şu kadar kuruşa satmak veya bir malı şu kadar paraya almak üzere birinin tevkil etse o vekil, bundan ne ziyade ve
ne noksana, alıp satamaz- Alıp satacak olsa müvekkili hakkında nafiz plmaz. Çünkü o bununla emir etmiş değildir.
Alınıp satı'acak şeyin semeni tâyin edilmemiş olduğu takdirde de ve kil, alıp satacağı şeyi tam kıymetine müsavi bir semen ile alıp satar böyle

olursa müvekkili hakkında lâzım, olur, ve illâ merdud bu'unur (Elmuhallâ), 
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Satın Almaya Vekâlet :
 
55 - : Bir kimse, bir §ahsı şiraya = Bir malı almaya vekil edince alınacak şeyin cinsini beyan etmesi lâzımdır. Cinsin tahtında  mütei'avit nevi ler
varsa ya'nız cinsi beyan kifayet etmez, nev'ini veya bahasmı beyan etmek de lâzım gelir. Çünkü vekâletin ifası kabil olacak derecede müvekke-
lünbihin malûm olması şarttır.
Binaenaleyh eğer alınacak şeyin cinsi beyan olunmazsa veya cinsi beyan olunur da tahtında mugayir neviler bulunduğu halde nevi veya behast
tâyin edilmezse vekâlet sahih olmaz, vekilin aldığı mal kendisine kalır. Meğer ki müvekkil, vekâleti âmme ile tevkil etmiş olsun.
Meselâ : Bir kimse «Bana bir at ab diye bir şahsı tevkil etse vekâlet sahih olur. Kezalik: Bir kimse, esvablık kumaş almak üzere birini vekil tâyin
ettikde kumaşın cinsini beyan ile beraber Şam kumaşı mı, Hind kumaşı mı diye nev'ini veya topu şu kadar kuruşluk diye behasını beyan etse vekâlet
sahih olur.
Fakat alınacak şeyin cinsini beyan etmeyip de yalnız «Bana bir dabbe ab veya «Bana kumaş ab veya «Bana çitari ab dese de bunun nev'ini,
behasını da beyan etmese vekâlet sahih olmaz.
Meğer ki «Bana bir kat devrik kumaş ab veya «Bana çitari al, herhangi cinsden veya neviden olursa olsun, senin reyine mütefevvezdîr» desin- Bu
halde bu, bir vekâleti âmme olur, artık vekil hangi cins ve neviden dilerse a1abilir.
Nitekim bir kimse, bir şahsa şu kadar para verip «Bununla benim için ihtiyar ettiğin = Dilediğin şeyi satın al.» dese o şahıs bu kimse namına
dilediği şeyi satın alabilir Velvaliciyye, Hindiyye, MeceKe).
56 - : Cinsler, ya asılın veya maksadın veya sanatın ihtilâfiyle muhtelif olur.
Meselâ: Pamuk bezile keten bezi asıllarının ihtilâcı sebebiyle başka başka cinslerdir. Koyunun yünü "ile derisi de maksadın ihtilâfı sebebiyle
muhalif ülcinstir er. Çünkü deriden yapılması istenilen şey ile yünden yapılması kasd edilen şey başka başkadır.
İsparta halısı ile Uşak halısı da yünden yapılmakla beraber sanat ihtilâfı bakımından başka başka cinstirler.
Binaenaleyh pamuk bezi veya keyun derisi veya İsparta halısı almaya vekil olan, keten bezi veya koyun yünü veya Uşak halısı alamaz. Müvekkilin
bunları beyan etmesi veya vekiline salâhiyeti âmme vermesi lâzımdır.
57 - : Şîraya vekil olan, cinste muhalefet ederse- yani: Müvekkil, fiîân cinsten bîr mal al dediği halde vekil başka cinsten bir mal alırsa müvekkil.
hakkında nafiz olmaz. Velevki aldığı Gins daha faideîi olsun. Bu mal, veki! üzerinde kalıp onun hakkında nafiz olur. Bu cihetledir ki bu muameleye
müvekkil icazet verse de bu mal yine vekile ait buunur. Çünkü icazet, mevku-fen olan akidlere lâhik olur. Bu akid ise vekil hakkında nafizdir.
58 - : Müvekkil, meselâ:  «Koç al» dediği hajde vekil dişi koyun alsa bu iştira, müvekkil hakkında nafiz olmaz, velevki buna icazet versin. *Bu'
koyun vekilin olur. Fakat müvekkil, ale'itlâk et almak üzere birini tevkil etse beldeye yenilmesi mütearef olan koyun, sığır veya deve eti alınca mü-,
vekkil hakkında nafiz olur.
Kezalik: Ne sütü veya ne yağı olduğu tasrih ediîmeksizin «Süt al» veya «Yağ ab diye bunları almaya tevkil edilen kimse, bulunduğu beldede
mütearef olan herhangi bir sütü veya yağı alabilir.
KezaMk: Nevi tâyin edilmeksizin «Pirinç ab veya «Yemiş ab diye tevkil edilen kimse, çarşıda satılan herhangi nevi pirinçten veya yemişten satın
alabilir-
Fakat «Yumurta ab diye vekil tâyin edilen kimse, yalnız tavuk yumurtası alabiir. Çünkü yiyilmesi mütearef olan budur (Hindiyye, Reddimuhtar
tekmiî<esi).
59 - : Müvekkelünbih, isminin tebdilini mucip olacak surette tebeddül etse onun satın ahnması hakkındaki vekâlet, sâkit, vekil münazil olur.
Meselâ: Müvekkil «Bana filân arsayı ab dedikten sonra o arsa üzerine bina yaptırılsa artık vekil, bunu o sabık vekâlete mebni alamaz, alırsa
kendisine kalır. Zira tevkil zamanında arsa iken, senra hane olmuş, adı değişmiştir.
Arsa, bağ veya, bostan haline ifrağ edilmiş olduğu takdirde de hükm böyledir. Amma «Filân haneyi al.» denildikten sonra o hane sıvatılsa veya ona
bir duvar i'âve edilse vekil bunu yine bilvekâle alabilir. Zira bununla onun adı değişmiş olmaz-
60 - :  Bir hane alınması hususundaki tevkilde hanenin mahallesi, bc-hası beyan olunmalıdır, olunmazsa vekâlet sahih olmaz. Çünkü haneler
semtleri, kom'şu'erı ve behası itibariyle pek ziyade tefavüt eder.
Binaenaleyh : Filân mahallede on bin liraya bir ev almaya vekil olan, başka mahallede alsa müvekkili namına sahih olmaz. O mahallede sekiz bin



liraya bir ev alsa bakılır : Eğer o evin hakikî kıymeti on bin Ura ise bu iştira, müvekkil için nafiz olur- Fakat kıymeti bundan noksan ise nafiz
olmaz.
Bazı fukahaya göre vekâletin sıhhati için alınacak hanenin mahalesini beyan etmek icap etmez, müvekkilin bulunduğu beldede alınması taayyün '
eder, hanenin o beldede bulunması kâfidir.  Mecellede evveli kavil kabul edilmiştir (Hindiyye, Bahriraik).
61 - : .Bir kimse, bir tek inci veya kırmızı yakut taş almak üzere birini tevkil edecek olsa behası kaç kuruşa kadar olacağını beyan etmesi lâzım gelir.
Beyan etmezse vekâlet sahih olmaz, satın alırsa kendisi için almış olur. Çünkü incilerin, yakut taşların arasındaki tefavül, iki nevi arasındaki
tefavütten daha ziyadedir (Siracülvehhac).
62 - : Mukadderatta    müvekkelünbihin miktarı, yani :  Mekilattan ise keyli ve mevzunattan ise vezni ve yahut semeni beyan    olunmak lâzımdır.
Beyan olunmazsa vekâlet sahih olmaz.
Meselâ : bir kimse, buğday almak için birini tevkil ettikte kaç kile alacağını söylemesi veya «Şu kadar kuruşluk buğday» demesi lâzımdır. Böyle
beyan edilince müvekkilin bulunduğu beldedeki buğdaydan o veçhile satın alınmak icap eder. Böyle müvekkeîünbihin miktarı veya semeni beyan
edilmezse vekâlet sahih olmayacağından alınan buğday vekile ait olur (Bahriraik, Tahtavi).
63 - : Mevekkeîünbihin vasfını beyan, vekâletin sıhhati için lâzım de-ğiidir. Müvekkilin haline göre müvekkelünbihin vasfı malûm olur. Vekâlet,
istiane kabilindendir,  bunda tevsia göstermek iktiza eder,    alınacak şeyin vasfını beyan şart olsa vekil müşkilâta maruz" kalabilir.*
Binaenaleyh müvekkelünbihin «Alâ veya evsat veya edna derecede olsun.» diye evsafını beyan istihsanen lâzım' değildir. Elverir ki
müvekkelünbihin vasfı, müvekkilin haline muvafık olsun.
Meselâ : Bir beygir kiracısı, kendisine bir beygir almak üzere birini tevkil etse vekil, pek kıytnetli olan bir Arap atı alamaz, alırsa kendi üzerinde
kalır, bu iştirası müvekkili hakkında nafiz olmaz.
Kezalik : Mutlak at almaya vekil olan, gidip de at yavrusu veya gözleri kör veya ayağı kesik bir at alamaz, alırsa müvekkil hakkında nafiz olmaz.
Çünkü müvenkkilin garezine münafi olacağı bedihidir (Bahrirâik, Hindiyye).
64 - : Müvekkelünbİh, bir kayd İle takyid edilince vekil ona cinsinden asla muhalefet edemiyeceği gibi miktarında vasfında da zararlı olmak
suretiyle muhalefet edemez, muhalefet ederse kendi hakkında nafiz olur, müvekkili hakkında nafiz olmaz.
Fakat müveküili hakkında daha faideli bir surette miktarda veya vasıfta muhalefet ederse bu, manen muhalefet sayılmaz.
Meselâ : Muayyen bir haneyi bin liraya almaya veki] olan, o haneyi bin yüz liraya alsa müvekkili hakkında nafiz olmaz. Fakat bin liradan noksana
alsa müvekkili için almış olur.
Kezalik : Bir malı veresiye almaya vekil olan, o malı peşin para ile alsa müvekkili hakkında nafiz olmaz, kendi üzerinde kalır. Amma, peşin akçeye
almava vekil olduğu halde veresiye olarak alsa müvekkili için almış olur (Bedayi, Hindiyye)
65 - : Bir malı şu kadar altın para ile satın almaya vekil, o mau şu kadar gümüş para ile satın alsa müvekkili hakkında nafiz olmaz. Aksi de
böyledir.                                                     '
Kezalik ; kıyyesi yüz kuruş kıymetindeki etten yüz kuruşa bir kiyye almaya vekil olan, yüz kuruştan aşağı kıymetli etten yüz kuruş ile bir buçuk
ktyye alsa müvekkili hakkında nafiz olmaz.
Kezalik : Bir malı hıyarı şart ile almaya vekil olan kimse, o malı bilâ-hiyar satm alsa müvekkili hakkında nafiz olmayıp kendi üzerinde kalır. (An-
karavî, Hindiyye).
66  - : Bir kimse, tamamını satın almaya vekil olduğu şeyin yarısını satın alsa bakı ir. Tebizinden zarar veya ayıp husule gelirse alınması müvekkil
hakkında nafiz olmaz, husule gelmezse nafiz olur.
Meselâ : Bir top kumaşı almaya vekil olan, yarım top alsa müvekkil hakkında nafiz olmaz, vekilin üzerinde kalır. Çünkü bunun böyle
parçalanmasında müvekkile zarar vardır- Amma altı kile buğday veya arpa almaya vekil olan, üç kile buğday veya arpa alsa müvekkili için almış
olur. Zira bu teb'izde zarar yoktur, tekrar üç kile daha alınabilir. Olabilir ki vekil İçin bunların hepsini birden almak mümkün olmaz, müteferrikan
almak mecburiyetinde kalır.
67 - : Teb'izinde zarar olan bir malın, meselâ bir arsanın tamamını almaya vekil olan, onun bir kısmını aldıktan sonra diğer kısmını da değer
kıymetiyle veya gabn-ı yeeir ile husumetten    evvel alarak zarar    murtefi olsa artık müvekkilin dediği yerine getirilmiş olacağından bu muamele
müvekkil hakkında nafiz olur. Fakat müvekkilin dâvası üzerine hâkim, o kıs-, mm vekil üzerinde kalmasiyîe hükm ettikten sonra vekil diğer  kısmı
da satın alsa bu da vekil üzerinde kalır (Hindiyye, Haniyye).
68 - : Bir kimse, bir malın, meselâ bir hanenin tamamını satın almaya birini tevkil ettikten sonra o malın yarısını bizzat kendisi   aka vekili de öttün
diğer yarısını' bilvekâle onun için alabilir. Çünkü müvekkil onun yansını alınca vekilinin vekâleti o malın yarısını almaya münhasır kalmıştır.  bu
teb'izde zarar da yoktur.
Fakat evvelâ vekil, o malın yarısını alıp da badehu diğer yarışım da bizzat müvekkil alsa vekilin aldığı nısıf, vekile kalır, müvekkili namına alın-
rtaıç.olmaz (Hindiyye, Dürerülhükkâm).
69 - : Bir paltoluk kumaş veya bir gömleklik yerli bezi almaya vekil olanın aldığı kumaştan bir palto ve bezden bir gömlek çıkmazsa bunlar vekil
üzerinde kalır. Çünkü bu vekâ'et, bir vekâleti mukayyede demektir-
70 - : Muayyen veya gayrı muayyen bir şeyin behası beyan olunmaksızın satın alınmasına vekil olan, o şeyi değer kıymetiyle alabileceği gibi gabni
yesir ile de alabilir. Fakat et ve ekmek gibi narh ve kıymeti muayyen olan şeylerde gabni yesir dahi mafüv değildir. Çünkü maruf, meşrut gibidir»-
Bunlar vekil üzerinde kalır. Amma gabn-i fahiş ile satın alınan şeyler her halde vekilin üzerinde kalır, müvekkil hakkında nafiz olmaz (Bahr, Ta-
tarhaniyye).
71 - : Aleh'tiâk iştiraya tevkil, nukud ile iştiraya masruf olur.
Binaenaleyh semeni beyan olunmaksızın muayyen bir şeyi satın alma-. ya vekil olan, o şeyi nukud kabilinden olmayan bir mal ile, meselâ uruzdan
Veya mekilâttan bir şey i'e tiranpa etse müvekkili hakkında nafiz olmaz. Müvekkilin emrine muhalefet etmiş olacağından o şey vekil üzerinde kaly.
Fakat müvekkil, o şeyin diğer bir mal üe tiranpa edilmesini vekile emretmiş, olursa o şey müvekkil namına alınmış olur. Mukabili olan mal, vekilin
ise bunun kıymetini müvekkilin vermesi lâzım gelir (Velvaiiciyye, Ankaravî).
72 - : Muayyen bir mevsimde lüzumu olan şeyin alınması hakkındaki vekâlet, delâleten o mevsime masruf olur.



Meselâ: Bir kimse kurban bayramına yakın, kendisi için kurban almak üzere birini tevkil etse o bayram için satın almaya tevkil etmiş olur. Artık o-
bayram geçtikten sonra veküin alacağı kurban o kimse namına alınmış olmaz.
Kezalik: Birisinin namına kış kürkü almaya vekil olan, kış geçtikten sonra veya gelecek senenin kışında kürk alsa, bu müvekkili namına nafiz
olmaz,'kendisine ait ölur^Jftndiyye, Dürerülhükkâm).
73 - : Bir muayyen şjeyi satın almaya vekil olan, o şeyi kendisi veya başkası içjn satın alamaz. Müvekkili tarafından semeni tâyin edilmiş olsun
olmasın bu semen ister müvekkilin ve ister vekilin malından verilsin mü-ttvidir. Hattâ satın alırken «Ben bunu kendim için aldım.» dese de kendisi-
hm :r>lmaz, müvekkilinin olur. Çünkü aksi takdirde müvekkilini aldatmış, iz-
iar etmiş olur. isticar ve teferruğ hakkındaki vekâlet de bu hükmdedir- Me-#er ki vekil, o malı müvekkilinin tâyin ettiği behadan ziyadeye ve behası
lAyin edimemiş ise gabni fâhi§ ile alsın, o takdirde o mal, vekilin olur.
Kezalik: Müvekkil, meclis-i akidde hazır olduğu halde vekil «Ben bu malı kendim için aldım.» derse o mal, vekilin olur. Çünkü bu takdirde vekil
kendisini vekâletten azil etmiş, bu azüe müvekkili de muttali bulunmuş olur. Nitekim vekil nefsini vekâletten azil edip de bunu bir vasıta ile
müvekkiline i.se.I ettikten sonra da müvekkelünbihi kendi namına satın alabilir.
Kezalik: Vekil, o muayyen şeyi müvekkilin tâyin ettiği semenin cinsine muhalif bir bedel ile satın alsa o şey kendisinin olur.
Bir de bir kadını bir şahsa tezvice vekil olan, o kadını kendi nefsi için nikâh edebilir. Çünkü vekil, bu nikâh akdini kendi nefsine muzaf kılmakla
vekâletten mün'azi olmuş, nikâh kendi namına münakid bulunmuş olur (Bez-zaziyye, Bahriraik,'Reddimuhtar tekmilesi).
74 - : Bir kimse, bir şahsı «Bana filânın şu malını, meselâ atını al.» diye tevkil edip o şahıs «Evet, hayır» gibi bir ç.ey söylemeksizin gidip o malı
alsa bakılır: Eğer alırken «O kimse için aldım» derse bu mal o kimsenin olur. Ve eğer «Kendim için aldım-» derse kendisinin olur,  bu surette
vekâleti kabul etmemiş olduğu anlaşılır.  Amma yalnız, «Aldım.» deyip de kimin için aldığını söylemese de bilâhare müvekkili için aldığını iddia
etse bakılır: Eğer'aldığı mal olduğu gibi duruyorsa iddiası tasdik olunur. Fakat telef olmuş ve kendisine bir ayıb âriz olmuş ise tasdik olunmaz
(Dürerülhükkâm).
75 - :  Gayri muayyen bir şeyi satın almak için iki kimse tarafından başka başka tevkil edilen bir şahıs, o şeyi bunlardan hangisi için dileyerek
almışsa o şey onun olur. Çünkü bir şeyden maksad ne ise hükm ona göredir.
Amma muayyen bir şeyi almak için bir kimsenin vekâletini kabul eden, o şeyi almak için bu müvekkilinin gıyabında başkasının da vekâletini kabul
edemez. Meğer ki birinci müvekkilin huzurunda kabul etsin. Bu takdirde birinci vekâletten nefsini azil etmiş olur, ikinci müvekkil namına vekil
olarak o şeyi alır.
76 - : Lâalettâyin iştiraya vekil olan, kendi malını müvekkiline satamaz, bu sahih değildir. Veîevki müvekkili b,unu emir etmiş olsun. Çünkü bir
şahıs akd-i bey'in iki tarafına tevelli edemez. Fakat vekil evvelce başkasına satmış olduğu bir malını ondan müvekkili namına satın alabilir.
Kezalik : Vekil, usûl ve fürûu ve zevcesi gibi lehlerine şeadeti caiz olmayan kimselerin ve muaveze tarikiyle şerikinin mallarım değer
kıymetleriyle müvekkili için satın alamaz. Çünkü bunda töhmet vardır. Meğer ki '
müvekkili bunîarın mallarını almaya müsaade etmiş olsun veya vekil bunların mallarım müvekkili için kıymetlerinden ekal üe satın alsın.
Müvekkil, «Dilediğin kimselerin malını satın al.» demiş olunca da vekil, bunların mallarını kıymetlerinin misliyle satın alabilir.
77 - ; Vekil, müvekkilinin evvelce satmış olduğu bir malını müvekkili için vekâleten alamaz. Çünkü müvekkile lâzım olsaydı satmazdı. Meğer ki
müvekkil bu malı satın almasını tasrih etsin-
Kezalik: Vekil, müvekkilinin gasb edilmiş olan malını müvekkili için satın alamaz. Bunun istirdadı lâzımdır. Maamafih alınan malın gasb edilmiş
o'duğunu müvekkil iddia ettiği halde vekil inkâr eylese bakılır: Eğer müvekkil, semeni vekile vermiş ise söz vekilindir, vermemiş ise söz
müvekki lindir, vekil rnüddeasını beyyine ile isbata mecbur olur. ikisi de beyyine ikame etse vekilin beyyinesi tercih olunur (Hindiyye).
78 - : Vekil aldığı malı henüz müvekkiline teslim etmeden kadîm ayıbına muttali olsa onu müvekkilinin emriyle veya emri,  haberi olmaksızın
bayiine red edebilir. Çünkü bu ayıbından dolayı red etmek, vekil için sabit olan hukuk-u akiddendir. Vekil bu ayıba razı olsa hiyari ayıb i'e
muhayyer liği sâkit olur, müvekkili muhayyer olur, dilerse o malı bu ayıbiyie beraber kabul eder ve dilerse bunu kabul etmez vekile terk eder,
vermiş olduğu semeni geri aln*.
Fakat vekil, bu malı müvekkiline teslim ettikten sonra onun emir ve tevkili olmaksızın kendiliğinden bayiine red edemez. Zira bu teslim ile vekâleti
nihayet bulmuş olur (Tatarhaniyye).
79 - ; Vekil, aldığı malı semeni müeccel olmak üzere a!mış olsa bu, müvekkili hakkında da müeccel olur, semenini ondan peşin olarak isteyemez
Hattâ vekil vefat etmekle bu semen onun hakkında tâaccül etse de müvekkil hakkında yine müeccel olarak kalır. Çünkü akde itibar olunur. Akid ise
müeccel olarak yapılmıştır.
Fakat vekil peşin para ile satın aldıktan sonra bayi bu semeni tecil etse 'vekil bunu müvekkilinden peşin olarak isteyebilir, bu tecilden yalnız vekil
müstefid olur.
'Nitekim bayi, semeni vekile hibe etse veya semenden onu ibra eylese: bundan yalnız vekil müstefid olur, bu semen ile müvekkiline müracaat eder
(Bezzaziyye).
80 - : Şîraya vekil olan,, semeni kendi malından verip de mebii kabz etse bununia müvekkiline rücu eder. Velevki bu semeni vekilin vermesine
müvekkilin ayrıca emri bulunmuş olmasın. Çünkü bu hususdaki vekâletle aralarında >jir mübadele-i hükmiyye. mün'akid olmuştur (Hindiyye).
81 - : Vekilin, satın almış olduğu mal, elinde kazaen telef veyaızayi olsa müvekkilinin nisabına telef veya zayi olmuş olur, semeninden bir::şey sâkit
olmaz. Çünkü vekilin eli bir yedi emanettir. Vekil semeni müvefckir linden alıncaya kadar mebii elinde hapis edebilir- Mebi bu hapisden sonra telef
veya zayi olsa imamı Azama ve İmam Muhammed'e göre semeni.nakilin vermesi lazım gelir. Çünkü vekil, semeni istifa için mebii hıfz ve imsak
etmekle bayi mesabesinde bulunmuştur. Bâyün ise elinde mebi telef olunca müşteriden semeni almaya hakkı kalmaz, imam Ebû Yusuf'a göre
mebiin kıymetile semeninden hangisi az ise vekil onu zâmîn olur ki bu, zamanı rehin kabilindendir. imam Züfer'e göre de vekil, bu mebi-i zamanı
&asb ile zâmin olur (Mecnıaürenhür).
82 - : Şirâye veya isticare vekil olan, müvekkilinin izni olmadıkça beyi ve icare akdini ikale edemez. Çünkü bu şîrâ veya isticar ile vekilin vekâleti
nihayet bulmuş olur. Fakat müvekkil bunları ikale edebilir.
83 - :  tsticare vekil olan, mecuru ücretim almak için hapis edemez, velevki ücretin muaccel olduğu meşrut bulunsun. Şâyed hapis eder de kira



müddeti geçerse bu müddete ait ücreti bir kavle göre vekil öder, bununla müvekkiline rücu eder, diğer bir kavle göre de bu ücret müvekkilden sâ:
kid olur (Reddimuhtar tekmilesi, Dürerülhükkâm).
Şafiî'lere göre de akidlerin hükmleri vekile taallûk eder, müvekkile taallûk etmez. Binaenaleyh bir kimse, bir malı satın almaya vekil olsa o malı

rüyet ve kabz hususunda vekile itibar olunur- Çünkü âkid odur, müvekkile itibar olunmaz (Tuhfetülmuhtaç). 
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Satmaya - Bey'e Vekâlet :
 
84 - : Bey'e vekâlet caizdir. Velevki semenin miktarı ve cinsi tâyin edilmesin. Bunlardaki cehalet, tevkilin sıhhatine mani olmaz.
Binaenaleyh alelıtlak bey'e yani: Bir malı behası tâyin edilmeksizin satmağa vekil olan kimse, o malı aza çağa, yani kendisinin münasip göreceği
beha üe satabilir, velevki gabni fahiş ile olsun.
Kezalik: Bu malt nukud iîe satabileceği gibi uruz mukabilinde de satabilir. Çünkü semenler maliyette müsavidir.
Bu mesele, imamı Azama göredir. Mecelle'de de bu kabul edilmiştir. Imameyne göre alelıtlak bey'e vekil olan, müvekkilni malını gabni fahiş ile
veya altın, gümüş paranın gayrisiyle satsa nafiz olmaz.
Maamafih bey'i şartta gabni fahiş ile satış, bilittifak caiz değüdir. Zira bey'i sarf, minvechin, beyi; minvechin de iştiradır. Binaenaleyh vekil; meselâ
bir yüzlük altınını doksan gümüş kuruş mukabilinde sarrafa boz-duramaz (Hindiyye Bahriraik, Tekmile).
85 - : Bey'in fesadı da tevkilin sıhhatine mani olmaz. Binaenaleyh bir malı bey'e vekil olan, u malı bey'i sajıih suretiyle s a tacağı gibi bey'i fâsid ile
de satabilir. Su kadar var ki, bey'i fâsid suretinde vekil, semeni müşteriden alıp müvekkiline vermiş olsa da bu beyi fesh ile mebii müşteriden,
semeni de müvekkilinden geri alabilir, bunda müvekkilin rizası şart değildir (Reddi Muhtar tekmüesi, Haniyye).
86 - : Müvekkil, semenin cinsini tâyin ederse vekil başka cins semen ile satamaz, velevki müvekkilin faidesini müstelzim olmaz.
Kezalik: Müvekkil, semenin miktarını ve vasfını tâyin ederse vekii bu miktardan noksan ile bu vasıfdan dün bir vasıfdaki semen ile satamaz.
Satarsa gâsıb hükmünde olur, mebiin kıymetini müvekkiline tazmin etmesi lâzım gelir. Fakat bundan fazla veya güzel vasıflı bir semen ile
satabilir.
Maamafih vekil, mebii, tâyin edilen miktardan noksan veya vasıfdan aşağı vasıfda bir semen ile satınca beyi, müvekkilin icazetine mevkufen
mün'akid bulunur. Müvekkil, muhayyerdir, dilerse mebii müşteriden geri alır dilerse bu bey'e - şeraiti mevcud ise - icazet verir ve dilerse mebii
vekile tazmin ettirir (Hindiyye, Miraât- Mecelle)-
87 -  Bir malın behaaı müvekkil tarafından tâyin edilmiş olsa dahi o malın- kıymeti daha satılmadan hasbezzaman yükselse vekil onu müvekkilinin
tâyin ettiği beha ile = Semen ile satamaz. Yüz liraya satı'an bir malın yüz yirmi liraya çıkması gibi (Dürerüi'hükkâm).
88 - : Bey'e vekil olan, müvekkilinin enirine muhalif olarak satış mua-• melesinde bulunsa yaptığı bey'i, müvekkilinin iznine mevkuf olur.
Binaenaleyh müvekkili, - bey'i fuzûli hakkında mezkûr - şeraiti dairesinde icazet verirse nafiz olur, icazet vermezse mebi olduğu gibi yine
müvekkilin müklünde kalmış bulunur. Bey'e vekâlet, bu cihetle şîrâya vekâletten ayrılır (Reddi-muhtar).
89 - : Bir malı satmaya veya ferağa vekil olan, o malı kendisi için veya taht-ı velâleyinde bulunan sağir evlâdı için satın alamaz, alsa sahüı olmaz.
Velevki müvekkili buna sarahaten izin vermiş olsun. Çünkü bir şahıs, bir mal hakkında hem bayi, hem de müşteri olamaz. Bu akdin iki tarafına
tevelli edemez (Minhatüİ'hâlik).
90 - : Bir malı bey'e vekil olan, eğer semeni tâyin edilmemiş ise o malı lehinde şehadetleri caiz olmayanlara, yani: usûl ve fürûundan birine veya
zevcesine veya zevcine satamaz. Zira bu, töhmetten hâlî değüdir. Meğer ki değerinden ziyade bir semen ile satsın. O halde beyi sahih olur.
Bu mesele, îmamı Azama göredir. Mecelle'de de bu kabul edilmiştir, tmameyne göre ise bunlara semeni misliyle veya gabn-i yesir ile satabilir.
Çünkü tevkil, mutlaktır.
Fakat vekil, o malı müvekkilinin lehine şehadetleri caiz olmayanlara meselâ müvekkiîin oğluna bilittifak satabilir. Çünkü bunda töhmet yohhto
(Hindiyye, Bahr).
91 - : Satılacak malın kıymeti müvekkil tarafından beyan edilmiş oıou; ğu takdirde vekil bu malı kendi lehine şehadetleri caiz olmıyanlara da
o'miktar semen ile satabilir,
Kezalik: Müvekkil, «Bu malı senin lehinde şehadetleri caiz olmayanlara da satabilirsin, isterlerse onlara sat» dese veya «Dilediğin kimseye sat^»
diye vekâlet-i âmme ile tevkil etse o halde vekil bu malı onlara da semeni misliyle veya gabni yesir ile satabilir. Amma gabn-i fahiş ile bilicma
Aâta> maz. Bunda töhmet vardır  (Bahr, Ankaravî).
Ferağa vekâlet takdirinde de bu hükmler carîdir:
92 - : Alelıtlak, yani : Peşin akçe ile satılması beyan edilmeksizin bn* mah bey'e vekil olan, o malı peşin akçe ile satabileceği gibi ticaret için satılan
bir şey ise o mal hakkında beynettüccar maruf olan bir müddet ilö veresiye olarak da satabilir. Amma örf ve âdete muhalif uzun bir müddetle
satamaz. Çünkü örf ile tâyin, nas ile tâyin gibidir. Bu, imameyne göredir. Mecellede de bu kabul edilmiştir. îmamı Azama göre bu malı uzun bir
müddetle de veresiye olarak satabilir  (Reddimuhtar tekmüesi).
93 - : Satış muamelesinin peşin akçe ile olacağı sarahaten beyan olu1 nacağı gibi bu husus karineden de delâleten münfehim olur, vekil bunım-hi*
lâfına hareket edemez.
Meselâ: Müvekkil, «Bu malı'peşin para ile sat» veya «Bu malı salıver; ayalimin nafakalarını tedarike ihtiyacım var» veya «Bu malı sat, alacaklı1
larım beni sıkıştırıyorlar» dese vekil bu malı veresiye satamaz (Hindiyye; Muhit).
94 - :  Müvekkil tarafından semeni beyan edilmeksizin veresiye satılması emredilen bir malı vekil peşin para ile satabilir mi?. Bu hususda fu-
kahanın ihtilâfı vardır. Söyle ki: Bir kısım fukahaya göre vekil o malı veresiye satılacak bir fiatle peşin olarak satarsa caiz olur. Amma bu fiatten
noksana satarsa caiz olmaz. Çünkü müvekkil, semenin fazla olması için ve-resiyle satımayı iltizam etmiş olabilir. Diğer bazı fukahaya göre ise vekil
o malı veresiye satılacağı semenine muadil olması meşrut olmaksızın da peşin olarak satabilir. Müftabih olan da budur (Velvaliciyye,
Minhatül'hâ'tk)'.
95 - : Vekil, veresiye sattığı malın semeni mukabilinde rehin veya.ker fil alabilir. Çünkü buniar hukuku akid kabilindendir, bunlara vekilin salar
hiyeti vardır, bunlar ile semeni tevsik etmiş olur. Binaenaleyh bu rehin bilâhare müvekkilin veya vekilin elinde telef o&a veya kefil müflis olsa



vekil, mebiin semenini müvekkile zâmin olmaz- Çünkü vekil salâhiyeti harscine çıkmıg değildir. Rehnin kıymeti miktarınca semen sâkit olur
(BahriraikJ.
96 - : Müvekkil, rehin ile veya kefil ile sat demiş olunca vekil rehinsiz veya kefilsiz olarak satamaz. Satar da müşteriye teslim ederse müvekkil buna
dilerse icazet verir ve dilerse bunu vekile tazmin ettirir..
Müvekkil* Mutemed rehn ile sat.» demiş olursa vekil, kıymeti mebie müsavi veya nasın aklanabileceği miktar noksan bir rehn mukabilinde
satabilir. Fakat kıymeti daha az bir rehn ile satamaz.
«Mutemed» kaydı bulunmadığı takdirde' ise vekil, kıymeti mebie müsavi bir rehin ile satabileceği gibi kıymeti mebiin değerinden az olan bir
rehin ile de îmamı Azama göre satabilir (Hndİyye Muhit).
97 - : Vekil, satacağı rnahn teb'izinde zarar var ise veya teb'izı aytb-dan madûd ise o malın bir kısmım, meselâ yarısını satamaz, satarsa akdi bey'i,
müvekkilin icazetine mevkuf olur- Bu imameyne göredir. İnvımı Azama göre ise onun bir kısmını da satabilir. Çünkü tevkil, mutlaktır, İmamey^
ne göre ise bu mutlak tevkil, mütearefe mahmuldür. Mütearef ise müvekkile zararı olmayacak surette satmaktır.
Fakat bu malın teb'izinde bir zarar yoksa, meselâ: Başkasiyle müşterek olmasında aybı, ve külfeti müstelzim bir cihet mevcut değilse vekil bunu
kısmen satabilir. Bunda ittifak vardır. Mekilatta, mevzunatta adediyyatı mü-tekaribede olduğu gibi (Hindiyye, Şerh-i Tahtavî).
98 - : Müvekkil, semeni kabza vekili tarafından tevkii edilmedikçe bu nu müşteriden cebren alamaz. Müvekkilin buna salâhiyeti    yoktur. Çünky
mebiin semenini müşteriden kabz etmek asaleten vekilin hakkıdır. 3u semeni müvekkile vermekten müşteriyi menedebiür, Zira müvekkil bu akde
kar$ı yabancı durumundadır. Maamafih müşteri bunu müvekkile    verirse sahih olur, artık bunu vekil, müşteriden isteyemez, Çünkü tekrar alıp
vermekte bîr faide yoktur.
Mebi büistihkak zabt edilse müşteri semeni kime vermiş ise ona rücu eder (Hindiyye Tenvir, Tahtavî).
99 - : Bey'e vekil olan, sattığı malın semenini müşteriden almadığı halde kendi malından müvekkile eda etmeğe mecbur olmaz. Şayed vekil,
müspetinin emri olmaksızın kendi malından bu semeni müvekkiline verirse müşteri namına müteberri olur, bununla müşteriye rücu edemez. Meğer
ki müşterinin zimmetinde olan semen, kendisinin olmak üzere bunu müvekkiline kendi malından vermiş olsun, o takdirde bu verdiği semeni
müvekki linden istirdad edebilir, bunu müşterinin vermesi lâzımdır (Tahtavî, Anka-ravî).
100 - : Bey' e vekil olan, daha semeni kabz etmeden bey.i müvekkilini emri a'maksızın müşteri ile ikale edebilir. Bu halde müşteriden semen sâ-kid
olur. Fakat bu İkale müvekkil hakkında nafiz olmaz, bu semeni vekilin müvekkiline vermesi lâzım gelir. Bu, imamı Âzam ile imam Muhammed'e
göredir, imam Ebû Yusuf'a göre bu ikale ile semen müşterinin zimmetinden sâkid olmaz- Çünkü bunda müvekkil için zarar vardır. Şu kadar var ki
bu ikaîe yeni bir ahş verisi mütezammin olduğundan mebii sanki vekil kendi namına müşteriden almış olur. Binaenaleyh vekil semenin mislini
müşteriye borçlu bulunur.
Fakat vekil, semeni kabz ettikten sonra bey'i ikale edemez. Zira semen artık müvekkilinin malı olmuş, ona vekilin vaz-ı yedi, müvekkilin vaz-ı yedi
hükmünde bulunmuştur.
Icareye vekil olan da daha menfaat istifa ve ücret kabz edilmeden akdi icareyi ikale edebilir,    (Mecmaül'enhür, Dürerülhükkâm).
101 - : Beyi ve şîrâya vekil olan kimse, eğer ücretsiz olarak vekâlette-bulunmuş ise sattığı malın semenini tahsil ve istifaya, satın aldığı şeyi kabza
ve1 kadîm ayıplarından dolayı muhasamaya mecbur olmaz. Çünkü bu, mü-teberrîdir. Fakat bu gibi haklar esasen kendisine ait olduğundan dilerse
semeni tahsilde, mebii kabzda ve ayıbından dolayı muhasamada bulunabilir. Bunları böyle kendi rizasiyle yapmadığı takdirde ise bunları yapmağa
müvekkilini tevkil etmesi icap eder. Zira bunlar esasen kendi hukukundan olduğundan bunları müvekkiline kendisinin tefviz etmesi lâzımdır-
Bunları kendisi istifa ve kabz edecek olursa bunlara müvekkilini tevkile mecbur edilemez.
Amma tellâl, simsar gibi ücret ile bey'e vekil olan kimse, mebiin semenini istifaya mecburdur. Çünkü o, bir ecir mesabesindedir (Muhit, Kaidiyye;
Hindiyye).
Malikî'iere göre bir malı satmaya vekil olan o malı kendisi için ve mehcur bulunan evîâdı ve rakiki için satın alamaz. Fakat zevcesine ve reşid olan
evlâdına ve ticarete mezun bulunan kölesine satabilir. Çünkü bunların kendi nefsleri için tasarrufda istiklâlleri vardır. Şu kadar var ki, bunlara karşı
muhabatta bulunamaz, yani: O maîı bunlara noksan bir semen ile satamaz, satarsa aradaki farkı kendisi zâmin olur. Vekil bu muhabattan,
müsamahadan memnudur. (Şerh-i Ebil'berekât.)
Şafii'lere göre de vekil müvekkilinin malını kendisine veya mehcur olan evlâdına satın alamaz, velevki müvekkili buna izin vermiş, semeni de tâyin
etmiş olsun. Çünkü bir şahıs, akdin iki tarafına tevelli edemez- Fakat esah olan kavle göre vekil satmaya memur olduğu malı usûlüne ve baliğ, reşid
olan fürûuna satabilir, semen, tâyin edilmiş olsun olmasın, Fakat bir kavle ögre bunlara da satamaz. Çünkü vekil bunlara meyi ile müttehem bulunur

(Tunfetülınuhtaç). 
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Murafaaya = Husumete Vekalet:
 
102 - : Müddei ve müddeaaleyhden her biri dilediği kimseyi hukuka ait hususlarda husûmete, yani: ikrar veya inkâra ve bir hakkı müdafaa suretiyle
muhakemede bulunmaya tevkil edebilir. Şu kadar varki husûmete tevkilin sıhhati için vekilin kim ile muhakemede bulunacağı tâyin edilmelidir
veya müvekkili namına herhangi hasmiyle olursa olsun murafaada bulunmaya mezun olduğu beyan edilerek kendisine vekâlet-i âmme veri'melidir.
Kezalik: Müddaabihin neden ibaret olduğu beyan edilmelidir veya müvekkilin her bir hakkını talep ve dâvaya vekilin mezun bulunduğu müvekkil
tarafından tasrih olunmalıdır. Böyle olmazsa vekâlet kabul olunamaz (Hin-diyye, Ankaravî).
103 - : Dâvalara ve mühim muamelâta ait vekâletler, salahîyettar olan resmî bir daire vasıtasiyle tescil edilerek vekilin eline    vekâleti natık bir
hüccet = Vesika verilir. Bu hücceti haiz vekile «Vekil-i müsecceb unvanı verilir. Bu tescil, mahkemelerde yapılabileceği gibi bu hususa memur olan
kâtib-i adi = Mukavelât muharrirliği vasıtasiyle yapılabilir- Şöyle ki: Vekil tâyin edecek kimse meselâ mahkemeye gidip «Ben filân şahıs ile şu
hususa dair olan dâvayı takibe filân zatı tevkil edeceğim.» dese bakılır: Eğer hâkim, bu müvekkilin! ismini ve nesebini bilirse veya bu hususa dair
iki şa-hid ihzar edilirse onun tevkilini kabul eder ve illâ etmez.
Kezalik: Müvekkil, hasmı ile beraber mahkemede hazır bulunursa hâkim, müvekkilin ismini ve nesebini bilmese de tevkilini kabul ile tescil
edebilir. Çünkü bu takdirde tezvir ihtimâli bulunmaz. Hasım, mahkemede kendisine karşı müddei ve müddeaaleyh olacak kimsenin şahsına ve onun



tayin edeceği vekile muttali olacağı cihetle bu hususta başkası tarafından vekil tâyin edilmesi ihtimâli kalmaz. Bittabi hasım ile vekilin de maruf
olmaları lâzımdır.
104 - :  Vekil, hasmın muvacehesinde kendi vekâletini beyyine ile de isbât edebilir. Hasım onun vekâletini gerek ikrar etsin ve gerek etmesin. Bu
vekâletin bir vekâlet-i âmme olduğu şâbit olursa artık başka bir hasma karşı da bir hakkı taleb veya murafaa için bu vekâleti tekrar beyyine ile sibâta
lüzum kalmaz.
Fakat hasım mahkemede hazır olmadıkça gıyabında vekâlet, hakkındaki beyyine kabul edilmez. (Dürerülhükkâm).
105 - :  Müddeinin de, müdeaaleyhin de vekil tâyin edebileceğinin cevazında ihtilâf yoktur. Çünkü herkes kendi dâvasını bizzat takibe ve idareye
kadir olamaz. Fakat birinin vekil tâyin edebilmesinde diğerinin muvafakati şart mıdır, değil midir?'. Bu meselede ihtilâf olunmuştur. Şöyle ki:
imamı Azama göre müvekkil, hasta veya mesafe-i sefer, gaib veya muhadda-rattan yani: Erkeklere görünmez, mahkemelerde bulunmaz nîsâ
taifesinden bulunmadıkça diğer tarafın rızası olmaksızın yerine başkasını vekil tâyin edemez. Edecek olursa esah olan kavte göre sahih olursa da
lâzım olmaz, diğer tarafın reddiyle bu vekâlet merdût olur. Çünkü iki hasımdan her biri diğerine cevap vermeğe mecburdur, yerine başkasını tevkil
etmesi diğer tarafın zararını mucib olabilir. Bir çok haksız kimseler bulunabilir ki, güzelce ifadeye, iddiaya, kadir muhteHf safahat-ı muhakemeye
muttali oldukları cihetle bâtılı hak suretinde tasvir ederler bu yüzden bir hakikat tecelli etmeyebilir, hasım da bunlara karşı ayrıca vekil tedariki
külfetine mecbur olur.
Bilâkis bir çok kimseler de bulunabilir ki, haklarım izhar hususunda hüsn-i tâbire, hakikati güzelce tasvir ve tebyine kadir olmadıkları cihetle
dâvaları aleyhlerine olarak neticelenir- Bunların kendi yerlerine vekil tutmaya kudreti maliyeleri bulunmayabilir, artık, bunların kudretli vekiller
kar-1 şısında mağlûp kalacakları kuvvetle melhuzdur. O halde her iki tarafı vekil tâyinine rizaları olmadıkça başbaşa bırakmak, muktezayı adalettir.
Imameyne göre iee herkes kendi dâvası için dilediğini tevkil edebilir. Hasmı razı olsun olmasın. Bu tevkil, caiz olduğundan hasmın reddiyle merdud
olmaz. Zira müvekkil, vekilini hasmına cevap vermeğe veya onun'a muhasa-mada bulunmaya tevkil etmiştir, bunların ikisi de müvekkilin hakkıdır.
Binaenaleyh müvekkil bu tevkil ile kendisinin hâlis hakkında tasarrufda bulunmuş olur. Mecelle'de de imameynin bu kavli kabul edilmiştir.
EbüÜeysin beyanına göre fetvada bunun üzerinedir. Eimme-i Selâse de buna kail olmuştur.
Mütehhir fukahadan bir kısım zevatın beyanına göre de, bir vekâletin kabuj£ veya ademi kabulü hâkimin reyine müfevvezdir. Hâkim, müvekkeîin
vekil tayinine ihtiyacını görür, bu vekil vasıtasiyle bir hakkın ziyama meydan vermek gayesini takip eder olmadığını anlarsa vekâleti kabul eder.
Fakat müvekkilin bu tevkil ile hasmını haksız yere izrar etmek istediğini anlarsa hasmın rızası olmadıkça b'u vekâleti kabul etmez (Bahriraik,
Mir'atı Mecelle, Dürerülhükkâm):
106 - : Husumete vekil olan, müvekkilin izni olmadıkça hasım ile mü-salâhada bulunamaz,  hasmım ibra edemez,  müddeabihi hasma
bağışlayamaz. Müvekkil bunlara icazet vermiyebilîr. Çünkü bunlar husûmet kabilinden değildir bunlar tevkile dahil olmazlar (Tekmile, Ali Efendi
fetavası).
107 - : Bir hâkimin huzurunda muhasamada bulunmaya vekil olan, diğer hâkimin huzurunda da muhasamada bulunabilir. Çünkü hâkimlerin o hu-
susdaki velâleyleri mütesaviyen sabittir. Fakat bir hakemin huzurunda mu-hasamaya mezun olan vekil, başka hakemin huzurunda muhasamada
bulunamaz. Çünkü müvekkilin emir ve muvafakati bulunmadıkça başkasının hakemliği sahih değildir (Minhatülhâlik).
108 - : Husûmete vekil olan kimsenin müvekili aleyhine hudûd ve kısasın gayrisinde ikrarı eğer hâkimin huzurunda ise muteber olur, müvekkili
ister müddei ve ister müddeaaleyh olsun. Hâkimin huzurunda değilse muteber olmaz. Çünkü vekilin ikrarı, husûmete cevap oMuğu takdirde
muteberdir, bu da meclis-i kazada olur, bu meclisin haricindeki cevap ise mücadeleden ibarettir ki buna vekilin vekâleti yoktur. Bu, imamı Âzam
ile imam Muharcımed'e göredir.
İmam Ebû Yusuf'un bir kavline göre vekilin meclis-i kazada da, rnec-lis-i kazanın haricinde de ikran sahihtir. Çünkü müvekkil, vekili kendi yerine
ikame etmiştir. Kendisi ikrara malik olduğundan yerine ikame ettiği kimse de malik olur. imam Züfer'e ve imam Ebû Yusuf'un ilk kavline göre ise
vekilin ikrarı asla muteber değildir. Kıyasa uygun olan da budur. Çünkü, husûmete vekâlet, münazaayı müsteizimdir. îkrar ise müsaîemet demektir,
muhasamanın zıddıdır. Bir şey ise zıddına mütenavil olmaz.
Hudud ve kısas hususunda ise vekilin ikrarı biütiifak muteber değildir. Zira' bu ikrarda yalan şüphesi vardır, hudud ile kısas ise şüphe ile mün-defi
olur (Mebsut, Mecmaül'enhür, Tekmi'e-i Reddilmuhtar)-
109 - : Husûmete vekilin haricdeki ikrarj hâkimin huzurunda iki şahid ile isbat edilse de bununla mukarrünbih sabit olmaz. Fakat kendisi bu sabit
olan ikrarına mebni vekâletten mün'azil olur. Artık ona iddia edilen mal ve saire teslim edilemez, bundan sonra vekâlet iddiasında bulunarak
müdde-asına beyyine ikame etmek istese beyyinesi dinlenmez. Çünkü o, ikrariyle dâvasında müptil olduğu zumunda bulunmuş olur.  (Dürer,
Hindiyye).
110 - : Tevkilde ikrarın istisna edilmesi   zâharürrivayeye göre muteberdir.
Binaenaleyh bir kinjse, bir zatı aleyhinde ikrarı müstesna olmak üzere husûmete tevkil edebilir. Bu surette müvekkLMn aleyhine vekilin ikrarı
sahih olmaz: Ve böyle ikrara mezun olmayan bir vekil, hâkimin huzurunda ikrarda bulunmakla vekâletten mün'azil olur imam Ebû Yusuf'a göre
bu istisna sahih değildir. Çünkü vekil, müvekkilin makamına kaimdir, müvekkilin ikrara malikiyeti olduğundan onun yerine kaim o'an vekilin de
buna ma-likiyeti vardır. Bu, vekâletin muktezasıdır. Artık istisnası sahih olamaz. Buna cevaben deniliyor ki burada husûmete tevkil ile mücerred
hasma cevap verilmesi kasd edilmeyip hakikaten muhasamada, mukabelede bulunmak kasd edilmiştir. Husûmet ise ikrara münafîdir (Ankaravî,
Mebsût).
111 - : ikrara da, inkâra da mezun olan bir vekil meclis-i kazada ikrar da, inkâr da edebilir, ikrara da, inkâra da mezun olmayan bir vekilin vekâleti
meclis-i kazada cevap vermeyib.sükût etmeğe münhasır bulunur.
Maamafih bazı fukahaya göre bu kısım vekâlet, sahih değildir. Çünkü vekilin vazifesi iddia edilen şeyi ya ikrar veya inkâr etmektir, bunun
haricinde başka bir şey yoktur, o halde vekilin vazifesi kalmamış demektir.
112 - : Bir şeyi temellüke tevkil, husûmete tevkili müsteizimdir. Çünkü akdi temellük, inşa-i tasarrufdur. Bir akdin hukuku ise âkide aittir,
husûmet de bu hukuk cümlesindendir.
Binaenaleyh beyi ve şîrâya vekil olan, bu hususda husumete dahi vekil bulunmuş olur- Meseîâ: Bir, kimsenin satın aldığı mal henüz elinde iken bir
müstahik tarafından biddâva velisbat zabt edilse bu vekil de verdiği semeni bayiden alır, ona kargı bu hususda muhasamada bulunabilir. Yoksa



kendi malından verdiği semeni müvekkilinden taleb edemez (Tekmilei Reddi-muhtar).
113 - :  Şiif'ayı talebe, hibeden rücua, kısmet icrasına,  mebiin hiyarı ayıb ile bayiine reddine vekil olan bu hususlarda husûmete de vekâleti haiz
bulunur.
Meselâ; Böyle bir vekile karşı müşteri, şei'i'nin şüf'asını iskat etmiş olduğunu mahkemede beyyine ile isbât edebilir (Hindiyye Mecmaül'enhür).
114 - :  Bir ayni kabza vekâlet, husûmete vekâleti  müstelzim  olmaz. Bunda ittifak vardır. Çünkü her emin olan kimse, dâvaya, murafaaya kadir
olamaz.
Kezalik: Bir deyni kabza vekâlet imameyne göre husûmete vekâleti müstelzim değildir, imamı Azama göre ise müstelzim Mecellede imameynin
kavli kabul edilmiştir. Bu kavil, daha kuvvetlidir, îmamı Âzamin kavli de bir rivayete, göre böyledir. Eimme-i Selâsenin kavli de böyledir-
Binaenaleyh bir deyni kabza vekil olan, inkâr vukuunda bu deyni dâvaya ve beyyine ile isbata kıyam edemez (Mecmaül'enhür, Haniye).
115 - : Husûmete, yani: Bir malı dâvaya vekâlet, kabza vekâleti müstelzim değildir.
Binaenaleyh bir mal dâvasına vekil olan, kabza da vekil değilse mah-kûmünbih olan malı bilvekâle kabz edemez, buna salâhiyeti yoktur. Bu
mesele, imam Züfere göredir. Mecelle'.de de bu kabul edilmiştir.
Eimmei selâsenin kavli de böyledir. Müftabih olan da budur. Çünkü her kimseye mal teslim edilemez, her husûmete ehil görülen bu hususda emin
görülmeyebilir. Maamafih o vekil, yalnız husûmete memurdur. Husûmet ise izharı hak içindir, istifa-i ise. husûmet kabilinden değildir-
Fakat diğer Hanefî eimmesine göre husûmete vekil olan, kabza da vekildir. Çünkü bir şeye vekil o!an, onu itmam ile memurdur. Husûmeti itmam
ise kabz ile olur. Nitekim vekâleti âmmeyi haiz bir vekil de kabza bilittifak vekildir (Hindiyye, Mecmaül'enhür, Mebsût).
114 - : Husûmete vekil olan, elinde müvekkiline ait mallar bulunsa bunlardan müvekkelünbihi hasmma def ve teslime icbar edilemez. Velev-ki
vekâlet-i âmmeyi haiz bulunsun. Binaenaleyh bir medyunun vekili onun emri olmaksızın borcunu tediye etse müteberri olur.
Kezalik: Bir medyun, vekiline «Borcumu şahidler huzurunda ver, §u-hudsuz verme.» diye nehi etmiş, iken vekil bilâşuhud verse de dâyin bunu
almadığına dair yemyı etse vekil zâmin olur. Şu kadar var ki, vekil bunu şühûd huzurunda verdiğini iddia etse tahlif olunur, yemin edjnce kendisine
zaman lâzım ge)mez. Çünkü emin, yeminiyle tasdik olunur (Bahriraik, Hin diyye)-
Malikî'lere göre husûmetin mâadasında müteaddid vekiller tâyini mutlaka caizdir. Husumet hususunda hasım razi olsun olmasın bir vekil tâyini
caizdir, Fakat hasım razı olunca' husûmete dair de müteaddid kimseleri tevkil caiz oJur. Şu kadar var ki hasım ile vekil arasında adaveti dünye-
viyye bulunmamalıdır.
Maamafih bir kimse hasmiyle iki üç defa huzuru hâkimde bizzat muha-sama ve murafaada bulunsa artık ondan sonra yerine başkasını tevkil
edemez. Çünkü bunda muhakemeyi uzatmak, hasmı mutazarrır etmek gibi mak-sadlar varitdir. Meğer ki bu tevkil bir Özre mebni olsun. Meselâ:
Müddetin veya müddeaaleyhin sefere çıkmasına lüzum görülmesi bir Özürdür. Bunlardan birinin sebb-ü şetminden dolayı onunla bizzat
muhasamada bulunamıya-cağına dair diğerinin yemin etmiş olması bir özürdür, bunlardan birinde gizli bir hastalığın bulunması da bîr özürdür. Bu
babdaki İddia yemin üe^ kabul ediÜr. Böyle bir özür bulunmazsa diğer tarafın rızası olmadıkça tevkil caiz olmaz-
Böyle bir özüre veya rızaya mebni tâyin edilecek vekil artık azledile mez, bu vekil kendisini de azledemez. Meğer ki husûmette tefriti veya hasım
tarafına meyli zuhur etsin, o zaman azlediîebilir (Şerh-i ebilberekât).
Eimmei Selâsiye göre hasmı razi olmasa da hazır bulunan bir kimsenin kendisi için baş,kasım vekil tâyin etmesi şahindir. Vekâlete hasmın huzuru
bulunmaksızın ikame edilecek beyyine dinlenilir. Çünkü zahiri hale nazaran beyyine kâzib değildir. Yine Eimme-i Selâse'ye göre bir kimse huku
kunu istifa için bir şahsı tevkil etse bakılır: Eğer hâkimin huzurunda tevkil ederse caiz olur, beyyineye muhtaç olmaz. Bu tevkil de müddealeyhin
huzuru şart değildir. Fakat hâkimin huzurunda olmaksızın tevkil ederse ve-kâîetin huzur-u hâkimde beyyine ile sübûtu «lâzım gelir (Mizan-ı

Şarânî). 
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Borcu Kabze Ve Ödemeğe Ve Âmir İle Memura Ait Meseleler  :
 
117 - i Deyni kabza alelıtlak vekâlet sahihdir. Medyun gerek hazır ve gerek gaib ve gerek hasta olsun. Borcu kabza vekil, müvekkilinin vefatüe m
ün'azil olursa da medyunun vefa tiyle mün'azil olmaz, onun terekesine müracaat edebilir (Vakıatül'müftln).
118 - : Bir deyni kabza vekil, bu deyin için rehin alamaz. Çünkü bunun vekâleti rehin almaya şâmil değildir, O halde aldığı rehin eMnde telef olsa
müvekkilinin alacağından hiç bir şey sâkit oîmaz, bunu medyundan alır, veki?e de zaman lâzım gelmez (Bahriraik).
119 - : Bir deyni kabza vekil, medyunu ibra edemez, deyni medyuna bağışlayamaz deyni başkasının üzerine'havale de edemez. Fakat bu deyne kefil
alabilir. Fakat asilin beraetini şart etmek suretiyle kefil alamaz (Ankara vî).
120  - : Müvekkil, medyunundaki alacağını müteferrik surette değil, hepi sini birden almak üzere emir etmiş iken vekil bunun bir kısmını kabzetse^
bu kabzı müvekkil hakkında muteber olmaz. Müvekkil alacağının tamamını1 medyundan isteyebilir. Çünkü vekil, muhalefette bulunmuştur, bu
cihetle de vekaletten beri olur. Hattâ vekil, alacağının bir kısmını istifa, badehu diğer kısmını da istifa edip de hepsi elinde telef olsa kendi hisabına
telef olmuş olur. Müvekkili medyuna rücu eder (Reddimuhtar Tekmilesi)-                !
121  - : Bir kimse için ifası vücubi dünyevî ile vacib olan bir şeyi meselâ bir borcu o kimsenin emriyle başka bir şahıs kendi malından ödese bu
şahıs bununla o kimseye rücu edebilir. O kimse rücuu gerek şart koşmuş olsun ve gerek olmasın. Yani  :  «Sen ver, sonra ben sana veririm.» veya
«Benden almak sen ver.» gibi bir söz gerek söylemiş olsun ve gerek olmasın. Çünkü böyle bir borcu edaya memur olan, âmirin zimmetindeki
borcu dâyinden satın almaya vekil mesabesindedir.
122 - : Bir kimse, kendi malından mağşuş meskukât ile bir gahsın borcunu ödemeğe memur olduğu halde o borcu halis meskukât ile ödese âmirden
mağşuş meskukât alır, halisiyet vasfında müteberri olur. Çünkü bu halisiyet cihetini kendisi bl'âemir iltizam etmiştir.
Fakat halis meskukât ile borcu tediyeye memur iken mağşuş meskukât ile tediyede bulunsa âmirden mağşuş meskukât alır, halis meskukât alamaz.
Zira dâyin, halisiyet hakkından medyunu ibra etmiş sayılır.
123 - : Bir borcu edaya memur olan, dâyine kendi malını satıp da âmirin borcuna takasda bulunsa bu memur, borcun miktarı ne işe onu âmirden
alır, kendi malını dâyine değer Dehasından ziyadeye satmış olsa bile medyun olan âmir, »o ziyadeyi kendi borcundan tenzil edemez. Çünkü bu
suretle hâsıl olan kâr ve zarar, bu alış veriş muamelesini yapanlara aid olacağından bundan âmir, ne zarar görür, ne de faidelenir. Nitekim, memur,



altın para yerine gümüş para ve bilâkis gümüş para yerine altın para verse kendisine emredilen para ne ise âmirden ancak o cinsden para alır.
124 - : Bir kimse «Filân dâyinime ver.» diye bir şahsa bir miktar para verse o §ahıs bu parayı o kimsenin emrettiği dâyine verir, başka dâyinleri-ne
veremez. Çünkü bir kimse hal-i sihhatinde dâyin lerinden birini tercih edsbilir. O şahıs ise bunun vekilidir, müvekkilinin emrine muhalefet edemez.
125  - : Bir kimse, borcunu eda etmek üzere bir şahsa bir miktar para verse borç henüz verilmeden bunu istirdad edebilir ve o kimse vefat etse bu
meblâğ onun terekesine avdet eder, dâyinin terekeye    müracaatı lâzım gelir. Çünkü o şahıs vekil mesabesindedir, müvekkilinin vefatiyle vekâletten
mün'azi! olur. Buna rağmen bu parayı dâyine verse uhdesine zaman teveccüh eder. Fakat bu para dâyine daha evvel verilmiş olursa artık borç
ödenmiş, istirdada mahal kalmamış olur.
126 - : Bir kimsenin bir şahısda alacak veya emanet    parası olup da bundan borcunu ödemesi içüı o şahsa emretse o şahıs bu borcu edaya mecbur
olur.   Kabalüne   ihtiyaç görülmez.     Çünkü o şahıs,  bu     malı âmire vermeğe mecbur olduğundan onun gösterdiği zata da vermeğe mecbur olur.
Bu zat, vekil bilkabz mesabesindedir.
Amma âmir «Filân malımı sat da borcumu eda et.» dese bakılır: Eğer memur bu edayı müfceberrian yapacak ise o malı satıp borcu ödemesi için
kendisine cebir olunamaz. Ve eğer ücretle vekil ise, o malı satıp borcu ödemeğe mecbur olur. Zira bu surette bu surette memur, ecir
mesabesindedir. Ecir ise ameli ifadan imtina edemez (Behce, Feyziyye).
127 - : Bir kimse, dâyine vermek üzere bir şahsa bir miktar para verip «Dâyindeki müdayene senedinin arkasına kayd etmedikçe» veya «Dâyin-den
ilmühaber olmadıkça bu parayı teslim etme.» diye nehi etmiş iken o şahıs böyle kayd etmeden, ve ilmühaber almadan parayı dâyine teslim etse de
bilâhare dâyin bu parayı aldığını inkâr edip isbat kabil olmadığı cihetle almadığına dair yemin ederek bu parayı tekrar o kimseden alsa, o kimse de
bu parayı o şahsa tazmin ettirebilir.
Fakat medyun böyle nehi etmeyip de mücerred «Senedin arkasına kayd et.» veya «Dâyinden ilmühaber al.» diye emretmiş olsa kayd
ettirmediğimden veya ilmühaber almadığından dolayı memura zaman , lâzım gelmez (Tenkih, Behce).
128 - : Bir kimse, bir alacaklıya verilmek üzere kendisine verilen parayı istihlâk ettikten sonra o alacaklıya kendi malından o miktar para verse
müteberri sayılır, medyun verdiği parayı o kimseye tazmin ettirebilirim
129 - : Bir kimse, bir şahsa hitaben «Benim şu kadar kuruş borcumu
sen kendi malından öde.» deyip o şahıs da ödeyeceğini va"ad ettikten sonra bundan imtina etse bu borcu ödemeğe mecbur olmaz. Velev ki o kimse
cBen ödeyeceğin parayı sana veririm.» demiş o?sun. Çünkü bu gibi mücerred vâdler, talik suretinde bulunmadıkça hukukan lâzimürriâye olmaz.
130 - : Bir kimsenin emri ancak kendi mülkü hakkında carî olur, başkasının mülkü hakkında carî olamaz.
Binaenaleyh bir kimse, bir şahsa hitaben «Şu malımı a! kır.» veya «Al denize at.» deyip o şahıs da öyie yapsa kendisine bir zaman lâzım gelmez.
Fakat başkasının malı hakkmda böyle bir emir verip memur da o malın âmire değil, başkasına aid ojduğunu büdiği halde onu böy'e kırsa veya
denize atsa memur o malın sahibine karşı zâmin olur. Meğer ki bu hususda ikrah-ı muteber ile mükreh bulunsun, o halde zaman, mücbire lâzım
gelir (Behce! Reddimuhtar)-
131 - : Bir kimse medyununa hitaben «Sendeki alacağımı kime istersen ver.» veya «Denize at» dese bu emir sahih olmaz. Binaenaleyh medyun,
zimmetindeki borç miktarı bir malını başkasına verse veya denize atsa bununla borcundan kurtulamaz. Çünkü medyunun böyle başkasına verdiği
veya denize attığı malı dâyin henüz kabz etmemiştir. Bu cihetle bu mal dâyinin mülkü değildir ki, bunun hakkında emri muteber olsun (Behçe).
132 - : Bir kimse, kendisi veya ehl-ü ıyali için sarf etmek üzere bir şahsa emir etse o şahıs bu hususdaki kadr-i maruf masrafını bu âmirden a'ır.
Velev ki «Masrafını ben veririm.» gibi bir söz söylemiş olmasın.
Kezalik : Bir kimse, «Hanemi yaptır.» diye bir şahsa emretmekle o şahıs o haneyi yaptırsa kadri maruf masrafiyle o kimseye rücu eder. Velev ki bu
rücu şart edilmiş olmasın
Fakat bir kimse, başkasının hanesini emri olmaksızın tamir ve inşa etse müteberri olacağından hane sahibine müracaat edemez.
Bir kimse, başkasının arsasında kendi narrana bir hane ve saire yaptırdığı takdirde ise gâsıb hükmünde olur. Gasb mebhasine müracaat!.
133 - : Bir kimse, bir şahsa hitaben «Filâna şu kadar ödünç para ver.» veya «Bahşiş» veya «Sadaka ver.» veya «Her gün şu kadar kuruş ver. sonra
ben sana vereyim.» diye emretse o şahıs bunu verince bu âmire rücu eder. Mukriz veya vahib bu âmir olmuş olur. Fakat «Ben sonra sana veririm.»
«Sonra benden aî.» veya «Ben o vereceğine kefilim.» gibi bir söz ile rücuu şart etmemiş bulunursa memur vereceği şey ile ona rücu    edemez. Bunu
kendi tarafından yapmış olur, bu hibeden kendisi rücu edebilir. Şu kadar var ki  memur,  eğer zevce  veya  ecir gibi  âmirin  iyaünde  bulunur  veyfa.
şeriki olur da bu gibi hususlarda âmire rücu, örf ve âdet muktezasından bu'unursa âmirine rücu eder. Velev ki şart edilmiş olmasın.
134 -  :  Bir kimsenin infakma memur »lan,  âmirin kendisine  verdiği mal elinde mevcud iken onu imsak edip nafakaya kendi malından sarf etse
bakılır : Eğer akdi kendi malma muzaf kılmamış ve hini sarfında âmirine rücua niyyet etmiş ise müteberri sayılmaz, imsak ettiği mal ile sarf ettiği

mal arasında takas v&ti olur. (Hindiyye, Kadıhan, Mir'âti Mece.Ue). 
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Vekilin  Azil Ve  İn'izaüne  Dair  Meseleler   :
 
135 - :  Bİr müvekkil, vekilini dilediği vakit    vekâletten    azledebilir. Çünkü vekâlet, müvekkilin hakkıdır, onu iptal edebilir. Velev ki vekâ'et-i
devriyye suretiyle olsun.
Meselâ : Bir kimse bir zata hitaben «Seni her ne zaman azledersem sen benim vekilimsin» deyip o da kabul etse aralarında bir vekâ'et-i devriyye
vücuda gelir. Çünkü vekâletin şarta taliki sahihdir. Artık müvekkil onu azil edemez, zira her azil ettikçe vekâlet teceddüd eder.
Fakat Şemsüddin-i Serahsî'nin beyanına göre bu hususda esah olan şudur ki, müvekkil «Ben seni bütün vekâletlerden azlettim» dese bu azil,
muallâk olan tevkile de, muallâkünaleyh olan tevkile de mühsarif olur. Eğer bu azil caiz .görü'mese vekâlet, ukud-i Iâzimeden kılınmış olur, bu ise
hükm-ü şer'îyi tağyire müeddi olur. Vekâletin bir akd-i lâzim telâkki edilmesi ise bâtıldır (Mebsût).
136  - : Tevkile başkasının hakkı tallûk etmiş olursa vekilin azli, hak sahibinin* rizasına tevakkuf, eder.
Meselâ : Bir medyun, malını rehin edip de borcun vâdesi hululünde rehni satmaya birini, meselâ mürtehim akd-i rehin zamanında veya bilâhare
tevkil etmiş bulunsa artık mürtehinin rizası olmadıkça bu vekili azil edemez. Bey'i büvefaye tevkil de böyledir. Yani : Bir malı müşteriye vefaren



saU maya vekil olan, müşterinin rızası olmadıkça azledilemez. Zira bu da rehh\ hükmünde olup buna müşterinin hakkı taâl'ûk etmiştir- Beyi bilvefa
meb-hasine müracaat.                                                              
Kezalik : Bey'e vekil olan, semtni kabza hâkimin emriyle müvekkilini tevkil etse artık onu azil edemez.
Kezalik : Bir medyun, muaccel olan borcunu semeninden almak için bir malını satmaya dâyini tevkil etse bu dâyini azil edemez. Borç müeccel
olduğu takdirde ise azil edebilir (Bahriraik, Hindiyye).
137 - : Müddeinin talebi üzerine müddeaaleyh birini müddeinin huzurunda veya haberdar olmak üzere gıyabında husûmete tevkil etse artık bunu
müddeinin gıyabında azil edemez. Çünkü kendisi de intifa edebileceğinden müddei dâvasını takip edemeyip mütezarrır olabilir.
Fakat müddei, husûmete tevkil ettiği kimseyi müddeaaleyhin rızasına muhtaç olmaksızın azil edebilir. Çünkü müddei, hak sahibi olduğundan
hakkını dilerse bizzat takip eder, dilerse bilKüIliyye terk ve tehir edebi'ir (Bahr. Hindiyye).                       '
138 -: Bir hâdise hakkında husûmete vekil olan, azil edildikten sonra o hâdise hakkında müvekkilinin lehine şe"hade,tte bulunacak olsa İmam Ebû
Yusuf'a göre şehadeti mjitîaka kabul edilmez. Çünkü o; vekâleti kabul etmiş olmakla müvekkili makamına kaim olmuştur. İmamı Âzam ile İmam
Mu-hammed'e göre bakılır : Eğer ohâdiseden dolayı hâkimin meclisinde icrayı vekâlette bulunmuş ise bilâhare bu şehadeti kabul olunmaz. Fakat
vekâlette bulunmamış ise kabul olunur. Zira müvekkilinin    makamına kaim olması, hâkimin huzurunda mahasamuda bulunmuş olmasiyle
tahakkuk eder. (Meb-sut).
139 - : Gaib o'an bir müddeaaleyhin vekili, müvekkilinin kendisini azil - etmiş olduğunu iddia ettiği halde müddei. onu tekzib etse bu vekilin bu azil
iddiası kabul olunmaz.
140 - : Bir vekil, kendisini    müvekkilinin rızası olmasa da huzurunda veya gıyabında vekâletten azil edebilir. Çünkü vekâ'et, gayrı lâzım bir akid-
dir, bir,teberru demektir. Bir kimse buna mecbur tutulamaz. Şu kadar var ki, müvekkilinin gıyabında vekâletten istifa ederse bundan müvekkilini
haberdar etmesi lâzımdır.
Fakat bu vekâlete - yukarıdaki meselelerde yazıldığı üzere - başkasının hakki tallûk etmiş olursa vekil, - o başkasının rizası olmadıkça - nefsini
vekâletten azil edemez,  vekâleti ifaya mecbur olur.
141 - Vekil, nefsini azle müstahik olduğundan müvekkelünbihi ifadan imtina etse veya bu hususda tehavün ve tekâsül gösterse bu yüzden
müvekkiline "terettüb edecek ziyam zâmin olmaz-
Mesc'â : Bir medyun sefere giderken bir kimseye «Bu malımı satarak semeninden filâna olan borcumu ver.» diye emir etmiş olmakla o kimse bu
malı sattığı halde semenini bir müddet dâyine vermese de bu semen elinde tea'ddisi ve taksiri olmaksızın telef olsa bunu zâmin olmaz,
Keza'ik : Bir malı satmaya vekil olan, bir tehavün neticesi olarak o malı satmasa da o mal çürüyüp telef olsa bu vekile zaman lâzım gelmez
(Tenkih).
142 - : Müvekkili tarafından gıyabında kasden azledilmiş olan bir vekil, haberi azi1 kendisine vâsıl oluncaya kadar vekâleti haiz bulunur. Bu vakte
kadar olan tasarrufu, müvekkili hakkında nafizdir. Aksi takdirde vekil mutazarrır olur. Bundan bir mesele müstesnadır. Söyle ki : Bir kimse
husûmete tevkil ettiği bir gaibi haber-i vekâlet, kendisine henüz vâsıl olmadan azil edebilir. Çünkü bu takdirde, vekâlet henüz mün'akid olmuş
olmadığından müvekkilin bu azli, vekâlet hakkındaki icabından rücu demektir. Fakat haber-i vekâlet kendisine vâsıl olmuş olursa azlini haber
almadıkça vekâletten münazil o'maz (Hindiyye, Reddimuhtar).
143 - ; Vekilin mün'azil olması için müvekkilin    azline muttali olması lâzımdır. Bu ittilâ dört suretten biriyle olur. Şoyie ki, ya müvekkil vekiline
azlini şifahen söyler veya bu hususda yazdığı mektup vekiline vâsıl olur veya bu azli vekiline bir resulü vasıtasiyle tebliğ eder, ve'ev ki bu resul,
mümeyyiz bir çocuk olsun, velev ki vekil bunun sözüne inanmasın. Elverir ki müvekkilin resulü olduğunu söy'esin. Ve yahud müvekkilin azlini
vekile bir fuzûli haber verir. Bu muhbir, âdil olursa veya âdil olmadığı halde bunu vekil tasdik ederse vekil mün'azil o?ur. Fuzûli olan muhbir en az 
iki kişi olduğu halde de hükm böyledir (MecmaüTenhür, Reddimuhtar),
144 - : Husûmete veya muayyen bir şeyi satın almaya vekil olan kimse, nefsini vekâletten azil ettikte âz'ini müvekkiline bildirmesi lâzımdır. Azlini
müvekkiline bildirnceye kadar vekâlet uhdesnde kalır. Çünkü aksi takdirde müvekkili mutazarrır olabilir. Meselâ  : Bir müddet içinde o muayyen
şeyi kendi veya başkası namına satın alsa müvekkili için almış olur. Meğer ki .müvekkilinin tâyin ettiği semenden fazlasına almış olsun.'
Fakat bey'e veya gayrı muayyen bir malı iştiraya veya nikâha vekil olan kimse, nefsim azü edince vekâletten mün'azil o-ur- Velev ki azlini
müvekkiline bildirmesin, çünkü bu takdirde müvekkili mutazarrır olmaz Kuret-tüuyünil'ahyar).
145 - : Bir dâyin, medyunun huzurunda kabzı deyne tevkil ettiği kimseyi medyunun haberi olmadıkça bu vekâletten a'zil edemez. Çünkü bu
takdirde medyun onu vekil sanarak borcunu ona tediye etmekle mutazarrır olabilir. Binaenaleyh medyun onun az'ine vâkıf olmadan ona borcunu
verse borcundan beri olur. Fakat vekilin azlini haber aldikdan sonra verse beri olmaz (MecmaüTenhür, Reddimuhtar).
146 - : Bir dâyin, -medyunun gıyabında ondan alacağını kabz için vekil tâyin ettiği kimseyi azil edebilir. Çünkü bu azilden dolayı medyun
mutazarrır olmaz. Meğer ki bu gıyabî tevkile muttali olmuş olsun. O takdirde zahir o'an, medyuna haber verümedikçe vekilin azli sahih olmaz
(Reddimuhtar)-
147 - : Bir insan bir hususa dair vekil tâyin etmiş olduğu zevcesini üç talâk ile boşaaa veya kölesini azad etse vekâletleri yine devam eder. Çünkü
talâk veya itak bu vekâletin bekasına mani değildir (Mebsut).
148  - : Müvekkelünbihin hitama ermesiyle vekâlet nihayet bulur, vekil de azle muhtaç olmaksızın vekâletten bizzarur mün'azil olur. Çünkü vekilin
yapacağı bir şey kalmamış olur. Müvekkelünbih hitama ermesi ise ya müvekkilin veya vekilin ifa etmesiyle vücuda gelir.
Meselâ : Bir kimse, bjr şahsı bey'e veya şîrâya veya icareye veya imza-i deyne veya kabz-ı deyne vekil ettikten sonra bunlan vekjl henüz yapmadan
müvekkil yapsa artık vekilin vekâletine mahal kalmaz. Bilâkis bunlan müvekkil yapmadan vekil yapacak olsa yine vekâleti nihayet bulur
(Feyziyye, Reddimuhtar).
149 - : Müvekkilin veya vekilin mutbekan tecennün etmesiyle vekâlet bâtıl olur. Çünkü bunlarda    tevkile, ifayı vekâlete liyakat kalmamış olur.
Hattâ vekiîı bilâhare ifakat bulsa da vekâleti avdet etmez.
Kezâlik : Vekâlete başkasının hakkı taallûk etmiş olsa da vekilin tecen-nüniyle bâtıl olur. Zira vekilin tasarrufa ehliyeti kalmamıştır. Fakat
müvekkilin tecennün etmesiyle bâtıl olmaz (Reddimuhtar).
150 - :  Vekilin vefatiyle vekâlet zail olur, vârislerine mevrüs olmaz, onun yerine vârislerinden biri müvekkil namına bir tasarrufda bulunamaz. Şu



kadar var ki, vekilin a'mış olduğu bu mal, hiyar-ı ayıb i.e bayiine reddedilmek lâzım gelirse bu hak, vekilin vârisine veya vasisine ait olur, vârisi
veya vasisi bulunmazsa bu hak, bir rivayete göre müvekkile bir rivayete göre de hâkimin nasbedeceği vasiye ait,bulunur. Bu hakk-ı red, vekile
asaleten sabit olduğundan vârisine intikâl eder (Mecmaül'enhür)-
151 - : Müvekkilin vefatiyle vekil mün'azil olur. Ve7ev ki müvekkil, bir çocuğun vasisi olsun, velev ki müvekkilin    vefatına muttali    bulunmasın.
Çünkü vekilin azle muttali olması, azil kasdı da şarttır. Yoksa vefat s*ibi, tecennün gibi bir sebeble  olan azl-i hükmî de şart değildir.     Maamafih
gayrı lâzım olan tevkilin devamı için bu babdaki emrin hükmen kıyamı lâzımdır. Vefat veya tecennün halinde ise bu emrin kıyamı mutasavver de‐
ğildir.  Hattâ müddeinin  taîebi üzerine müddeaaleyh  tarafından husumete . tevkil edilen kimse de müddealeyhin vefatiyle veya tecennüniyle
vekâletten mün'azil olur. Çünkü bu halde müvekkilin husumeti müteazzir ve bu husumet hakkı vârislerine müntakil olur-
Fakat bu tevkile rehin veya vefaen bey'i gibi bir suretle başkasının hakkı taallûk etmiş bulunursa müvekkilin vefatiyle vekil münazil olmaz.
Meselâ : Bir rehni satıp borcu ödemeğe vekil olan, müvekkilinin vefatiyle vekâletten mün'aziî olmaz (Bahrirâik, Hindiyye, MecmaüTenhür.
Tekmile).
152 - : Müvekkilin vefatiyle vekili mün'azil olacağı gibi bu vekiîin ayni hususa dair vekili varsa o da mün'azü olur. Çünkü bu ikinci vekil de mü
vekkiün vekilidir. Bu cihetledir ki, evvelki vekilin vefatiyle   veya azletme-siyîe bu ikinci vekil mün'azil olmaz.
153 - : Vekâletin zevalini müstelzim bazı sebepler daha vardır. Ezcümle müvekke"ünbih isminin tebeddül edeceği veçhile tebeddül etse vekâlet
bâtıl, vekil mün'azU olur. Alınacak arsanın ebniye haline gelmiş olması gibi.
Kezalik : iştiraya vekü olanın elinde müvekkilinin parası telef olsa ve-ki, mün'azil olur.
Kezaİik : Bir kimse, bir alacağını medyundan kabza birisini tevkil ettikten sonra o alacağım başkasının üzerine havaleten kabul etse vekü mün'azil
olur.
Kezalik : Bir kadını nikâha vekü olan, o kadını kendi nefsine izafe ile tezevvüc etse vekâletten mün'azil ve akdi nikâh kendi hakkında mün'akid olur
(Tekmiîe).
Aşağıdaki meseleler bu cümledendir  :
154 - : Müvekkili aleyhine ikrarı müstesna olmak üzere husumete tevkil edilen kimse, hâkimin huzurunda veya haricde ikrarda bulunsa mün'azil
olur.
Kezalik : Müvekkilinin emrine muhalefet eden bir vekil, azli zımnî ile mün'azil olur.
Meselâ : Bir. malı şu kadar gümüş para ile satın akmaya vekil olan, onu altın para ile veya uruzdan bir şey Üe satın alsa vekâletten mün'azil olup o
mal kendisine kalır (Tekmile).
155 - : Bir çocuk hakkında babası veya vasisi tarafından tevkil edilen kimse o çocuğun baliğ olmasiyle vekâletten mün'azil olur.
Kezalik : Ticarete mezun bir çocuğun vekili, o çocuğup hacr edilmesi üzerine vekâletten mün'azil o'ur- Velev ki vekil, bu hacre muttali olmasın.
Çünkü bu in'izâl bir emri hükmîdir, buna ittilâ şart değildir (Tekmile).
156 - : Aralarında bir akdi şirket bulunan kimseler, bu hususda birbirinin vekili olur. Bilâhare veya bunlardan birinin sermayesi daha bir ma!
almadan telef olsa şirket bâtıl olacağı gibi aralarındaki vekâiet-i zımniyye de bâtıl olur. Bu malın telef olduğuna bu şerikler gerek vâkıf   olsunlar ve
gerek olmasınlar. Hattâ bu şeriklerden ikisinin veya birinin bu şirket mallarında tasarruf için tevkif etmiş Olduğu haricden bir vekü de bu şeriklerin
ayrılması üzerine münazil olur. Velev ki bunların bu ayrılmalarına muttali oîmasm (Reddimuhtar ve Tekmilesi).
157 - : Resul, mürsilinin azletmesiyle veya vefatiyle risâletten mün'azU olur. Velevki mürsiîin azline veya vefatına muttali olmasın- Artık bu azil
veya vefat tarihinden sonra mürsüi namına yapacağı tebligat ve tasarrufat muteber olmaz. Mürsilin icabı bununla bertaraf olmuş olur.
(Malikî'Iere göre vekil, müvekkilinin vefatına    muttali olunca mün'azil olur. Fakat vekil, başka beldede bulunduğu takdirde müvekkilinin vefatına
muttali olmadıkça mün'azil olmaz. Bunda ittîfak vardır. Müvekkili üe bir bel dede bulunduğu ve kendisinin vekili olduğunu bildiği takdirde ise
müvekkilinin vefatına muttaÜ olmayınca-mücerred bu vefat ile mün"azü olup olmayacağına dair iki kavil vardır- Râcih olan, muttali olmadıkça
mün'azil olmaması dır (Şerh-i Kebir, Düsûkî).
Şafiî'lere göre de vekâlet, iki tarafdan caiz, gayrı lâzım bir akiddir. Binaenaleyh müvekkil, vekilini huzurunda azledebilir. Gıyabında azle gelince
bunda iki kavil vardır. Bir kavle göre bununla da vekil derhal mün'azi! olur. Çünkü olur. Çünkü azil, rizaya muhtaç o'madığından ilme de muhtaç
olmaz- Şu kadar var ki bu kıyabî azle işhad mendubdur. Zira vekilin tasarrufundan sonra müvekkilin aonü azletmiş olduğuna dair iddiası bİ'â şuhûd
kabul olunmaz. Diğer bir kavle göre ise vekil, bu azlini haber almadıkça müa'azil olmaz (Tuhfetü?muhtaç).
Hanbelî'lere göre de müvekkil, vekilini azledebilir, velevki tevkiî, bir vekâlet-i devriyye suretiyle olsun. Meselâ : Müvekkilin «Seni her azlettikce
vekil tâyin ettim.» demesi bir vekâlet-i devriyyedir- Çünkü bu vekâlet, azl ile beraber deveran edip durur.' Müvekkil «Seni her tevkil ettikçe
az'ettim.» demedikçe vekil vekâletten mün'azil olmaz. Fakat böyle deyince mün'azil olur. Bu tâbir, şarta, yani tevkile muallâk bir feshdir. Fesh-i
mualâk ise şahindir.
Müvekkil iflâs edip müvekkeiünbih de tasarrufattan hacr edilmiş olunca da vekili mün'azil olur (Keşşafülkına).
Zahirîlere göre de kimse, vekilini azil ve yerine başkasını tevkil edebilir. Buna hasmı mani olamaz. Çünkü bir kimse kendi haklarında dilediği gibi
tasarrufda bulunabilir, bunda hasmına bir zarar yoktur. Belki zarar, bir kimseyi kendi haklarındaki tasarrufdan menetmekdedir. Meğer ki bu men'i
icap eden bir delil bulunsun.
Bir vekil, gıyabında yapılan azil haberini almadıkça müvekkilinin emrine binaen yapacağı şeyler müvekkili için lâzım olur. Veievki aradan uzun
bir müddet geçsin. Amma azline muttali olduktan sonra yapacağı şeyler, müvekkili namına nafiz olmaz, belki fesh olunur. Nitekim bu hükm,
hâkimlerin, valilerin; kumandanların aziMeri hususunda da carîdir-
Vekâlet, müvekkilin mevtiyle bâtıl olur. Bundan vekilin haberdar olup olmaması müsavidir. Çünkü müvekki'in vefatiyle emvali vârislerine intikal
eder. Artık bunların tevkil etmedikleri bir kimsenin bunların mallarında hükmü carî olmaz. îmamül müsliminin vefatı böyle değildir. Onun vefatiy e
onun tâyin etmiş olduğu hâkimler, valiler ve saire mün'azil olmazlar. Meğer ki onun ha'efi olan  imamül  müslimin tarafından azledilsinler.  Çünkü
müslümanların iğlerine bakacak bu gibi memurların vücudlarma daima ih tiyaç vardır. Resulü Ekrem, Sallallâhü Taâlâ aleyhi veseMem efendimiz
da nahırete irtihâl buyurduklarında Mekke-i Mükerremede, Yemenide Bahreyn'de ve sairede bulunan valileri vazife'erine devam etmiş, bunların ir
tihâl-i nebeviye vâkıf ohnadan evvelki hükmleri yine nafiz bulunmuştur. Bunda Ashab-ı Kiramından hiç bir zat muhalefette bulunmamıştır. (Elmu-
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[25]

 
Vekâlete,  Risalete Dair  İhtilâflar  ;
 
158 - : Bir kimsenin vekâleti inkâr edilse mücerred bu vekâlet, dâva ve isbat olunamaz. Meğer ki sahih bir dâva zmıminda sübûtuna hükm edilsin.
Meselâ: Bir kimse, bir şahıs aleyhine dâva açıp «Ben filân zatın bu şahısda olan şu kadar alacağım dâva ve kabza vekiliyim.» deyip o şahıs da borcu
ikrar edip bu kimsenin vekâletini inkâr etse bu kimse, vekâletini beyyine ile isbat edebilir. Bu vekâlet sabit olunca hâkim bu kimsenin o zat
tarafından vekil olduğuna ve dâva ve ikrar edilen borç paranın kendisine verilmesine hükm eder (Dürer).
159  - : Vekâlet, mücerred hasmın tasdikiyle sabit olmaz.
Binaenaleyh bir kimse, mahkemede hazır bulunan bir -(şahıs muvacehesinde «Bu, benim hasmım gaib filânın vekilidir.» diye ikrar, o şahıs da bu.
vekâleti itiraf etse mücerred bununla vekâlet sabit olmaz. Böyle bir vekiiin huzuriyle yapılan muhakeme, muteber değildir. MeseTâ O kimse, bu
vekilin huzurunda o gaibden bir hak talebinde bulunarak müddeasını beyyine İle isbat eylese kabul olunamaz (Feyziyye, VakıatüTmüftîn).
160 - : Bir kimsenin bir hususa vekil olduğu inkârına mukarin iddia edilerek beyyine ile isbât edilmek istenüse bakılır : Eğer müddeinin vekili
olduğu id<iia edilirse bu, beyyine ile isbat edilemez. Çünkü bir kimse dâva etmeğe icar olunamaz. Amma müddeaaleyhin vekili olduğu iddia
edilir, şahid-ler de «Müddeaaleyh bu kimseyi filân şahıs ile husumette bulunmaya tevkil etti, bu da kabulde bulundu.» deseler vekâlet sabit ve bu
kimse ifayı vekâlete mecbur olur, (Ankaravî).
161 - : Bir kimse, bir medyuna müracaatla dâyin tarafından deyni kabza vekil olduğunu iddia, medyun da onu tasdik etse deyni bu kimseye teslim
lâzım gelir. Artık dâyin hazır oluncaya kadar bunu vekilden istirdad edemez. Velevki onun vekil olmadığı ikrariyle sabit olsun.
Bilâhare dâyin zuhur edip de o kimsenin vekâletini tasdik ederse veya tekzibine rağmen o kimse bu vekâleti beyyine ile isbât eylerse deyin
ödenmiş olur. Fakat bu vekâlet tasdik veya beyyine ile sabit olmazsa dâyin, onu tevkil etmediğine yemin edince medyunun borcunu dâyine tekrar
vermesine emrolunur. Medyun da vermiş olduğunu eğer mevcud ise aynen, vekilli elinde müstehlek ise bedelen istirdad eder. Çünkü bunu vekile
vermesinden gayesi, beraeti zimmeti idi, bu gaye hâsıl olmamıştır- Amma deyni namın* verdiği şey, vekilin elinde telef olmuş, ise medyun bunu
vekile tazmin et-tirememiş. Zira bunun vekâletini evvelce tasdik etmiş olmakla bunun bu deyni kabzda muhîk olduğunu itiraf etmiştir.
Şu kadar var ki, bu vekil bu deyni kabz ederken medyuna «Eğer dâyin gelir de benim vekâletimi inkâr ederek alacağım senden tekrar abrsa onun
senden alacağı meblâğa zâminim.» demiş bulunursa bu takdirde medyun, dâyinin kendisinden alacağı meblâğı bu vekilden alabilir.
Kezalik: Medyun, bu vekâleti tasdik etmekle beraber borcunu bu vekile vermiş olsa veya vekil, bu parayı isterken «Seni bu borçdan ibra
etmekli-ğim şartiyle bu borcu kabzettim.» demiş bulunsa yine bunu vekilden istirdad edebilir (Hindiyye, Haniye, Tekmile).
162 - :  Vekil, müvekkilinin emrine binaen kendi malından müvekkilinin borcunu ödediğini iddia, müvekkil de tasdik ederek ödenen borcun
bedelini vekile tediye ettikten sonra dâyin, bu alacağım vekilden aldığını inkâr, ve beyyine ile sabit olmamakla yemin de etse müvekkilden bu
alacağını isteyip alabilir. Bu halde müvekkil de verdiği bedel ile vekile rücu eder. Onu evvelce tasdik etmiş olması, bu rücua mani değildir.  Çünkü
bu takdirde müvekkilin zimmetindeki borcu vekilin kendi maliyle ödeyerek buna müs-tahik olmuş olduğu sabit olmamıştır (Tekmile).
163  - : Müvekkil, bir şahsa olan borcunu ödemek için vekile bir miktar para verip de badehu vekilin bu parayı verdiği dâyinin ikrariyle veya
inkârına mukarin beyyine ile veya yeminden nükuliyle sabit olsa müvekkil borcundan, vekil de aldığı tazminden kurtulmuş olur. Veküe ayrıca
yemin lâzım gelmez.
Fakat vekil bu parayı dâyine vestiığini iddia, müvekkil de kendisini tas--dik ettiği halde dâyin, bu parayı aldığım inkâr ve beyyine bulunmadığı
cihetle bunu almadığına dair yemin de etse söz dâyinin olur, alacağını müvekkilden alır. Fakat müvekkil,-vekiline rücu edemez. Zira onu tasdik
etmiştir.
Şâyed bu hususda vekili hem dâyin, hem de medyun olan müvekkil, tekzib ederse bu parayı yine müvekkilin dâyine vermesi lâzım gelir, vekil ise
yeminiyle tasdik olunur, bu parayı tazmin etmesi lâzım gelmez. Çünkü o; emindir, bu para kendisine emaneten verilmiştir. Emaneti ehline iysâl
ettiğini iddia eden her'emin ise yeminle .tasdik olunur. Fakat yeminden nükûl ederse bu varayı müvekkiline zâminolur (Hindiyye, Bahrirâik).
164 - : Bir kimse, medyununun zimmetindeki alacağı paradan bir şahsa olan borcunu tediye etmek üzere medyununa emir, o da kabul etse o kimse
müvekkil, bu medyun da vekil mesabesinde bulunur. Bu halde bu vekil, o borcu tediye ettiğini iddiada bulunsa, dâyin ise bu tediyeyi inkâr etse bu
vekilin bu tediye iddiasında tasdiki icap etmez, bunu beyyine ile isbâta mecburdur. Çünkü tediye edeceği para ve sair bir mal, elinde emanet değil
zimmetinde mevcud, bu cihetle mazmun bir şeydir- Binaenaleyh tediye iddiasını isbât edemezse bunu tazmine mecbur olur. Meğer ki müvekkil,
vekilin bu iddiasını tasdik etsin. O ha'de vekil borcundan beri olur. Fakat bu tasdik ile dâyinin o parayı kabz etmiş olduğu sabit olmaz. Belki
yeminiyle söz, dâyinin olur, yemin edince alacağını müvekkilden alır.
Maamafih Vekil müvekkilinin tekzibine karşı bu tediye iddiasını beyyine ile isbât edemeyince müvekkilin yemin etmesini taleb edebilir. Müvekkil,
o parayı vekilin dâyine verdiğini bilmediğine tahlif olunur, yemin ederse vekilden alacağını alır, nükûl ederse vekilden tediye ettiğini iddia ettiği
miktar borç sâkit olur (Hindiyye).
165 - : Bir deyni, meselâ: Bir borç parayı veya mebiin veya mecurun bedelini veya magsup veya müstehlek bir şeyin bedelini kabza vekil olan, bu
deyni kabz ederek müvekkiline teslim ettiğini veya bunun kendi elinde telef olduğunu iddia ettikde bakılır: Eğer müvekkili bu iddia zamanında ber-
hayat ise vekilin bu iddiası kabul olunur, kendisine zaman lâzım gelmez, medyun da borcundan kurtulmuş olur. Fakat müvekkili vefat etmiş ise
kendisine bu İddiasına binaen zaman lâzım gelmez. Çünkü kendisi emin ittihaz edilmiştir. Müvekkilinin vefatiyle    vekâleti zail olmuş ise de haiz
olduğu emanet vasfı zail olmamıştır. Fakat bu iddiası müvekkilinin a'acağına tesir etmez, bununla müvekkilinin alacağı medyundan sâkit olmaz.
Zira bu ikinci takdirde müvekkilinin vefatiyle vekâlet zail olmuş, veki'in iddia ettiği şeyi artık yapmağa salâhiyeti kalmamıştır.    Meğer ki vekilin
bu deyni müvekkilinin hayatında kabz etmiş    olduğu beyyine    ile    veya varislerinin tasdik?eri ile sabit olsun (Dürerülhükkâm).
166 - : Me'dyun, kabz-ı deyne vekil olan kimsenin muvaccehesinde bor-ucnu dâyine vermiş veya borcundan kendisini dâyinin ibra etmiş olduğunu
iddia etse bakılır: Eğer medyun bu iddiasına iki şahid ikame ederse bununla ifa veya ibraya hemen hükmedilmez. Çünkü müvekkil, gaibdir. Şu
kadar var ki vekil de borcu kabz edemez. Bu husus müvekkilin hazır bulunmasına kadar tehir edilir. Amma medyunun bu iddiasına beyyinesi
bulunmazsa borcunu vekile vermeğe mecbur o\vx. Zira vekâlet ile borç sabittir- Tediye ve ibra iddiası ise mücerred bir dâvadır. Bu halde vekile de



bu borcun verildiğini veya ibra edildiğini bilmediğine yemin verdirüemez. Çünkü vekil, nâibdir. Naibe ise yemin teveccüh etmez. Ancak medyun
bu borcu vekile verdikten sonra dâyine müracaat ederek onun bu borcu istifa etmemiş veya ibra eyîıememiş olduğuna dair kendisine yemin verdirir.
Dâyin yemin edince hükm hali üzere kalır, nükû1 ederse hükm bozulur, makbuz istirdad olunur. Şâyed makbuz vekilin elinde telef olmuş ise
medyun, vekilden bir şey iste-. yemez, müvekkile müracaat eder. Çünkü vekilin eli, müvekkilin eli gibidir (Mecmaül'enhür, Dürrümuhtar).
167 - : Müvekkil ile vekil bir aynin büvekâle kime verileceği hakkında ihtilâf ederek müvekkil «Bu malı Zeyd'e vermek üzere emretmiştim-» deyip
vekil de «Amre vermek üzere emretmiştin, ona' verdim.» dese söz,  vekili-lindir (Bahrirâik).
168 - : Bir malı, meseîâ: Bir elmas yüzüğü satın almaya vekil, aldığı malı müvekkili için aldığını beyan, müvekkil de onu vekilin kendisi için almış
olduğunu iddia etse bakılır: Eğer müvekkil o malın semenini vekile vermiş ise söz maâlyemin vekilindir. O mal gerek muayyen olsun ve gerek
olmasın ve o mal gerek vekilin eîinde telef olmuş veya tagayyüb etmiş olsun ve gerek olmasın. Çünkü semen, vekilin elinde emanettir, sonra da
vekil uhdei emanetten memur* olduğu veçhile çıktığını iddia etmektedir. Binaenaleyh bu hususda tasdik olunur.
Fakat müvekkil, semeni vekile vermemişle alınan mal da telef olmuş veya tagayyüb etmiş ise söz müvekkilindir. Zira müvekkil, vekilin kendi
üzerine hakk-ı rücuunu münkirdir. Alman mal vekilde mevcud bulunduğu takdirde ise söz, imameyne göre vekilindir (Mecmaül'enhür, Tekmile).
169 - : Veki\ bir malı kendi veya müvekkili parasiyle aldığını tasrih etmeksizin satın aldıkdan sonra bu mah kendisi için niyet ederek aldığını iddia,
müvekkil de «Benim için niyet eylemiş idin» diye dâva etse verilen para hakem kılınır. Şöyle ki: Bu para müvekkilin parası ise setin alınan şey
müvekkilin o!ur. Bilâkis vekilin parası ise o şey vekilin olur. Mebiin parası henüz verilmemiş ise vekilin beyanına müracaat olunur
(Minhatürhâiik). .Satın alınırken hiç bir taraf namına niyet edilmediğinde müvekkil ile vekil müttefik bu'unursa alınan §ey, İmam Muhammed'e
göre vekilin olur. Çünkü herkesin kendi nefsi için amel etmesi asıldır. Müreccah görülen de budur, imam Ebû Yusuf'a göre yine verilen para hakem
kılınır (Bahrirâik, Hindiyye).
170 -  : Vekil, aldığı şeyi müvekkili için aldığını iddia, müvekkil de onu kendi nefsi için aldığını dermeyan etse söz müvekkilin olur. Çünkü vekilin
kendisine semen ile rücuunu münkirdir- Fakat müvekkil, alınacak şeye ait parayı vekil vermiş ise söz vekilindir. Zira vekil, emindir. Uhde-i
emanetten çıkmasını istemektedir. Alınan şey telef olmuş ise söz, imameyne göre yine vekilindir. Velevki parası vekile verilmiş olmasın (Bahr,
Ankaravî).
171 - :  iştiraya vekil olan, bir malı alıp getirdikten    sonra müvekkili ile ihtüaf edip müvekkil, «Bu benim mailindir, fi'ân benden gasbetmişti. diye
iddia, vekil de «Bit t ilânın malıdır; bunu senin için aldım.» diye beyan edince bakılır; Eğer müvekkil, semeni vekile vermiş ise söz vekilindir,
vermemiş ise söz müvekkilindir, vekil müddeasım isbât etmedikçe semen ile müvekkile rücu edemez. İkisi de beyyine ikame etse vekilin beyyinesi
evlâdır (Hindiyye).
172 - :  Bir mah satın almaya veki\ o malı kadîm ayıbından dolayı bayie red etmek istedikde bakılır: Eğer bayi bu ayıba müvekkilin razı olduğunu
iddia, vekil de bunu inkâr etse bayiden beyyine istenir. Beyyine ika me edemezse mebi kendisine red edilir, vekile yemin tevcih edilemez. Bi lâhare
bayi, müvekkil hazır olunca onun muvacehesinde rizasım isbât edemezse ona yemin tevcih edebilir, nükû! ederse bayi ile muhasamaya hakkı
kalmaz, fakat alınan mal vekilin mülkünde kalır. Meğer ki müvekkil bunu kabul etsin veya vekil, müvekkilin rizasmı isbât eylesin, o halde o mal
müvekkilin olur (Hindiyye Haniye).                                   i
173 - : Müvekkil ile vekil, satın alınan şeyin semeninde ihtilâf ettikde bakılır: Eğer semen vekile verilmiş ve alınan şeyin kıymeti vekilin iddiasına
muvafık bulunmuş İse söz vekilindir. Çünkü vekiî, emindir, fazla miktarın tazminini münkirdir. Fakat müvekkilin iddiasına muvafık ise söz
müvekkilindir, vekil onun emrine muhalefet etmiş olur.
Meselâ: Yüz liraya bir yüzük almaya vekil o?an, bu yüz lirayı müvekkilinden aldıktan sonra bir yüzük satın alsa da bunu yüz liraya aldığını iddia,
müvekkil de elli liraya aldın diye dâva etse yüzük değeri esas ittihaz edilir.
Amma, vekil, semeni müvekkilden almamış, alınan şeyin kıymeti de müvekkilin dâvasına muvafık bulunmuş olursa söz müvekkilin oîur. Alınan
şeyin kıymeti vekilin iddiasına muvafık olduğu takdirde ise aralarında teha-lüf cereyan eder, ikisi de yemin ederse beyinlerindeki akd-i hükmî, fesh
ve alınan şey veki'e terk olunur. Çünkü müvekkil ile vekil, bayi ile müşteri menziline tenzil olunarak bunlar, bu veçhile semenin miktarında ihtilâf
edince aralarında tehalüf ceryan eder (Bahrirâik.)
174 - : Bey'e vekil olan, sattığı malların bedellerini Örf ve âdet üzere emini yediyle müvekkiline göndermiş olduğunu iddia, müvekkil de bunların,
bazılarını aldığım inkâr etse söz meâl'yemin vekilin olur- Velevki böyle peyderpey gönderdiği meblâğın tafsilâtını - aradan uzun bir müddet
geçmiş olduğundan - bilmesin (Tekmile).
Kezalik: Bey'e vekil olan, mebiin semenini müvekkilin müşteriden kabz ettiğim veya müşteriye olan bir borcuyle takasda bulunduğunu iddia,
müvekkil ise inkâr etse söz meâl'yemin vekilindir. Bu kabz veya takas vukuuna yemin edince müvekkiline bir şey zâmin olmaz. Nitekim bu semeni
müsteriden alıp müvekkile bizzat teslim ettiğini iddiada bulunduğu takdirde de söz vekilindir, bunu zâmin olmaz. Fakat yeminden nükûl ederse bu
semeni müvekkiline zâmin olur  (Haniyye, Ankaravî).
175 - : Bey'e vekil olan, mebii müşteriye henüz teslim etmeden «Ben o mah filân kimseye sattım, semenini ben kabz ederek müvekkilime verdim.»
veya «Semeni elimde telef oldu.» veya «Semeni bizzat müvekkilim müşteriden aldı.» deyip müvekkil de daha satış vaki olmadığını ve semeni kabz
etmediğini söyleyerek vekiü tekzib etse bakrhr: Eğer müvekkil'o malı vekile teslim etmiş ise söz vekilindir. Müşteri o malın semeninden beri olur-
Vekil de bu iddiası üzerine yemin edince zamandan kurtulur. Fakat veki! yeminden nükûl ederse semeni zâmin o'ur.
O satılacak malı müvekkil vekile teslim etmemiş ise vekil, o mah sattığına dair iddiasında yine tasdik olunur. Çünkü haber verdiği şeyi filhâî
inşaya kadirdir, tekzibe mahal yoktur. Fakat semeni müvekkilin kabz etmiş olması hakkındaki iddiasında tasdik olunmaz. Bu halde müşteri dilerse
se meni yeniden müvekkile vererek mebii kabz eder, dilerse bey'i fesh ey'er. Vekil «Senini kabz edip müvekkilime verdim.» veya «.Ben kabz
ettikten sonra elimde telef oldu.» demiş olunca bu semeni müşteriye vermesi lâzım gelir-
Müvekkü, bey'in vukuu ve semenin kabzı hususunda vekili tasdik edip ancak semenin kendisine verildiği veya telef o'duğu hususunda vekili tekzib
etse söz yeminile vekilin olur. Bu halde vekilin tekrar semen talebine hakkı o1amaz, mebii müşteriye teslime mecbur bulunur (Ankaravil.
176 - : Vekil, satmak üzere müvekkilinden aldığı eşyanın bir kısmını satıp bir kısmım satamamakla kendisine iade ve teslim etmek istediğinde
müvekkil, «Bu eşya benim değildir, senindir.» diye ihtilâfta bulunsalar söz vekilindir (Abdürrahim fetavası).
177 - :   Müvekkil,  vekilin bâdelazil mubayaada  bulunduğunu,   müşteri de mubayaanın kablelazil vuku bulduğunu iddia etse müvekkilin beyyinesi



tercih o'unur. ikisi de târih beyan etmemiş, ikisi de ayni tarihi beyan et miş veya bunlardan biri tarih beyan edip diğeri beyan etmemiş olduğu
takdirde de hükm böyledir.
178  - : Müşteri, sabık bir tarih beyaniylc mubayaanın vekil tarafından kablelaziî vukuunu, müvekkil de lâhik bir tarih beyaniyle bâdelazil vukuunu'
iddia etse müşterinin beyyinesi tercih olunur.
179  - : Müvekkile, akdi nikâhı vekilin bâdelazil yaptığını, zevç de nikâhın kablelaziî yapıldığını    iddia etse-müvekkilinin    beyyinesi râcih   olur.
ikisi de tarih beyan etmemiş^ ikisi de ayni tarihi beyan etmiş veya biri tarih beyan etmiş olduğu halde diğeri beyan etmemiş olduğu   suretlerin
hepsinde de hükm böyledir.
180 - : Zevç, vekilin tatlik azlinden sonra* olduğunu, zevce de azlinden evveî olduğunu iddia etse zevcenin beyyinesi râcih olur. İkisi de tarih beyan
etmese veya ikiside aynı tarihi beyan etse veya birisi tarih beyan ettiği halde diğeri, beyan etmez bu suretlerin hepsinde hükrn böyledir.
181 - :  Vekil, kendisini filân kimsenin şu hususa vekil tâyin edip bununla hâkimin de hükm etmiş olduğunu tarih beyan ederek iddia, o kimsenin
meselâ kardeşi de bu kimsenin o tarihden mukaddem vefat etmtş olduğunu dermeyan etse vekilin beyyinesi râcih oîur (Ankaravî, Aliyyül'imâdî,
Etta-rikatül'vazıha.)
182 - : Memur, haneyi tamir ettirdikden sonra sarfiyatın miktarında âmir ile ihtilâfda bulunsalar bina ehli hibreye, erbabı vukufa keşfettirilir, bunlar
hangisinin iddiasında ittifak ederlerse söz onundur. îhtilâf ettikleri takdirde söz, meâl'yemin ziyadeyi İnkâr edenindir. Beyyine ise ziyadeyi iddia
edenindir.
183 - : Âmir, nafakaya sarf edilen miktarı tamamen veya kısmen inkâr ettiği halde memur, âmirin emri veçhile sarf ettiğini iddia etse bu iddiasını
isbata mecbur olur. Isbat edemediği takdirde söz «Memurun o veçhile sarf ettiğini bilmediğine» dair yeminiyle âmirindir. Fakat âmir,    sarf
edilecek parayı evvelce memura verip de bedahû kendisi bunun tamamen sarf edilmediğini, memur da sarf edildiğini iddia etse söz, yeminiyle
memurun olur (Surretülfetava).
184 - : Bir muamelede bulunan, meselâ bir malı satan kimsenin o hu-susdaki vekil mi, resû! mü, olduğunda ihtilâf olunsa söz risâleti iddia
edenindir. Binaenaleyh, vekâleti iddia edenin bu iddiasını isbat etmesi lâzım gelir. Lâkin resul akdi nefsine muzaf kılmış olursa    «Ben resul idim,
vekil değil idim.» diye iddiası makbul olmaz. Meselâ:  Bu suretle bir mal satın almış olsa bedelini vermek kendisine lâzım gelir (Haniyye, Tenkih).
185 - : Bir kimsenin idaresinde bulunan bir şahıs, meselâ: Hizmetkârı bir tacirden bir mal satın aldıkdan sonra tacir «Bu malı sen kendine aldın
semenini ver.» diye o şahısdan dâva, o şahıs da «Ben o malı filân kimse namına filân kimse namma aldım, yani: Akdi onun namına muzaf kıldım,
semenini ondan alacaksın.» diye ihtilâfda bulunsalar söz akdi kendi nefsine izafe kılmadığına dair yeminiyle o şahsındır. Çünkü o, akdin nefsine
izafetini ve semenin kendisine lüzumunu münkirdir. Fakat ikisi de beyyine ikame edecek olsa tacrin beyyinesi tercih olunur (Tenkih, Tekmile).
186 - : Mukriz, vâd ettiği borç parayı bir şahıs eliyle gönderip de kab-lelvüsûl elinde telef olsa bakılır: Eğer o şahıs,, mukrizin resulü ise bu zarar
mukrîze ait oîur. Ve eğer müstakrizin resulü olup müstakriz onun kabzını mukir ise bu barar müstakriz üzerine lâzım gelir. Fakat nüstakrii,

resülünün kabzını münkir ise söz, müstakrizindir. Resul «Ben o parayı  kabz ettim.» dese bile müstakrize zaman lâzım gelmez (Ankaravî). 
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Vekaletin Hikmeti Teşriiyyesi  :
 
187 - : Vekâletin meşruiyeti, kitabullâh L'e, sünneti nebeviyye ile, bütün ümmetin icmaiyle sabittir. Ashab-ı kehfin kendilerine taam satın almak
için para vererek içlerinden birini şehre göadermiş olduklarınımll ffâyet kerimesi natıktır. Bu ise bir tevkilden başka bir şey değiMir.
Resûli Ekrem, salîallâhü talâlfi aleyhi vesel'em efendimiz de bazı hu suslara ashab-ı kiramından münasip gördükerini tevkil buyururdu. Ezcümle
Hakim Ibni Hizamı kurban almaya tevkil buyurmuştu. Muhacereten Habe-şede bulunan Ümmülmüminin Ummü Habibe Hazretlerini zat-ı
risâletpena-hilerine tezvic için de Habeş hükümdarı Necaşîyi veya Amr Ibni Ümmiye-tiz Zamrî'yi vekil tâyin buyurmuştu.
Nebiyyi Zişan Efendimizin Hayber arazisi üzerinde vekâletini haiz nazırları vardı. Sadakaları tahsil, tevzi için, kısas ve hudud gibi cezaları tatbik
ve bir kısım hukuku istifa için ashab-ı kiramından baz) zatları tevkil buyururdu.
imam Ali Hazretleri, lüzum görülen dâvalar için mahkemede bizzat hazır bulunmazdı. Emvale dair bir dâvaya lüzum görülünce bunu takibe bira
deri Akiyl Hazretlerini tevkil ederdi. Hazreti Akiyl ihtiyar olunca onun yerine Abdullah îbni Cafer Hazretlerini vekil tâyin etmeğe başlamıştı.
Vekâlet usûlü büyük bir ihtiyaca müstenid olduğundan ptedenberi akvam arasında carî olageldiği gibi müslümanlar arasında da carî olmuş, bunun
meşruiyeti hakkında ümmetin icmaı da münakit o7muştur.
Şüphe yok ki her kimse, muhtaç olduğu şeyleri temine, mallarının hepsinde tasarrufa, lüzum gördüğü murafaat ve muhasamatı takibe bizzat kadir
olamaz. Bu hususlarda insanların birbirine yardım etmelerine vakit vakit ihtiyaç görülmektedir.
Hattâ Zahirîlerden îbni Hazm diyor ki: «Müslümanlar için birbirinin hukukunu korumak, mutalebede bulunmak bir vecibedir. Bir müslüman için
tevkil edilmese de bir din kardeşinin birindeki hakkını onun namına taleb etmek vacibdir. Meğer ki hak sahibi bu hakkından vazgeçsin, meselâ:
Borçlusunu ibra etsin, o zaman bunu başkalarının talebe salâhiyeti kalmaz. Bu husus bir teavün esasına müsteniddir, adaleti ikame vazifesinden
ibareettir. İhsan ve ittika hususunda da birbirinize yardım ediniz, adaleti lâyıkiyle temine çalışınız» mealindeki ve gibi evamiri ilahiyye de buna
delildir. Artık tevkil bulunsun bulunmasın, zalimane muameleleri inkâr etmek, sahibi hazır olsun, gaib olsun br hak ı izhara çalışmak vacibdir. Bu
hakkı taleb etmeğe medyunun «Sen ne karışıyorsun, ihtimâl ki sahibi bunu istemeyecektir.» demesi mani olmaz. O medyuna deriz ki: «AHah-ü
Taâlâ bunun taleb edümesini emretmiştir, artık böyle yakinen sabit olan bir vecibeyi iddia edilen iskat edemez.»
işte Zâhrî'ler, ihkak-ı hak hususuna bu kadar lüzum görmektedirler.
Sair islâm hukukçularınca ise her müslüman, âmmeyi alâkadar eden hu-sus'arda davacı bulunabilir, şehadet-i hisbede bulunabilir. Bu, müslümanla-
rın müşterek vazifeleri cümlesindendir. Fakat şahıslara aid, ferdî haklan nasihatla, irşad ve tenvir ile izhara çalışmak, ahlâkî bir vazife ise de bunu
başkalarının fiilen ta'eb ve takib etmesi sahibinin tevkiline mütevakkıftır. Böyle bir tevkil bulunmadıkça bunu takib caiz görülemez, bundan bir
takım mahzurlar teveilüd edebilir.
Ancak şunu da i'âve edelim ki, vekâletten asit gaye, herhangi bir kimseye meşru surette yardım etmektir, herhangi bir hakkın tecellisine hizmette
bulunmaktır- Yoksa gayrı meşru surette yardım etmek, husamatta bulunmak caiz değildir. Meselâ müvekkili haksız yere kazandırmak caiz olmadı‐
ğı gibi müvekkilin hakkını lâyıkiy'e takib etmeyip hasmının haksız olarak kazanmasına sebebiyet vermek de caiz olmaz. Böyle bir hareket;



zulümdür, ruh-ı adaleti müteellim edecek bir vicdansızlıktır, buna hiç bir temiz kalbli İnsan cür'et edemez, her mütedeyyin insan böyle bir hareketin
mânevi cezasından titrer durur. Nitekim bir hâdis-i şerifde buyurulmuştur. Yani: Her kim kendisine ait olmayan bir şeyi, kendisinin hakkı imiş
gibi iddiaya kalkışırsa bizden değildir, o, oturacağı âteşin cehenneme hazırlansın. Ne elîm akıbet!.
Hattâ mümkün olduğu kadar muhasamattan geçinmeUdir onunla bununla lüzumsuz yere uğraşıp durmaktan sakınmalıdır. Bunun neticesinde büyük
mesuliyetler yüz gösterebilir hadisi şerifi, bize bu hakikati telkin etmektedir. Yani:   însan için müttası' halk ile husumetlerde bulunmak günah
olmaya kâfidir. Binaenaleyh lüzumsuz husumetlerden kaçınmalıdır. Husumette bulunmak icab edince de adaletten, insafdan ayrılmamalıdır-
Velhâsıl: îslâm hukukunun tecviz ettiği bir madelet ve nısfet bir emanet ve sadakat dairesinde yapılan vekâlet'erin meşruiyeti, içtimaî hayatı
tanzim, ve teshil, medenî İhtiyaçları tatmin ve izâle edeceğinden her veçhile maslahat ve hikmet muktezası bulunmuştur. Bidayetul'müctehİd -

Elmlzanülkübra. 
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«Hukuku Islâmiyye ve Istılâhafı fıkhiyye unvanlı eserin İşbu yedinci cil-di; muamelâtı hukukiyyeye ait bej kitaptan müteşekkildir. Bu kitaplar bu
eserin yirmi birinci, yirmi İkinci, yirmi üçüncü, yirmi dördüncü ve yirmi beşinci kitaplarını teşkil etmektedir. Şöyîe ki:
(20)  nci kitap, vekâletlere dairdir.
(21)  ncikitap, rehine müteallik olup bir mukaddime İle iki bölümü muhtevidir.
(22)  nci kitap, şirketler hakkında olup,   bir mukaddime ile dört   bölüme münkasimdir.
(23)  üncü kitap, mefkudlara, (akitlere, lukatalara aid olup bir mukaddime ife üç bölüme ayrılmıştır.
(24)  üncü kitap, hacr ve İkraha aid olup bir mukaddime İle İki bölümden müteşekkildir.
(25)  İnci kitap, gasb ile itlaf hükümlerine dair olup bir mukaddime İle iki bölümü muhtevidir.
Bu yedinci cildi teşkil eden kitaplardan yirmi üçüncü kitab müstesna diğer kitaplarda mü nd er iç mes'eieîer meceKei ahkâmı adliyenin bu husustaki
maddelerini ktsmen, aynen veya kısmen mealen cami olduğu gibi daha birçok lâ-zırnlı ahkâm ve izahatı da havi bulunmuştur.
Bu kitaplarda bir ki sun mesailin hikmet-f teşriiyyesine işaret editmtî bir takım hukukî mes'eleler hakkındaki muhterem müçtehitterimizin yüksek
içtihadları, nikatı nazarları en yüksek nazariyyatı hukukıyyeden olmak üzere kaydedilmiştir. Hak Tealâ Hazretlerinden muvaffakiyetler niyaz

eyleriz.
[1]

 
YİRMÎ BİRİNCİ KİTAP

 
REHNE AİT ISTILAHLAR:

 
1 - (Rehin): Lügatte sabit dâim, payidar demektir. Herhangi bir sebep-den dolayı bir şeyi mahbûs, mevkuf kılmak manasınadır.   Istüâhı   fukahada
«Bir malı ondan tamamen veya kısmen istifası mümkün olan bir hakk-ı malî mukabilinde o hak sahibinin veya başkasının elinde birrıza mahpus ve
mevkuf kılmaktır.» Böyle hapis edilen mala «Merhun» denildiği gibi «Rehin» de denilir. Cem'i Ruhun, rihandır.
2 - (Rehin - Rehine): Bir şeyi rehin etmek manasınadır, rnerhun mânasında müstameldir. Cem'i rehayindir. Rehin bırakmaya «îrham> da denir.
3 - (Râhin): Rehin veren hakikaten veya hükmen medyun olup rehin veren kimsedir.
4 - (Mürtehİn): Hak sahibi sıfatiyle rehin alan kimsedir. Bir şey mukabilinde rehin olarak alıkonulan şeye de «Mürtehen» denir.
5 - (îrtihan): Bir hakkın istifasını temin için rehin almaktır,
6 - (RebrH sahih): Sıhhat şartlarını cami olan diğer   tâbirile   aslen ve vasfen sahih olan akd-i rehindir.
7 - (Rehn-i fâsid): Aslen sahih olup vasfen sahih olmayan, yani: haddi zatında mün'akid olup ancak bazı haricî vasıfları itibariyle gayrı rneşrû
bulunan rehindir. Muşai veya meşgulü rehin vermek gibi.
8 - (Kehn-i bâtıl): Aslen sahih olmayan rehindir. Mal olmayan bir şeyi rehin vermek ve binefsi mazmun olmayan birşey mukabilinde rehin almak
gibi.
9 - (Terhin): Bir malı bir hak mukabilinde rehin vermek, mahpus bulundurmaktır.
10 - (Fekk-i rehn): Rehni İzâle etmek, borcu verip merhunu rehniyetten tahlis etmektir. «Fükuk>, «îftikâk» kurtarmak manasınadır. «Fikâk» de
hem rehni veya esiri kurtarmak manasınadır,   hem de tahüse sebep olan §ey demektir.
11 - (Tahliye): Boşaltmak, halâs etmek,   bir şeyi kabz etmek için imkân bahş olmak, yani: Kabza mani olan şeyleri izâle ile kabzı mümkün olacak
bir durumda bulundurmaktır.
12 - (Yedi adil): Adil sayılan kimsenin eli, nezdi, şahsı demektir ki, emanet kendisine tevdi olunur:     Rehin bahsinde adiden maksad, râhin ile
mürte-hinin veya hâkimin emniyet edilip rehnin yanına  tevdi ve teslim ettiği âkü kimsedir. Haddi zatında adaletle muttasıf olsun olmasın.
13 - (Mümatele): Borcu, borcun vâdesini bugün S'arın diye uzatıp durmaktır. Buna «Metal» de denir. Sahibine de «Mümatil» denir.
14 - (Deyni muaccel): Derhâl verilmesi lâzım olan borçtur. Peşin para ile alınan bir malın zimmete teâllûk eden semeni  gibi.
15 - (Denyi Müecce): Bir müddetle tecil edilmiş olan borçtur. Bir sene müddetle istikraz edilen para gibi.
16 - (Deyni hail): Müeccel iken müddeti nihayet bulup hülûl eden borçtur.
17 - (Hakikaten deyn): Borç alınan para bedeli icare gibi.

18 - (Hükmen deyn): Misliyle veya kıymetiyle mezmun olan ayan gibi. Magsub veya bey'i fâsid ile makbuz bir mal bu kabildendir. 
[2]

(BİRİNCİ BÖLÜM)
 

REHNE AİD BAZI MESELELERİ HAVİDİR.
 
ÎÇÎNDEKÎLER: REHNÎN RÜKNÜ. REHNÎN İNİKADININ VE LÜZUMUNUN ŞARTLARI. REHNÎN HÎKMET-I TEŞRÎİYYESI. REHNE
DAHÎL OLUP OLMAYAN ŞEYLER. REHNÎN FESH EDÎLÎP EDİLEMEMESİ. RÂHÎNÎN, MÜRTEHtNÎN VEYA REHNÎN TAADDÜDÜ.

MERHUNUN MASRAFLARI. ARÎYET ALINIP VERÎLEN REHNLER
[3]

 
Rehnin Rüknü :
 
19 - : Rehnin rüknü, icap ve kabul ile kabzdır. Şöyle ki: Rehin, râhin ile müstehinin icap ve kabuliyle mün'akid, mürtehinin veya adlin
kabzetmesiyle tamam olur. Yoksa yalnız icap ile rehin mün'akid olmaz ve icap ile kabulden sonra hakikaten kabz veya kabz makamına kaim olan
tahliye bulunmadıkça rehin lâzım olmaz.
Binaenaleyh râhin, merhunu mürtehine daha teslim etmeden rücu edebilir. Artık bu rücudan sonra mürtehinin rehni kabz etmesi muteber değildir.
20 - : Rehin, mürtehin hakkında bir menfaati mahza olmayıp minvechin muaveze mânasını mutazammm olduğundan onun hıfziyle mükellef olup



telef ve ziyaı takdirinde alacağı tamamen veya kısmen sâkit olacağından rehini bir-riza kabul etmesi veya icapda bulunması lâzımdır.
Râhin dahi esasen rehin vermeğe mecbur olmayıp bidayeten müteberri sayılacağından onun da birriza icap veya kabulü lâzımdır.
Kabzın lüzumuna gelince, rehin vermekte râhinin istifadesi olmadığından rehin, bir nevi teberru mahiyetindedir. Bu cihetle tamamiyeti kabza
muhtaçtır. Ve rehin hükmen alacağı istifa sayılacağından bu cihetle de kabza muhtaçtır. Bir de rehinden asıl maksad, râhinin borcunu bir an evvel
koşmasını temindir. Bu da mürtehinin rehni kabz etmesiyle kabil olabilir.
Binaenaleyh kabz lâzımdır. Hattâ akdi rehin esnasında merhunun yedi râ-hinde kalmasa şart kılinsa akid fâsid olur (Hindiyye).
Bir de terhin edilen bir mülkün mücerred sened ve hüccetini mürtehine teslim etmek, o mülkü teslim makamına kaim olmayacağından bununla mer-
hun kabz edilmiş sayılamaz (Ali Efendi fevatası).'
Maamafih bazı fukahaya göre rehin yalnız icap ve kabul ile mün'akid ve lâzım olur, lüzumu kabza muhtaç bulunmaz.
21 - : Rehnin icap ve kabulü, örf ve âdette terhin için kullanılan tâbirlerdir.                                                                  
Meselâ : Râhin «Bu şeyi sana borcum mukabilinde rehin ettim!» deyip mürtehin de «Kabul ettim.» veya «Razi oldum.» veya «Aldım.» dese rehin,
mün'akid olur.   «Bunu rehin al.», «Bu rehin olsun.» sözleri de icap sayılır.
22 - : Rehnin inikadı için rehin lâfzının veya bunun müştakkatmdan bir lâfsın söylenmesi şart değildir. Rehin hususunda rızaya delâlet eden sair
tâbirler ile de rehin mün'akid olur.
Meselâ: Bir kimse, satın aldığı bir şeyin parası mukabilinde bayie bir mal verip de «Parasını verinceye kadar bunu alıkoy.» deyip bayi de ahkoysa o
mal, imamı Âzam ile imam Muhammed'e göre rehin edilmiş olur. Fakat imam Ebû Yusuf ile Eimmei Selâseye göre bu tâbir ile rehin değil, vedia
akdedilmiş olur. Çünkü bu tâbirin rehine de, iydaa da ihtimâli vardır, îyda ise zamanı icap etmediği cihetle rehinden daha azdır. Bu itibarla iydain
sübûtu iktiza etmiş olur.
23 - : Rehin teati ile, mükâtebe ile ve dilsizin mahud işaretüe de mün'akid olur.
Meselâ : Bir kimse, bir şahısdan şu kadar kuruşa bir saat satm alıp ona bir mal vererek «Saatin semenini sana verinceye kadar bu malı imsak et.»
dese bu mal rehin ediimiş olur. Bu sözü ile akdi rehin mânasını ityan etmiştir. Ukudda itibar ise meâniyedir (Bedayi),
Hattâ müşterinin parasını vermeden satın aldığı şeyi kabs ettikten sonra semeni mukabilinde bayiine rehin bırakması da caizdir. Fakat böyle satın
alınan bir malı müşteri, daha köbz etmeden semeni mukabilinde terhin edemez. Çünkü bu mal, kablelkabz kendi sememyle mazmundur, ayrıca
rehin ile tazmine mahal yoktur. Beyi, merasine müracaat!.
(Malikrîere göre rel-n, bir borcu tevsik için kabz edilen maldır, Maama-fih rehni mücerred icap ve kabul ile mün'akid ve îâzim olur. Rehnin sıhhati
için mürtehinin rehini kabz etmesi şart değildir ve kabz. rehnin mahiyetine dahil değildir. Şu kadar var ki, mürtehin, merhunu kabz etmeyi taleb
eder, râhin de teslime mecbur olur.
îbni Hacibe göre rehin, kabzdan evvel sahih olursa da kabz bulunmadıkça tamam olmaz (Muhtasar-i Ebizziya, Düsûkî).
(Şafiî'lere göre de rehin, bir malın aynini bir deyin mukabilinde vesika kılmaktır ki, o deynin Ödenmesi müteazzir olunca bu maldan istifasa
cihetine gidilsin. Rehin, icap ve kabul ile sahih ve kabz ile lâzım olur.
Rehinin lügatte sübût ve hapis mânasına olduğuna şu hadisi şerif de delâlet eder: ( üj^^ oa.^^Uı^' > yani: Ölmüş bir müminin ruhu borcu
mukabilinde mahbusdur, makamı kerimden mehcurdur.
Râhin hakkında rehinin iüzûmu râhinin ikbazına = rehni kabz ettirmesine, kabza izin vermesine veya mürtehinin kabzına mütevakkıftır. Bu kabza
mü-
saade ve bilfiil kabz ise akdi salâhiyeti olan kimseler tarafından vuku bulmak icap eder. Aksi takdirde kabz ve ikbaz muteber olmaz. Meselâ:
Çocukların, mecnunların mehcurlann kabz ve ikbazları sahih değildir.
Rehinde iki tarafdan niyabet = Vekâlet ceryan eder, yani Râhin de mürtehin de kendi yerine başkasını tevkil edebilir. Ancak mürtehinin- râhini
kabza naib tâyin etmesi caiz değildir. Çünkü kabız ile makbuzun ittihadı mümteni-dir (Tuhfetüîmuhtaç).
(Hanbelî'lere göre de rehin, deyni ayin ile tevsikadır ki, deyni başka suretle tediye müteazzir olunca o deynin tamamını veya bir kısmını bu ayinden
veya bunun semeninden ahz etmek mümkün olur.
Rehin, icap ve kabul ile mün'akid, kabz ve lâzım olur. Şöyie ki: Rehnin râhin hakkında lüzumu, mürtehinin veya vekilinin veya râhin ile mürtehinin
bilittifak tâyin edecekleri kimsenin rehini kabz etmesine muhtaçtır. Râhinin izni olmadıkça kabz muteber olmaz ve râhinin izininden sonra da kabz
bulunmadıkça rehinde tasartfufatı nafizdir.
Merhun, akd-i rehinden evvel mürtehinin elinde gasben veya ariyet veya vedia olarak veya bir akd-i fâsid ile bulunmuş olsa mücerred bu akd ile
rehin, lâzım olur, ayrıca kabza muhtaç olmaz.
Rehin, muatat tarikile de mün'akid olur.
Rehin, hak zamanında, yani: Borcun zimmete taallûku ânında ve hak zamanından sonra akdedüebüir. Fakat hakdan evvel akdedilemez. Çünkü
rehin, hakka tâbidir, ona takaddüm edemez (Keşşafülkına).
(Zâhirî'lere göre de rehin, kabz ile tamam olur. Nefsi akidde ~ Rehin akdi esnasında mürtehin tarafından merhun kabz edilmedikçe rehin caiz
olmaz. Çünkü Kuranı Kerimde buyurulmuştur.
Rehni, bir sikanın - Adlin yanına bırakmayı şart koşmak caiz değildir. Başkasının kabzı kabz sayılmaz, Katade, Hakem Ebû Süleyman ve îbni Ebi
Leylâ'nın kavilleri de böyledir. Dâyinden başkasının rehini kabz etmesini ig-tirat, kitabulîahta bulunmayan bir şart olmakla bâtıldır.
Müdayene akdi esnasında alınan rehin, muteberdir. Müdayenenin tamamen akdinden sonra verilen rehin muteber değildir, Râhin bunu dilediği
zaman mürtehid istirdad edebilir (ElmuhaUa).
Zâbirî'lerin hukuk dairesini bu kadar tezyik ederek edillei şeriyenin pek geniş şümulüne infazı nazar edememeleri, bir kimsenin bir hakkı dilediği
zaman teberruan tevsik etmesinin cevazım ve bir kimsenin saîâhiyettar olduğu bir akdi usûlü dâiresinde başkasına vekâleten havale edebilmesinin
meşruiyetini düşünememeleri istiğraba şayandır.
Davud-u Zâhirİ'ye göre rehin, yalnız sefer haline mahsusdur. Seferde borcu yazacak kâtip bulunmazsa rehin verilebilir. Bu rehin yalnız bey'ide,
selemde karzda muayyen bir müddete kadar istitrat edilebilir. Fakat sair muamelâtta rehin verilmesini şart koşmak caiz değildir. Çünkü
kitabullahda mezkûr olmayan bir şart bâtıldır.



Mücahidde rehinin yalnız sefer   halinde   caiz   olacağına   kaildir.   Çünkü âyeti kerimesi rehinin cevazını sefer haline hasretmiştir. Bir müddete
kadar olan deyin ise ya bey'i veya selem veya karz suretiyle olur, bunu tecavüz edemez.
Hali hazarda rehin verilmesi ise bir müddetle mukayyed ve akd zamanında meşrut olmamak üzere caiz olabilir ki bu, râhin tarafından bir teberru
sayılır. Nehi edilmeyen bir şey ile tetavvü ise güzeldir. Resûli Ekrem, saliallâhü taâlâ aleyhi vesellemin yirmi sa' arpa mukabilinde zirhini rehin
bırakmış olması da bu kabildendir (Elmuhallâ).
Fakat sair müctehidlere göre rehin yalnız sefer haline münhasır değildir. Ayeti kerimede seferin zikr edilmesi galibi ahvale nazarandır. Yoksa rehin
hususunda sefer ile hazerin farkı yoktur.
'Filvaki sefer halinde borcu tevsika daha ziyade ihtiyaç görülebilir: Misafir, mefkud gibidir, o halde dâyin, vesikaya muhtaç olur. Hazır ise böyle
değildir. Onan hakkında kalb galib ahvalde mutmain bulunur. Fakat bu nokta-i nazar rehnîn hali hazarda iştiratına bir mani teşkil etmez (Bedayi,

Elmizanül'-kübra).    
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Rehnin İnikadının Ve Lüzumunun Şartları :
 
24 - : Rehinin sahihen inikadında râhinin ve mürtehinin âkil ve mümeyyiz olması lüzumu için de kabz bulunması şarttır. Âkidîerin baliğ ve hür
olmaları şart değildir.
Binaenaleyh gayrı mümeyyiz çocukların, mecnunların rehin ve irtihanları bâtıldır. Mümeyyiz olan bir çocuğun rehin verip alması ise şahindir. Şu
kadar var ki ticarete mezun olmayan mümeyyiz çocuğun rehin ve irtiham velisinin icazetine mevkuf bulunur.
Ticarete mezun bir kölenin de rehin ve irtiham caizdir. Çünkü bunlar ticaretin tâbilerindendır (Bedayi).
25 - : Merhunun satılmaya salih bir şey olması şarttır. Binaenaleyh, merhunun akd vaktinde mevcud, mutekavvim makdûrütteslûn, bir mal olması
lâzımdır. Fehin zamanında henüz mevcud olmayan veya vücud ile adem arasında mütereddit bulunan veya meçhul veya lâşe gibi gay-n mutekavvim
olan veya hür insan veya saydıharam gibi alınıp satılması caiz bulunmayan bir şeyi terhin sahih değildir.
Mekilât, mevzunat ve meskukât, cinsleri ve hilaf-ı   cinsleri   mukabilinde terhin edilebilir. Bunlar kendi cinsleri mukabilinde terhin edildikten
sonra telef olsalar rehin oldukarı borç mukabilinde telef olmuş olurlar. Bunların cev detine, ademi cevdetine itibar olunmaz (Hindiyye).
26 - : Merhunun mukabili olan hakkın deyn ise bir deyni sahih ve ayn ise binefsihi mazmun olması şarttır.
Binaenaleyh istikraz edilen bir meblağ için, magsub bir mal için, makbuz olan bir mebiin semeni için, bir icarenin bedeli için rehin almak caizdir.
Fakat emanet olan bir mal için, mudarebe ve şirket mallan için rehin caiz değildirler. Çünkü bunlar mazmun değildirler.
Kazalik : Hakk-ı şüf'a, hakk-ı kısas gibi asla. mahal olmayan bir şey için rehin almak sahih değildir. Şayed alınırsa rehin olmayıp   emanet
bulunmuş olur. Mürtehinin elinde teaddisi olmaksızın telef olsa asla zaman lâzım gelmez, Kezalik : Bir mebi, kabz edilmedikçe semeni mukabilinde
rehin almak caiz olmaz.
Çünkü mebi, kabîelkabz binefsihi değil, kendi semeniyle mazmundur, bâ-yün elinde telef olsa müşteriden semeni almaya hakkı kalmaz. Artık böyle
bir . şey ile mazmun olanın diğer mütehalif bir şey ile de rnazmûn olması caiz ola-. maz. Fakat mebi kabz olunduktna sonra semeni mukabilinde
bayie bir mal rehin verilebilir. Hattâ mebiin kendisi de bu semene mukabil terhin edilebilir. Kezalik : Mekfûlünanhın kendi emriyle müneccezen
kefil olan kimseye mal kabilinden olan mekfûlünbih mukabilinde rehin vermesi caizdir. Velevki kefil, mekfûlünbihi mekfûîünlehe vermiş olmasın.
Fakat kefalet, binnefsden dolayı kefile rehin vermek caiz değildir. Çünkü bu halde mekfûlünbihin rehnden istifası kabil değildir. Mal hakkındaki
kefaleti muallâkada da şartın vücudundan evvel rehin verilmesi sahih değildir. Zira kefalet bil'mal henüz hulul etmemiştir. Bilâ emir kefaletten
dolayı da rehin verilmesi sahih değildir. Çünkü bu halde kefilin mekfûlünanha müracaata hakkı yoktur ki onun mukabilinde rehin alabilsin
(Hindiyye, MecmaüTenhür).
27 - : Râhinin hakkiyle merhunun meşgul olmaması şarttır. Meşgul o!-ur-sa akdi rehn, fâsid olur.
Meselâ : Yemişli ağacı yemişsiz olarak veya bir yeri üzerindeki   ağaçlar dahil olmaksızın veya mülk bir tarlayı üzerindeki ekinler müstesna olarak
terhin etmek sahih değildir. Çünkü bu halde merhunu müstakilen kabz muhaldir. Fakat bunlar terhin edilip de üzerlerindeki muttasıl şeylerden
sükût edil se onlar da beraberce rehn edilmiş olur.
Kezalik : Bir kimse içerisinde kendisine ait eşya bulunan bir hanesini terhin ve teslim etse rehin sahih olmaz. Haneyi bu eşyadan tahliye ettikten
sonra teslif etmesi lâzım gelir.
Amma başkasının hakkiyle meşgul olması rehnin cevazım ihlâl etmez. Binaenaleyh bir kimse hanesini içinde başkasının eşyası bulunduğu halde
terhin edebilir. Bunlar kendi eşyası yanında vedia olduğu gibi mürtehinin yanında da vedia olur.
Kezalik : Râhin, hanesinin içinde bulunan kendi eşyasını mürtehine evvelâ vedia verip sonra da bu haneyi terhin ederek o eşya ile beraber teslim
ey-leşe rehin veteslim sahih olur (Haniyye, Ankaravî, Reddilmuhtar).
28  - : -Akdi rehnin şarta muallâk veya müstakbel zamana   muzaf olmaması şarttır. Çünkü rehn ile irtihan, ifa ve istifa mânasını mütezammin oldu‐
ğundan bey'e benzerler. Bey'in şarta taliki ve müstakbele izafesi sahih olmadığından rehnin talik ve izafesi de sahih olmaz (Bedayi).
29 - : Mukabilinde rehin verilecek hakkın terhin zamanında mevcud olması şarttır. Binaenaleyh mâdûm, melhuz bir borç mukabilinde rehin
verilmesi sahih değildir. Meselâ: Bir kimse, borcunu ödedikten sonra dâyine hitaben «Borcumdan sana birşey vereceğim, kaîıp kalmadığını
bilmiyorum, belki bir şey kalmıştır, şu malımı onun mukabilinde sana terhin ediyorum.» deyip dâyin de kabul etse ve bu borçtan bir şey kalmamış
olduğu anlaşılsa bu mal, rehin mahiyetinde bulunmuş olmaz. Bu halde mürtehinin elinde telef olsa zamanı lâzım gelmez.
Kezalik : Bir kimse, bir şahsa «Senin bende sabit olacak alacağın mukabilinde bu malımı sana rehnettim.» deyip o şahıs da kabul etse bu rehin
hükmünde olmaz. Çünkü elyevm sabit veya sebeb-i vücubi mevcud olmayan bir alacak, mâdûm demektir (Haniyye, Dürerülhükkâm).
30 - : Rehnin teberru veçhile verilmesi, yajıi: Râhinin rızasına mukarin olması şarttır. Yoksa dâyinin icbarına mebni yapılan bir rehn muamelesi
sahih olmaz. Hattâ bir kimse, bir malını semeni mukabilinde filân şeyi rehnet-mek Üzere bir şahsa satsa beyi sahih olur. Fakat o şahıs o şeyi rehn
etmekten imtina etse rehn etmesine cebir olunamaz. Çünkü rehn bir nevi   teberrudur. Müteberri hakkında ise cebir cari olamaz. Şu kadar var ki bu
takdirde bayi muhayyer olur, dilerse bu bey'e rehinsiz olarak razi olur ve dilerse bu bey'i fesh eder. Bâyiin bu muhayyerliğine «Hıyar-: vasf-ı



semen» denilir (Reddi-muhtar).
31 - : Rehnin vakti kabzda mûşâ bulunmaması şarttır.
Binaenaleyh mûşâın rehniyeti sahih olmaz. Gerek kabili kısmet olsun ve gerek olmasın ve gerek şerike ve gerek yabancıya terhin edilsin. Şuyû da
gerek mukarin ve gerek târî bulunsun müsavidir.
Meselâ : Bir hanenin nısfı şâyiini, bir arsa üzerindeki binayı arsasız ve bir vakıf yer üzerindeki bağ ve bahçeyi rehn etmek sahih olmaz. Böyle bir
terhin muamelesi fâsiddir.
Maamafih şuyûi târî sebebiyle rehnin fesadına îmamı Azam ile îmam Mu-hammed kail olmuştur. îmam Ebû Yusuf, bunun fesadına kail değildir.
Zira beka ihtidadan esnektir. Binaenaleyh bir hane tamamen terhine ve teslim edildikten sonra yarısı bilistihkak zabt ediise îmam Ebû Yusuf'a göre
rehn nsid olmaz.
Mûşâın rehniyeti hakkında Hanefî fukahasının ihtilâfı vardır. Bazılarına Söre bu rehn bâtıldır. îmam Kerhî bunu ihtiyar etmiştir. Bazılarına göre de
fâsiddir. Alâüddm-i tsbîcabî de buna zâhib olmuştur (Şibli).
32  - : Zarureten sabit olan şuyû ile rehin fâsid olmaz.
Meselâ : Râhin, mürtehine iki kumaş verip «Bunun birisini şu alacağına rehin, diğerini de bizaa = Sermaye olarak al.» deyip mürtehin de bunların
ikisini alıp tesellüm etse rehniyet, bu kumaşların ikisine şayi, yani : Bunlardan her birinin yansı merhun olmuş olur. Çünkü bu iki kumasdan biri
rehin olmak hususunda diğerinden evlâ değildir (Reddimuhtar).
33 - : Bir falın tamamı terhin edildikten sonra onu mûşâ değil1, muayyen ve müfrez bir kısmı, meselâ yansı bilistihkak, zabt edilse bakisinde rehin
sahih ve bu kısım borcun tamamına mukabil rehin olarak mahbus olur. Bu hâki kısım, mürtehinin elinde telef olsa borcdan-hissesiyle telef olur,
yoksa bunun kıymeti borcun tamamına kâfi olsa da borcun tamamı sâkit olmaz.
Meselâ: Bin lira borç mukabilinde bin iki yüz lira kıymetinde ki bir hanenin tamamı terhin edilmiş iken bunun müfrez olan yansım bir müstahik
çıkıp zabt etse mütebaki yansı bu bin lira mukabilinde rehin olarak kalır. Bu bin lira Ödenmeyince bu kısım rshniyetten çıkmaz. Fakat bu kısım,
mürtehinin elinde iken telef olsa borçtan buna isabet eden beş yüz lira sâkit olur, mütebaki beş yüz lira mürtehin râhine rücu eder. Çünkü bu
hanenin fazla olan kıymeti mürtehinin elinde emanet bulunmuş olur.
Nitekim bir borç mukabilinde bir akd ile iki muayyen, müfrez mal terhin edilip birine müstahik çıktığı takdirde de hükm böyledir (Haniyye,
Bezzaziyy6)
34 - : Vâdedilen bir deyn mukabilinde rehin verilmesi sahihtir. Çünkü mev'ud bir mal, hacet bakımından mevcud gibi sayılır. Ve insan olan,
vadinde hulf etmez. Bu vâd ekserimev'udu ifaya müfzi olur. Bu cihetle mev'ud deyn, mâdûm sayılmaz. Böyle bir rehne «Makbuz âlâ sevmirrehn»
de denir. Meselâ : Bir kimsenin vereceğini vâdettiği yüz Ura ödünç mukabilinde bir mal rehin olarak verilebilir. Bu halde o kimse bu vadini ifaya  
mecbur değildir. İfa etmediği takdirde rehin kendisinden istirdat olunur. Ancak o kimse, muayyen bir miktar meblâğ ödünç vereceğini vâdetmiş
oldukdan sonra aldığı rehin daha o meblâğı vermeden kendisinin veya adlin elinde telef olsa bakılır : Eğer vâdedilen meblâğ, bu rehnin kıymetine
müsavi veya ondan az ise o kim" se bu meblâğı râhine vermeğe mecbur olur. Amma vâdedilen meblâğ,  rehnin kıymetinden fazla ise o kimse yalnız
rehnin kıymetini zâmin olur, ziyadesinden mes'ul olmaz.
35 - : Ödünç verilmesi vâdedilip mukabilinde rehin alman meblâğın miktarı malûm bulunmazsa bunda rivayetler muhteliftir. Bir rivayete göre bu
rehin  mazmun olmaz. Diğer bir rivayete göre mürtehin, râhine dilediği miktar da bir meblâğ ikraz etmeğe mecbur olur.   Çünkü mürtehin rehni bir
miktar, meblâğ mukabilinde kabz etmiş olmakla bu miktarın beyanı mürtehine ait olur. Meçhulü ikrarda olduğu gibi.
Böyle vâdedilen miktarı meçhul bir meblâğ için verilen rehin, mürtehinin elinde telef olsa imam Ebû Yusuf'a göre mürtehin, rehnin kıymetini
baiiğan mâbelâğ râhine zâmin olur. îmam Muhammed'e göre ise mürtehinin en az bir dirhem miktarı gümüş vermesi lâzım gelir. Zira vereceği
ödüncün bundan daha az olacağı tahmin edilemez.
36 - : Bir kimse, ödünç vereceği miktarı muayyen meblâğı mukabilinde rehin aldıktan sonra o meblâğın bir kısmını verip mütebakisini vermekten
imtina etse onu vermeğe icbar edilemez. O rehin, bu verilen miktar mukabilinde merhun olur (Haniyye, Zeyleî, Hindiyye, Ankaravî).
37 - : Başkasının malini rizasiyle terhin caizdir. Hattâ bir çocuğun malını babası veya vâsiyyi muhtarı veya ceddi sahihi kendi borcu   mukabilinde
terhin edebilir. Bu istihsanen caizdir. Çünkü bunlar çocuğun malını başkasına vedia vermeğe salâhiyeddar olduklarından rehin vermeğe de evvelâ
bittarik salahiyetli bulunurlar. Zira vedia telefi hainde mazmun değildir, rehin ise telefi takdirinde deyn le mazmundur.
Bu terhin, sahih olduğundan çocuk baliğ olunca borç eda edilmeden rehni istirdat edemez. Belki «Borcunu ver de rehni kurtararak sahibine red et.»
di ye râhine emrolunur. Bu rehin mürtehinin elinde telef olsa mukabilinde borç-dan ne miktar sâkit olursa o miktarı râhin çocuğa zâmin olur,
ziyadesini zâmin olmaz. Çünkü ziyadesi mürtehinin elinde emanet bulunmuştur.
Fakat bu borcu çocuk büyüyüp tediye etse bu tediye ettiği miktarın tama- . miyle rücu eder, müteberri sayılmaz. Çünkü malını   rehniyyetten tahlis
için borcu kazaya muztar bulunmuş olur ve râhin tarafından borcunu tediyeye de-lâleten memur sayılır (Bedayi, Zeyleî).
Kezalik : Bir kimse sâğir evlâdının malından kendisi için borç aldığı meblâğ mukabilinde bir malını terhin ederek onun namına yanında hapis ve
imsak edebilir. Bu şahindir. Fakat vasinin bu terhine salâhiyeti yoktur (Hindiyye).
38 - : Marazı mevt ile marizin rehin vermesi sahihdir. Şu kadar var ki. vereceği rehnin kıymeti mukabili olan borçtan ziyade bulunursa bu ziyade
teberru sayılmaz. Rehin telef olunca hem borç sâkit olur, hem de rehnin fazla olan kıymeti m örteninden'alınır. Bir de marizin rehni sair alacaklıları
hakkında nafiz olmaz. Binaenaleyh borcu terekesinden ziyade olduğu halde vefat etse sair alacaklıları bu rehni kısmeti guramaya ithâl ederler. Bu
mariz, bu suretie garimlerinden birini diğerlerine tercih etmiş sayılır ki buna salâhiyeti yoktur (Bezzaziyye, Behcetülfetava).
39 - : Vakıfların, arazM müliyenin rehin bırakılması caiz değildir. Çünkü bunlar mal-ı şahsî değildir. Binaenaleyh bilicareteyn tasarruf olunan
mevkuf müsakkafat, müstegallât ve arazi-i emiriye = MÜliyye denilen yerler, borç mukabilinde terhin edilemez. Vakıa mütevellinin veya ^razi
idarelerinin izniyle bunların vefaen ferağı caiz ise de bu ferağ muamelesi ile rehn arasuv da ismen fark olduğu gibi hükmen de fark vardır. Şöyle ki:
Merhunun telefi takdirinde borç sâkit olur. Vefaen mefruğ olan böyîe bir akar veya arazinin mefruğunleh elinde telef olması, meselâ yanması veya
sular altında kalıp kendisinden istifade edilemez bir hale gelmesi takdirinde ise borç sâkit olmaz. Ve bu gibi vakıf bir akar veya arazi ferağ
edilmeyerek emlâk-i sırf e gibi terhin edilse bunun hükmü olmaz. Râhin, bu merhunu daha borcunu vermeden geri alabilir ve geri almadan bunlar
mürtehinin elinde telef olsa mukabilinde borç sâkit olmaz (Abdürrahif fetavası, Dürerülhükkâm).



Malikî'lere göre de rehinlerin inikadı, cevaz ve ademi cevazı hakkında şu gibi meseleler mevcuddur.
(1) : Rehnin sıhhati için râhinin ehliyeti bey'i haiz olması, rehnin nefazı için de râhinin fükelîef, reşid bulunması şarttır. Binaenaleyh mümeyyiz
çocuğun, sefihin, kölenin rehinleri mün'akid olursa da lâzım olmaz, velilerinin icazetine mevkuf bulunur. Mecnunun, gayrı mümeyyiz çocuğun İse
bey'i sahih olmadığından rehni de sahih olmaz.
(2) : Rehn, deyn mukabilinde alınır, muayyen bir ayin veya muayyen bir aynin menfaati mukabilinde rehin alınamaz.
Meselâ : Bir kimsenin satın aldığı bir haneye belki bir müstahik çıkar diye bayiinden rehin alması sahih değildir.
Kezalik : Bir kimsenin isticar ettiği muayyen bir hayvan bilistihkak zabt edildiği takdirde kendisine aynen getirip teslim eylemesi için" mucirden
rehin alması sahih olmaz.
(3) : Mukabilinde rehin verilecek hakkın filhâl veya âtiyen mevcud bulunması lâzımdır. Binaenaleyh zimmette hâlen mevcud bir borca rehin
verilmesi caiz olduğu gibi cu'le, meselâ: Kaçmış bir, hayvanı bulup getiren kimseye verileceği deruhde edilen bir paraya rehin vermek de caizdir.
(4) : Rehin, mubayaa veya karz akdi esnasında meşrut bulunursa muteber olur ve illâ rehin, bu bâtıl teberrudur, riayeti icap etmez.
(5) : Borcu borç mukabilinde terhin caizdir. Şöyle ki: îki kimseden her birinin diğerine borcu olsa bunlardan biri, kendi alacağını kendi borcu
mukabi linde diğerine rehin verebilir. Elverir ki rehin olacak deynin müddeti, rehin verilecek deynin müddetine müsavi veya ondan eb'ah olsun. Bu,
şarttır. Re-
hin olacak deynin müddeti daha yakın veya muaccel olursa terhin caiz olmaz. Bu, selef sayılır. Selem mebhasine müracaat!.
(6) : Bir kimsenin bir şahsa, o şahsın da başka bir zata borcu olsa o şahıs, bu kimsedeki alacağını o zata terhin edebilir. Ö şart ile ki, bu borcun
vesikasını = Müdayene senedini o zata verip bunun kabzına işhadda bulunsun. Bu muamele yapılırken mürtehin ile medyunun bir arada  
bulundurulması bir şartı kemaldir, yoksa rehinin sıhhati buna mütevakkıf değildir.
(7) : Bir rehnin borç miktarından fazla olan kıymetini de mürtehinin ri-zasiyle başka bir borç mukabilinde terhin etmek caizdir. Rehin bir yedi
eminde ise mürtehinîn değil, o eminin rizasi şarttır.
Meselâ : Bir kimse, bin lira kıymetinde olan bir hanesini altı yüz lira borcu mukabilinde terhin ettikten sonra mütebaki dört yüz lira kıymetini de
mürtehinin rizasiyle başkasına olan bir borcuda rehin gösterebilir. Bu borçların müddetleri müsavi olsun olmasın. Bu fazlayı mürtehine olrm diğer
bir borcuna da rehin verebilir. Fakat şu şart ile ki mürtehine olan ikinci borcun müddeti, birinci borcun müddetine müsavi olmalı, ondan s.z veya
çok olmamalı. Çünkü tarihi mukaddem olan borç için rehin satılınca diğer borç da Ödenir. O borç daha müddeti gelmeden tacil edilmiş olur ki' bu
bir selef demektir. Birinci borç, bir beyiden dolayı ise bu halde beyi ile selef cem olmuş olur, karzdan dolayı ise karşılıklı iki selefi intaç eder ki,
doğru değildir.
(8) : Muşâın bey'i, hibesi, vakfı sahih olduğu gibi terhini de caizdir. Meselâ akar, uruz, hayvan gibi bir malın hissesi bir borç mukabilinde rehin
verilebilir. Bu maî, gerek temamen medyuna ait olsun ve gerek olmasın. Bu ma hn tamamı râhine ait ise mürtehin bunun tamamına vaz-ı yed eder.
Tâ ki re hinde râhinin eli cevelân ederek rehniyyeti ibtâl etmesin. Fakat bu malın bir kısmı başkasına ait ise mürtehin yalnız rehin verilen hisseyi
ihraz ile iktifa eder.
Râhin, hisse-i şayiasını terhin edeceğinden dolayı şerikinden istizana mecbur değildir. Çünkü bu terhinde şerikine zarar yoktur. Zira o. râhin yerine
mürtehin ile beraber tasarrufta bulunur. Onun hissesine rehinin taallûku yoktur. Şu kadar var ki şerikinden istizan etmesi, hatırına riayet için
mendubdur.
Bu, îbni Kasım'a göredir. Eşheb'e göre böyle hisse-i şayia terhin edildiği takdirde şerikden istizan vâcibdir. Çünkü rehin, diğer hisse-i şayianın
derhal-satılmasına mani oîur. îbni Kasım'a göre ise mani.oîmaz.
(9) : Müşterek bir maldaki bir hisse-i şayia terhin edilince bakılır :   Bu maî kabili taksim ise şerik, kendi hissesini râhinin izniyle ifraz ettirerek
onun izni olmaksızın satıp müşteriye teslim edebilir.-Rehin veren şerikin hissesi-ae   bu   ifraz edilen kısmın   münferiden   satılmasından   dolayı  
noksan   âriz olursa tamamının satıldığı takdirdeki fazla fark ne ise onu râhin olan şerik, diğer şerikten alır.   Bu alacağı fazla   miktar,   mürtehinin  
alacağı   cinsden
değilse o da rehin olur. Alacağı cinsinden olunca bundan borç ödenir. Meğer ki yerine başka bir rehin daha verilsin.
(10) : Akdi rehne münafi şarta mukarin olan irtihan bâtıldır.  
Meseîâ : Rehni râhinin elinden mürtehinin kabz etmemesi veya borcun zamanı hulul edince rehnin satılmaması şart edilse rehin mün'akid olmaz,
(11) : Mürtehin, rehni daha kabz etmeden râhin ölse veya iflâs veya tecen-nün etse veya marazı mevt ile mariz olsa rehin bâtıl olur.
Kezalik : Mürtehin, râhinin merhunda ikamet etmesine veya merhunu ica-reye vermesine izin verse rehin bâtıl olur. Velev ki râhin merhunda
ikamet etmesin, merhunu icareye vermesin. Borç rehinsiz kalmış olur.
(12) :Mürtehin, rehni râhine veya râhinin izniyle başkasına mutlak'surette, yani: Bir müddet sonra rehniyyete iadesi meşrut veya bu hususda bir örf
mevcud olmaksızın iare etse rehin bâtıl olur. Fakat rehnin bilâhare rehniyyete iadesi şartiyle iare edilmesi rehni1 iptal etmez (Şerh-i Ebü'berekât).
Şafii'lere göre de rehnin şeraiti ve saire hakkında şu gibi meseleler vardır:
(1) : Râhin ile mürtehinin mutlakuttasarruf, yani : Teberrua ehil olma şarttır.
Binaenaleyh bir kimse velisi bulunduğu bir çocuğun veya mecnunun veya sefilin malını rehin veremez ve bunların namına rehin alamaz. Meğer ki
bir zaruret bulunsun veya bunların mallarını semeni müeccel olarak satmaya lüzum görülsün.
(2) : Merhunun satılmaya salih ayin olması şarttır.
Binaenaleyh menfaati terhin sahih değildir. Çünkü menfaat, şeyen fe'şe-yen telef olur.
Kezalik : Deyni terhin de sahih değildir. Zira deyne kabzdsn evvel vusuk yoktur. Kabzdan sonr ada deyn olarak kalmaz. Ancak merhunun itlafından
dolayı mutlifin zimmetine terettüb eden bedeli, merhuna mukabil rehnolur. Râ-hiıi mütlifi bundan ibra edemez.
(3) : Mernûnünbihin bir lâzım deyin olması şarttır.   Velev ki bu deyin, zekât veya menfaat kabilinden olsun. Şöyle ki: Verileceği vakti hulul eden
bir bir zekât borcu mukabilinde rehin verileceği gibi bir ecirin zmmetine taallûk eden amel mukabilinde, de rehin verilebilir. Çünkü bu amel, rehnin
satümasiyle istifa edilebilir. Fakat icareye verilen bir ayin mukabilinde rehin alınamaz. Zira merhunu satarak semeninden bu ayni istifa etmek kabil
olmaz.
(4) : Müşai - Bir maldan hisse-i şayiayı   şerike de başkasma da rehin vermek şahindir. Bunun kabzı, tamamını kabz suretiîe olur. Müşâ, akar ise bu



rehin şerikin iznine muhtaç olmaz, menkûl ise muhtaç olur. Şerik isin vermediği halde mürtehin, rehnin şerikin elinde bulunmasına razi olsa rehn  
icaiz olur, şerik kabz hususunda mürtehinin naibi sayılır. Şerik buna da izin vermezse hâkim bir adi ikame eder,o müşterek ma'ı şerikler namına
olarak o adle tevdi eyler.
(5) : Akdi rehinde rehnin muktezasına mutabık veya akdi rehn için maslahata muvafık veya garezden hali bir şart dermeyan edilse akdin sıhhatine
mani olmaz. Mürtehinin sair alacaklılara takaddüm edeceğini veya akdi rehne işhad edilmesini veya merhunun ancak şu kadar yemesini şart koşmak
gibi.
Fakat mürtehine muzir, râhine nafi bir şart dermeyan edilse şart da. rehin de bâtıl olur. Borcun vakti hulul edince rehnin salmamasını veya değer
fiatinden fazlaya satılmasını şart koşmak gibi.
Bilâkis mürtehine faideli, râhine zararlı bir şart dermeyan edilse şart bâtıl olacağı gibi ezhar olan kavle göre rehin de bâtıl olur. Mürtehinin merhun-
dan bir miktar ile veya bir zaman ile takyid etmeksizin istifadesini şart koşmak gibi.
(6) : Semere, nitac = Dul gibi rehnin zevaldi vücuda gelirse bunların ria merhun olması şart edilse şart da akd de fâsid olur. Çünkü bunlar filhâl ma-
durndur, meçhuldür.
(7) : Bir deyin mukabilinde bir rehin verildikten sonra başka bir rehin da-1 ha verilebilir. Bu caizdir, velev ki rehinlerin cinsleri mütefavit bulunsun.
Fakat mürtehinin kabz etmiş olduğu bir rehin başka bir deyin mukabilinde de terhin edilemez, imam Şafiî'nin kavli cedidine göre bu caiz değildir.
Velev ki bu her iki borca kâfi olsun. Çünkü bu halde bu rehnin vesika olmak kıymeti azalmış olur.
(8) : Vedia gibi emaoet bir mal mukabilinde rehin alınması sahih olmadığı gibi müstear veya rıağsub bir ayin mukabilinde de terhin sahih değildir.
Çünkü emanetler zaten mezmun değildirler, Müstear ve magsub bir ayni ise merhunun semeninden istifa kabiî değildir. Maamafih magsub bir malı
sahibine derhal reddetmek icap eder.
(9) : Fiîhâî sabit olmayan bir deyn mukabilinde rehin vermek sahih de^ Sildir. İstikraz edilecek bir para veya satın alınacak bir malın semeni veya
zevcenin müstakbel nefekası mukabilinde şimdiden rehin vermek gibi. Çünkü rehin, bir hak mukabilinde bir vesikadır, bu hakka takaddüm edemez.
(10) : Borcun hululü zamanında merhunun mürtehine satılmış olması şart kılmsa beyi de terhin de fâsid olur. Çünkü böyle talik edilen bir beyi ve
tevkit edilen bir rehinfâsiddir, sahih olamaz. O halde bu merhun; borç müddetinin hululüne kadar emanet sayılır, çünkü bu bir rehn-i fâsiddir,
hululünden sonra İse mazmun olur, zira bunun hakkındaki beyi, fâsiddir (Tuhfetülmuhtaç).
Hanbelî'lere göre de rehinlerde şu şartlar carîdir :
(1) : Akdi rehin, müneccez olmalıdır. Binaenaleyh rehnin bir şarta taliki sahih değildir.
(2) : Râhin, bey'i ve şırası sahih olacak bir kimse olmalıdır. Binaenaleyh büâizin mehcurun rehni sahih değildir.
(3) : Râhin, rehnin maliki olmalı veya onu terhine maliki tarafından mezun bulunmalıdır. Meselâ : Bir kimse, isticar veya istiare suretiyle
menafiine malik olduğu bir haneyi mucirinin veya muirinin izniyle rehin   verebilir.
(4) : Rehin, hakka mukarin veya hakdan sonra verilmelidir. Binaenaleyh henüz zimmete taallûk etmeyen bir borç mukabilinde rehin verilmesi sahih
değildir,
(5) : Rehin, cinsen, kadren ve sıfaten malûm bir ayin olmalıdır. Deyin ve menfaat rehin olamaz.
(6) : Akdi rehnin iktiza ettiği hususlar hakkındaki şart, sahihdir.   Rehni mürtehinin veya adlin satmasını şart koşmak gibi. Fakat akdi rehnin iktiza
etmediği veya rehne münafi olan hususlardaki şart. sahih değildir.   Maamafih bu şartın fesadına mebni akdi rehin de fâsid olmuş olmaz. Rehnin
menafimin mürtehine aid olmasını veya rehni mürtehinin kabz etmesini veya borcun hululü zamanında rehnin satılmamasını veya rehnin
mürtehince mazmun olmasını şart koşmak gibi.
(7) : Muşaı şerike de başkasına da terhin sahihdir. Bir müşa'daki hisse-i şayianın yalnız bir kısmını terhin de caizdir. Rehn verilen muşa, akar gibi
gayrı menkûl olunca râhin, bu merhun ile mürtehinin arasını tahliye eder, velev-kİ şeriki hazır bulunmasın ve izin vermesin. Çünkü bu tahliyeden
dolayı şerike bir zarar'lâhik olmaz. Bu muşa, elbise, hayvanat gibi menkûl olup şerik ile mürtehin bunun kendilerinden birinin veya başkasının
elinde bulunmasın arazi olurlarsa caiz olur. Razi olmazlarsa hâkim bunu bir şahsın eline emaneten veya bir ücretle testim eder. Çünkü mürtehinin
kabzı vacibdir. Bu kabz ise muşa hakkında münferiden mümkün değildir. Artık vacib olan kabza vesile olsun diye bu veçhile muamele lâzım gelir.
Hâkim bu müşaı icareye de verebilir. Zira bunda şerik ile mürtehin için masiahat vardır (Keşşafülkına, Neylülme-arib).
Zâhirî'îere göre de rehnin cevaz ve ademi   cevazında şu gibi meseleler vardır:
(1) : Satılması caiz olan her şeyin terhini caizdir. Satılması caiz olmayan şeylerin terhini ise caiz değildir. Çünkü rehin, mürtehm için mümatale
vukuuna karşı bir vesikadır, bununla intisaf = îstifa-i hak kabil olur. Bu ise ancak satılabilecek bir şeyde mümkün olur,
(2) : Bir malı satın alıp semeni mukabilinde bayiine rehin bırakmak caiz değildir. Böyle bir beyi, mefsuhdur. Şu kadar var ki, bayi semeni peşin
olarak satmış ise semeni alıncaya kadar mebii elinde tutabilir.
(3) : Bir borç akdi esnasında sahih bir surette terhin edilen bir mal, bilâhare yapılacak ikinci bir borçdan dolayıda terhin edilemez, terhin edilse
ikinci akid bâtıl olur. Çünkü rehin birinci akid hakkında sahih olmuştur, artık onu başka bir akde nakil caiz olmaz.
(4) : Dinarlar, dirhemler matbu - Meşkûk olsunlar olmasınlar rehin ola-.-bilirler. Bu caizdir, imam Malik'e göre bunlar matbu olmayınca terhin
edilemezler,
(5) : Bir borç mukabilinde verilen rehnin tamamına veya bir kısmına bir müstahik zuhur etse rehniyyet de, müdayene akdi de bâtıl olur. Çünkü râhin
ile mürtehin müdayeneyi rehnin sıhhatine meb ni akdetmişlerdir. Artık bu rehin sahih olmayınca o müdayene de asla sahih olmaz.
(6) : Bir cemaat kendilerine ak ,bir mal-ı müştereki bir şahsa terhin etseler veya bir şahıs bir malını bir cemaate birden terhin eylese bu cemaatten
herhangi bir ferd kendi hissesine düşen borcu ödese onun o rehindeki hakkı, rehin olmaktan çıkar, diğer şeriklerin hisseleri rehin olarak kalır.
Kezalik : O bir şahıs cemaatten bazılarına borcunu ödese bunların hakk-ı irtihanları sâkit olur, bunların hisselerine rehinden isabet eden kısmı,
râhine rücu eder. Diğer şeriklerin hisseleri kendi miktarlarına rehin olarak kalır. Çünkü bunlardan her birinin kendine mahsus hükmü vardır.
Nitekim Kuranı Kerimde: Duyurulmuştur. Yani: Herkesin kazancı kendisinedir ve bir yük. sahibi başkasının yükünü taşımaz.
(7) : Müşaı, yani bir'mal-ı müşterekdeki hissei şayiayı terhin caizdir. Taksimi kabil olsun olmasın, terhin edecek şerikin yanında bulunsun
bulunmasın müsavidir. îki şerikin bir maîa vazıyedleri nasıl.caiz ve muteber ise mürtehin ile diğer hissedarın vazıyedleri de öylece caiz ve
muteberdir.



Her maîm kabzı kendi haline göre kabil olur. Menkûlâttan olan bir şeydeki kabz. onu vaz-ı yed ile kendi yanma nakl ile olur. Hane, arazi gibi nakii
kabiî olmayan bir şeydeki kabz da onu zabtına itlâk-ı yed ile olur. Müşâ olan bir şeyde mürtehinin kabzı, o şeydeki hissesine râhinin şerikiyle
beraber olan kabzı gibi o'muş olur. aralarında fark yoktur. Eğer müşâda kabz sahih olmazsa onda şeriklerin de kabız bulunmamış olmaları lâzım
gelir. Öyle olunca da o mal rnahme bulunur, onun üzerindeki bir kimsenin eli bulunmamak iktiza eder. Bu ise bir emirdir ki, bunu din de ıyan da
tekzib eder. Çünkü bunda şeriklerin tasarrufu mülk ile tasarrufta bulunmaları dinen caizdir, bu müşâın birer müddetle şeriklerin elinde bulunması
veya bunu bilittifak bir kimsenin yanına bırakmaları da müşahede ile sabit hallerdendir. Âyet-i Kerimede de buyuruîmuştur. Bu nazmı kerimdeki
rehin mutlaktır, müşâ tahsis edilmemiştir. Eğer bunu terhini caiz olmasaydı Hak Taâlâ Hazretleri bunu istisna ederdi. Osmanülbetti, îbni Ebi Leylâ,
îmam Malik, İmam Şafiî ve saire de buna kaildirler. îmamı Âzam üe ashabına göre ise müşâı terhin caiz değildir.
Hanefiyye, iki insanın şayian malik oldukları bir malı bir kimseye terhin etmelerini caiz görmemiş oldukları halde bir kimsenin iki kimseden bir
sefeka = Bir akd ile istikraz eylediği bir borç mukabilinde bir malım, meselâ bir arsasını bu iki kimseye terhin etmesini caiz görmemişlerdir. Bu ise
bilâ.delil farktır, tenakuzu müstelzimdir (Elmuhallâ).
Hanefiyyenin ise bu hususdaki noktai nazarları şöyledir: Rehnin mUcebi, raürtehinin alacağını alıncaya kadar rehni elinde rrüstakillen rehniyyet
üzere haps ve imsak ede-bümesidir. Halbuki müşâın rehniyyeti caiz olsa mürtehin, şerik olmayınca merhunu bir gün kendis bihükrnirrehn imsak
edecek bir gün de râhine veya râhinin şerikine iade eyleyecektir. Mürtehin, şerik olduğu takdirde de merhunu. bir gün bihükrnirrehn, bir gün de
bihükmü'mülk elinde bulunduracaktır. Bu halde merhun sanki bir gün rehnedümiş, bir gün de reh-nedilmemiş gibi oiur.
Maamafih rehinden maksad. mürtehinîn alacağını lâyıkiyîe tevsiktir. Hal-bu l;i müşaiyyet buna mânidir. Çünkü müşâı iştira hususunda1 nasın
rağbeti azdır, satılmasına lüzum görülünce müşkilât yüz gösterir, mürtehin bunun tasarrufunda da aleleksear müşkülâta maruz kalır. nazmı
keriminde ise rehinler makbuz olmakla mukayyed bulunmuştur. Bu makbuziyet, mutlak olduğundan kemaline masrufdur, müşaiyyet bu kefaîe
münafidir.
Hanefice de deyin bir, sefka bir oldukdan sonra mürtehin olacak kimselerin müteaddid olması rehnin sıhhatine mani olmaz. Binaenaleyh bir kimse
bir kaç kimseden müşterek oldukları bir parayı istikraz etse bu para mukabilinde bir malını bu kimselere terhin edebilir. Zâhirîyye mezhebinin pek
mutaas-sıb bir imamı olan îbni Hazmın buna muhalif isnadatta bulunması, Hanefi mezhebini güzelce tetkik etmediğine delâlet eder. Müteaddid
kimselerin şayian malik oldukları bir malı bir şahsa terhin etmeleri ise matlûp olan kabzın kemaline mani olmayacağından caiz görümüştür. Artık

tenakuz iddiasına ve sa-ireye mahal yoktur.
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Rehnin Hikmet’İ Teşriiyesi
 
40 - : Rehnin meşruiyeti kitap ile, sünnet ile, icma-ı ümmet ve kıyası fukaha ile Sabittir. Rehin, hem sefer, ve hem de ikamet halinde alınıp
verilebilir. Müsaferet halinde daha ziyade ihtiyaca ve ihtiyata binaen rehn muamele
si mutad olduğundan  ayeti kerimes bu itiyadı galib olan
hale nazaran sefer halinde rehn alınmasını âmir bulunmuştur. Yoksa ikamet halinde de rehin alınmasına mani değildir. Resûli Ekrem sallallâhü taâîâ
aleyhi vesellem efendimiz, Medinei münevverede hali ikametinde bir yehudiden veresiye aldığı bir miktar zahire mukabilinde mübarek zırhını
terhin buyurmuştu. Nebiyyi alişan efendimiz, bu suretle hali ikamette de velev gayrı neslimden olsun rehin mukabilinde bir mal almanın cevazını
göstermiş, başkalarına yük olmaktan ise rehin mukabilinde veresiye mal almayı tercih buyurmuş, bu hususda da ümmetine iktisadî, ahlâkî bir ders
vermiştir. Bu hâdise ise o Resulü Ekremin dünya emvaline tama' etmiyerek ne kadar muttekıya-ne bir halde yaşamış olduğuna bir şahid
bulunmuştur.
Maamafih rehin muamelesi, Ötedenberi milletler arasında carî ola gei-miştir. Peygamberi zîşan efendimiz ise bu muameleyi menetmerniş, belki na şı
bu muamele üzerine takrir buyurmuştur. Bu cihetle de rehnin meşruiyeti hakkında ümmeti merhumenin icmaı tahakkuk etmiştir.
Rehin, teminat kabilin dendir. Bunda hem dâyine, hem de medyuna yani hem mürtehine, hem de râhine ait faideler vardır. Mürtehin, rehin hakkirda
ki emri ilâhiye imtisâlinden dolayı sevaba nail olur. Ve aldığı rehin sebebiyle hakkından emin olur, müsterihülkaîb bulunur, medyun olan râhinin
muma-talesi, imkân ve iflâsı yüzünden alacağının zayi olacağı endişesinden kurttur. Râhine gelince bunun rehinden istifadesi daha ziyadedir. Çünkü
insaniar vakit vakit borç para almak, veresiye mal almak mecburiyetinde kalırlar. İnan bu sayede haysiyetini, şerefini muhafaza eder, iktisadî
menfaatlerini tenine muvaffak olur. Fakat ço kkere teminat vermedikçe bu babdaki ihtiyacın; izale edemez. Binaenaleyh rehin sayesinde bu
ihtiyacını bertaraf eder. Bu sayede hem ödünç almış, hem de rehin verdiği malı, mezhebi Hanefiye nazaran mürtehinin zamanında bulundurmuş
olur, rehnin telefi takdirinde kıymeti nis-betinde borcundan kurtulur. Hâsılı rehin bir vesikadır. Bununla borç tevsik edilmiş olur.

Bir şeyi tevsik ve tekide medar olan şeye «Vesika» denir. Cem'i vesaiktir (Hindiyye, Zeyîeî, Elmuhallâ). 
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Rehne Dahil Olup Olmayan Şeyler :
 
41 - : Beyide zikredilmeksizin dahil olan müştemelât, rehinde dahi dahil olduğu gibi bir arsa rehn edildikte Üzerindek bilcümle ağaçlariyle
meyvala-n ve sair dikilmiş, ekilmiş şeyleri de sarahaten zikredilmese bile rehne dahil olur.
Meselâ : Bir kimse üzerinde ağaç, meyva veya ekin bulunan bir arsennı rehin verse bu ağaç ile saire de rehne dahil olur. Çünkü bunlarsız rehin cari
olmaz. Relini tashih için bunlar dahil olurlar. Ve illâ arsa, râhinin mülkü ile meşgul bulunmuş olur. Meşgulü ise şagılsiz olarak terhin caiz değildir
(T=n-kih-iHâmidî).
42 - : [Merhundan mütevellid ziyada asıl merhun ile beraber merhun olur.
Meselâ : Merhunun südü, yünü, yavrusu, meyvası gibi mütevellid neması râhine ait olup merhum ile beraber mürtehinin elinde rehnolarak kalır. Bu
nema helak olsa mazmun olmaksızın helak olmuş olur. Çünkü bu ziyada tebaan merhundur. Tâbi olan bir şeyin ise aslin mukabili olan şeyden
hissesi olamaz. Asıl rehin helak olub bu nema baki kalsa borç asılın yevmi kabzindeki kıymetiyle bu nemanın fekki rehn zamanındaki kıymetine
taksim olunur. Asıla isabet eden borç sâkit olur, nemaya isabet eden miktar ile de rehin fekke-dilir.



Meselâ : Borç miktarı doksan, asıl rehin kıymeti de doksan, nemanın kıymeti de otuz lira olsa, nemamn kıymeti, asıl rehnin üçde birine müsavi
bulunmuş olur. Bu halde borcun dörtte üçü olan (67) lira (50) kuruş asıl rehnin hissesi olmakla onun telefiyle bu miktar sâkit olur. Borcun dörtte
biri olan (22) lira (50) kuruş da nemanın hissesi olacağından râhin, bu (22) lira (50) kuruşu vererek nemayı rehniyetten kurtarır, borcunu tamamen
ödemiş olur.
43 - : Rehinde büyümek, semizlemek gibi fasıl olan ziyade-i muttasıle-i mütevellide asıl rehin hükmündedir. Ondan ayrılamaz. Rehin arsa üzerine
yapılan bina gibi ziyade-i muttasıle-i gayr-i mütevellide ile merhun akar ve hayvanın ücretleri gibi ziyade-i münfesile-i gayrı mütevellide İse asıl
rehn ile beraber merhun olmaz. Binaenaleyh bunları râhin, mürtehinden alabilir.
44 - : Mürtehin rehnîn nemasını, meselâ merhun bağın mahsulünü râhinin rızası, ibahesi olmaksızın istihlâk etse bunu râhine zâmin olur.
Merhunun doğacak yavrusu veya yavrusunun yavrusu da bu nema kabilindendir, mürtehinin elinde rehn olarak kalır. Borç asılın yevm-i
terhinindeki, yavruların da rehni fek zamanındam kıymetlerine taksi molunur (Hindiyye).
45 - : Bir rehn, râhin ile mürtehinin rizalariyle   başka bir rehne tebdil edilebilir.
Meselâ : Bir kimse borcu olan yüz lira mukabilinde bir halısını rehin bırakmış iken bilâhare bir saat getirib «Bunu rehn olarak ai.» dese mürtehin
de halıyı reddedip saati alsa yüz lira mukabilinde bu saat merhun olur, halı rehn olmaktan çıkar. Fakat mürtehin saati kabz etmedikçe hah râhine
reddedilsin edilmesin rehin olmakta devam eder. Kezalik : Saati kabz ettiği halde halıyı reddetmedikçe de halı rehniyette kalmış, saat emanet
bulunmuş olur. Mecel-le'de bu kabul edilmiştir.
Fakat diğer bir kavle göre mürtehin ikinci rehni kabz edince birinci rehin, rehnyetten çıkar, velev ki râhine henüz reddedilmemiş olsun (Mecmaül
enhür, Hindiyye, Bezzaziyye).
46  - : Rehn akdedildikten sonra râhinin veya kefilinin veya hariçden birinin merhunu tezyid etmesi caizdir. Yani  Bunlardan biri akdedilen rehn
baki iken ona başka bir malı da rehin olarak ilâve edebilir. Bu sahihdir. Bu ziyade de asıl akde mültehik olur, â gibi olur. Bu iki malın mecmuu,
Ünde merhun bulunur.
asıl akd bu iki mal Ü2erine yapılmış zamanında mevcud olan borç
Meselâ : Bir kimse, istikraz ettiği yüz lira mukabilinde yüz lira kıymetinde bir saatini rehn bırakdıkdan sonra bir de elli lira kıymetinde bir yüzü‐
ğünü ilâveten rehin verse bu ikisi yüz lira mukabilinde terhin edilmiş olur. Binaenaleyh bu rehinlerden biri telef olsa borç bununla baki rehne bir
nisbet dairesinde taksim edilerek telef olana isabet eden miktar, borçdan sâkit olur.
Meselâ saat telef olsa borcun üçde ikisi sâkit olup yüzüğe tekabül eden . üçde biri kalır. Rehinlerin kabz edildikleri gündeki kıymetlerine itibar
olunur.
Borcun bir kısmı tediye edildikden sonra ikinci rehin verilse bu, birinci rehin ile beraber mütebaki borç mukabilinde rehn olmuş olur. Ve borcun ta-
mamı tediye edilmedikçe bu rehinlerden hiç biri fek edilemez.
47 - : Mukabilinde rehin alınan bir borcun miktarı yine o rehne mukabil olmak üzere mürtehin tarafından tezyid edilebilir. Bu halde o rehin o iki
borç mukabilinde merhun bulunur. Bu iki borç nev'an müttehid olsun olmasın müsavidir. Çünkü rehnîn kıymeti boredan noksan ve-ziyade
olmasına nazaran reh-rıi tezyide lüzum görülebileceği gibi borcu tezyide de hacet görülebilir.
Meselâ : Bir kimse, bir şahsa olan yüz lira borcu mukabilinde iki yüz lira kıymetindeki bir saatini rehin olarak teslim ettikten sonra yine bu saate
mukabil olmak üzere o şahısdan elli lira daha ödünç alsa bu saat yüz elli liraya mukabil rehin olmuş olur.Binaenaleyh bu saat telef olsa her iki borç
da sâkit.olur. Yalnız borcun biri cdense saat rehniyetten çıkmış olmaz.
Bu mesele, îmam Ebû Yusuf'a göredir. Mecellede de bu kabul edilmiştir. Fakat imamı Âzam ile imam Muhammed'e göre bir rehin mukabilinde
borcu tezyid sahih değildir, bu rehnîn ziyade edilen miktara şümulü olamaz. Çünkü bu ziyade şuyûu icap eder. Rehnin bir kısmı birinci borca, bir
kısmı da ikinci borca mukabil olmak lâzım gelir, rehinde ise şüyu meşru değildir. Bu halde birinci borç tediye edilince merhun rehin olmaktan
kurtulur (Hida/e, înâye)
(Malikî'lere göre terhin edilen hayvanın üzerinde terhin zamanında mevcud yünü ve rehn verilen cariyenin rahminde mevcud yavrusu ve hurma
ağacının yanında mevcud fesîîesi rehne dahil olur. Fakat rehnin gailesi: meselâ südü, semeresi, doğan yavrusu, anların balı, akarın veya hayvanın
kira bedeli gibi şeyler rehne dahil olmaz. Meğerki bunların rehne dahil olması meşrut olsun. O zaman bunlar da dahil olurlar (Şerhi Ebilberekât).
(Hanbelî'lere göre de merhun yerlerde hüdayı nabit suretiyle olsun olmasın tenebbüt ederi şeyler rehne dahil olur. Çünkü bunlar merhunun nemasur
Bir borç mukabilinde rehni tezyid sahihdir, fakat bir rehin mukabilinde borcu tezyid sahih değildir. Meselâ : Bir borç mukabilinde bir mal terhin
ediîdikden sonra başka bir mal de terhin edilebilir. Çünkü bu, bir tevsikadır. Fakat bir kimseden istikraz edilen yüz lira mukabilinde bir mal rehin
verildikten sonra o kimseden tekrar borç alman elli lira mukabilinde de o malı rehin göstermek sahih olmaz. Çünkü o mal merhundur, rehniyetle

meşguldür. Meşgul ise artık işgal edilemez (Keşşafülkına, Müntehel'iradat). 
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Rehnin Fesh Edilip Edilememesi :
 
48 - : Mürtehin, bizzat rehni feshedebilir. Çünkü rehin onun hakkında lâzım değildir. Onu hapis etmek hakkına maliktir, bu hakkım iskat edebilir.
Binaenaleyh mürtehin, akdi rehni feshederek merhunu   râhine bu fesh üzerine reddedince merhun rehin olmaktan çıkar, artık râhinin elinde telef
olsa mukabilinde boredan bir şey sakit olmaz.
Fakat rehin, bâdelfesh râhine reddedilmedikçe mazmun olmaktan çıkmaz, mürtehirin elinde telef mukabilinde borç sâkit olur. Zira mücerred feşh-i
akd ile rehin bâtıl olmaz (Ankaravî, Hindiyye).
49 - : Râhin, mürtehinin rızası olmadıkça makbuz olan rehni feshede-mez. Çünkü bu rehne mürtehinin hakk-ı hapsi taallûk etmiştir, râhin bunu
kendi kendine iskat edemez. Fakat henüzmakbuz olmayan bir rehin hakkındaki akdi fesh edip merhunu dâyinine vermekten imtina edebilir.
Bir de râhin. terhin hususnda-hiyarı şart ile muhayyer bulunursa bu muhayyerliği esnasında akdi rehni mürtehinin rızası olmaksızın feshedebilir.
Şa-yed, rehn, bu muhayyerlik esnasında mürtehinin elinde telef olursa mürtehin muhayyer olur, dilerse bu rehni mukabili olan alacağım mahsub
eder, onunla mazmun tutar ve dilerse bu rehnin kıymetini tazmin eder. Alacağı olduğu gibi râhinin zimmetinde kalır (Bezzaziyye).
50 - : Râhin ile mürtehin, akd'i rehni kendi rizalariyle bilittifak feshedebilirler. Maamafih bu halde de mürtehin, o rehn mukabilindeki alacağım râ-



hinden istifade edinceye kadar merhunu yanında hapsedebilir. Ve merhun yi' ne o alacağına karşılık bulunur, Merhun mürtehinin elinde mevcud,
borç da râhinin zimmetinde sabit oldukça merhundan rehn hükmü sâkit olmaz. Fakat mürtehin, alacağını râhine hibe ederse veya bu alacağından
râhini ibra eylerse artık rehni yanında hapis edemez.
51 - : Akd-i rehin, bazen bir muamele zımnında münfesih olur.
Meselâ : Mürtehin merhunu râhinin emriyle başkasına kiraya verip teslim etse icare sahih olub akd-i rehn münfesih olur.
Kezalik : Râhin, mürtehinin izniyle merhunu ahere icar ve teslim etse akdi rehn münfesih olur.
Kezallk : Râhin, merhunu mürtehine satsa akd-i rehn münfesih olur. Hattâ bundan srjnra bu bey'i ikalede bulunsalar bile rehniyyet avdet etmez.
Meğer ki, yeniden bitterazi akdi rehnde bulunsunlar (Hamevi. Ibni Nüceym fetavâsı)
(Malikî'lere göre râhin, henüz mürtehin tarafından kabz edilmemiş olan merhunu satsa beyi caiz, rehn münfesih olur. Fakat kabz edildikten sonra
satsa bakılır : Eğer borcdan aza satmış veya borç beyiden münbais uruz kabi linden olup daha müddeti hulul etmeden satmış olsa mürtehin bu bey'i
red edebilir. Fakat râhinin semeni borca kifayet ettiği veya kifayet etmediği hal de bakiyyesini râhin ikmâl eylediği, borç da mutlaka ayin veya
karzdan münbais araz bulunduğu takdirde mürtehin bu satış muamelesini red edemez.
Bir de mürtehin, rehnin satılmasına icazet verires alacağı rehnin seme ninden teaccül eder, borca kifayet etmezse mütebâkisiyle de râhine müraca-
atte bulunur (Muhtasar-ı Ebizziya, Şerh-i Ebilberekât).
(Şafiî'lere göre de mürtehin tarafından kabz edilen rehnde mürtehinin iz ni olmadıkça râhinin bey'i, vakıf, başkasına terhin gibi mülkü izale edecek
tasarruflarda bulunmaya hakkı yoktur. Ancak râhin musir olduğu takdirde re-, hin bırakmış olduğu köle veya cariyesini azad edebilir. Ezhar olan
kavle göre bu itak muamelesi nafiz olur.Bunun azad edildiği gündeki kıymeti râhinin rehin olarak mürtehine teslim etmesi icap eder.
Fakat râhin fakir ise bu itak muamelesi nafiz olmaz. Hattâ bilahare borcu eda olunsa da yine nafiz olmaz. Çünkü bu muamele, maniin vücuduna
meb-ni lâğv bulunmuştur.
Kezalik : Borç hallolsa veya icare müddetinin inkizasından evvel hulul edecek olsa râhinin merhunu icareye vermesi de nafiz olmaz
(Tuhfetüİmuhtaç)
(Hanbelî'îere göre de râhin, merhunu ya mürtehine veya mürtehinin izniyle başkasına icar veya iare etse rehnin lüzumu yine devam eder. bununla
mürtehinin kabzı fâsid olmaz. Şu kadar var ki, iare takdirinde merhun müsteîr üzerine mazmun olur, bu müsteîr ister merhun olsun ve ister başkası
olsun. Çünkü ariyetler mazmundur.
Makbuz olan bir rehinde râhinin hibe ,vakıf, bey'i, başkasına terhin, mehr veya talâka bedel itası gibi tasarrufları sahih olmaz. Çünkü bunlar,
mürtehinin vesikadaki hakkını iptal eder. Bundan itak meselesi müstesnadır. Bu ma-âttahrim nafizdir, velevki râhin mu'sir olsun. Râhin mu'sir ise
azad ettiği merhun köle veya cariyenin azad ettiği gündeki kıymetini rehnolmak üzere vermeğe mecbur olur.
Fakat mu'sir olup bilâhare müşir olsa bakılır : Eğer borcun vakti henüz hulul etmemiş ise kendisinden azad ettiği rakikin kıymeti alınarak rehin
yerine konulur. Vakti hulul etmiş ise râhinden yalnız borcunu Ödemesi ta!eb olunur. Mürtehin, râhinin tasarruflarına izin verse rehniyyet bâtıl olur
(Keşşefülkına).
 Kütüb-i fıkhiyyemizde ve Mizanülkübra'da yazıldığı Üzere imamı Azam ile îmam Ahmed'e göre merhunun it akı her halde nafiz olur. Fakat tmamı
Azama göre merhun olan rakik, mevlâsı mu'sir olunca mürtehin için kıymeti hususunda kazanç sahasına atılır. Mevlâsı musir olunca da oriun
kıymetine düşen borç miktarını rehin olarak mürtehine vermesi lâzım gelir. Mezheb-i Hanbelî'ye nazaran mevlâ mu'sir olunca azad edilen rakik
istisa ile mükellef olmaz. Yani : Kıymeti miktarına göre borcu ödemek için kazanç sahasına atılması icap etmez.
Merhun olan sair mallarda râhinin tasarrufu caiz olmadığı halde köleler, cariyeler hakkında caiz, nafiz olması, İslâm Hukukunun hürriyyete,
insanları esaretten kurtarıp hürriyete kavuşturmaya ne kadar hadim olduğunu göstermektedir. Vakıa Şeriat-ı îslâmiye, kendi müntesiblerini
rakikler, esirler hakkında daima şefkat ve merhamet göstermeğe teşvik etmekte, bunları azad etmeği ibadet ve kurbet saymaktadır.)
(Zahirî'lere göre de rehin ölse, telef olsa, bozulsa, köle olup kaçsa, cariye oiup efendisinden gebe kalsa veya azad edilse veya rahin satsa veya
birisine hibe veya tasadduk etse veya mehr verse bütün bunar nafiz olub rehin bâtıl = Münfesih olur. Mukabili olan borç alâhalihi kalır, râhin bu
rehne muka-, bil bedel olarak başka rehin vermeke mükelef olmaz. Çünkü bu hususda bir emri şer'î yoktur. Zimmetler ise esasen beriedirler. Meğer
ki adem-i beraeti hakkında Kuran'dan veya hâdisden bir nas bulunsun. Râhin ise malında ta-sarrufdan menediiemez. Meğer ki râhinin borcunu
vermesi için başka malı bulunmasın. Bu takdirde itakı, hibesi, sadakası bâtıl olur. Nitekim bir hâdis-i şerif rde buyurulmuştur. Fakat bey'i ve mehr

vermesi yine bâtıl olfaz (Elmuhallâ). 
[8]

 
Râhinin, Mürtehinin Veya Rehnin Taaddüdü :
 
49 - : Râhinin, mürtehinin veya rehnin müteaddit olması caizdir. Şöyle ki: Bir borç mukabilinde müteaddit malları bir akd ile veya tezyit suretiyle
terhin caiz olduğu gibi müteaddit kimselere olan borç mukabilinde de bir malı bir akd ile terhin caizdir.
Kezafik : Müteaddit kimselerin bir malı borçları mukabilinde bir kimseye veya müteaddit kimselere bir akd ile terhin etmeleri caizdir. Nitekim
aşağıdaki meselelerde izah edilmiştir. Tezyid-i rehn için (46) inci meseleye müracaat!.
50 - : Bir medyunun iki dâyinine bir malını bir safka = Akd ile rehin vermesi caizdir. Bu dâyinler, gerek o deyinde müşterek olsunlar ve gerek
olmasınlar. Bu bir rehin o iki deynin mecmuu mukabilinde merhun olmuş olur. Bu iki deynin ikisi de ödenmedikçe rehn olmaktan kurtulmaz.
Çünkü bir safka üe yapılmış, borcun rnecmuuna izafe edilmiştir.
Bu rehin, kabili taksim ise dâyinlerden her biri o rehin aissesine düşeni bizzat hıfz eder. Şâyed dâyinlerden biri kendi hissesini bizzat hıfz etmez,
diğer dâyinin elinde bırakır da onun elinde telef olursa İmamı Azama göre bu hissesini zaman-ı gasb ile zâmin olur. Bunu başkasına vermekle
müteaddi sayılır.
Fakat bu rehin kabili taksim olmazsa bunu dâyinler ya münavebeten hıfz ederler, her biri kendi nöbetinde diğerinin adli = Emini mesabesinde
bulunur. Yahud birisin izniyle diğeri bu rehni yanında muhafaza eder.
Medyun, bu dâyinlerden birine borcunu ödeyince rehnin tamamı diğer dâyinin yanında kalır. Şayed bu rehin, bu mürtehinîerin yanında iken telef
olsa vakti kabzdaki kıymeti mürtehinîerin alacakları nisbetinde mazmun olur.



51 - : Bir kimsenin iki veya daha ziyade şahısda olan alacağı için bunlardan bir akd ile bir rehin alması caizdir. Bu rehn bu alacakların mecmuuna
mukabl merhun olmuş olur. Bu rehin o borçlular arasında müşterek olsun olmasın. Yalnız birine aid olursa diğerlerine nazaran bir rehn-i müstear
oîmuş olur.
Binaenaleyh bu medyunlardan biri borcunu tediye etse de rehnin bir kısmını tahlis edemez. Şu kadar var ki böyle râhinîerden biri borcunu
verdikden sonra rehin. ,mürtehinin elinde telef oîsa o rehnin kıymetinden o borca, isabet eden miktarı mürtehinden geri alır.
52 - : Rehni birriza tebdil caizdir. Şu kadar var ki mürtehin ikinci rehni kabz edib birinci rehni râhine reddetmedikçe birinci rehin  rehniyetten 
çıkmaz. Reddedence ikinci rehin, merhun olur (Hindîyye).
53 - : Dâyin, medyurtdan rehin aldığı gibi o medyunun kefilinden de bilâhare ayrıca rehn alsa da bu iki rehinden her bîri borca kâfi bulunduğu
halde ikinci rehin telef olsa borcun yarısı sâkit olur. Fakat îmanı" E bû Yusuf'a isnad edilen diğer bir kavle göre eğer kefil, birinci rehinden   -
haberdar değilse bu ikinci rehnin telef oîmasıyle borcun tamamı sâkit'olur. Demek ki bu takdirde" bu rehin, o borcun tamamına müstakilleri,
münferiden terhin edilmiş sayılıyor (Hindiyye).
54 - : Bir medyun bir malını iki dâyinine veya bir dâyinin başka başka alacakları mukabilinde ayrı ayrı akidler ile terhin eylese akidler fâsid olur.
Hattâ bir malın yarısını borcun bir nektarına karşı   rehn ettikten sonra diğer yansını da oborcun mütebaki miktarı için rehn eylese şuyû husule
gelmiş ola cağından her iki akid de fâsil olmuş olur. Bu takdirde bu rehin,   mürtehinih elinde emanet sayılır, telefi takdirinde mürtehne zaman lâzım
gelmez. Meğer ki kendisinden iadesi istenildiği halde iadeden .imtina etmş olsun, o halde mer-hunun kıymetini zamanı gasb. ile zâmin olur.
Kezalik : Bir mal iki dâyine bir akd ile terhin edilmekle beraber her birinin rehinden olan hissesi tasrih edilse, meselâ bu malın üçde ikisi bir borç,
üç . de biri de diğer borç mukabilinde terhin edildiği söylense akdi rehn fâsid olur (Hülâsa, Hindiyye, Ankaravî).
(Maliki'lere göre evvelce de yazmış olduğumuz veçhile bir mal bir borç mukabilinde rehin verildikten sonra boredan zaid kıymeti de diğer, bir borç
mukabilinde rehin gösterilebilir. Binaenaleyh bir mal evvelâ bîr borç sonra da başkasına olan diğer1 bir borç mukabilinde terhin edüdikde bakılır:
İkinci borcun müddeti daha evvel hulul edince bu rehin, kabili kısmet ise iki horc arasında taksim olunur. Evvelâ birinci borç için kifayet edecek
miktarı verilir, mütebakisi de ikinci borca tahsis edilir. Meğer ki mütebakisi ikinci boredan ziyade olsun, o halde bu rehinden ikinci borca kifayet
miktarı verilir, rehnin bakiyyesi temamen birinci borç mukabilinde rehn olarak kalır.
Fakat merhun kabili kısmet değilse satılır, semeninden her iki borç birlikte ödenir. Birinci boredan fazlaya satılamıyacağı takdirde ise bu borcun
zamanı hulul edinceye kadar satümaz.
Birinci borcun müddeti daha evvel hulul edince de rehin, kabili taksim ise taksim olunur, değilse satılır, evvelâ birinci borç, sonra da bakıyyesinden
ikinci borç ödenir. iki borcun zamanı müsavi olunca da merhun satılır, taksim cihetine gidilmez. Çünkü bu taksim,.çok kere noksan bir semen ile

satılmaya müeddi olur.
[9]

 
Merhunun Masrafları
 
55 -  Mürtehin, merhunu bizzat hıfz edeceği gibi emin olan zevcesi, oğlu gibi iyaline ve müfaveze veya inan suretiyle şerikine veya aylık veya
senelik ücretle isticar etmiş olduğu emin hizmetçisine hıfz ettirebilir.
Kezalik : Bir kadın aîmiş oiduğu rehni kocasına hıfz ettirebilir. Binaenaleyh merhun bunlardan birinin yanında telef olsa zaman lâzım gelmez.
Fakat bunlardan başkasının yanında hıfz ettirilse telefi takdirinde mürtehine zaman-ı gasb lâzım gelir.
Bazı fukâhaya-göre merhunu muhafaza edecek emin, mürtehinin iyai inden bulunmalıdır, yani : Onunla beraber bir yerde sakin olmalıdır. Bu şarttır.
Bi-, naenaleyh mürtehin, merhunu iyalinden bulunmayan bir emine hıfz ettirir de merhun zayi olursa mürtehine zaman-ı gasb lâzım gelir.
Mecelle'de bu kavle İtibar edilmemiştir.
56 - : Merhunun muhafazasına mahsus kira ve bekçi ücreti gibi masrafları mürtehine aittir. Velev ki bu masraflar merhunun kıymetinden fazla
olsun ve- merhun gerek mürfehinin ve gerek adlin elinde bulunsun. Çünkü merhunun muhafaza menfaati mürtehine aiddir. Hattâ merhunun
muhafazası için râhinin mürtehine ücret vermesi şart edilse buna itibar olunmaz. Zira merhu-nu hıfz etmek mürtehin üzerine zaten vacibdir, bu rehn
onun elinde kendi malı menzilesindedir.
57 - : Merhunun aynini ibka veya menafiini islâh için yapılacak masraflar râhine aiddir. Meselâ: Merhun hayvanın yemi ve suyu, çoban ücreti,
merhun akarın tamiri, merhun bahçenin sulanması, merhun hurma ağaçlarının telkihi = Aşılanması ve otlarının ayıklanması, merhun değirmen
harkının temizlenmesi gibi masraflar râhine lâzım gelir. Çünkü merhun da, onun menafii de esasen râhinin mülküdür.
Merhunun vergisi, öşrü, haracı da râhine aiddir.   Çünkü bunlar   mülkün meunetidirler.
58 - : Merhun hayvanın firarı halinde mürtehinin etine iadesi ücreti mürtehine aid olacağı gibi bu hayvanın   hastalıklarından ve yaralarından dolayı
muaceles de mürtehine aiddir. Şu kadar v£r ki, merhunun kıymeti borcdan fazla olursa bu fazla mürtehinin elinde emanet olacağından buna isabet
eden iade ücreti râhine lâzım gelir.
Meselâ : Borcun miktarı on lira. hayvanın kıymeti ise otuz lira olup iadesi için üç lira sarf edilse bunun bir lirasını mürtehin, iki lirasını da râhin
verir. Çünkü emanet miktarı merhunun üçde ikisine muadildir (Haniyye, Lisanülhük-kâm).
59 - : Râhin ile mürtehinden birisi diğerine aid olan masrafı kendi kendine, yani: Hâkimin veya başkasının emri olmaksızın yapsa bunu teberruan
yapmış olur, diğerinden isteyemez. Çünkü bir kimse, başkasına aid bir masrafı onun emri veya hâkimin izni olmaksızın yaparsa müteberri sayılır.
Fakat râhin ile mürtehinden biri diğerine aid bir masrafı onun emriyle yaparsa ona rücu edebilir. Kezalik : Bunlardan biri kendisine aid masrafı
yapmaktan kaçınmakla diğerinin müracaatı üzerine hâkim ona rücu etmek üzere, yani: Onun için bir borç olacağını tasrih ederek kendi malından
yapmak için bu müracaat edene izin verirse bu, yapacağı masrafı ondan alabilir. Masraf-dan kaçman, gerek hazır ve gerek gaib olsun müsavidir.
Bu mesele, îmam Ebû Yusuf'a göredir. îmamı Azama göre kaçman, hazır ise hâkimin bu hükmü onun hakkında muteber olmayacağından üzerine
yapılacak masraf ile rücu edilemez. Çünkü hazır olanı hükimin hacre salâhiyeti yoktur, bu babdaki izni nafiz olsa onu hacretmiş olur (Zeyleî,
Reddimuhtar).
60 - : Mürtehin, râhinin imtinaına binaen hâkimin izniyle merhuna m* î rafda bulunsa bu masraf bedelini almak için de rehni elinde hapsedebilir. V?
bu merhun mürtehinin elinde telef olup   kıymeti borç ile bu masrafa tekabül eylese hem borç, hem de bu masraf bedeli sâkit olur.



Fakat diğer bir kavle göre mürtehin, yaptığı masraf bedelini istifa için bu merhunu hapis edemez (Bezzaziyye, Hindiyye. Reddimuhtar. Mecelle).
'Malikî'lere göre mürtehin, merhuna yaptığı infaktan dolayı râhine rücu eder. Bu râhinin zimmetinde ayrıca bir borç olur, merhun bu borç
mukabilinde de rehin olmuş olmaz. Asıl bürc ödenince merhun rehniyyetten çıkar. Mürtehin, bu infakından dolayı alacağı hususunda râhinin diğer
alacaklılarından beri olur. Meğer ki râhin, merhunun nafakası için de rehin olacağını tasrih etmiş olsun (Serh-i Ebilberekât).
(Şafiî'lere görede merhunun aynini İpkaya sebep olan meuneti merhunun mâliki üzerine lâzım gelir. Râhin, mürtehinin hakkını muhafaza için bu
menû-neti vermeğe mecburdur. Merhunun hıfzına, su verilmesine, kurutulmasına ajd ücretler de bu meûnet kabiîindendir (Tuhfetülmuhtaç).
(Han bel i'ler e göre de merhunun taamına, kisvesine meskenine, muhafazasına, tedavisi ücretine, saky ve telkihine, teçhiz ve tekfinine aid bütün
masrafları râhine aiddir. Maamafih râhin, merhunun müdavaU.ıa cebr edilemez.
Mürtehin, râhine rücu "etmek için Tahinden istizana kadir olduğu halde istizan etmeden merhuna infakda bulunsa müteberri sayılır. Çünkü istizan,
etmemekle tefritte bulunmuş olur. Rücuda muaveze mânası vardır. Bu cihet'e sair muavezat gibi izin ve rızaya muhtaç bulunur (Neylül'mearib).
[10]

 
Âriyet Alınıp Verilen Rehinler = Rehn I Mustear ;
 
61 - : Bir kimse, başkasının mahra ondan ariyet alarak onun izniyle kendi borcu mukabilinde rehin verebilir. Buna «Rehni müstear? denir. Bu rehni
sahibi bir şey ile takyid etmeyip mutlak surette vermiş olunca müsteir.   bunu dilediği veçhile az çok bir borç mukabilinde terhin edebilir.
Fakat bir kimse başkasının malını izni olmaksızın birisine rehin verirse gasıb olmuş olur. Bu takdirde mal sahibi akdi rehni Tesh ederek merhunu
istirdat edebilir. Bu rehin, mürtehinin elinde telef olmuş veya istihlâk edilmiş olunca sahibi muhayyerdir, bunu dilerse râhine ve dilerse mürtehine
tazmin ettirir (Haniyye, Hindiyye).
62 - : Rehin verilmek üzere istiare olunan malın terhin edilmesine sahibi - Şu kadar kuruş veya şu cins mal mukabilinde   veya filân şahsa ve yahut
filân beldede rehin ver - diye mukayyeden izin verse müsteir bunu ancak
vechiie terhin edebilir. Sahibinin kayd ve şartına muhalefet edemez. Meselâ şu kad?r kuruştan ne fazla, ne de noksan bir borç mukabilinde rehin
veremez. Çünkü muîr, kendi mülâhazasına göre malının terhin edilmesini bu gibi bir kayd ile takyid etmiştir, ona muhalefete râhinin hakkı yoktur.
Ezcümle tâyin edilen miktardan fazla bir borç mukabilinde terhin edilmesi, borcun vaktiyle verilemeyeceğinden dolayı merhunun rehniyyette fazla
kalmasını intaç ede-biîir. Noksan miktar bir borca karşılık olarak terhin edilmesi de merhunun telefi takdirinde yalnız borç miktariyle mazmun
olacağından, tâbr-i aharla muîr o malının tam kıymetini râhinden alamayacağından muîrin zararını müs-telzim olur.
63 - : Bir kimse başkasından istiare ettiği malı, müîrin dermeyan ettiği kayd ve şarta muhalif surette terhin etse gasıb sayılır. Bu halde muîr
muhayyerdir, dilerse akd-î rebne icazetverir ve dilerse bunu râhinin huzurunda mür-tehinden dâva ederek akd-i rehnifesh üe.merhunu istirdad eder.
Bu mal telef olduğu takdirde de misliyâttan ise mislini, kiyemiyyattnn ise kıymetini dilerse müsteire ve dilerse mürtehine tazmin ettirir. Mürtehine
tazmin ettirince o da bununla rahme rücu eder, hem bunu,, hem de asıl alacağını ondan tamamen istifa eyler:
64 - : Rehn-i müstear, râhinin elinde terhinden evvel de muîrin itlâk ve takyidi veçhile terhin edildikten sonra emanet hükmünde bulunur.   Şu kadar
var ki, böyle rehin verilmiş olduğu müddetçe borç   mukabilinde mazmun bulunur.
Binaenaleyh bu rehin, mürtehinin elinde telef olsa kıymeti miktarı borç sâkit olur. Ma! sahibi, yani muîrde bu rehin mukabilinde boredan ne miktar
sâkit oîmu olursa yalnız o kadarını müsteirden alabilir. Fazlasını alamaz. Çünkü o, yine emanet bulunmuştur.     
65 - : Râhin, rnüstear olan rehni fekketmekden âciz olmakla muîr. râhinin borcunu odese rehnin helaki takdirinde borcun ne miktarı sakıt olacaksa
o miktar ile müsteire rücu edebilir. Fazlasiyle edemez.
Meselâ : Râhin, yüz lira kıymetinde olan rehn-İ müsteârı muîrin izniyle iki yüz lira miktarı borcu mukabilnde terhin etmiş olsa muîr, bu iki yüz lira
borcu ödeyince müsteire ancak rehnin kıymeti ulan yüz lira ile rücu edebilir.
Mürtehin, alacağını alıp rehni muîre teslim etmekten imtina edemez, bunu kabule icbar edilir (Kadihan, Mecelle» Dürerülhükkâm).
(Malikî'lere göre de rehn için başkasının mahra istiare caizdir. Müsteîr borcunu ödemezse bu rehn satılıp semeninden borç Ödenir. Bu halde muîr,
bu-oun istiare günündeki kıymetiyle müteire rücu eder. Borcu ödeme için satıldığında kıymeti daha fazla olsa bu fazla miktar müsteîre aid olur.
Müsteİr, bu rehni vaktiyle selef tarikiyle satın almış gibi sayılır.
muîr, müsteîre o malîn terhin günündeki kıymetiyle göre de borç için satıldığı gündeki kıymetiyle rücu ey
Meselâ : Borç yüz Ura olduğu halde rehin yüa elli liraya satılsa yüz elli lira ile rücu edilir. Bilâkis yüz elli Ura olduğu halde merhun yüz liraya
satılsa rriüsteîrin muîre yüz lira vermesi lâzım gelir» velevki onun terhin veya istiare günündeki kıymeti daha fazla veya daha noksan olsun (Şerh-i
Kebîr, Düsûkî).
Şafiî'lere göre de rehin vermek için başkasının malını ariyet almak caizdir. Bu müstear mal, bir kavle göre rehin verildikden sonra da ariyet
hükmünde olarak mazmun bulunur. Ezhar olan diğer bir kavle göre ise badetter-hin mazmun oimaz. Şöyle ki: Bu mal, râhinin etinde telef olsa
bunu zâmin olur. Çünkü o müsteirdir. Fakat mürtehinin elinde telef olsa ne râhine, ne de mürtehine zaman lâzım gelmez. Zira mürtehin emindir.
Bu halde borç râhînin zimmetinden sükût etmiş olmaz.
Bir mal, rehin verilmek için ariyet ahnaeağı zaman borcun cinsini, miktarını, sıfatını ve mürtehinin kim olduğunu söylemek şarttır. Çünkü bunlara
göre garez ihtilâf eder, muîr ona göre malını iare eder.
Müstear rehni mürtehin kabz ettikten sonra artık sahibi istirdada kıyam edemez. Çünkü aksi takdirde rehin almakta bir faide bulunmamış olur.
Borcun vakti hulul ettiği halde tediyesi cihetine gidilmezse müstear rehnin satılması için muîre müracaat olunur. Borcu ödemeyip malını
kurtarmazsa o mal hâkim tarafından satılır, muîr de bu mal ne ile satılmış ise onunla müsteire rücu eder (Tuhfetülmuhtac).
Hanbeİî'lere göre de merhunun müstear bir mal olması caizdir. Bu halde merhun telef olsa bunu yalnız müsteîr zâmin olur. Çünkü ariyetler mutlaka
mazmundur (Keşşaf ülkına).
(Zâhirî'lere göre ise bir kimse, kendi borcu için ne bir yabancının ve ne de zevcesinin veya büyük, küçük evlâdının bir malım terhin edemez. Mal
sahibinin ister rızası olsun, ister olmasın. Çünkü merhunu irtihandan çıkarmak caiz oîmaz, ancak ya râhinin mülkünden çıkmasıyle veya helâkıyle,
veya rehin zamanındaki isminin değişeceği veçhile istihaleye uğramasiyle veya mukabilinde terhin edildiği hakkın ödenmesiyle rehniyyetten



çıkar. Artık râhin için ariyet verilen bir n>al hakkında bütün bunları başkasının iltizam etmesi bir şarttır ki bu, kitabullahda mezkûr değildir.
Binaenaleyh bu iltizam bâtıl-dır. Malını terhin için ariyet verecek bir şâhıs, o malı dilediği vakit istirdad edebilir. Çünkü onun hakkında rehinlere

mahsus hükm carî oîmaz (Elmu-hallaâ). 
[11]

 
 (İKİNCİ BÖLÜM)

 
REHİNLERE AİD HÜKÜMLER VE İTİLAFLAR HAKKINDADIR

 
İÇİNDEKİLER: SAHİH REHİNLERİN HÜKMLEBİ.  FÂSÎD VEYA
BÂTIL REHİNLERİN HÜKMLERl. RÂHÎN İLE MÜRTEHÎNÎN MERHUNDA   TASARRUFLARI.   YED-1   ADLDE   OLAN   REHİNLERİN

HÜKMLERl MEHUNUN SATÎÎJP SATILMAMASI.  REHİNLERE AÎD İHTİLÂFLAR. 
[12]

 
66 - : Bir rehin sahihen akdedilince mürtehin, alacağını istifa edinceye kadar merhunu elinde haps ve imsake müstahik olur, ve râhin vefat ederse
mürtehin sair garimlerden ehak olarak merhundan ilk evvel kendisi alacağını istifa eder. Merhun borca kifayet etmezse mürtehin, râhiniri sair
terekesine müracaat ederek başka alacaklılar var ise onlar ile beraber terekeden alacağı nisbetinde hisse alabilir. Merhundan fazîa bir şey kalırsa o
da râhinin vârislerine veya sair garimlerine aid bulunur.
Hâsılı mürtehin, râhinin hayatmd amerhuna râhinin sair alacaklılarından ehak olduğu gibi vefatından sonra da ehaktır (Bedayi, Mecmaül'fetâvâ).
67 - : Rehinler, fekkedilebiUr. Bir rehnin fekkedilmesi, borcun râhin tarafından veya vârisleri ve yahut teberruan başkaları tarafından Ödenmesiyle
veya mürtehinin rahim borcundan ibra veya alacağını ona hibe edip onun da kabul etmesiyle husule gelir.
68 - : Bir kimse, bir şahısdaki müteaddit alacaklarının her biri mukabilinde başka bir rehin almış bulunsa her rehn hakkında mukabil olduğu borca
göre muamele yapılır. Bir rehnin mukabili olan borç verilince o rehin, rehin olmaktan çıkar, diğer borçlara karşılık olarak tevkif edilemez. Artık bu
rehin hakkında mürtehin ile râhinin sair garimleri müsavi bir vaziyette bulunurlar.
69 - : Rehnin mevcudiyeti, karşılığı olan borcun râhinden mutaîebesi-ne mani olmaz. Borç, muaccel ise derhal ve müeccel ise vakti gelince onu
râhinden istemeğe mürtehinin salâhiyeti vardır. Bu halde râhine borcunu vermesi için emir olunabilir. Meğer ki râhin, merhunun salimen mevcud
olduğunu itiraf etmesin. O halde merhunun - ihzarı masrafa muhtaç değişe hâkimin emriyle - mahkemeye ihzar edilmesi lâzım gelir. Fakat
masrafa muhtaç ise râhin taleb ettiği takdirde mürtehine merhunun telef olmadığına dair yemin teklif
eder.                                                                                    
70 - : Evvelâ borç tediye edilmedikçe rehnin râhine iadesi icap etmez. Çünkü rehin, vesikadır. Borcun tediyesinden evvel iadesi icap etse onun
vesikalığı iptal edilmiş olur.
71 - : Rehin, borcun tamamına tekabül eder, bir kısmının Ödenmesiyle rehnin kısmen iadesi lâzım gelmez, belki borcun bakiyyesi de tamamen
ödenmedikçe mürtehin, rehnin bir kısmını iadeye mecbur olmaz, yine tamamını hapse salâhiyeti vardır. Fakat mürtehin isterse rehnin bir kısmını
veya tamamını râhine reddedebilir.
72 - : Terhin edilen iki şeyden her biri için borcdan bir miktar tâyin edilmiş olursa o miktarın tediyesi halinde ona mukabil olan rehnin râhine iadesi
Lâzım gelir.
Meselâ : Borç alman yüz lira mukabilinde bir hali seccade ile bir saat, bir akd ile rehn ve teslim edilip halı için yetmiş, saat için de otuz lira tayin
edilmiş bulununca râhin yetmiş lirayı verince ona mukabil olan seccadeyi, otuz lirayı verince de saati istirdad edeblir.
Fakayt bu iki rehinden herbiri için böyle borcdan bir miktar tâyin edilmiş olmazsa borcun tamamı verilmedikçe bunları geri almaya râhinin hakkı
olamaz.
73 - : Rehnedilmesine mutlak surette izin verilmiş olan müstear bir reh-ni tahlis ile kendisine teslim etmek için muîrin, müsteîr olan râhine
emretmeğe salâhiyeti vardır. Amma iare br vakt ile mukayyed bulunmuş olursa vakti hulul etmedikçe, mûîr rehni kurtarıp kendisine aide etmesi
için müsteiri muahaze edemez.
74 - : Rehni,   müstearin rehniyyeti,   ne muîrin,   ne müsteîrin ve ne de mürtehinin vefatiyle bâtıl olmaz. Binaenaleyh bu rehin, mukabili olan borç
tamamen ödenmedikçe rehniyyetten kurtulamaz. Çünkü buna muîrin rizasiyle mürtehinin hakkı taallûk etmiştir (Kadıhan).
75 - : Müsteîr olan râhin müflisen - Asla malı olmaksızın vefat etse rehn-i müstear; mürtehinin elinde hali üzere merhun olarak kalır, bu rehn,
karşılığı olan borç tamamen ödenmedikçe mürtehinden alınamaz.  Ve bu rehn, muîrin rizası olmadıkça da satılamaz. Çünkü bu rehin, onun
mülküdür. O, bu rehnin yalnız hapsine razı olmuştur, satılmasına razı olmamıştır. Fakat rmi-îr, bunu satıp bununla borcu ödemek isterse bakılır:
Eğer bu rehnin parası borca yetişirse mürtehinin rizasına bakmaksızın satabilir. Yetişmezse mürtehinin rızası olmadıkça satamaz. Zira ilerde rehnin
kıymetinin artması veya borcun tamamını muîrin Ödemesi melhuzdur (Dürrümuhtar, Hindiyye).
76 - : Rehni ariyet veren, borcu terekesinden daha çok olduğu halde va-fat etse râhine kendi malından borcu ödeyerek bu müstear rehni tahlis' ile
sahibine reddetmek, üzere emrolunur. Eğer râhin, yoksulluğu yüzünden borcunu tediyeden aciz bulunursa o rehn hali kahr. Su kadar var ki, muîrirj
vâris'ı üzere mürtfehinin elinde merhraı olarak
Muîrm garimleri bu rehnin satılmasını isterlerse bakılır : Semeni mürtehinin alacağına kifayet ederse mürtebinin rızasına bakmaksızın satabilirler,
kifayet etmezse mürtehinin rizası olmaksızın satamazlar (Durrümuhtar).
77 - : Müsteîr olan râhin, fakri sebebiyle borcunu ödemekten aciz olduğu takdirde muîr, o borcu kendi malından mürtehine vererek onu rehniyyet-
ten tahîis edebilir. üVFaîr, malım kurtarmak için bu borcu vermeğe mecbur olduğundan mütebcrri sayılmaz. Belki bu rehnin mürtehin elinde helaki
takdî; rinde borcdan ne miktar sâkit oîacak idiyse o miktar ile müsteîre rücu eder.. Fazlasında müteberri olur (Mirat-i Mecelle).
78 - : Mürtehinin elindeki rehin, taaddisi ve taksiri olmaksızın   teîef olsa yevm-i kabzmdaki kîymeti miktarı borcdan sâkit olur. Rehnin kıymeti
noksan olunca borcun mütebaki kısmım da mürtehin alır. Rehnin kıymeti zaid olunca ziyade miktarı mürtehinni elinde emanet bulunmuş
olacağından bunu zâmin olmaz. Amma taaddisi veya taksiri bulunursa bu ziyadeyi de zâmin olur. Rehnin kıymeti borca müsavi olunca da



mukabilinde borcun tamamı sâkit olur.
Kezaîik ; Mürtehinin elinde iken rehne noksan âriz olsa bakılır: Eğer aynine âriz olmuş ise bu noksan sebebiyle rehnin kıymetinden eksilen miktar
nisbetinde borç sâkit olur. Fakat bu noksan-ı es'ar itibariyle merhunun kıymetine âriz olmuş İse bundan dolayı borcdan bir şey sâkit olmaz
(Hindiyye).
79 - : Merhun. mürtehinin elinde   telef oldukdan sonra ona bir müstahik zuhur etse muhayyer olur. Dilerse bu merhunun bedelini râhine tazmin
ettirir. Çünkü râhin gasib bulunmuştur: Bu takdirde râhin zâmin olduğu şey ile mürtehine rücu edemez. Ancak râhinden bu merhunun yevmi
terhinindeki kıymeti nisbetinde borç sâkit olur. Çünkü râhin, bu merhuna zamaniyle malik olmuş olur. Müstahik dilerse bu merhunun bedelini
mürtehine tazmine ettirir. O da bununla râhine rücu eder, bundan başka alacağım da râhinden ayrıca isteyip istifa eder' Zira râhin tarafından tağrir
edilmiş, rehn elinden çıkmıştır (Haniyye, Bezzaziyye).
80 - : Bir kimse,, iki şahsa olan borcu için bir rehin vermiş olsa her iki şahsa olan borcunu temamen tediye etmedikçe bu rehini tahlis edemez.
Birine oîan borcunu tamamen tediye etse bu rehn, diğer alacaklının yanında yine iki borca mukabil merhun olarak kalır. Bu halde rehin, bunun
yanında telef olsa iki borç nisbetinde mazmun olur. Alacağını istifa etmiş olan dâyin, alacağından rehnin telefi sebebiyle ne miktar sâkit olması
iktiza ederse onu râhine red eylemesi lâzım gelir. Fakat ikinci dâyinin taaddisi veya taksri yüzünden telef olsa bu dâyin, bu rehnin misliyyattan ise
mislini ve kıyemiyattan ise itlaf günündeki kıymetini zâmin olur. Bu takdirde rehnin yevm-i kabızdaki kıymeti, itlafı günündeki kıymetinden ziyade
ise bu ziyade miktar kendi kendine telef olmuş gibi sayılarak iki borç nisbetinde mazmun olur.
Meselâ : Bir altın saat, iki dâyine yüzer lira alacakları mukabilinde terhin edilip birinin alacağı oian yüz lira tediye edilmekle saat diğer dâyinin
yanında kalıp taksir yüzünden zayi olmakla zaman-ı gasb lâzım gelse bakılır: Eğer saatin terhin zamanındaki kıymeti iki yüz, zayi olduğu
samandaki kıymeti de iki yüz veya daha ziyade ise ikinci dâyin, bu kıymeti zâmin olur, yüz lirasını alacağına mahsub eder, yüz lirasını veya daha
fazlasını da râhine verir. Birinci dâyine bir şey lâzım gelmez. Fakat bu saatin kıymeti terhin = Kabz 2a-manında iki yüz elli, şayi olduğu zaman iki
yüz lira ise ikinci dâyin, bu iki yüz lirayı zaman-ı gasb ile zâmin olmakla beraber elli lirayı da birinci dâ-yün ile nısfıyyet üzere zamanı rehn ile
zâmin olurlar. Bu ziyada âfet-î. sema-viyye üe telef olmuş gibi sayılır. Binaenaleyh birinci dâyinin kabz etmiş olduğu yüz liradan yirmi beş lirasını
râhiae iade etmesi icap eder.
te renin Binaenaleyh râhin vefat edince bakılır: Vârisleri mükellef kimseler Iseonun
zım gelir. Amma vârisler çocuk veya mecnun gibi gayrı mükellef iseler veya mükellef olup da gaib, yani: sefer müddetinden uzak bir yerde iseler
müteveffa râhinin vasiyyi muhtarı veya vasiyyi mensubi mürtehinin izniyle rehni semeni misliyle satar, bununla borcu tediye eder. Fakat
mürtehin. razi veya rehnin semeni borca kâfi olmadıkça, rehin satılamaz. Çünkü rehnin semeni borca kifayet etmediği takdirde ileride kıymetinin
artması mülâhazasüe bu rehni sattırmakdan imtinaa mürtehinin hakkı vardır.
Mürtehin vefat edinde de rehin, onun varisleri yarunda yır.c rehn olarak kalır (Bezzaziyye, Mecelle, Dürerülhükkâm).
üikî'lere göre de rehnîn başlıca hükmü, mürtehinin hakkını r^hindon istifa etmesi ve bu istifa zamanına kadar rehni elinde hapis edebilmesidir.
Kâhin borcunu ödemek için rehni satmaktan imtina ederse hâkim, satar.
Râhin gaib oîub borç ile rehin sabit olunca da-hâkim» rehni satar, velev-ki râhinin rehinden başka bir mahnı satmak evlâ olsun. Çünkü mürtehinin
hakkı rehnin aynine taalluk etmiştir.
Kâhin refeni satmaktan imtina etmekle hâkim tarafından hapis, darb edilemez, tehdit de edilemez.
Bir şahsın borcuna mukabil oîan bir rehin, o şahsın elinde kıymeti borcdan fazla olduğu halde telef olsa bakılır: Eğer o rehin, kabili ihfa bir şey
olup telef olduğuna dair beyyine buunmazaa o'mürtehin olan şahs, bunun ta-
mam kıymetini zâmin olur. Fakat kabili ihfa bir şey olmaz veya olduğu halde telefine dair beyyine bulunursa bu telefden dolayı mürtehme hiç bir
şey lâzım gelmez, bunun mukabilinde borç da sâkit olmaz.
Kabili ihfa olan bir mal. iki şahsa terhin edildiği halde birinin elinde iken telef olsa da bu teîef hakkında beyyinesi bulunmasa elinde bulunan şahsın
alacağı mukabilinde telel olmuş olur, f azasını ikinci mürtehine zâmin olmaz. Çünkü bu vaziül'yed olan rnürtehin emindir. Bu halde ikinci
mürtehin râhine müracaat eder, alacağını ondan ister alır veya kendisine başka bir rehin verilir.
Bir kimse, bir alacağı mukabilinde libas gibi bir malın yarısını rehin aîdı-ğı halde o malın tamamını kabz etse de o mal elinde telef olsa bunun
kıymetinin yarısını zâmin olur, yansı hakkında mütemen bulunur.
Borcun bir kısmı tediye edilse veya râhine hibe veya tasadduk edilse de karşılığı olan rehin, müteaddit olsa bile yine tamamen mütebaki borç
mukabilinde rehin olarak kalır. Çünkü rehinlerden her biri, her cüz'ü; borçların her biri ve her cüz'ü mukabilinde rehindir. Maamafih olabilir ki,
fiatlerinde noksanlık vukua gelir,_ rehnin bir kısmı mütebaki borca kifayet etmez. Rehnin bir kısmı büistihkak zabt edildiği takdirde de bakiyyesi
borcun tamamı mukabilinde rehin olarak kalır.
Mürtehin, elinde bulunan rehnin telef olduğunu veya sirkat edildiğini veya ihtirak ettiğim iddia etse bakılır: Eğer rehin; silâh, siyab, huîiyyat gibi
ihfa-sı kabil şeylerden olduğu halde mürtehinin bu iddiasına beyyinesi bulunmazsa veya bir şahidi olduğu halde yemin etmezse bu rehni zâmin olur.
Yani; Bunun imsliyyattan ise mislini ve kıyemiyyattan ise irtihan edildiği veya zıyaı iddia olunduğu gündeki kıymetini râhine öder. Velev ki borç
ödenmiş veya râhine hibe edilmiş olsun. Velev ki mürtehinin beraeti evvelce meşrut bulunsun. Çünkü bu beraet, bir şeyi vücubundan evvel ıskat
demektir ki, muteber olmaz. Ancak eşhebe göre böyle'bir şart mevcud olunca mürtehine zaman lâzım gelmez.
Fakat rehin, mürtehinin değil, eminin elinde bulunmuş ise veya rehin, meyva ve ekin gibi olub mevzıları olan ağaçta veya tarlada bırakılmış ise
veya rehin, mürtehinin elinde olduğu halde akar, köle gibi kabili ihfa bulunmayan bir şey ise veya mürtehinin iddiasına beyyinesi mevcud ise veya
rehnin bulunduğu yer yanıp rehnin de kısmen muhterik olduğu görülüb bilinmekte bu- ' lunmuş ise mürtehine zaman lâzım gelmez. Velev ki râhin,
bu hallerde de mürtehine zamanın sübûtunu şart koşmuş olsun.
Maamafih mürtehin, iddia ettiği bu telef veya ziya veya ihtiraktan dolayı tahlif de olunur. Bunların ketm ve setr edilmeyip telef, zayi veya muhterik
olduklarına dair yemin eder, yeminden kaçınır ise hapis edilir, hapis uzayınca iddiası diyaneten kabul olunur, kabili ihfa olmayan rehinden dolayı
kendisine yine zaman lâzım gelmez (Muhtasarı Ebizziya, Şerh-i Ebilberekât, Düsûkî).
(Şafiî'lere göre de rehnin hükmü, borcun tediyesine kadar mürtehinin reh-ne müstahik olmasıdır. Şöyle ki: Rehin kabz ile lâzım olunca onu yanında
tutmak hakkı mürtehine ait olur. Ancak râhinin intifa etmesi için icab eden yerlerde rehn muvakkaten râhine verilir. Rehnin fekki, râhinin



borcundan herhangi bir veçhile beri olmasiyle husule gelir. Borcdan bir miktarı baki oldukça rehin, münfek olmaz. Meğer ki mürtehin razi olsun.
Maamafih bir borç mukabilinde merriun olan bir tereke, mürtehinin fes-hiîe münfesih olarak rehniyyetten çıkmaz. Çünkü rehin, ölünün zimmetinin
borcdan beraeti maslahatı içindir, bu maslahat ihlâl edilemez.
Merhun mürtehinin elinde emanettir. Kabili ihfa olsun olmasın bunun âfet-i semaviyye ile telef oîmasile rehniyyet bâtıl olur, fakat borcdan bir şey
sakıt olmaz. Mürtehine taaddisi bulunmadıkça zaman lâzım gelmez. Nitekim vediada da hükm böyledir.
Borcun vakti hulul ettiği halde tediyesi cihetine gidilmese veya rehnin bozulmasından korkulsa rehnin satılması lâzım gelir. Rehn satılınca
semeninden en evveî mürtehinin alacağı verilir. Çünkü onun hakkı sair alacaklılardan ev-, vel rehne taallûk etmiştir.
Rehni mürtehinin izniyle Tahin veya vekili satar. Mürtehin izin vermezse hâkim, mürtehine «Ya izin ver veya râhini alacağından ibra et.» diye
emreder. Bilâkis rnürtehin satılmasını istediği halde râhin, rehnin satılmasından kaçınsa hâkim, kendisine «Ya borcunu ver veya rehni sat.» diye
emreder. Râhin bu kaçınmasında ısrar ederse, hâkim, mürtehinin zararını def için rehni satarak borcu öder.
Rehin verilen bir köle veya bir hayvan kısas veya diyeti müsteîzim olacak surette bir ecnebi hakkında cinayette bulunsa bu rehne ilk evvel
mecniyyünaleyhın hakkı taallûk eder, artık bu rehin hakkında kısas icra edilse veya bu rehin diyetten dolayı satılsa rehniyyeti bâtıl olur. Meğer ki
satıldığı takdirde semeninden fazla bir şey kalsın.
Mecniyyünaleyhın hakkı bu rehnin şahsına taallûk etutiği halde mürtehinin hakkı yalnız buna değil, râhinin zimmetine de taallûk eder, bu cihetle
mür-tehinin hakkı herhalde mahfuzdur. Binaenaleyh mecniyyünaleyhin hakkı takdim olunur. Çünkü rehnin şahsiyeti mürtehine tahsis edilse
mecniyyünaleyhin hakkını istifaya muhal kalmamış olur (Tuhfetülmuhtaç).
(Hanbeîî'lere göre de mürtehin, kabz etmiş olduğu rehin üzerinde bir hakk-ı hapsi, bir imtiyazı vardır. Fakat rehn henüz kabzedümeden râhin vefat
etse vârisleri kabza izin vermeğe mecbur olmazlar. Fakat izin vermek istedikleri takdirde bakılır: Eğer müteveffanın- başka borcu yok ise
vârislerinin bu İzne salâhiyeti olur, fakat başka borcu da bulunursa vârisleri rehni mürte-
hine tahsis edemezler. Çünkü bu takdirde mürtehinin lüzûm-u hakkından evvel terekeye sair alacaklıların da hakları taallûk etmiştir. Bir, de rahmin
başka malı bulunmazsa zekâtım merhundan çıkarıp verebilir. Veîev ki mürtehin izin vermesin. Çünkü zekât, bu merhunun aynine taallûk etmiş
olur. Nasıl ki cinayet işleyen merhun bir kölenin vereceği diyet de
Rehin, telef olsa yerine başka rehin vermeğe rahim mecbur oîmaz,  Eehin, mürtehinin taaddisi ve taksiri olmaksızın telef olsa mürtehin  Fakat rehn,
mürtehinin taaddisi veya taksiri neticesinde telef olursa
Gaib oîan bir râhinin hükmü, hasır olup borcunu Ödemekten imtina eden bir râhinin hükmü gibidir, Binaenaleyh bu haîde hâkim, rehn satarak borcu
tahin ile mürtehinden biri vefat etse, vârisleri yerine kaim olur.
(Zahirîlere göre de rehin, jorariehmin elinde borcunu istifa edinceye kadar mahbus bulunur. Râhin, borcunun bir kısmını verse bunun mukabilinde
rehnin bir kısmını istirdad edemez. Çünkü rehnin tamamı borcun tamamı mukabilinde terhin edilmiştir. Borcun bir'kısmının sükutiyle rehnin bir
kısmından
Mürtehin, rehnin bozulmasından korkarsa hâkime müracaat ederek o ren-ni sattırması vacib olur. Hâkin), rehin satınca semenim gaîb ise râhin
namına tevkif eder, borcun zams.iu hulul etmiş ise mürtehine alacağını bundan verir, Hâkime müracaat kabil olmayan bir yerde mürtehin. bu rehni
satabilir.  Bir malın siyama meydan Vermez. Bu bir teavün kabiîinden âyet: kerimesi bunu Batıktır. Rehnin semeni, rehinden başkadır. Rehin,
merhun hakkında akd edilmiştir, semeni hakkında değil. Binaenaleyh bu semen, râhinin sair emvali gibi bir
Kâhin veya mürtehin vefat-edince rehin bâtıl olur, Rehni mürtehin vefat edince rahme, râhin vefat edince vârislerine reddetmek lâzım gelir.
'Müeccel olan borç, muaccel olur. Rehnin semenine mürtehin, sair garimlerdert ehak
Rehin; mürtehinin hakkıdır, vefat edince vârislerine, garimlerien intikâl etmez. Çünkü yalnız emval mevrûs olur, emanetler vekâletler, vasiyetler
gibi emval kabilinden olmayan haklar mevrûs olmaz.
Eâhin ölünce de rehin bâtıl olur.-Çünkü mürtehin, râhin ile akd-i rehnde bulunmuştur, vârisleriyle değil Rehin telef olunca mukabili olan borç alâha;
lihi kalır, sâkit olmaz. Ebû Sevr, Ebû Süleyman da buna kaüdir.
Bir taifeye göre rehn, teîef olunca mukabilinde borç tamamen sâkit olur, Borcun miktarı, rehnin kıymetinden gerek fazla ve gerek noksan olsun,
râhin ile mürtehinden biri diğerine bir şey zâmin olmaz. Hasen-i Basrî, tbrahimi Ne-haî, Şüreyh, Şâbî, Zühri, Katade buna kaildirler (Elmuhallâ).
82 - : Rehni fâsid ile kabz edilen mal, boredan mukaddem teslim ve tesellüm edilmiş olunca rehn-i sahih ile kabz edilen mal hükmünde olur. Şöyle
ki: Bir kimse, bir şahısdan istikraz edeceği bir meblâğ mukabilinde o şahsa bir malım fâsiden terhin edib sonra da o şahıs bu meblâğı o kimseye itâ
etse de badehu bu rehin mürtehinin elinde telef olsa kıymeti miktarı borç sâkit olur. Ve mürtehin bu rehne râhinin gerek hayatında ve gerek
vefatında sair alacaklılarından ehak bulunur. Yığ sHİlin borcunu tamamen ödemedikçe bu- rehni fesadına mebni istirdada kıya demez.
83 - : Rehn-i fasidin kabzı borca takaddüm etmezse hakkında rehn-i sahih hükmü carî olmaz. Bir kimsenin istikraz ve kabz ettiği bir para
raukabi-.linde bilâhare bir malını fâsiden terhin etmesi gibi. Bu takdirde akd-İ rehn fesh edilince mürtehin alacağını alıncaya kadar bu rehni hapis
edemez. Ve râhin vefat edince mürtehin bu rehne râhinin sair alacaklılarından ehak ol-mas (Hindiyye, Ankaravî).
84 - : Rehn-i' bâtıl ile kaba edilen .mal, mürtehinin veya adlin elinde sırf emanettir. Binaenaleyh taaddisi-veya takâiri bulunmaksızın telef olsa
mukabi linde borç sâkit olmaz, kabz edene zaman lâzsm gelmez. Ye bu rehni râhin dileaıgı saman olursa, kıymetini zamanı gasb ile sâmirs olur
(CamiüTmusuleyn, Reddimuhtar).
(Malikî'lere göre de bir malın meçhul bir müddetle veresiye satılması gibi fâsid bir beyi'den veya borç alınan ceyyid bir para yerine redî para
yerilmesi gibi fâsid bir karzdan dolayı rehin verilmesi meşrut olmakla bunun lüzumu zannedilerek terhin edilen mal, geri alınabilir, velev ki mebi
telef olmuş-olsun. Bu, bir rehn-i fâsiddir. Şu kadaî var ki, böyle bir lüzum olmadığı hslâ& bu rehin verilse de sonra mebi telef olsa o rehin müşteri
üzerine lâzım gelen misli veya kıymet mukabilinde rehn olarak kalır (Şerh-i Ebiiberekât, Düsûkî).
(Şafiî'lere göre fâsiden akd edilen rehinlerde zamanın lüzumu ve adem-ı
 Râhln, mürtehinin imi bulunmadıkça rehni başkasına terhin edemez. Bu terhin bâtıldır. Birinci mürtehin, bunu dâva ederek istirdad edebilir, tkinci
mürtehinin elinde telef olsa misliyyattan ise mislini, kıyemiyyattan se kıymetini tazmin ettirir ve bu bedcî rehin yerine kaim olur (Reddimuhtar).
86 - : Mürtehin de râhinin izni olmaksızın rehni başkasına terhin edemez. Edecek oisa râhin, bunu birinci mürtehinin huzurunda ikinci mürtehinden
dâ~ m ederek istirdad ederek birinci mürtehinin yanında rehniyyette ibka eder. Bu rehin ikinci mürtehinin elinde telef olmuş olsa râhin muhayyer



oîur, bunu İilerse birinci ve dilerse ikinci mürtehine tazmin ettirir. Birinci mürtehine tazmin ettirirse onun yapmış olduğu bu terhin nafiz olur.
Çünkü bu zaman ile 3 rehne malik olmuş bulunur. îkinci mürtehine tazmin ettirirse ö da birinci mürtehine rücu eder, ondan hem alacağını, hem de
bu rehnin zâmin olduğu bedelini alır (Reddimuhtar, Hindiyye).
87 - : Râhin, mürtehinin izniyle rehni başkasına terhin ve teslim edebilir. Bu halde evvelki rehin bâtıl, ikinci rehin sahih olur. Bundan sonra merhun
ikinci mürtehinin elinde telef olsa birinci mürtehinin alacağından bir şey sâ-kit olmaz.
Mürtehin dahi râhinin izniyle rehni başkasına terhin ve teslim edebilir. Bu takdirde birinci rehin bâtıl, ikinci rehin bir rehni müstear kabilinden
olarak sahih olur. Şu kadar var ki, râhinin izni bir şart ile, bir^ayd ile mukayyed ise mürtehinin    ona riayet etmesi lâzım gelir (Kindiyye).
88 - : Mürtehin, râhinin rızası olmaksızın rehni satsa bu, bir bey-i fuzûlî kabilinden olur. Binaenaleyh râhin muhayyerdir, dilerse bu bey'i fesh eder,
dilerse icazet şartlan mevcud olduğu halde icazet vererek bu bey'i ten- , fiz eîyer. Fesh takdirinde bakılır: Satılan rehn mevcud ise râhin onu
müşterinin elinden alarak yine rehn olmak üzere mürtehine teslim eder, telef olmuş ise râhin onun kıymetini isterse müşteriye ve İsterse mürtehine
tazmin ettirir.
89 - : Râhinin izniyle mürtehinin rehni satması sahih ve nafizdir. Hattâ râhin mürtehine «Rehni tellala ver satsın da hakkını al.» demekle mürtehin
tellala verip elinde merhun telef olsa mürtehine zaman lâzım gelmez.
Kezalik: Hehnm fesadından korkulur da hâkime müracaat mümkün bulunmazsa mürtehin rehni satabilir (Lisanül'bükkâm, Dürerül'hükkâm).
90 - : Râhin «Filân güne kadar borcumu ödemezsem rehnî satıp semeninden alacağını al.» diye mürtehini tevkil etse de o günde borcunu ödeye-
mese mürtehin o rehni satarak alacağını istifa edebilir. (Ali Efend fetavası). Fakat râhin, mürtehinin rızası olmaksızın rehni satamaz, satacak olsa
nafiz olmaz, mürtehinin hakk-ı hapsine halel gelmez bu bey'in nefazı mürtehinin iznine mevkuf bulunur. Fakat borç Ödenirse veya mürtehin râhini
ibra ederse
veya bu bey'e icazet verirse bey'i nafiz olur, rehin rehniyyetterı çıkar, mürtehinin rehni teslim etmesi lâzım gelir.
İcazet tadirinde borç hali üzere kalır, satılan merhunun semeni bu borç mukabilinde rehin olur, velev ki henüz müşteriden kabs edilmiş olmasın. Her
ne kadar mebiin semeni kabz edilmedikçe deyn olub iptidaen rehn edilmezse de tebean rehn edilebilir. Esah olan kavle göre bu semenin rehn
olmasını icazet zamanında şart koşmaya da lüzum yoktur.
Amma mürtehin bu bey'e icazet vermezse müşteri muhayyer olur. Dilerse rehnin fekkine kadar belker, dilerse hâkime müracaat ederek bu bey'i
fesh ettirir. Mebiin merhun olduğuna evvelce muttali bulunmuş olsun olmasın müsavidir. Bunu kendisi fesh edemez (Haniyye, Hindiyye).
91 - : Râhin ile mürtehinden her biri diğerinin izniyle rehni başkasına ariyet verebilir, sonra her biri onu rehniyyete iade edebilir,
Müsteîr, rehne vaz-ı yed edince rehin mürtehinin zamanından çıkar, artık müsteîrin elinde telef olsa mukabilinde mürtehinin alacağından bir şey sâ-
kit olmaz. Çünkü rehnin mazmun olması, mürtehinin kabzı itibariyledir, kabz ise mün'kazi olmuşdur.
Fakat bu merhun rehniyyette baki olduğundan mürtehinin bundaki hakkı berdevamdır. Zira iare bir akd-i lâzım olmadığından akd-i rehni İptal
etmez. Binaenaleyh müsteîrin elinde iken râhin vefat edip bir takım alacaklıları bulunsa bu merhuna mürtehin sair alacaklılardan ehak olur. Bu
hususda idâ da iare hükmündedir (Hindiyye, Haniyye, MecmaüTenhür).
92 - : Râhin ile mürtehinden biri diğerinin izniyle merhunu başkasına kiraya verse veya hibe veya bey' etse merhun rehn olmaktan çıkar, yeniden
akd yapılmadıkça rehniyyete avdet etmez.
îcare suretinde bedel-i icar râhine aid olur. Fakat mürtehin merhunu râhinin izni olmaksızın bir kimseye icar etse ücret kendisine aid olursa da tiyb
olmaz. Bu halde merhun müstecirin elinde telef olsa mürtehin bunu zaman-ı gasb ile zâmin olur.
93 - : Kâhin, mürtehinin izni olmaksızın merhunu başkasına kiraya verse mürtehin muhayyer olur, dilerse icazet verir, o halde rehn bâtıl, bedel-i
icare râhine aid olur ve dilerse muhayyer olmayıp merhunu rehniyyete iade eder.
94 - : Râhin, rehni mürtehine icar edip icare namına yeniden kabz bulunsa rehn bâtıl olur. Artık icare müddeti esnasında bu mecur telef olsa
emanet olarak telef olmuş olur, mukabilinde mürtehinin alacağı sâkit olmaz.
95 - : Mürtehin, merhunu râhine iydâ veya iare edebilir. Meselâ : merhun araziyi ziraat etmek veya merhun hanede âriyeten oturmak için bunları
râhine iare edebilir. Bu takdirde rehn mürtehinin zamanından çıkar, râhinin elinde telef olursa boredan bir şey sâkit olmaz. Fakat merhun yine
rehniyyet-
te baki olduğundan râhin vefat etse mürtehin, bu merhuna râhinin sair alacaklılarından yine ehak olur, mürtehin hakkını tamajnen almadıkça bu reh
ne başkaları müdahale edemez.
Amma râhin, merhunu mürtehine icar edemez. Ederse akd-i rehn bâtıl olur. (Döter, MecmaüTenhür, Dürrümuhtar).
96 - : Mürtehin, râhinin izin ve ibaresiyle rehni istimal eder, meyva ve süd gibi hâsılatını alabilir. Hattâ bu istimal zamanında merhun tam emanet
mahiyetini ahr. Telef olursa mukabilinde borç sâkit olmaz. İstimalden sonra telef olursa yine samanı rehn ile mazmun olur. Bu istihlâk edilen
hâsıîatin mukabilinde borcdan bir §ey sâkit olmaz. Ancak istikraz edilen bir meblâğ mukabilinde verilen rehnin hâsılatından roukriz olan
rnürtehinin istifade etmesi, akd-i rehn esnasında şart kılınırsa bu, bir nevi ribâ olacağından mekruh görülmüştür. Fakat böyle şart kılınmamış
olunca bilâhare rahmin izniyle bunlardan istifade etmekte dlyâneten bir beis yoktur (Hindiyye, Ebüssuûd).
râhinin izni olmadıkça rehinden istifade edemez. Meselâ ; Merhun hanenin içinde oturamaz, bahçe ise meyvasmi alıp yiyemez, hayvan ise
südünden veya rükûbundan istifade edemes, kitap ise mütalâada bulunamaz. Çünkü mürtehinin hakkı merhunu hapisden ibarettir, ondan intifa
değildir. Şu kadar var ki. bu istifadeden dolayı mürtehine .bir ücret lâzım gelmez. Velev ki merhus, müaddün liristiglâî bulunmuş olsun. Ancak bu
veçhile istimal ile rehn telef olursa veya kıymetine noksan gelirse mürtehin bunları zâmin olur. Meselâ; Mürtehinin bilâizin râkib oduğu hayvan
bu rükûb halinde telef olsa tam kıymetini tasmin etmesi lâzım gelir,, (Mecmaül'enhür, Ten-virûlfebsâr).
97 - : Evvelce de beyan olunduğu üzere asıl rehn ile beraber ondan mü-tevellid ziyade de merhun olacağından bunların mecmuu deyne mukabil
bulunur. Yani : Borç asi rehnin yevnri kabzmdaki  kıymetiyle bu ziyadenin yevm-i istihlakindeki kıymeti mukabilinde mazmun olur. Binaenaleyh
asıl merhun mürtehinin elinde telef Gİsa borcdan buna mukabil olan miktarı sâkit, olur, ziyadeye mukabil olan miktarı sâkit olmaz, belki mürtehin
bu ziyadeyi rehn olarak elinde tutar.     
Meselâ : On lira mukabilinde terhin edilen sekiz lira kyımetindeki bir koyunun iki Ura kıymetinde bir kuzusu teveîlüd etmiş bulunsa bu koyunun
te-lefiyle borcdan sekiz lira sukut eder, kuzu mukabilinde iki lirası kalmış olur. Bu kuzu da telef olsa veya istihlâk edilse o iki lira da sâkit olur.



98 - : Fakat mürtehin telef olmuş olsa Kuranım Juymetine
 kuzuyu rahmin izniyle kesip yemiş, sonra da koyun  koyunun kıymetine isabet eden sekiz Ura sâkit olur.  eden mütebaki iki lirayı ise mürtehin
râhinden alabilir. Çünkü bu kuzuyu her ne kadar mürtehin yemiş ise de râhnin izniyle yemiş olduğundan bunu râhin itlaf etmiş sayılır (Ebüssuûd,
Ankaravi).
99 - : Mürtehinin izni olmadıkça râhin dahi rehinden intifa edemez. Bu intifa rehne muzir olsun olmasın. Çünkü rehnin hükmü, hapistir. Bu intifa
ise hapse münafidir Şerh-i mecma*).
100 - : Mürtehn, başka yere gideceği zaman yolda emniyet mevcud olup râhin tarafından menedümemiş olunca rehrıi beraber götürebilir. Velev ki
götürmesi meunete muhtaç olsun. Bu meunet = Masraf mürtehine aid olur.'
Bu mesele, İmamı Azama güredir, İmameyne göre ne mürtehin, ne de adi, rebni başka "yere götüremezler. Hattâ deniliyor kî; Merhuhun rehn
edildiği beldede hıfzı râhin tarafından şart koşulmuş olsa bu şart, bazı fukahaya göre muteberdir, bazı fukahaya göre de muteber değildir
(LisanüThükkâm, Anka-ravî, Reddirriuhtar).
101 - : Râhin; rehnin nemasından, menafimden mürtehinin istifadesine izin verdikten sonra bundan dönebilir. Fakat râhin, her ne zaman mürtehi-ni
bu istifadeden ır.enederse mürtehinin müstakbei bir izin ile bu istifadeye mezun olduğunu söyler, mürtehin de bunu kabul ederse artık borç
verilinceye kadar mürtehin bundan istifade edebilir. Meselâ : Merhun hanede oturabilir (Hindiyye).            
(Maliki1 lere göre*râhin. merhunda tasarrufatta bulunamaz, merhun üzerinde eîinin cevelâm caiz olmaz, bu rehniyyete münafidir (Şerh-i Kebîr).
îmam Maîik'e göre mürtehin, akar ve arazi kabilinden olan bir rehnin menfaatini bir müddet için kendisine aid olmayı şart koşabilir. Bu şart hayvan
ile elbisede ve uruzda    ise mekruhtur (Elmuhallâ).
(Şafiî'lere göre râhin, merhunun kıymetini azaltmıyacak surette merhun-dan intifa edebilir, buna hakkı vardır, Meselâ : Merhun hayvana şehir içinde
binebilir, merhun hanede ikamet edebilir. Bu intifa için merhunun mürtehin-den istirdadına hacet görülürse istirdad edilir. Mürtehin de rahim
töhmeti) görürse bu istirdadına işhatda buiunur.
Râhin. merhunun üzerine bina yapamaz, ağaç dikemez. Bunları yapacak olsa borcun zamanı hulul etmedikçe bunlar sökülüp atüamaz. Borcun
zamanı gelince bakılır: Eğer bunlar ile meşgul arsanın kıymeti borca kifayet etmez de bunlar kaldırılınca arsanın kıymeti artacak olursa borcu
tamamen Ödemek için bunların kal-u ref'i vücuben lâzım geîir. Meğer ki râhin borcunu başka malından tamamen ödesin (Tuhfetüi'muhtaç).
(Hanbelî'lere göre mürtehinin izni olmadıkça râhin, mürtehinden intifa edemez, meselâ: Merhunu icareye veremez, istihdam edemez. Mürtehin izin
verince de bundan bilâhare rücu edebilir.
Borcun henüz vakti hulul etmiş olmayınca râhin. merhun yer üzerine ağaç
dikebilir. Çünkü borcun tediye zamanına kadar bu yerin menfaatini tatil etmek, malı tazyi demektir ki, bundan nehî olunmuştur. Fakat borcun
zamanı hulul etmiş ise râhin, ya borcunu hemen vermeğe veya merhunu satmaya mec bur olacağından bu ağaç dikmeğe mahal yoktur
(Keşşafülkma). îmam Ah-med'e ve tshak'a göre mürtehin, merhunun südünden istifade edebilir (E3-muhallâ).
Zâhirî'lere göre rehnin menafii terhinden evvel olduğu gibi yine râhine aiddir. Merhun hayvanın südü ve rükûbu da böyledir. Meğer kî râhin bu
hayvana infakda bulunmasın. O halde mürtehin yapacağı infak mukabilinde bu hayvanın südünü alır, üzerine râkib olabilir, mukabilinde alacağı
sâkit olmaz.
Râhin, merhunu kiraya verebilir, zuhura gelecek semerelerinden yiyebilir, cariyesi ise istifraş edebilir, akar ise içinde oturabilir, hayvan ise
yününü alabilir. Çünkü merhun rehn sebebiyle râhînin mülkünden çıkmış değildir. Artık râhin kendi malından intifadan menedilemez. Elverir ki
merhun, mür-tehinin elinde bulunmasın, onu rizası olmadıkça veya borç ödenmedikçe râ-hinin mülkünden çıkarmaya salâhiyeti bulunmasın.
Mürtehin ise râhînin rizası olmadıkça merhundan istifade edemez. Nitekim bir   hâdis-i s.erfde buyurulmuştur: Yani: Sizin kanlarınız ve mallarınız

sizlere haksız yere-helâl olmaz, haramdır (El-muhallâ).  
[13]

                                                       
 
Yed-İ Adlde Ulam Rekinlerin Hükümleri :
 
102 - : Râhin ile mürtehin, rehni emniyet ettikleri bir kimseye tevdi etmek üzere mukavele edip o kimse de razı olarak kabz etse sahih ve bu kabz
ile rehin tamam olur. Bu kimseye «Adî» denir.
103 - : Adlin eli, mürtehiıtin eli gibidir.
Binaenaleyh adi, mürtehin makammakaim olub rehni mürtehn gibi hıfz eder. ehin, bu adlin elinde telef olsa rnürtehinin elinde telef olmuş gibi olur.
Adlin taaddüdü de caizdir (Muhit, Hindiyye).
104 - : Adlin eli bir bakımdan da rahmin eli gibidir.
Meselâ: Merhunun râhin yanında gasben bulunduş olduğu tahakkuk etse adlin elinde de gasben bulunmuş sayılır. Binaenaleyh bu merhun adlin
elinde telef oldukdan sonra tnüstahikki zuhur etse muhayyer olur. Bunun bedelini dilerse râhine ve dilerse acile tazmin ettirir. Adle tazmin ettirince
o da bununla râhine rucu eder, rnürtehine rücu edemez (Ebüssufid).
105 - : Rehin akdedilirken merhunu müntehinin kabz etmesi şart edilmiş olsa da badehu râhin ile mürtehin ittifak ederek rehni yedi adle vaz
edebilirler. Bunların bu ittifakları akd-i rehnde terazileri gibidir. Çünkü  iptida-i
akdde adlin mürtehin makamına kaim olması caiz olduğundan bekaen de ca izdir (Muhît-i Serahsî).
106 - : Merhunun yed-i adle vaz edilmesi akd zamanında şart edilmeyip bilâhare merhun mürtehin ile râhinin rizalariyle yedi adle tevdi edilse o
merhunu yalnız mürtehin, râhinin rizası olmaksızın adîden alabilir. Fakat râhin, mürtehinin İzni olmadıkça alamaz. Çünkü mürtehin, merhunu
zaten kendi elinde tutmaya salâhiyeti olmakla bunu muvakkaten tevdi etmiş olduğu adiden geri alabilir. Fakat râhinin borcunu ödemedikçe rehni
mürtehinden almaya salâhiyeti olmadığından adiden de almaya salâhiyeti olamaz (Reddimuhtar).
107 - : Mürtehin, rehni henüz kabz etmeden râhin adi tâyin edilemez.
Kezalik : Kefilin vereceği rehne mekfûlünanh adi olamıyacağı gibi mekfû-lünanhın vereceği rehne de kefili adi tâyin edilemez.
Kezalik : Müdaribin rehnine rebbülmâl, rebbülmâlin rehnine müdarib a'dl nasb edilemez.
Kezalik : Şirketi raufaveze ve şirket-i inan ile şerik olanlardan birisinin bu ticaret borcu için vereceği rehne diğer şerik adi tâyin edilemez. Yani:



Akd edilen rehn bunlardan birinin adi sıfatiyle kabz eyîemesiyle tamam olmaz, Çün kü bu suretlerin hepsinde de birinin eli diğerinin eli gibidir,
rehin başka bir ele teslim edilmiş sayılamaz.
Fakat merhun, icab ve kabul ile akdden sonra raürtehin tarafından kabz edilse de badehu bunlardan birine teslim edilse rehnin sıhhatine halel
gelmez (Hindiyye, Dürerülhükkâm).
108 - : Akd-i rehin esnasında merhunun kendisine tevdi meşrut olan adi, borç baki cldukca rehni râhinin rizası olmadıkça mürtehine, mürtehinin
rizası olmadıkça da râhine veremez. Verirse istirdad eder. Çünkü bu dehne hem râhinin, hem de mürtehinin hakkı taallûk etmektedir. Daha istirdad
etmeden rehin telef olsa adî, onun misliyyattan ise mislini, kıyemiyyattan ise kıymetini zâmin olur. Zira kendi mezuniyetinin haricine çıkmakla
taaddide bulunmuştur.
Adlin bu suretle tazmin edeceği şey kabz edildikten sonra râhin Ue mürtehinin yine, ittifakıyle bu adlin veya sair bir adlin yanına bırakılır. Bunlar
ittifak edemezlerse müracaat edecekleri hâkim tarafından bir yed-i adle teslim edilir. Bilâhare borç râhin tarafından verilince adlin tazmin etmiş
olduğu bedel kendisine aid olur, bunu kimin elinde ise ondan ister alır (Hindiyye).
109 - : Merhunu muhafaza etmekte olan adi vefat edince vârisleri kendi yerine kaim olamazlar. Râhin ile mürtehin, o rehni birriza başka bir adle
veya hinin lecek bâtıl
kendilerinden birine tevdi ederler. Bu hususda ittifak edemezlerse mürtemüracaatı üzerine hâkim tarafından bir yed-i adle veya adaletçe müteadle
muadil görülünce mürtehinin eline teslim edilir. Birinci adi rehni satmaya vekil bulunmuş olsa bunun ysrine ikame ediadl, bu vekâleti haiz
bulunmuş olamaz. Çünkü vekâlet, vekilin vefatiyle olur (Hindiyye, Tatarhaniyye).
110 - : Adi merhunu emin olan bir kimsenin yanma tevdi edebilir. Fakat zaruret bulunmadıkça emin olmayan kimseye tevdi edemez. Ederse telefi
zarnan-î gasb ile zâmin olur (Haniyye, Ankaravî}-Şafıî'lere göre de râhin ile mürtehin rehni hilittifak   başkasının yanma vaz
(Hanbeîflere göre de râhin ile mürtehin merhunu bir başkasının yanma vaz edebilirler. Bunun bir kişi olması caiz olduğu gibi müteaddid olması da
caizdir. Bayie adi tâyin edilen kimsenin erkek, kadın, müslim, gayrı müsîim olması âa caizdir. Fakat caizüttasarruf olmayan bir kimsenin, meselâ bir
çocuğun veya bir sefihin yanına vaz etmeleri caiz değildir. Bunlar mürtehinin vekili sayılamazlar, bunların rehni gabz etmeleri muteber olmaz.'
îki kişinin yanma vaz edilmesi meşrut bir rehn, bir kişinin yanma vaz edilemez ve bunlardan biri rehni yalnız basma hıfz edemez, birlikte hıfz
etmeleri icab eder. Bunlardan biri rehni diğerine teslim etse telefi takdirinde yansını zâmin olur.
Kezalik : Adi, rehni râhin ile mürtehin me.vcud olduğu halde başka bir -şahsın yanına hıraksa da telef olsa bunu adî ile o şahıs zâmin olur.
Adi, rehni iade ettiği, mürtehin ile râhin de bunu almaktan imtina etmediği halde hâkim, bu rehni bir eminin yanma bıraksa telefi takdirinde bunu
hâkim ile o emin birlikte zâmin olurlar. Çünkü hâkim, bunu müstahikleri bulunduğu halde başkasının yanma def etmekle taaddide bulunmuş olur.

Emin de başkasının malım muktezi bulunmaksızın ahz ettiği için taaddide bulunmuş sayılır (Keşşafülkına). 
[14]

 
Mer.Hunün Satıl!B Satılamaması :
 
111 - : Râhin ile mürtehinden birisi   diğerinin izin ve rızası   olmadıkça rehni satamaz. Hattâ râhin borcu ödemek için rehni alıp satmak istese
mürtehin ona razi olmayabilir Çünkü borcunu alıncaya kadar rehni hapis etmeğe salâhiyeti vardır. (Tenkih-i Hamidî, Hindiyye).
112  - : Mürtehin, rahmin izni olmaksızın merhunu satsa füzûlen satmış olur. Râhin dilerse icazet verir ve dilerse bey'i fesheder, merhunu yine mür-
tehine iade eder. Merhun müşterinin elinde telef olmuş olsa artık bey'e icazet verilemez. Bu takdirde râhin. onu dilerse müşteriye ve dilerse
mürtehine tazmin ettirir (Dürerülhükkâm).
113 - : Mukabilinde rehin verilmiş olan bir borcun Ödenecek zamanı hu-
îûl ettiği haîde râhin bunu ödemekders imtina etse müracaat vukuunda hâkim tarafında «Borcunu öde» diye râhine emr olunur. Râhin borcu
ödemez, rehnin satılmasından da kaçınırsa hâkim, rehni hakikî kıymetiyle satarak semeninden borcu mürtehine öder.
114 - :Maamafih rehin, borç cinsinden ise mürtehin, alacağını bundan alabilir, bunda rahmin ması veya hâkimin kazası iktiza etmes (Haniyye).
imtina ederse rehni saüp borcunu Ödeyinceye kadar hâkim tarafından hapis olunur. Yoksa bu rehni hâkim sata-mas. Çünkü medyun olan hürrü.
hecir caiz değildir. îmarneyrae göre isesabik meselede beyan olunduğu üzere hâkim, rehni bizzat satabilir. Çünkü böyle bir medyunun hacri
imameyne göre caizdr. müracaat eder. Hâkim de ya bizzat satar veya^.satması için mürtehine isin verir. Siyleru isteyebilir. Zira rehne malik
bilinmezse mürtehin o rehve bulunursa râhin muhayyer olur,  mebii rehniyyete iade eyle?
rehni mürtehin, gaib oîan râhinin veya de mezkûr icazet şartları da mercızd
» bey'e icazet verir, dilerse bey'i fesh em mebi telef olmuş bulunursa mürtelnm onun
115 - : Eehn olan bağ ve bostanın meyva ve sebze gibi zevaid-i mütevel-Üdasi yetişse tele? olmalarından korkulsun korkulmasın bunlar hazır ise
râiunin, gaib ise hâkimin izn ve rey'ile satılabilir. Fakat bunları râhinin veya hâkimin izni olmadıkça mürtehin satamaz. Çünkü mürtehin, rehni ve
zevaidini hapse müstahiktir, bunları satmaya hakkı yoktur. Meğer ki hâdise hâkim bulunmayan bir yerde vücuda gelsin veya hâkimin reyini
istihsâle mübaşeret takdirinde aradan günler geçerek zevaidin bozulub telef olması muhakkak bulunsun, o halde mürtehin bunları kendi kendine
satabilir.
116 - : Fakat râhinin iznini veya hâkimin reyni istihsâl mümkün olduğu halde bunlar temin edilmeksizin mürtehin tarafından satılacak olsa
mürtehine zaman lâzım gelir. Râhin muhayyer olur. Bunları dilerse mürtehine ve diler.se müşteriye tazmin ettirir. Çünkü mürtehin gasıb, müşter
ide gasıbül'gasıb sayılır.
118  - : Mürtehin, merhun olan bağ ve bostanın meyvasını, sebzesini hâkimin emri olmaksızın toplayıp hıfz edebilir. Çünkü bu muamele merhunu
muhafaza mahiyetindedir. Merhunu muhafaza ise mürtehinin hakkıdır. Şu kadar var ki, mürtehin bunları toplarken bağa ve ağaçlara noksan
vermemek lâzımdır. Noksan verirse bu noksan miktarı alalacağmdan sâkit olur.
119 - : Râhin, vakt-i edası hulul etmiş olan borcunu ödemek için rehni satmaya mürtehini veya adli veya vekâlete ehl olan diğer bir şahsı veya
bunlardan ikisini veya her üçünü tevkil edebilir, bu şahindir. Çünkü râhin, rehni bizzat satabileceği gibi buna başkasını da vekil tâyin edebilir.



Artık râhin, bu vekili mürtehinin rizası olmaksızın vekâletten azl edemez. Bu vekâlet, gerek akd-i rehn zamanında şart edilmiş ve gerek akdden
sonra icra kılınmış olsun müsavidir. Çünkü buna r örteninin hakkı taallûk etmiştir. Kezalik mürtehin de bunu azl edemez. ZK-ı onu vekil tâyin
eden, mürtehin değildir (Hidaye, Haniyye).
120 - : Rehni satmaya tt Tki3, borcun vakt-i edasının hululüne izafetle caiz olduğu gibi müneccezen de > aiz olur. Vekâletletle satılan rehnin
semeni de yine merhun olur. Binaenaleyh bu semen, mürtehinin veya adlin elinde iken telef olsa bunun mikdarınca borç sâkit olur (Şerh-i
Mecmâ*)-
121 - : Rehni satmaya vekil olan kimse, bunu bizzat satabilir, bunun için hâkimin reyini istihsâle hacet yoktur. Merhun gerek menkûl ve gerek gayrı
menkûl olsun. Bunun semeni bu vekilin elinde veya müşterinin müflisen vefa-tiyîe zimmetinde telef olsa mürtehinin elinde telef olmuş gibi sayılır,
mukabi li olan borç bu semen nisbetinde sâkit olur.
Kezalik : Rehni satmaya vekil olan adi, onu sattıkdan sonra semeninin elinde telef olduğunu iddia etse tasdik olunur. Zira onun eli yed-i emanettir.
Bu semen, mürtehin üzerine telef olarak mukabilinde alacağı sâkit olur (Dürrehül-hükkâm).
122 - : Rehni satmaya vekil olan kimse, borcun vakt-i edası hulul edince rehni satarak semenini mürtehine teslim eder, ondan evvel satamaz. Satarsa
nafiz olmaz. Vakti hulul ettiği halde satmakdan imtina ederse rehni satmak üzere râhine cebr olunur. O da satmaktan kaçınır inad ederse hâkim satar
ve eğer râhinin varisleri gaib bulunursa rehni satmak üzere vekile cebr olunur. İnad ederse hâkim satar. Cebrin keyfiyeti, vekili hâkimin bir kaç gün
hapsetmesinden ibarettir.
Râhinin veya mürtehinin vefatiyle veya tecennün etmesiyle bu vekil vekâletten mün'azil olmaz. Fakat vekil ölürse veya ifakati ümid edilemez bir
halde tecennün ederse vekâlet bâtıl olur, hükmü kalmaz (Hindiyye, Ibni Nüceym).
123 - : Merhunu satmaya vekil olan adle bu hususda cebr edilip ediîemi-yeceği tafsilâta tâbidir. Şöyle ki: Bu vekâlet, akdi rehn zamanında meşrut
ise vekil, merhunu satmaya mecbur olur, bilâhare icra kılınmış ise mecbur olmaz. Bu, îmam Ebû Yusuf'a göredir. îmam Muhammed'e göre ise bu

ikinci takdirde de vekil, rehni satmaya mecburdur. Esah olan da budur. Mecellede de bu kabul edilmiştir (Muhît-i Burhanî). 
[15]

 
Rehnlere Aid İhtilâflar :
 
124  - : Dâyin ile medyun rehn verilmiş olup olmadığında  ithilâf etseler söz, rehni inkçr edenindir. (Eşbah).
125 - : Rahin ile mürtehin, merhumun ibraz edilen mal olup olmadığında ihtilâf etseler söz, mürtehinindir. Çünkü kabız olan, odur (Reddimuhtar-.
126  - : Râhin, şu kadar borcu mukabilinde meselâ: Yüz lira kıymetli bir terhin ve teslim ettiğini dâva ve beyyine  ile isbat etmekle mürtehinin elli
lira kıymetinde bir saat ibraz ederek rehnin bundan ibaret olduğunu iddia ey-îese bu sözü râhin tarafından tasdik edilmedikçe kabul olunmaz
(Hindiyye).
127 :  Râhin, meselâ «Şu saati rehn ve teslim etmiştim.», mürtehin de «Şu bileziği rehn ve teslim etmiştin.» diye ihtilâf ve beyyine ikame etseler
bakılır: Eğer bu saat ile bilezik mürtehinin elinde mevcud ise mürtehinin beyyinesi tercih olunur. Amma saat ile bilezik telef olmuş ve bileziğin
kıymeti saatin kıymetinden ziyade bulunmuş ise râhinin beyyinesi müreccah olur.
128  -  Mürtehin, meselâ «Şu saat ile şu bileziğin ikisini de rehn ve teslim etmiştin.» diye dâva, râhin de yalnız saati terhin ve teslim etmiş
olduğunu iddia eylese söz, râhinindir. Mürtehinin beyyinesi tercih olunur. Çünkü ziyade beyyinesi evlâdır (Haniyye).
129 - : Mürtehin, kabz etmiş olduğu merhunu râhine reddettiğini dâva, râhin de bu reddi inkâr etse söz, maâl'yemin râhinin olur. Çünkü râhni,
mürtehinin zamandan beraetini münkirdir.
130 - : Mürtehin, rehni badelkabz râhine reddetmekle onun elinde telef
pldu&unu iddiaf râhin de mürtehinin elinde iken telef olduğunu dâva etse söz, maâFyemin râhinin olur, çünkü reddi münkirdir ve râhinin beyyinesi
tercih olunur. Çünkü râhinin beyyinesi ziyadeyi müsbittir. Yalnız mürtehin beyyine ikame ederse o da kabul olunur (Reddimuhtar, Bezzaziyye).
131 - : Mürtehin, rehnin daha kabz edilmeden râhinin elinde telef olduğunu, râhin de kabz ettikten sonra mürtehinin elinde telef olduğunu iddia ey-
îese söz, mürtehinindü-. Zira zamanı münkirdir. îkisi de beyyine ikame etse râhinin beyyinesi tercih olunur. Çünkü ziyadeyi müsbittir (Hindiyye,
Bezzaziyye).
132 - : Rehn beyyinesi,   vedia beyyinesine,    beyi beyyinesi ve hibe İle kabz beyyinesi de rehn. beyyinesine tercih olunur.
Binaenaleyh medyun, dâyine vermiş olduğu bir malı rehn olarak verdiğini dâva, dâyin de o malı kendisine medyun hibe etmekle kabz eylediğini
iddia eylese dayının  beyyinesi tercih olunur.
133 - : Eâhin, meselâ: yüz lira borcu olduğu halde bir malını terhin ettikten sonra bu malı yalnız, elli lira mukabilinde terhin etmiş olduğunu iddia,
mürtehin de tam yüz lira mukabilinde rehin vermiş olduğunu dâva etse söz, maâl'yemin râhinindir. Çünkü borcun tamamına rehin vermiş olduğunu
münkirdir, (Haniyye).
134 - : Bir mal terhin edildikten sonra râhin, o malı meselâ: Yüs lira mukabilinde rehin vermiş olduğunu, mürtehin de elli lira mukabilnde terhin
edildiğini İddia eylese rehn mevcud, kıymeti de yüz lira ise tehalüt carî olur. ikisi de yemin ederse rehn râhine red olunur. Tehalüfden evvel rehn
telef olsa söz; mürtehinindir. Çünkü mürtehin, ziyade borcun sukutunu    münkirdir (Haniyye),
135 - : Mürtehin ile rehni bey'e vekil olan adî, meselâ:  Yüzyirmi lira mukabilinde merhun olan bir malın yüz liraya satıldığını iddia, râhin de yüz
liradan fazlaya satıldığını dâva etse söz, adi ile mürtehinindir. Çünkü ziyadeyi münkirdirler. Râhinin beyyinesi tercih olunur. Amma râhin, bu bey'i
inkâr Ue rehnin bu vekil elinde telef olduğunu iddia edip rehnin kıymeti de borca müsavi olsa söz, râhinin olur.
136  - : Merhunun meselâ : Yüz liraya satıldığını râhin, doksan liraya satıldığını vekil, seksen liraya satıldığını da mürtehin   iddia ettikde bakılır:
Eğer seksen lirayı mürtehin kabz etmiş ise söz, mürtehinindir, râhinden yirmi lira daha alabilir. Fakat beyyine ikame etseler râhinin beyyinesi tercih
olunur. Çünkü ziyadeyi müsbittir.
137 - : Rehni satmaya vekil, rehni meselâ: Yüz liraya satıp bunu mür-tehine verdiğine dair beyyine ikame ettiği halde râhin de merhunun satılma-
yıp vekilin elinde telef olduğuna beyyine ikame etse râhinin beyyinesi kabul olunmaz.
138 - : Bir kimse, bir şahisdan istikraz etmiş olduğu meselâ: Yüz lira .mukabilinde yine yüz lira kıymetli bir malını terhin ve bunu satmaya o şahsi
tevkil etmiş olmakla mürtehin bulunan o şahıs bu malı meselâ : Elli liraya sattığını iddia, râhin olan kimse de «Hayır bu malı satmadın, elinde telef



oldu.» diye dâva etse bakılır: Eğer mürtehin, iddiasına beyyine ikEime ederse kabul olunur, ikame edemezse râhin, mürtehinin o malı sattığını
bilmediğine tahlil olunur. Yemin ederse bu borç sâkit olur (Haniyye).
139 - : Hâhİn ile mürtehin, rehnin taksir neticesinde zayi olup olmadığında ihtilâf, etseler, râhin taksir iddiasını ısbât edemezse   mürtehin, taksiri
olmadığı hususunda yeminiyle tasdik olunur, rehnin kıymeti borcdan ziyade ise bu ziyade kendisinden istenilemez (AU Efendi fetavası).
140 - : Dâyin, medyunun resûli vasitasiyîe kendisine gönderilmiş olan rehni kabz ettiğini inkâr edip de medyun bunu isbat edememekle rehni resû-
iinden taleb etse, resûli de «Ben senin emrinle götürüp dâyne verdim,» dese resul yeminiyle tasdik olunur. Çünkü medyunun emini bulunmuştur
(Abdür-rahim fetavası).
141 - : Râhin gaib olub rehn yed-i adîde bulunmakla mürtehin, bu adlin rehni satmaya vekâleti bölündüğünü iddia, adi de bu vekâleti inkâr etse
mürtehinin ikame edeceği beyyine kabul olunur.
142 - : Rehni satmaya vekil olan adi, rehnin semenini kabz ile mürtehi-nirs teslim ettiğini iddia, mürtehin de inkâr etse söz, yeminiyle adlin olur.
Çünkü adi, emindir. Bu halde mürtehinin aiacağı sâkit olur.
143 - ; Râhin, borcun edası vakti henüz hulul etmediğini iddia, mürte-hindd hululünü dâva, etse söz, mürtehinlndii'. Zira borcun tecili, mürtehinden
müstefad olur.
Fakat vekil tarafından satılması, müstakbel bir zamana izafe edûen bir rehn hakkında ihtilâf edüib mürtehin, meselâ: O zamanın şu ay bağında
hululünü iddia, râhin de daha sonraki ay başında hulul edeceğini dermeyan etse söz, râhinin olur, Çünkü vekili satmaya taslit etmek, râhin
tarafından müstefad olur.
144 - : Mürtehin, «Rehn bana bir aralık iare edilmişti, bu iare hükmiyle istimal ettiğim zamanda telef oldu, binaenaleyh mukabilinde alacağım
sâkit olmamıştır.» diye iddia, râhin de bu istimalden evvel veya sonra telef olduğunu ve binaberin borcun   sâkit olduğunu dâva etse söz,
mürtehinindir.  Çünkü zamanı münkirdir. Râhinin de beyyinesi tercih olunur (Haniyye, Anka-ravî).
145 - : Mürtehin, merhunun telef olduğunu iddia, râhin de inkâr etse mürtehinin beyyinesi kabul olunur.    Beyyinesi bulunmazsa yeminiyle tasdik
olunur. Binaenaleyh mukabilinde borç sâkt olur. Rehnin kıymeti fazla olsa mürtehin bunu zâmin olmaz (Tenkih).
146 - : Râhin, telef olan merhunun meselâ: Yüz lira kıymetinde olduğunu, mürtehin de seksen lira kıymetinde bulunduğunu iddia etse söz, mür-
tehinindir. îkisi de beyyine ikame etseler râhinin beyyinesi,    ziyadeyi müsbit olduğu için tercih olunur (Mülteka, Tenkih).
Rehnin telefi, rehnin intifaa salih olmayacak bir hale gelmesiyle olur.
147 - : Medyun, şöyle bir malım rehin vermiş olduğunu mürtehinin inkârına mukarin dâva ettiği halde şâhidleri «Râhinin kendilerince meçhul bir
şeyi terhin ve teslim ettiğini gördüklerine» şehadet etseler bu sehadetleri makbul olmaz. Fakat medyunun bu iddiası üzerine şâhidleri «Mürtehinin
rehn olarak bir mal aldığım iki ar ettiğine» şehadet edib bunu tarif ve tavsif edemese-ler bu sehadetleri makbul olur. Bu halde bu malın neden ibaret
olduğunu beyana mürtehin mecbur olur, bunda söz, mürtehinindir (Hindiyye).
148 - : Medhun, rehin verdiğini inkâr, dâyin de medyunun rehin verdiğini iddia etse bakılır: Eğer mürtehin «Şu malı rehn olarak kabul ve kabz
ettim.» diye iddiada bulunursa dâvası mesmu olur. Amma râhine karşı beyyine ikame edip de merhunu kabz eylediğini söylemezse dâvası sahih
olmaz. Çünkü rehnin tamamiyyeti kabza muhtaçtır.
149 - : Râhn ile mürtehin, merhun daha kabz edilmemiş iken mürtehin tarafından rehnin kabz edildiğinde   tasaddukda bulunsalar bu da kabz
hükmündedir. Artık râhin bu ikrariyle muahaze olunur. Hattâ şahidler   «Rehni mürtehinin kabz ettiğini râhin ikrar etti.» diye şehadette bulunsalar
bu şeha-detleri makbul olur. «Kabz ederken gördük.» demelerine hacet yoktur. Veİev ki bu dâva esnasında merhun râhinin elinde bulunsun. Bu,
kabzı isbata manî olmaz. Çünkü onun elinde âriyeten bulunmuş olabilir (Ankaravî).
150 - : Râhin, merhunun kıymeti kendisine ayıb âriz olmadan evvel meselâ: Yüz lira idi diye dâva, mürtehin de bundan az olduğunu iddia etse
râhinin beyyinesi tercih olunur.
Kezalik: Râhin, merhunu selim ve kıymeti şu kadar olarak teslim ettiğini dâva, mürtehin de maib ve kıymeti ondan noksan olarak teslim ettiğini
iddia etse râhinin beyyinesi müreccah olur.
151 - : Merhun helak olduktan sonra mürtehin, merhunun kıymeti borç miktarından az olduğunu iddia, râhin de merhunun kıymetinin borca müsavi
dâva etse mürtehinin beyyinesi tercih olunur.
152 - : Rehn için bir malı iare eden kimse, bu malın rehniyyetden daha fekkedilmeden helak olduğunu dâva, râhin olan müsteîr de bu ,malın fek
edil-dikden sonra helak olduğunu iddia etse o mûîr olan kimsenin beyyinesi tercih olunur.
Kezalik: Muir, müstear malın terhin edildikten sonra helakini dâva, müs-tair de daha terhin edilmeden helak olduğunu iddia eylese nıuirin beyyinesi
tercih olunur.
153 - : Râhin, mürtehinin alacağını aidıkdan sonra yanında rehnin helak olduğunu dâva, mürtehin de alacağını alıp rehni red etmiş bulunduğunu
iddia eylese râhinin beyyinesi tercih olunur.
154 - : Haricde iki kimse, bir malın iştira ve irtihanı hususunda ihtilâf -da bulunsalar bakılır: Eğer ikisi de tarih beyan etmezse iştira beyyinesi
tercih olunur. Jtrtihan hakkındaki beyyinede tarih zikr edildiği halde iştira bey-yinesinde zikr edilmese rehn beyyinesi müreccah olur.
Kezalik : îrtihan beyyinesindeki tarih mukaddem, iştira beyyinesindeki tarih muahhar olsa yine rehn beyyinesi tercih olunur.
155 - : Bir mala vaziülyed olan kimse, tarih beyan etmeksizin rehniyyet üzere beyyine ikame, haricden biri de bilâ tarih iştira beyyinesi- ikame etse
rehn beyyinesi müreccah olur.
Zilyed'in sabık bir tarih beyaniyle ikame edeceği rehn beyyinesi de haricin muehher tarihli iştira beyyinesine tercih olunur.
Fakat haricin iştiraya dair beyyines indeki tarihi mukaddem, ziFyedin rehn hakkındaki tarih müehher olursa iştira beyyinesi tercih olunur.
156 - : Zil'yed, iştira üzerine tarih beyan ile beyyine ikame ettiği gibi hariç de ayni tarihde irtihanda bulunmuş olduğuna beyyine ikame etse iştira
beyyinesi tercih olunur.
157 - : îki kimseden her biri berhayat bir şahsa aid bir malın yalnız kendisine rehn edilmiş olduğunu iddiada bulunsa bakılır: Eğer bu mal bu iki
kimseden yalnız birinin elinde ise ona terhin edilmiş olduğuna hükmedilir. Diğer tarih beyan etse de bakılmaz. Çünkü zilyedin kabzı bu malın
kendisine evvelce terhin edilmiş olduğuna delildir. Meğer ki züyed olmayan, o malın kendisine daha evvel tarhın ve teslim edilmiş olduğunu isbat
etsin.



Fakat bu mal o iki kimsenin meân elinde veya râhinin elinde ise o iki kimseden hangisinin beyan ettiği terhin tarihi mukaddem ise onun için hükm
olunur. Yalnız birisi beyan ederse onun lehine hükm olunur. Hiç biri tarih beyan etmez veya beyan ettikleri tarih müsavi bulunursa rshniyyet
iddiaları red olunur. Zira bir malın iki şahsa bîr ânda başka başka terhin edilmesi muhaldir. Bu halde o rehn, telef olsa emaneten telef olmuş olur.
Çünkü böyle bâtıl bir rehnin hükmü yoktur (Ebüssuûd, Dürerülhükkâm).
158 - : îki kimseden her biri, bir müteveffaya aid bir malın yalnız kendisine terhin edilmiş olduğunu iddia etse bakılır: İkisi de irtihan ve kabz
hakkında tarih beyan eder de birinin tarihi mukaddem bulunursa onun için hükm olunur. Fakat hiç biri tarih beyan etmez veya beyan ettikleri tarih
müsavi olur, rehn de yalnız birisinin elinde bulunursa onun elinde bırakılır. Bunun kabz-ı yedi, sabıkıyetine delildir. Amma ikisinin de elinde
bulunmaz da meselâ rahinin terekesi arasında bulunursa bu merhun İmamı Âzam le imam Mu-harmnede göre o iki kimsenin arasında nısfiyyet
üzere hükm olunur. Çünkü râhînûı mevtinden sonra her birinin maksadı rehnin satılıp semeninden alacağının istifa edilmesidir. Bu ise şirketi

kabildir, bunda müaşiyyet bahis mevzuu değildir (Şerh-i Mecma', Reddinıuhtar, Dürerülhükkâm). 
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YİRMİ İKİNCİ KİTAB

 
ŞİRKETLER HAKKINDA OLUB BİR MUKADDİME İLE DÖRT BÖLÜME AYRILMIŞTIR

 
(MUKADDİME)

 
Şirketler Hakkinda Olub Bir Mukaddime İle
 
1 - (Hâli) : Duvar, çit, tahta perde, Cem'i; Hitandır.
2 - (Hacim) : Bir şeyin çevresinde bulunan yer = Saha ki o şeyin hukuku ve merafıki cümlesindendir. Bu yerde sahibinden   başkasının tasarruf
etmesi haram ve memnu olduğu cihetle buna «Harîm» denilmiştir.
3 - (Hakk-ı mecra) : Bir yerden sulan akıtmak, kehrizi geçirmek salâhiyetidir. Buna «Hakk-ı mesil» de denir.
4 - (Hakk-H mürur) : Bir yoldan, bir yerden gelip gitmek salâhiyetidir.
5 - (Hakk-ı şirb) : Ekin ve hayvan sulamak için su ile intifa etmek nöbetine müstahik olmaktır.
Şirb kelimesi, lügatte hayvan ve cemad için rakid veya carî olan bir sudan hisse manasınadır.
6 - (Kakk-! şefe) : İnsanların ve hayvanların bir sudan ahb içmeğe müstahik olmasıdır. Şefe, lügatte dudak demektir. Burada şefeden maksad,
harareti defetmek, taâra pişirmek, temizlik yapmak için kullanılması iktiza eden sudan ibarettir.
7 - (İbza) : Bir kimsenin kân tamamen kendisine aid olmak üzere başkasına sermaye vermesidir. Bu sermayeye «Bizaa» bunu veren kimseye
«Müb-zi\ bunu alan şahsa da «Müstehzi'» denilir. Bu halde rihbin tamamı sermaye sahibine aid olur.
Bir şahsa kârın tamamı kendisine aid olmak üzere sermaye vermek suretiyle yapılan bir akd ise bir «Karz» muamelesidir.
8 - (İhya) : îmar demektir ki araziyi hayat-ı namiye sahibi kılmak, yani: Onu ziraate elverişli bir hale getirmektir.
9 - (ArarJ-l mevat) :   Danislâmda bir kimsenin mülkü veya vakfı ve bir kasabanın veya karyenin mer'ası veya baltalığı veya mezarlığı olmadığı
halde
aksai ümrandan uzak bulunur. Şöyle ki Kasabanın veya kariyenin en kenarındaki hanelerden cehirüssavt olan kimsenin sadası işidilmiyecek kadar
uzak olur.
10 - (Kanat) : Yerde su isâle edecek künk ve kârizdir. Cem'i: Kanevat ve kanadır. Süngüye de kanat denir.
11 - (Kısmet) ı Taksim etmek, bir şeyi bölmek demektir. Yani : Müte-addid kimselerin bir şeydeki hisse-i şayialarım bir mikyas ile tâyin ve tahsis
etmektir. Mesel: Mekilâttaki hisse-i şayia keyl ile, mezruattaki şayi hisse zira' ile temyiz ve ifraz edilir.
Kısmetler, kısmet-i ayan, kısmet-i menafi namiyle ikiye ayrılır. Ayan hakkındaki kısmetler de kısmet-i cemi', kısmet-i tefrik nevilerine ayrılır. Ve
bu kısmet-i cemi' ile tefrikden her biri kısmet-i riza, kısmet-i kaza nevilerine ayrılır.
12 - (Kısmet-i ayan) : Menkûl veya gayrı menkûl ayinlerdeki şayi haklan tâyin ve tahsis etmekten ibarettir.
14 - (Kssprset-i cemi') : Müşterek ayinlerin kısımlara bölünerek bunların ferdinde şayi olan hisselerin birer kısmında cemi' edilmiş olmasından
ibarettir. Üç kimse arasında müşterek olan otuz koyunu onar onar üçe taksim gibi ki hisseler onar koyunda cem edilmiş olur.
13 - (Kısmet-! menâfi') : Müşterek îenfaatleri tâyin ve tahsis den ibaret olup kıyemiyyatta carî bulunur. Bu halde ayinleri baki olup kendileriyle
intifa mümkün olur. Müşterek bir hanede şeriklerin muayyen vakitlerde mü-navebeten ikamet etmeleri gibi.
15 - : (Kısmet-i tefrik) : Bir müşterek aynin taksim olunub her cüz'ün-de şayi olan hisselerin birer kurunda tâyin edilmesinden ibarettir. Bir arsanın
ikiye taksimi gibi. Buna «Eismet-i ferd» de denir.
16 - (Kssrî-,i rıza) : Şeriklerin" kendi rizalariyle yaptıkları kısmettir ki, ya kendi aralarında birriza taksim ederler veya hepsinin birriza müracaatiyle
hâkim taksim eyler.
17  - {K(smeî-i kaza) : Şeriklerden basılarının talebi üzerine hâkim tarafından cebren ve hükmen yapılan taksimdir.
18  - (Kelâ) : Ot, saki olmayan ve nabit olunca yerlere serilen nebattır ki, ağaçlara şâmil olmaz. Mantar dahi üt hükmündedir. Deve dikeni denilen
otun saki .= sapı, kök ile dallar arasındaki kısmı olup bir derece yerden yükseldiği için fukahaca ot sayılmayıp ağaç sayılmıştır.
19 - (Marre) : Ammeye aid yollardan mürur ve ubur edenlerdir.
20 - (Muftayee) : Menfaatleri taksimde nibaret olup zamanen ve mekâ-nen mühayee nevilerine ayrılır. Meselâ: Müşterek bir hanede bir ay bir seri- 
" kin, bir ay da diğer şerikin oturması «Zamanen mühayee» dir. Bu hanenin bir kısmında bir şerikin, diğer kısmında da diğer şerikin oturması da
mekânen mühayeedir.
21 - (Merafık) : Lügatte mirfek'in cem'i olup dirsek manasınadır. Istı-lahda bir şeyin tetümmatından, müşternelâtından olup kendisine ihtiyaç
görülen şeyler demektir. Bir hanenin su yolları gibi.
22  - (Müsennat) : Sinur, su bendi, su harklarının kenarlarıdır.   Cem'i : Müsenneyatdir.



23  - (ftflüsâkat) : Bir tarafdan eşcar, diğer tarafdan da terbiye ve İska olmak, hâsıl olan meyva, semere de aralarında bir nisbet dairesinde taksim
edilmek üzere yapılan bir nevi şirkettir. Buna «Muamele filesraar» da denir. Yonca gibi, üzüm çubukları gibi bir seneden ziyade yerde kalan
nebatat, eş-cardan maduddur.
24 - (Müzârea') : Bir tarafdan arazi, diğer, taraf dan da amel, yani: Ziraat olup hâsılat aralarında müşaen taksim olunmak üzere yapılan bir nevi
şirkettir. Müzârea'ya muhabere, münakale de denir.                 '
Müzârea', zeri' maddesinden alınmıştır. Zeri' ise lügatte tohum ekmek manasınadır. Buna «Ziraat» de denir."Tohum ekene «Zarf», tohum ekilecek
yere «Mezrea» denilmektedir.
25 -. (Re'süi'maî) : Sermaye, bir ticaret, bir şirket için kullanılan asıl mal
26 - (Rîbh) : Faide, kâr, demektir. Meselâ: Yüz kuruşa alınan bir mal, yüz on kuruşa satılsa bu on kuruş ribh olmuş olur. Cem'i: Erbahdır. îrbah da
bir maldan kâr temin etmektir.
27 - (Sayd) : Av, av avlamak = Istıyad, avcılık etmek.
28 - (Şirket)  Lügatte ortaklık, ortak olmak manasınadır. îstüahda bir şeyin birden yizade kimselere ihtisası ve o kimselerin o şey ile imtiyazı
demektir. Maamafîh şirket tâbiri, böyle bir ihtisasa sebeb olan akd-i şirket yerinde de rnütearefdir.
Şirket sahihlerinden her birine şerik, müşterik ve müşârik denir. Şirketin sermayesi olan mala da mal-i müşterek, mal-i müşterekünfîh' denilir.
Ortaklığa da «îştirâk» tâbir olunur.
Şirketler başlıca §irket-i mülk, şirket-i akd ve girket-i ibahe kısımlarına
ayrılır.
29 - (ŞlrkeH mülk) : Bir malın birden ziyade kimselere esbab-ı temellük-den biriyle muhtes olmasıdır ki, ihtiyarî ve gayrı ihtyarî   nevîerine ayrılır.
Şöyle ki: İştira, ittihab, kabul.vasiyyet gibi şerklerin fiilleryle sabit olan şirket, bir şirket-î ihtiyariyedir. Tevarüs gibi veya malların birbirinden
koîaylik-la*tefrik edilemeyecek surette ihtilâli gibi bir sebeble vücuda gelib şeriklerin 'fiilleriyle, sabit o'mayan şirket de bir şirket-i gayrı
ihtiyariyyedir. Bir hanede veya birbirine karışmış olan bir miktar zahirede iki kimsenin hisse sahibi olması gibi ki bunlara şerik, müteşârik, hissedar
denilir.
30 - (ŞirkeH akd) : iki veya daha ziyade kimseler arasında bir akd ile, yani: bir icab ve kabuî ile husule gelen şirkettir ki, kazanılacak bir kâr
aralarında müşterek olmak üzere yapılır.
Şirket-i akd, şirket-i inan, şirket-i müfaveze kısımlarına ayrılır. Bunlardan her biri de şirketi emval, şirket-i amal ve şirketi vucuh nevilerine mün-
kasim olur.
31  - (ŞirkeM tbaha) : Mubah-olan şeyleri, Yani: Muhrez bulunmayan sular, hüdayı nabit otlar ve av hayvanları gibi filasü kimsenin mülkü
olmayan şeyleri ahz ve ihraz ile temellük hususunda âmmenin   müteşârik olmasından . ibarettir.
32 - (ŞirkeM inan) : Ticaret gibi bir maksadla iki veya daha ziyade kimse tarafından sermaye konularak akd edilen bir şirkettir. Bu şirkette
şeriklerin arasında müsavat-ı tamme meşrut bulunmaz. .Meselâ: Birinni sermayesi bin, diğerinin sermayesi beş yüz lira olabilir. '..               
'İnan, zuhur manasınadır, dizgin mânasını da müfittir. Bu şirkete inan denilmesi, ya bazı mallarda şirketin zuhur etmesinden veya bu şirket
'sebebiyle ticaretin dizgini elde edilmiş olmasından dolayıdır.
Şöyle de deniliyor' ki; Bir hayvana râkib olan, onun dizginini bir eliyle tutar, diğer eliyle de başka amelde bulunabilir. Bu şirkette de   şeriklerden
her ' biri, sermayenin bir kısmında inan-ı tasarrufu gerilime havale eder, bazısında etmez. Bu cihetle buna bu ad verilmiştir.
33 - (Şirket-i müfaveze) : Şerikler arasında hem sermayenin miktarı ve hem de ribhden hisseleri mütesavi bir halde buîunub hiç birinin fazla
ticarete elverişli,malı bulunmamak üzere akd edilen bir şirkettir.    •
İmamı Azarn ile imam Muhammed'e göre bu şirkette şeriklerin tasarrufa-tî da müsavat üzere olmak şarttır. Binaenaleyh şeriklerden birinin ahb
satabileceği bir şeyi diğerleri de ahb satabilmelidirler. Bu halde bir müslüman, bir gayrı müslim ile şirketi müfavezede bulunamaz. Çünkü bir gayrı
müsiim, şa-rab, hinzir gibi şeyleri alıb satabileceği halde bir müslim ahb satamaz.
îmanı Ebû'Yusuf'a göre-tasarruf atta müsavat §art değildir.
Müfaveze suretiyle şirketi akd edenlere «Müfavizin   denir.
Müfaveze lâfzi ya tefvizden müştakdir Müsavat mânasını ifade eder, şerikler, ticaret malîarmm hepsinde birbirine bütün tasarrufati tefviz ettiği
cihetle buna bu ad veriSmişir. Ve yahud intişar ve zuhur mânasını müfid olan fevz ve feyezan lâfzından rne'huzdur. Bu şiiket, bütün tasarrufatta
zuhur ve intişar üzere -mebni olduğundan bu namı almıştır.. Ve ihtimâl ki böyle bir şirket, feyz ve berekete vesile olacağı cihetle böyle tesmiye
edilmiştir.
34 - (Şirket-! «nwâf) : Bir şirkettir ki şerikler, ortaya sermaye olarak bir miktar mal koyub ya birlikde veya ayrı   ayrı veya bu ciheti şart etmeksizin
alıb satmada bulunurlar, hâsıl oian. kârı da aralarında bir nisbet   dahilinde taksim ederler.
35 - (Şirksfî âmâ!) : Bir şirkettir ki şerikler, kendi amellerini = Çalışmalarını sermaye edih başkalarından iş taahhüd ve iltizam ederler,, husule
gelen kazancı da aralarında taksimde bulunurlar. Buna «Şirket-i ebdan», «Şirket-i sanayb, «Şirket-i   takabbül» de denilir. İki   mimarın, iki terzinin'
veya bir mimar ile bir boyacının ortak olmaları gibi.
35 - (ŞirkeM yücuh) ; Birden ziyade kimselerin sermayeleri olmadığı halde kendi itibariyle veresiye mal alıb satmaları ve ribhini aralarında taksim
etmeleri suretiyle akd edilen bir şirkettir. Buna «Şirket-i mefalis» de denilir.
Bu şirket, vecahet ve itibar sahihleri tarafından akd edileceği cihetle «Şirket-i vücuh», sermayeleri bulunmadığı cihetle de «Şirket-i mefalis» adını*
almıştır.
36 - (Şirketi müzabere) Bir tarafdan sermaye, diğer tarafdan say' ve amel olmak üzere akd edilen bir nevi şirkettir. Sermaye sahibine
«RabbüTmal» amile de «Müzaribs- denilir.
37  - (ŞîrkeM ayin) : Muayyen, .mevcud, iştiraki   kabil olan bir maldaki ortaklikdan ibarettir. îki kimsenin satın almış oldukları bir hanedeki
ortaklıkları gibi.
38  - (ŞirkeH deyn) : İki veya daha ziyade   kimseye aid oiub bir sebeb-den dolayı bir şahsın zimmetinde sabit olan alacakdaki ortaklıkdan ibarettir,
îki kimsenin satmış oldukları müşterek bir malîarmm semeninden dolayı müşterinin   zimmetindeki   alacaklarındaki   iştirakleri   gibi. Böyle bir  



alacağa «Deyn-i müşterek» denir. Müttehid bir sebebden dolayı olmaksızın'medyunun zimmetinde bir şahsa veya müteaddid şahıslara aid olan
borçlara da «Deyn-i gayrı müşterek» denilir.
39 - (ŞirkeM ihtiyariye) : Şeriklerin fiilleriyle   husule gelen iştiraktir. îki kimse tarafından ortak olarak alınan bir hanedeki şirket gibi.
40 - (ŞîrkeM cebriye) : Şeriklerin fiilleriyle değil, başka bir sebeble husule gelen şirkettir. Tevarüs ile veya birbirinden temyizi güç malların kendi
kendilerine karışmalariyle husule gelen iştirak gibi.
41  - (Tahcîr) : Arazinin etrafına başkaları   tarafından el konulmaması için taş ve saire vazetmekdir.

42  - (Tekabbül) : Kabul etmek, bir işi teahhüd ve iltizam   eylemekdir. Bir hanenin yapılmasını, bir libasın dikilmesini deruhde etmek gibi. 
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(BİRİNCİ     BOLÜM)

 
ŞİRKETLERE  MÜTEALLİK  MESELELERİ   MUHTEVİDİR

 
İÇİNDEKİLER : ŞİRKETLERİN UMUMİ MAHÎYETÎ, MEŞRUİYETİ VE HlKMET-I TEŞRÎÎYESÎ, ŞÎRKET-Î MÜLKÜN. MAHÎYETÎ,
TAKSÎMÎ VE AHKÂMI, MÜŞTEREK AYANIN KEYFlYET-I TASARRUFU ŞÎRKET-I DEYNE VE MÜŞTEREK VE GAYRI MÜŞTEREK
DÜYUNA DAtR MESELELER. MÜŞTEREK DÜYUNUN HUKMLERÎ. ŞlRKET-I ÎBAHEYE DAÎR MESELELER, ŞÎRKET-Î AKDÎN
MAHİYETİ VE TAKSÎMl. ŞÎRKET-I AKDlN HER KISMINA ŞÂMİL UMUMÎ ŞARTLARI. ŞÎRKET-I EMVALE MAHSUS ŞARTLAR.
ŞlRKET-I AKDE MÜTEALLİK BAZI ZABITALAR.
ŞÎRKET-1 ÎNANIN ŞÎRKET-Î EMVAL KISMINA AÎD 'MESELELER. ŞİRKETİ İNANIN ŞÎRKET-Î AMAL KISMINA DAÎR MESELELER.
ŞÎRKET4 VÜCUHE MÜTEALLİK MESELELER. ŞÎRKET-Î MÜFAVEZEYE MÜTEALLİK MESELELER. ŞÎRKET-I MÜZAREBENÎN
MAHÎYETÎ VE TAKSÎMÎ. ŞÎKET-I MÜZAREBENÎN SIHHATİNİN ŞARTLARI. ŞÎRKET-Î MÜZAREBENÎN HUKMLERI. MEZAHlBÎ

SAÎREYE AlD MESELELER. 
[18]

 
Şirketlerin Umumî Mahiyeti, Meşrutiyeti Ve Hikmet-I Teşri İyesi :
 
43 - : Alelıtlak şirket, lügatte en az iki nasibin, iki hissenin birbirinden temeyyüz etmeyecek surette karışması veya veya karıştırılma sidir. Hukuk
bakımından şirket ise bir malda, bir amelde, bir ribihde veya bir mal ile amelde ve ribhde en az iki kimsenin ya ihtiyarî veya gayrı ihtiyarî bir
surette ortak olmalarıdır.
Şirketler, ıstılah kısmında da görüldüğü üzere şirket-i mülk, şirket-i iba-he, şirket-i akd kısımlarına ayrılır. Şirket-i akd de başlıca şirket-i inan,
şirket-i müfaveze, şirket-i vücuh, şirket-i müdarebe nevilerine ayrılmıştır. Nitekim sırasiyle izah edilecektir.
44 - : Şirketlerin meşruiyeti, kitabulîah ile, sünnet-i nebeviyye ile icma-ı ümmet ile sabittir. Nitekim bir âyeti kerimede onlar terekenin
üçde birinde ortakdırlar). buyurulmuştur. Bu bir şirket-i mülk meselesi de-mekdir.
âyeti celilesi de kadîm tarihdenberi insanlar arasında şirketlerin mevcudiyetini ve bir çok ortakların birbirinin hukukuna tecavüz ettiklerini natık
bulunmaktadır.
Evet., Buyurulmuş oluyor ki: Mallannı karıştırmış olan bir çok ortaklar* dan .bazısı» bazısının hukukuna tecavüz eder durur, ancak   iyman edib
salih
emellerde bulunanlar müstesna, bunlar ise ne kadar azdırlar.
Resûli Ekrem, sallallâhü aleyhi ve sellem efendimiz, meb'us oldukları zaman da nas arasında şirket muameleleri carî bulunuyordu. Naşı bu
muameleler üzerine bırakmış, bunları menetmeyib takrir buyurmuştu.
Hattâ peygamberi sişan efendimiz, vaktiyle Saib îbni Şureyk adında bir zat ile ortak bulunmuşlardı. Saib, Mekke-i Mükerremenin fethi günü huzuru
nebevîyeye gelerek: Yâ ResûlaîIah Beni tanıdınız mı?, diye sormuş,'Resûli 'efham efendimiz hazretleri de müdara eder, ne de mücadelede
bulunurduk. (Mebsut-ı serahsî) Diğer bir rivayete göra Resüli Ekrem   Hasretleri   şöyle merhaba kardeşime, ortağıma. Ne de mücadelede
bulunurdu. Ey Saib! Sen cahiliyet devrinde bir takım işler yapa? îdin ki, senden kabul edilmezdi,, bugün ise o işler senden kabul edilir. Ya"ni:
Onlar, islâmiyet nazarında birer meşru ameldir (Fethülkadir).
Velhasıl : Şirket muameleleri, kadîm asırlarda olduğu gibi a sn saadetten samanımıza kadar da büâinkâr cereyan ederek bu" hususda bir teamül
takar-
45 - : Şirketlerin hikmeH teşriiyyesirıe gelince bu da zahirdir iirketîeı, veraset gibi bir sebeble gayrı ihtiyarî olarak vücuda DJğer bir, kısım şirketler
de medenî, içtimaî, ihtiyaçlar, zaruretler bilihtiyar teşkil edilmektedir.       
Usûli dairesinde yapılan meşru şirketler, şüphe yok ki pek fal Bir çok işler vardır ki, Öyle bir İki şahsın servetiyle, mesaisiyle meydana gelmez.
Nice muazzam müesseseler vardır ki, bir çok- kimselerin müşterek sermayeleriyle, çalışmalariyle vücuda gelebilmişlerdir,
Maamafih bazı kimseler vardır ki, sermaye sahibi oldukları halde çalışmak kabiliyetinden mahrumdur. Bilâkis bir kısmı kimselerde vardır, ki,
çalışmaya kabiliyetli oldukları halde sermayeye malik değildirler, İşte bu gibi kimseier arasında bir taraf dan sermaye, diğer tarafdan amel olmak
üzere şirketler akd edilmesi de hem her iki tarafın, hem de içtimaî hey'etin menfaatleri icabından bulunur.
Hâsüı metin, müstakim, mütebassir kimseler arasında meşru surette teessüs edecek şirketlerden ferdler de, cemiyetler de pek çok müstefid olurlar.
Bir hâdis-i şerif de :buyurulmuştur. Yani: Allah Tealâ buyurur ki: Biri diğerine hiyanet etmedikçe ben iki şerikin üçüncüsüyüm, fakat hangisi
arkadaşına hiyanet edince ben aralarından çıkarım. Yani: Onları yardımdan, muvaffakiyetten mahrum bırakırım.
Bu hâdis-i şerif, şöyle de rivayet edilmiştir : yani: Allah Tealânın yed-i inayeti, iki şerik üzerindedir, bunlardan biri arkadagına hiyanet etmedikçe.
Fakat biri diğerine hiyanet etti mi, yed-i inayetini onlardan kaldırır, onları muvaffakiyetten mahrum bırakır. (Ebû Davûd. Dare Kutnî).
Velhâsıl : Meşru surette devam eden şirketlerin faideleri, lüzumları bediini olduğundan bunların meşrûiyyetindeki hikmeti daha ziyade tavzihe
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hacet yokdur. 
 
Şirket-I Mülkün Mahiyeti, Taksimi Ve Ahkâmı :
 
46 - : Şirket-i mülk, - Istılah kısmında da yazıldığı üzere - esbab-ı te-mellükden bir sebeble   veya malların halt ve ihtilâtı ile husule gelen bir işti-
râkdir ki, ihtiyari ve cebrî 'kısımlarına ayrıldığı gibi şirketi ayn, şirket-i deyn kısımlarına da ayrılır.
Meselâ : iki kimse, bir malı satın alsalar o mal aralarında müşterek olur.
Kezalik : Bir kimsenin bir altım başkasının o cinsinden olan iki altını ile karîşib da temyizi kabil olmasa aralarında cebrî olarak bir şirketi ayn
vücuda gelir. Bu halde bu altınların ikisi zayi olsa kalan bîr altının üçde biri bir altın sahibine, üçde ikisi de iki altın sahibine aid olur. Çünkü bu üç
altının her birinde ikili birli olarak atalarında bir şirket vücuda gelmiştir (Mecelle, Mec-maül'enhür).
47 - : Müteaddid vedüerin vediayı hıfzdaki igtirâkları, bu şirket-i ihtiya-riyyedir. Amma bir haneye rüzgârın esib de düşürmüş olduğu bir libas o
hane sahihleri arasında bir şirketi cebriyye   kabilinden olarak   müşterek bulunur (M ecmaüTenhür).
48 - : Bir kimse, müstakilen malik olduğu birmalda keyfe   mayeşa = Dilediği gibi tasarruf edebüeceği gibi müteaddid kimseler de müştereken
malik oldukları bir malda biiittifak diledikleri veçhile tasarruf edebilirler. Meselâ: Müşetreken malik oldukları bir haneyi biiittifak satabilirler veya
başkasına hibe veya vakf edebilirler.
49 - : Bir müşterek hanede, sahihleri mümkün ise birlikde sakin olabilirler, biri diğerine mani olamaz. Fakat birinin rızası olmadıkça diğeri o
haneye yabancı bir şahsı ithâl edemez, ması olmayan şerikin bunu men'e hakkı vardır (Tenkih-i Hâmidî).
50 - : Bir müşterek mülkde hissedarlardan biri, dîğer-erinin sarahaten veya del&leten olan izniyle müstakiîîen tasarruf edebilir, meselâ: Onu
satabilir, icareye verebilir. Fakat kendisine izin veren   hissedara   muzir olacak veçhile tasarrufda bulunamaz. Meğer ki bu tasarrufa da serahaten
hin vermiş olsun (Kadıhan).
51 - : Hissedarlardan bîri, diğerine «Hisseni bana sat, kiraya ver veya benim hisemi al, isticar et.» diye cebredemez. Çünkü bu gibi muamelelerde
riza şarttır. Fakat bir müşterek kabili kısmet bulunup hissedar da gaib de-gelse değil hissedar bu mülkü cebren ve kayhen taksim ve kabili kısmet
de-giîse muhayee ettirebilir (Mecelle Tankih.),
52 - : Şirketi mülk ile müşterek olan malların hasılatı, hissedarlar arasında hisselerine gdre taksim olunur. Binaenalyh bir müşterek hayvanın sü-
dünden, yavrularından veya yününden hissedarların birine hissesinden fazla bir şey cart edilse sahih olmaz. Meselâ: Bir hanenin üçte biri bir şahsın,
üçte ikisi de diğer bir şahsıo olduğu halde bu hanenin bedeli icarını yan yarıya almayı şart kılmış olsalar bu şart, muteber olmaz Asi müîkdeki
nisbet; buna münafidir.
53 - : Hayvanların yavruları, müîkiyyette analarına tâbidir. Binaenaleyh birinin atı, başkasının kısrağına aşsa hasıl olan yavrusu kısrak sahibine aid
olur.
Kezalİk: Birinin dişi* diğerinin erkek güvercinleri bulunsa .yavruları dS-şi güvercin sahibine aid bulunur (Hindiyye).
54 - : Şirket'i müîkde şeriklerden her bîri, diğerinin hissesinde ecnebi dir. Yoksa şirket akdde olduğu gibi bîri diğerinin vekili değildir.
Binaenaleyh müteşariklerden birinin izni olmadıkça diğeri onun hissesinde tasarruf edemez. Meselâ; Müşterek bir hayvanı sahiplerinden biri, diğe
rinin izni olmaksızın kiraya veremez, iare edemez. Hayvan, müstecirin veya müsteîrin elinde telefolsa diğeri ona hissesne tazmin ettirebilir.
Kezalik: Müşterek beygire binip veya yük yükletip giderken beygir telef olsa diğerinin hissesini tazmn eder.
Kazalik: Müşterek beygiri bir müddet istimal etmekle hayvan zebun olub fiatine noksan gelse diğerinin noksan ı kıymetten hissesini zâmin olur.
Çünkü zilyed olan şerik, düğer şerikin hissesine nazaran mustevda hükmündedir. Müs-tevda ise sahibinin izni olmaksızın vediayı başkasına icar ve
iare ve istimal edemez.
Fakat müşterek hane bundan müstesnadır. Şöyle ki bu hane, sükna hususunda ve içerisine girip çıkmak gibi sükenanın tâbilerînden olan ahvalde
sahiplerinden her birinin vechf kemal üzere mülkü mahsusimiş gibi itibar olunur.
Binaenaleyh bunlardan biri, diğerinden izin almaksızın bu halde bir müddet sakin o!sa kendi müstakil mülkünde sakin olmuş gibi sayılır. Bu
cihetle ortağının hissesi için ücret vermesi icab etmez. Çünkü bunu mülk tevi-îiyle istimal etmiş olur. Meğer ki şeriki çocuk veya vakf veya
beytüi'mal olsun. O takdirde şerikine aid hissenin ecri mislini vermesi lâzım gelir (Ten-kih- Hamdı, Mirati Mecelle).
55 - : Müşterek hanede hazır olan sahibiyle gaib olan sahibinin hissele-ri. birbirinden müfrez, yani: Usuline tevfikan taksim    edilmiş olursa hazır
olan sahibi, gaibin hissesinde oturamaz. Ve hâkimin izni olmaksızın başka sına kiraya veremez. Şu kadar var ki, boş durmakla harab olmasından
korkutursa kayfiyet hâkime bildirilir. Hâkim de o müfrez hisseyi   kiraya verib bedelini gaib için saklar (Hizanetül müftîn).
56 - : Müşterek bir mülkde hazır olan şerikin gaib olan şerik muzir olmayacak veçhile kendi hissesi mikdannea intifama gaibin rızası var sayılır.
Meselâ: Müşterek hadım, gün aşın istihdam edilebilir. Buna delâleten riza vardır (Reddîmuhiar).
57 - : Müstimilinin istimaliyle muhtelif olan müşterek mülkden hazır o-îan şerikin hissesi kadar intifama gaib şerikin delâleten rizası bulunamaz.
Meselâ : Müşterek elbiseyi sahiplerinden bîri, diğerinin serahaten rızası bulunmadıkça giyemez. Ve müşterek şerikeîerden biri, diğer şerikin
gıyabında binemez. Fakat yük taşımak, çift sürmek gibi müstamüinin ihtüâfiyle fuhtelif olmayan işlerde hisses kadar istimal edebilir (Hindiyye).
58  - : Hanede sükena, müstamilinin istimaliyle ihtilâf etmez.
Binaenaleyh maksum olmayıp yarı yarıya müşterek bulunan bir hanenin sahiplerinden biri gaib oisa diğeri muhayyerdir; Dilerse o haneden yalnız
hissesi kadar intifa eder, Meselâ: Orada altı ay kendisi oturur, altı ay da şeriki namına onu terk eder. Bu takdirde gaib olan şerik de hissesini istifa
etmiş sayılır, bilâhare gelince ayrıca hır müddet oturmaya düstahik olmaz. Ve edilirse hazır olan şerik o haneden aleddevam, yani; Hissesinden daha
ziyade intifa eder, meselâ: Gaib şerikin zuhuruna kadar orada oturur, elverir ki bu hal, o haneye muzir olmasın. Bu takdirde galib olan şerik de
gelince o kadar müddet bu hanede durabilir, hakkı muhfuz bulunmuş olur.
Mahaza hazır şerikin dairesi halkı kalabalık bulunursa gaibin serahaten izni olmadıkça bu hanede oturamaz. Zira bu halde hane, müstemilinin
istimaliyle ihtilâf eden şeyler kabilinden olur.
Gayrı meşhur bir rivayete göre hazır olan hissedar, müşterek honeniiı yarısında, meselâ: Harem ve selâmlık daireleri var ise dâima harem daire
sinde oturur» selâmlık dairesini boş bırakır (Haniyye, Dererüîhükâm).



59 - : Müşterek bir ayinde muhayee, yani menafi taksim carî olur. Şöyle  ki:   Şeriklerden bazıları,  husumette bulunarak  muhayee talebinde
bulunursa muhayee carî ve muteber olur.
Binaenaleyh birmüşterek hanede hazır bulunan sahihlerinden biri, diğerinin hissesi için ücret vermeksizin bir müddet müstakillen otursa diğeri o
müddet için kendi hissesinin ücretini isteyemez veya kendisinin o kadar müddet oturmasını talep edemez, velevki bu hane muaddün lilistiglâl
olsun. Çünkü şeriklerden her birinin ikameti mülk tevilime müsteniddir. Muhayee ise husumetden sonra muteberdir. Şu kadar var ki diğer şerik,
hane kabili taksim olduğu takdirde taksim edilmesini isteyebilir veya bundan sonra muteber olmak üzere muhayee yapılmasını taieb edebilir.
Fakat müşterek hane sahiplerinden biri gâib bulunursa geldiğinde o da o hanede o kadar müddet sakin olabilir. Bu mesele, imam Muhammed'den
mervidir. Fukahayı kiram, bunu istisan etmiştir. Fetva da bunun üzerinedir.
Şayed bu hane sahiplerinden biri yetim veya vakf olursa hissesinin ecri mislini o hanede sakin olan şerikden almaya müstahik olur (Feyziyye, Red
dimuhtar).
60 - : Müşterek bir malı sahiplerinden biri, başka bir şahsa kiraya ve-rib ücretinin tamamım aldıkda bakılır: Eğer diğer sahipleri, icazet   şartları
mevcud olduğu halde bu kiraya icazet verirlerse bu ücretden hisselerini hükmen alabilirler, ve eğer icazet vermez veya icazet şeraiti mevcud
bulunmaz i-se bu hisselerini hükmen alamazlar. Çünkü bu mucir olan şerik, gasib mesabesindedir. Menafii gasb ise lâzimüzzaman değildir.Şu
kadar var ki, bu hisseler, o şerike tıyb olmaz, bunu şeriklerine vermesi veya tasadduk   eylemesi diyanet muktezasıdır.
Fakat o mal, muaddün lilistiglâl ise veya diğer şerikler çocuk veya vakf veya beytül'mâî ise hisselerinin ecri mislini kiraya veren şeriklerden alırlar.
Ve eğer ecri müsemma, ecri misilden ziyade ise bu ziyadeyi de red veya tasadduk etmek diyaneten lâzımdır (Reddimuhtar, Tenkih-i Hâmidî).
61 - : Müşterek    haneyi hazır olan sahibinin kiraya verib ücretinden kendi hissesini alması, gaib şerikin hissesini de hıfz etmesi caizdir.
Binaenaleyh gaib gelince bu hissesini o hazır şerikden alır (Tenkih).
62 - : Şeriklerden birinin hissesi, diğerinin elinde vedia hükmündedir. Binaenaleyh bunu razi olmadığı   kimseye idâ, iare, icar, terhin edemez.
Edib de o mal, telef olsa müşarikinin hissesini zâmin olur (Tenkih,   Bezza-ziyye).
63 - : Hissedarlardan biri, kendi hissesini şerikine satabileceği veya hibe, vasiyet, bedeli icar gibi bir tarik ile mülkünden çıkarabileceği gibî
şerikinden izin almaksızın başkasına da satabilir. Şerikinin yalnız bazı hususlarda hakk-ı şüf ası vardır.
Fakat müşareket, halt veya ihtilât suretiyle husule gelse, meselâ: iki kısım buğday birbirine karışdırılsa şeriklerden biri, müşarikinin izni
olmadıkça bu maldaki hissesini başkasına satamaz. Çünkü bu takdirde şerikler, bu mahlut mâlin her birine, meselâ: Her danesine şayian malın
değildirler. Belki her daneye karışmadan evvel hangisi malik ise kanşdıktan sonra da yine a, müstakillen malikdır. Ancak bu halt ve ihtilât
neticesinde bir şirket husû Le gelmişdir. Binaenaleyh şeriklerden biri, kendi hissesini başkasına satınca bu hisseyi şerikinin hissesiyle mahlut
olmaksızın müşteriye teslime muktedir olamaz. Bu halde bu satış muamelesi, şirikinin iznine mütevakkıf bulunur (Mecmaaül'enhür).
64 - : Müşterek bağ ve bahçe sahiplerinden biri gaib olunca diğeri onları timar ve muhafaza ile husûîe gelen meyvalardan kendi hissesini ahz ve
istiklâk eder, gaibin hissesini de satıb semenini tevkif eyler. Yahud meyvala-nn tamamını satıb gaibin semeninden   hissesini saklar. Gaib gelince
muhayyerdir: Dilerse bu satış muamelesine razi olur, semenden hissesini alır, dilerse razi olmayıb meyvaîardan hissesini şerikine tazminettirir. Bu
şerik onların haracını vermiş ise muteberri sayılır. Çünkü hâkime müracaat etmeksizin kendi kendine hareket etmiş, gaibin borcunu emri
olmaksızın ödemiş olur (Kadihan,, Reddimuhtar).
65 - : Müşterek araziyi müşariklerden biri, diğerlerinin izniyle ve aralarında müşterek tohum ile ekse hâsüat aralarında müşterek olur.
Müşariklerden biri, diğerlerinin izniyle kendi tohumunu ekse hâsılatı yalnız kendisine aid olur. Bu, bir iare muamelesi demektir. Bu yüzden,
araziye noksan hasıl olsa bunu tazmin lâzım gelmez.
Müşariklerden biri, diğerlerinin izinleri olmaksızın müşterek tohumu ekse diğerlerinin tohumdan hisselerini zâmin olur. Araziye noksan âriz olmuş
olursa ondan da diğerlerinin hisselerini ödemesi iktiza eder,
66  - : Müşterek arazi sahiplerinden biri, diğerlerinin izinleri olmaksızın kendi tohumıyle ziraatte bulunsa bakılır: Eğer ekilen şeyler   yetişmiş veya
yetişmeğe yaklaşmış ise diğerlerinin âdeti belde üzere mahsulâttan sülüs veya rubu' gibi bir hisse almaya salâhiyetleri olmaz. Velev ki arazi, kiraya
verilmek için tâyin edilmiş bulunsun. Çünkü bu şerik, kısmen kendi mülkünden intifa etmiştir. Şu kadar var ki, bu takdirde ziraatle araziye noksan
gelmiş olursa diğerleri, kendi hisselerine düşen noksanı bu müşarike   tezmin ettirebilirler.
Mahazara    diğer şerikler, çocuk veya vakf veya beytül'mal olursa on lara ecri misi verilmesi de lâzım gelir.
67 - Yukarıdaki mesele veçhile ekilen ekin, eğer yetişmiş   olduğu halde henüz idrâke yaklaşmamış bulunursa diğer şerikler, hazır olunca bu ekil
mi§ araziyi aralarında hisselerine göre taksim edebilirler. Bu ekini eken şerikin nasibinde kalan miktar, hali üzere bırakılır, diğer şeriklerin
hisselerin de kalan miktar, koparılabilir. Bu sebeble araziye noksan gelmiş ise bundan dolayı da sair şeriklerin hissesini tazmin lâzım geîir. Çünkü
diğer şeriklerin hisseleri gasb edilmiş demektir.
Ve ekilen şeyler, henüz bitmemiş ise diğer şerikler, muhayyerdirler; Ya ekinin yetişmesine kadar bekler, sonra biter ekinleri kopartırlar ve yahut
îmam Ebû Yusuf'a göre tohumun mislini vererek bu ekinlere iştirak vechi üzere temellük ederler. Bu yüzden araziye noksan âriz olmuş ise bunu da
tazmin ettirebilirler. Meğer ki bu arazi, arazi-i emiriyyeden olsun. O halde Türkiyedeki arazi kanununa göre noksanı arzi tazmin ettirmeğe diğer
şeriklerin hakkı yoktur {Camiül-füsûleyn, Tenkih-i Hamidî, Dererül-hükkâm).
68 - : Müşterek arazi sahiplerinden bazısı gaib oldukda bakılır: Eğer o arazide ziraaün noksanı erzi mucib olmayıp erze nafi' olacağı bilinirse hazır
olan şerik, o arabinin tamamını ekebilir. Çünkü bu vechüe ziraate gaibin delâleten izni vardır. Bu halde gaib olan şerik gelince o da bu arazinin
tamamından ve o nisbet dahilinde zipaatte bulunabilir.
Meselâ: Arazi, hazır ile gaib olan şerik arasında münasafeten müşterek bulunmuş ise gaib gelince o da hazır şerikin ziraatte bulunmuş olduğu
müddet miktarı ekin ekebilir.
Fakat ziraatin o araziye noksan vereceği veya ziraatın terk edilmesi, o araziye nafi, onun kuvvetlenmesini mucib olacağı malûm olursa o arazinin
ekilmesine gaib şerikin delâleten izni bulunmuş olmaz.
Binaenaleyh bu halde hazır oîan şerik, o arazinin hiç bir miktarını ekemez. Buna muhalif olan kavi, doğru görülmemektedir.
Şâyed hazır oîan şerik, o arazinin tamamını ekdirirde oraya noksan â-riz olursa gaib oîan şerik geldikde ona noksan arzden hissesini tazmin etti-
Bu tafsilât, hazır olan şerikin hâkime müracaat etmemiş olduğu takdirdedir. Amma hâkinıe müracaat ederse her halde öşür veya mukasama'



suretiyle haracı erz zayi olmamak için o arazinin tamamını ekmek için kendisine hâkim izin verir. Bu halde gaib gelince noksanı erz dâvasında
bulunamaz (C&miül'füsûleyn, Bahrirâik, Dürerülhükkâm).
Arazi-i emiriyye de ise kanun-i mahsus hükmü carî olur.
69 - : irsen intikal eden arazide vârislerden bazısı, müşterek olan tohumu diğerlerinin veya çocuk iseler varislerinin izniyle ekse hasılatı hepsinin
arasında müşterek olur. Fakat içlerinden birisi, kendi tohumunu veya onların izinleri olmaksızın müşterek tohumu ekse mahsulâtı kendisinin olur.
Bu halde diğer vârislerin tohumdan hisselerinin mislini ve ziraatle azariye noksan arız olmuş ise bundan da sair vârislerin hisselerini zâmin olur
(Ten-kib, Reddimuhtar).
70  - : Varislerden bîri, diğerlerinin izinleri oîmaksuın terekeden kab-lelkısme bir mikdar para veya sair bir mal alıb bununla alış verişte bulunsa
zararı yalnız kendisine aid olur, kâr ettiği surette   bundan sair   vârisler alamazlar. Bu kâr, îmam Ebu Yusuf'a göre o vârise tıyb olur. Çünkü o vâris,
bu kâra bir zaman mukabilinde malik olmuştur. îmamı Âzam ile îmam Mu-hammed'e göre tıyb olmaz, bunu tasadduk etmes îiâzım gelir. Zira kârın
tıyp olması mülk ile zamana mübtenidir. Mülk işe taaddi üe husule gelmez. Taad-di esbabı mülkden değildir, belki zamanı edâ ânında vakt-i gaâba
istinaden mülk husule gelir. Müstenid ise minvechin, sabit, minveehin gayrı sabittir. Binaenaleyh tam bir müik bulunmadığından kâr, o vârise tıyb
olmaz (Hida-ye, GayetüTbeyan).
71 - : Bir veya müteaddid ölülerin vârisleri bunların terekelerini taksim etmeyib de onda amel ederek miktarını çoğaltsalar bakılır: Eğer birinin
kesbi, diğerlerinin kesbleriııden temeyyüz edilmeyecek bir halde ise kazanç aralarında bisseviye taksim edilir, biri diğerinden ziyade hisse alamaz.

Fakat asi terıkedeki hisseleri âlâhaliha feraiz mucabince müşte-rek olur (Hâ-midiyye). 
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Şirketi Deyne Ve Müşterek Gayri Müşterek Düyuna Dair Meseleler
 
72 - : Birden ziyade kimselerin bir veya müteaddid şahıs   zimmetinde olan ve birbirine müsavi vaya mütefavit miktarda   alacakları,    hakikaten
veya.hükmen bir sebebden naşi olursa bu   alacak, o kimselerin   aralarında Sirket-î mülk ile müşterek bir deyn olur. Fakat bir sebebden naşi
olmazsa müşterek bir deyn olmaz. Nitekim aşağıdaki meselelerden tevazzuh edecek-dir (DüiTümuhtar).
73 - : Bir müteveffanın terk ettiği ayan, kendi vârisleri veya musaieh-lerî arasında hisselerine göre müşterek olduğu gibi başkası zimmetinde olan
alacağı da bunların beyninde hisselerine göre müşterek olur. Çünkü bu alacak, sebeb-i vahîd olan irsden veya vasiyetden. dolayıdır.
74 - : Müşterek bir malı itlaf eden kimsenin zamanen deyni olan meblâğ, o malın sahibleri arasında hisselerine göre müşterek olur. Çünkü sebeb-i
deyn, müttehitdir ki, o da itlâfdan ibarettir.             '    .
75 - : Müteaddid kimseler aralarında   müşterek olan şu kadar meblağ: veya mekilâttan, mevzunattan veya adediyyat-ı mütekaribeden bir şeyi bir
şahsa veya müteaddid şahıslara birlikte borç verseler bu borç, o kimseler beynin müşterek bir alacak olur. Çünkü bu alacak bir sebebden, yani: Kan
muamelesinden münbaisdir.
Binaenaleyh bu kimselerden biri, bu alacakdan kendi hissesini veya bir kısmını kabz etse diğerleri de müşterek olub bundan hisselerini alabilirler
(Hidaye).
Fakat bu kimseler, bir şahsa başka başka paralar ve saire borç verseler her biri başka bir alacaklı olur .Bunlar o kimseler arasında müşterek olmaz.
Zira borcun sebebi olan ikraz muamelesi, müteaddiddir, velevki bu borçların hepsine dair bir sened verilmiş olsun (Feyziyye).
76 - : Müşterek bir mal, bir sefka ile, yani :.Bir akd ile satüıb da sahihlerinden hiç birinin hissesi, satış ânında zikr ve tesmiye edilmese bundan
dolayı müşteri zimmetinde olan alacakları bir müşterek deyn olur.
Amma satış ânında her birinin satılan şeyin semeninde olan hissesinin miktarı veya nev'i tesmiye ve tâyin kıhnsa, meselâ: «Birinin hissesi şukadar
diğerinin hisseside bukadar kuruş ve yahut birinin hissesi hâlis meskukât, diğerinin hissesi de mağşuş meskukât» diye hisseleri tefrik ve temyiz
edilse bayiler, mebiinsemeninde müteşarik olmayıb her biri başka bir alacaklı olur. Çünkü tesmiyeye tefik, bayiler hakkında sefkayı tefrik gibidir
(Nihaye),
Kezalik : Şeriklerden biri, şayi hissesini bir şahsa sattıktan sonra diğeri de hisse-i şayiasını ayrıca t'r akd ile yine o şahsa satsa bunun semeninde
ortak olmayıb her biri başka bir alacaklı olur. Çünkü bu deynler, ayrı ayrı sebebler ile vacip olmuştur.
77 - : Müşterek bir mal, şerikler tarafından   malum bir ücretle ve bir îefka ile bir şahsa kiraya veriîib hiç birisinin hissesi icar ânında zîkr ve tes-niye
edilmese bu şerikler, o ücretle hisselerine göre ortak olurlar.
78 - : îki kimse, müstakilleri malik oldukları birer malı bir safka ile bir şahsa satıb semeninden hisselerini satış ânında zikr ve tesmiye etmeseler o
şahıs zimmetindeki alacakları aralarında müşterek olur.
Meselâ : Birinin bin kuruş kıymetinde bir atı, diğerinin de bes yüz kuruş kıymetinde bir kısrağı olub ikisini birlikte şu kadar kuruşa satsalar bu
meblâğ, bunların arasında bu hayvanların kıymetleri   nisbetinde   müşterek
bir alarak olur, bunun üçde ikisi at sahibine, üçte biri de kısrak sahibine verilir.
Fakat herbiri kendi hayvanına şu kadar kuruş semen tesmiye ederse her biri başka bir alacaklı olub hayvanların mecmu-i esmanı bir müşterek deyn
olmaz.
Kezalik : îki kimse ,birer mallarını bir şahsa başka başka sefkaîer ile satsalar veya kiraya verseler bedeli müşterek bir deyn olmayıb her biri başka
bir alacaklı bulunmuş olur. Çünkü sefkalar müteaddiddir.
79 - : İki kimse, bir şahsın borcunu onun emriyle olan kefaletleri hasebiyle aralarından müştereken olan bir maldan tediye etseler mekfûlünanh olan
o şahısdaki bu alacakları aralarında müşterek olur (Hindiyye).
80 - : Bir kimse, borcunu ödemek üzere iki şahsa emr edib onlar da bu borcu tediye ettiklerinde bakılır: Eğerbunu    aralarında    müşterek olan bir
maldan vermişler ise o kimsede olan alacakları bir müşterek borç olur. Fakat aralarında müşterek olmayan bir maldan ödeyib de her birinin hissesi
hakikaten mütemeyyiz bulunursa bu alacak, müşterek bir deyn olmaz. Mücer-red birlikde ödemiş olmaları, bu alacağın müşterek olmasını icab   
etmez (Hindiyye).
81 - : Bir deyn, müşterek olmayınca dâyinlerden her biri, kendi alacağını medyundan ayrıca taleb ve istifa edebilir ve her birisi ne kabz   ederse



kendi alacağına mahsub eder, diğer alacaklı bundan hisse alamaz, velevki medyunun başka malı bulunmasın. Çünkü medyum berhayat olunca
borçla rı mallarına değil zimmetine taallûk eder. Medyun ise berhayat oldukça nefsine velayeti bulunacağından mahcur olmadıkça garimlerinden

bazılarının alacaklarını tercihan tediye edebilir  (Hindiyye, Tenkih). 
[21]

 
Müşterek Deynlerin Hükmleri:
 
82 - : Bir deyn, müşterek olunca dâninlerden her biri kendi   hissesini medyundan taleb ve dâva edebilir, hepsinin birlikte dâva etmeleri icab etmez.
Binaenaleyh dâyinlerden biri, değerlerinin gıyabında hâkime müracaat ile hissesini medyundan taîeb etse vermesi için hâkim tarafından emr
olunur. Şu kadar var ki, bumüşterek deynden dâyinlerin biri her ne miktar ve ne cins kabz ederse bu da diğer dâyinler ile aralarından müşterek olur.
Makbuz, gerek deynin misli olsun ve gerek ondan edna veya âlâ bulunsun. Ma-'amafih bu halde kabız olmayan dâyin, muhayyerdir: Dilerse
hissesiyle kabız olan dâyine müracaat eder ve dilerse makbuzu kabıza terk ile hissesini medyundan ister.
Fakat müşterek dâyinîerden biri, kabz ettiği kendi hissesi elinde kazara '.elef olsa veya bu hissesini medyuna hibe veya medyunu bundan ibra etse,
diğer dâyin, hissesini o şerikine tazmin ettiremez. Be!ki medyundan is
83 - : Dâyinlerden biri mü-fter-ek deyndeki hissesini ahb da sarf ve istin-lâi etse şeriki muhayyer olur: DUerse ona bu müstehîek makbuzda olan his
sesini tazmin ettirir, kabız, onu yılnız kendi hissesine mahsub edemez, ve dilerse bu makbuzu kabıza terk ile kendi hissesini medyundan taleb eder,
Meselâ : iki kimse arasında münaisefeten müşterek olan bin kuruş alacak-daa birisi hissesi olan beş yüz kuruşu medyundan ahb sarf ve istihlâk etse
şeriki dilerse iki yüz elli kuruşu ona tazmin ettirir, medyunun zimmetinde kalan b«ş yüz kuruş da aralarında yine müşterek olur. Ve dilerse tazmin
ectir-meyib medyunun zimmetindeki beş. yüz kuraş yalnız kendisine aid oîur (Beria-yi. Hİndiyye). '
84 - : Varislerden biri, deyni müşterekdeki hissesi mukabilinde cinsi hilaf'2a bir mal üzerine sulh olsa diğer dâyin muhayyer olur: Dilerse bedeli
suliü mu&alâha yapan şerikine terk ederek medyundan kendi,hissesini taleb eder ve dilerse şerikinin yaptığı musalâhaya muvafakat eyler. Bu
takdirde bu şerik, muhayyerdir: Dilerse bedeli sulhden müşarikine isabet eden miktarı <:ca teslim eder ve dilerse deynden müşarikinin hissesine
isabet eden nuk-tan ona tediye eyler (Dürerülhükkâm, MecmaürenhÜr).
85 - : Müşterek dâyinlerden biri, müşterek deynden bir şey kabz etme-yib yalnız hissesine bedel medyundan bir mata1 satın alsa diğer dâyinler, sa-
tın alan dâyin razi olmadıkça o matada müşarik olmazlar. Çünkü bu müşteri, o cetaa bu deyn sebebiyle değil, belki akdi şira sebebiyle malik  
olmuştyr.\ Akdi şira ile binefsihi mülkiyyeti raüâbittir.
Bu halde diğer dâyinler muhayyerdirler:'Dilerlerse bu mataın semenin-deo kendi hisselerini bu müşteri oîan âkylne tazmin ettirirler. Çünkü bu
metaa aid =emenln bir, kısrm kendilerine aîddir. Ve dilerlerse hisselerini medyundan isterler; Amma bu şerikler, o metaı müştereken almak
hususunda ittifak «erlerse o meta, aralarında müşterek olur. Medyunun zimmetinde kalan mütebaki deyn'de yine aralarında müşter-ak bulunur
(Hindiyye).
86 - : Dâyinterden biri, yukarıdaki meseleler veçhile müşterek deynden bir -ücdarım veya tamamını gerek kabz et-Jn ve gerek kendi hissesine bedel
bir rai satın alsın ve gerek alcca^ı mukabilinde bir mal üzerine medyun 2e sulh olsun diğer dayinl?r hersurette muhayyerdirler; Dilerlerse
şeriklerinin1 bu ıruamelesini muciz olurlar, hisselerini mevcud ise aynen ve muüstehkk ise bedeîen ondan alırlar. Ve dilerierse muciz olmayıb
hisselerini medyundan isterler, Şayed medyundaki alacakîan - onun iflâsı sebebiyle - batarsa hissesini kabz etmiş olan dâyine rücu öderler.
Mukaddema muciz olmamaları, rücua mani olmaz. Çünkü diğer dâyinlerin bu kabza riza göstermeleri, medyunun zimmetindeki baki hisselerin
kendilerine salim kalması içindir. Bu hisseler, salim kalmayınca hakkı müracaatları avdet eder.
Bu iflâs meselesi, imarneyne göredir. îmamı Azama göre iflâs, ancak medyunu müflisin vcfatiyle tahakkuk eder. Medyun vefat etmedikçe
iflâsından dolayı diğer dâyinlerin, hissesini alan şeriklerine bu müracaatîeri caiz olmaz (Mecelle şerhi: Aüf Efendi).
87 - : Dâyinlerden biri, müşterek deyndeki hissesine bedel medyunu ücret iîe istihdam veya medyunun bir malını isticar etse diğerleri   muhayyer
olurlar, dilerlerse ücretten kendi hissesine isabet edeni ona tazmin ettirir ve dikirse hissesini medyundan ister (Hİndiyye).
88 - : Dâyinlerden biri, müşterek deynde olan hissesini medyundan alıb da elinde kazara telef olsa şeriklerinin bu makbuzda olan   hisselerini gâmln
olmaz, bu dâyin yalnız kendi hissesini  istifa etmiş olur. Medyunda kalan alacak da diğer şeriklere aid olur (Hindiyye).
89 - : Müşterek dâyinîerden bîri, deynden kendi hissesi için medyundan aldığı rehn, telef olsa şerikleri muhayyer olurlar. Dilerlerse medyuna
müracaat ederler ve dilerlerse mürtehin olan şerike kendi hisselerini tazmin ettirirler.
{Meselâ: Yan yarıya müşterek olan borcun miktarı yüz lira oîub da iki dâyinden biri kendi hissesi için almış olduğu elli liralık bir rehn telef olsa bu
müşterek alacağın yarısı sâkit utacağından diğer dâyin, muhayyer olur. dilerse bu rehinden kendi hissesine dü>c-n yirmi beş lirayı o rnürtehîne
tazmin ettirir, bu halde mütebaki elli lira aralarında müşterek olur ve dilerse hissesi oîan elli lirayı tamamen, medyundan isteyib alır.
90 - : Dâyinîerden biri, müşterek  deyndeki hissesi için medyundan kefil aldığı veya hissesini bir kimse üzerine havale ettiği surette kefilden veya
muhal ünaleyhden ahz ve kabz   edeceği meblâğda diğer dâyin, dilerse kendisine mügarik oîur, mütebaki deyn yine aralarında müşterek kalır. Ve
dilerse kendi hakkının tamamım medyundan ister alır.
91 - : Müşterek dâyinlerden biri, mü§terekdeyndeki kendi hissesini ta mamen veya kısmen medyuna hibe etse veya medyunun zimmetini ondan
ibra eylese hibesi veya ibrası sahih olur, deynin o miktarı hemen sukut eder. Bu vahib veya mübri olan dâyin, şerikinin hissesini zâmin olmaz.  
Çünkü bir §ey kabz ve istifa etmiş, değildir.
92 - : Müşterek bir deynde dâyinlerden biri, medyunun bir malını   itlaf etmekle bu mal, kendisinin alacağına zamanen takas edilse şeriki muhayyer
olur, dilerse ondan hissesini alabilir. Çünkü takas ile müşterek deynin bir mik-darı kabz edilmiş demekdir, ve dijerse tam hissesini medyundan ister.
Fakat müşterek deynin medyun zimmetinde sübutundan mukaddem olan bir sebeble dâyinlerden birinin medyuna borcu olub da bu borç, dâyinin
müşterek deyndeki hissesiyle takas edilse müşariki ona hissesini tazmin ettiremez. Zira bu takdirde dâyn, müşterek deyni kabz etmiş olmaz ki,
şeriki kendisine hissesini tazmin ettirebilsin (Hidaye, Kifaye, Ebüssuûd).
93 - : Dâyinlerden biri, diğerlerinin izni olmaksızın - hiç birinîn   akdi-le vacib olmayan - müşterek bir alacağı, meselâ: Tevarüs ettikleri muaccel bir
deyni tamamen veya kısmen tecil ve tehir edemez.    Böyle bir tecil, ne kendi hissesinde ve ne de şerikinin hissesinde sahih olmaz. Zira böyle bir
tecil, ya şerikinin hakkında tasarrufdur veya deynin kableîkabz taksimi demekdir ki, bunlar caiz değildir.



Bu mesele, imamı Âzam ile imam Muhammed'e göredir, imam Ebû Yusuf'a göre bu tecil, sahihdir (Nihaye).
94 - : Bir deyn, şeriklerden birinin akdile, meselâ: îdanesiyle vacib olmuş olsa bakılır: Eğer bunlar şirketi inan ile şerik iseler idaneye mübaşeret
eden şerikin bu deyni tecili sahih olur (Bahrirâik).
Bir de şeriklerden biri, müşterek deynin şu kadar müddet müeccel olduğunu ikrar ettiği halde diğerleri inkâr eylese ikrar edenin hissesinde ikrarı bi-
littifak sahih olur (Nihaye).
95 - : Bir malı müştereken satın almak, müşterilerin birbirine kefaletini mütezammin değildir. Binaenaleyh bir kimse, iki   şahsa bir akd ile bir mal
satsa her birinden alacak hissesini başka bayka taleb eder. Müşteriler, birbirine kefil olmadıkça birinin borcu diğerinden mutalebe olunamaz.
Bir malı müştereken isticar, istikraz, havale, itlaf da bu hükmdedir.  
Meselâ : Bir kimse, bir malını iki şahsa bir akd ile kiraya verse her birinden hissesini ayrıca ister alır', bu şahıslar birbirine kefil olmadıkça biri

diğerinin hissesiyle mutalebe olunamaz (Dürerülhükkâm). 
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Şirketi İbaheye Dair Meseleler :
 
96 - : Bir kimsenin daire-i ihrazına dahil bulunmayan sular, otlar, ateşler, sahradaki av hayvanları, cibal-i mübahedeki hüdayi nabit ağaçlar,- sahib-
siz yerlerdeki hüdayi nabit ağaçların meyvalan nas arasında   şirket-i ibahe ile müşterek olub bunlardan istifade etmeleri kendilerine mubahtır.  
Nitekim aşağıda izah edilecektir.
Fakat böyle bir suyu, otu, ateşi, av hayvanını, ağacı veya meyvayı bir kimse kendi tesebbübiyle elde ettiği veya yetiştirdiği takdirde ona müstakil-
len malik olacağından onun rizası olmadıkça bundan başkasının istifade etmesi mubah olmaz.
97 - : Yer altından akıp giden sular, kimsenin mülkü değildir. Binaenaleyh bunlarda nas, ibahe suretiyle müşterekdir. Meselâ: Bir kimse,
hanesinde bir kuyu kazsa çıkacak sudan istifade edebilir. Onun yanındaki hane sahibi de kendi hanesinde bir kuyu kazıyarak suyundan müstefid
olabilir. Velev ki bunun neticesinde komşusunun kuyusundan su çekilsin. Çünkü yer altındaki sular, kimsenin mülkü değildir ki, bunun
çekilmesine sebeb olan şeye mani olabilsin (Haniyye, Tenvir).
98 - : Muayyen bîr şahsın sayf ve ameliyle kendisi için çıkarılmış olmayıb nasm intifa etmesi için vücuda getirilmiş olan kuyular, nas arasında
şirketi ibahe ile müşterek ve mubah olan şeylerdendir.
Herkesin intifaı için, yollarda ve menzühanelerde kazılmış olan kuyular, bu cümledendir.
99 - : Bilumum denizler ve sahibi bulunmayan göller, nas arasında müşterekdir. Bunlardan herkes, âmmeye zarar vermeyecek suretle istifade
edebilir, Meselâ: Kendi tarlasına cedvel açabilir.
Fakat bir kimse, kendi çiftliğine suları çevirib büyük bir göl şeklinde daire-i ihrazına alsa bunda başkaları müşterek olmaz (Reddimuhtar,  
Tahtavî).
100 - : Bir kimsenin mülkünde bulımmayıb âmmeye mahsus olan nehirler, yani: Mukasamaya ve bir cemaatin mülkü olan mecralara dahil olmayan
ırmaklar da nas arasında şirket-i ibahe ile müşterek ve mubah şeylerdir. Binaenaleyh bunlardan da âmmeye zarar vermemek şartiyle herkes   
istifade edebilir (Bence).
Nîl, Fırat, Dicle, Tuna, Tunca, Şattül'arab gibi nehirler, bü cümledendir (Reddimuhtar, Zeylei).
101 - : Memelûk olan, yani; Mukasamaya dahil oîub bir cemaatin mül-kündeki mecralara dahil bulunan nehirler iki nevidir. Birinci nevi; o
nehirlerdir ki, suları şerikler arasında müteferrik ve münkasim olur, fakat onların arazisinde tamamen mahv olmayıb bakiyyesi âmmeye mubah
olan mefa-zelere, kırlara akar gider. Bu kabilden olan nehirler, minvechin âmm olduğundan bunlara da «Nehr-i âm» denilir, bunlarda da gayrı  
memlûk nehirler «ibi süf'a cari olmaz.
Itkinci nevi; nehr-i hasdır ki, suyu mahdud kimselerin arazisinde müteferrik ve münkasim olur, bu arazinin nihayetine varınca mahy olub, kıriara
men fezi bulunmaz- Bu nevi nehirlerde şüf'a carî olur (Dürerülhükkâm).
102 - : Sahîbsiz yerlerde hüdayi nabit olan otlar, nas   arasında şirketi ibahe Üe müşterek ve mubah olduğu gibi bir kimsenin mülkünde sebebiyyeti
olmaksızın hüdayî nabit olan otlar da böyle müşterek ve mübahdır. Bü otların kablelihraz bey'i bâtıldır (Netice).
Amma bu hususda o kimsenin îesebbübü olsa, şöyle ki; Arazisini saky etse, yahud etrafına hendek çevirmek gibi bir veçhile înbat için idad ve te-
hiyye eylese veya ot için sürse o arazîde hâsıl olan nebatat, kendisinin malı olur, başkaları onun izni olmaksızın bu nebatatdan bir şey alamazlar,
alıb da istihlâk etseler bedelini zâmin olurlar (Hindfyye).
103 - : Cibal i mübahedeki, yani: Kimsenin yedi temellüküne geçmemiş oîan dağlardaki hüdayi nabit ağaçlar da nas arasında müşferek ve mubahtır.
Binaenaleyh bu ağaşîan herkes kesib istimal edebilir.
104 - : Bir kimsenin mülkünde hüdayi nabit olan ağaçlar, kendisinin mülküdür. Bunda şirketi ibahe yoktur, kendisinin izni oîmadıkca bu. ağaçları
baş-itaları îhtitabda bulunamaz, bulunacak olsalar zâtnin olurlar, sahibi bunların Kaimen kıymetierini tazmin ettirebilir. Gasb mebhasine müracaat!.
105 - : Bir kimse, kendisinin mülkündekî veya yedi tasarrufunda bulunan arazideki veya kendisinin dikmiş olduğu bir ağacı aşılasa aşı kaleminden
süren filizler, kendisinin mülkü olduğu gibi meyvaları da kendisinin   mülkü olur. Binaenaleyh onun izni olmaksızın başkaları bu filizleri ve bu
rneyvaları alamazlar. Alırlarsa zâmin olurlar. Fakat bu kimse, mrcerred bu aşılamasiy-!e ağacın nefsine malik olamaz.
106 - : Bir kimse, bir karye ahalisinin merasındaki veya başkasınu müs-takilîen veya kendisiyle müştereken mülkündeki bir ağacı-aşılasa aşı
kaleminden süren filizlere ve meyvalara malik olur. Bu üç   surette - bir kavle göre - bu ağaca da temellük etmiş bulunur. Bu evelki iki takdirde bu
aşılayan kimse, o ağacın gayrı maktu olarak Ipymetini ve üzerinde   aşılamadan evel insanların yemelerine salih meyvalan var ise onların da
kıymetini zâmin olur. Son üçüncü takdirde ise ağacın bulunduğu yer, taksim olunarak bu ağaç aşılayanın hissesine isabet ederse febihâ, diğer
şerikin   hissesine isabet ederse aşılamalar kal' olunur (Zahriyye, Ebüssuüd fetâvâsı).
107 - : Bir kimse, nefsi içün ektiği tohumun her türlü hâsılatına malik olur, velevki ektiği tarla başkasının olsun. Şu kadar var ki tohumu tarla sahi
binin izni olmaksızın ekmiş ise sahibi, hâsılatı her ne zaman isterse kal' ettirebilir ve bu ziraatle arazisine ârtz olan noksanı kıymeti de tazmin
ettirebilir, fakat hâsılatı ahz «demez.
Tohum, başkalaryle müşterek oba onlara yalnız bu tohumdaki hisselerini vermek lâzım geîir, hâsılata onlar da iştirak edemezler (Zeyleî. Tenkihi



Hâ-midî).
108 - : Bir kimsenin arazisine nehrin veya selin getirdiği çamur, onun mülküdür, başkaları buna taarruz edemez. Bunda iştirak yoktur. Fakat nehrin
cibaî-i mübaheden bir kimsenin arazisine getirdiği çalı, çırpı, ağaç o kimsenin mülkü olmaz, bunu herkes alabilir. (Dürerülhükkâm).
109 - : Av, nas arasında müşterek ve avlamak mübahdır. Binaenaleyh herkes, kırlarda veya başkalarının arazisi dahilinde av avlayabilir. Arazi
sahibi ava müdahale edemeî. Şu kadar var ki, avlamağın mubah olması için başlıca iki şart vardır: Birisi, bu avlamak âmmeye roozir olmamalıdır.
Söyle ki; Avcılık, hayvanların nüfürini ve insani arın havf ve îztirabını mudb olursa bundan menediîû*. Diğeri de avlamak; telehhi için, eğlenmek
için olmamalıdır. Bir istifade maksud olmayıb da müeerred telehhi için olursa mü-
Bir de deniliyor ki: Av avlamayı bir hirfet ve sanat ittihaz  etmemelidir, bu halde mubah olmaz. Av avlamak ile iştigal insana gaflet getirir. Nitekim

bir hâdis-i şerif de:   (Hindiyye, Abdülhalim). 
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Şirketi Akdih Mahiyeti Ve Taksimi :
 
110  - : Şirketi akd, iki veya daha ziyade müteşarikler arasında asi ile ribh hakkında yapüan bir akd-i mahsusdan ibaretdir. Asldan maksad, sermaye
olacağı gibi amei ve itibar da olabilir. Binaenaleyh şirketler: Şirketi emval, şirketi amal, şirket vücuh kısımlarına ayrılırlar.   Bunlardan her biri de
şirketi inan veya şirketi müfaveze nevilerine ayrılırlar. Nitekim ileride izah edüecekdir,
111 - : Şirket-i akdin rüknü, lâfzan ve manen icab ve kabuldür.
Meselâ: Bir kimse, bir şahsa «Şu kadar lira sermaye üe ahz ve itâ etmek üzere seninle şerik oldum.» deyib o şahıs da «Kabul ettim.» dese îâfzen
icab ve kabul Üe bir şirketi emval mün'akid olur.
Ve eğer birisi diğerine meselâ: Bin lira verib «Bunun üzerine sen de bin Ura koy ve mal satın al, her ne kâr hâsıl olursa aramızda yan yarıya
müşterek olsun.» deyib diğeri de onun dediği gibi yapsa manen kabulde bulunmuş olmakla yine bir şirketi emval, mün'akid olur.
112 - : Şerikler, ortaya sermaya olmak üzere bir miktar mal fcrnia birlikde veya ayrı ayrı ve yahud mutlaka, yani: Birlikde veya aynıca! ması şart
edilmeksizin alış veriş etmek    ve hâsıl olacak ribhi
bir nisbet dairesinde taksim eylemek üzere şirket akd ederlerse ket-i emval olur.
Şerikler, yalnız amellerini - çalışmalarını sermaye edib de dan 15 tekabbül, yani: Teahhüd ve iltizam ederek hâsıl olacak kisbi, jt!c reti aralarında
taksim etmek üzere şirket akd ederlerse bu da bir ne-amel olur. Buna «Şirket-i eb'dan, şirket-i sanayi ve şirket-i tekabbüa i-ie-nir. Nitekim iki
terzinin veya bir terzi ile bir boyacının şerik olmalar;xc büdendir. işlerinin ve dükkânlarının ayrı ayrı olması ,bu şirkete maisidir.
Ve eğer şerikler, sermayeleri olmadığı halde mücerred kendi itiiziT-7 le veresiye mal aîıb satarak husule gelecek kârı beyinlerinde taksin  üzere
şirket akd etmiş olurlarsa bu da bir şirket-i vücuh olmuş olur.Etikete «Şirketi mefalis» de denilmiştir.
113 - ; Şerikler, aralarında müsavat-i tamme şart etmeksizin şiâtac etmiş bulunurlarsa bununla bîr şirket-i inan, vücuda gelmiş olur.
Meselâ: iki şerikden biri bin, diğeri iki bin lira sermaye vaz' edü=2? yen cins malları ahb satmak ve kârı aralarında sermayelerine göre üL:rl olmak
üzere tevzi etmek üzere bir şirket akd etseler bu, bir şirketi ûe"~ ve şirket-i emvalde dahil bulunur.
114 - : Şerikler, aralarında malca, tasarrufça ve kârca tam olmak üzere şirket akd ederek sermaye-i şirket olabilecek bilumum c şirkete idhaî etmiş
olsalar bir şîrket-i müfaveze vücuda gelmiş olur. de şeriklerin sermayeleri ve ribhden hisseleri mütesavi bulunur.
Meselâ: Bir kimse vefat edib de sermaye-i şirket olabilecek ları bulunmayan oğulları, babalarından kendilerine kalan bütün maye ittihaz ederek her
türlü veya bir nevi mal ahb satmak ve kârınlarında müsavat üzere taksim etmek şartiyle şirket-i müfaveze akd edasi
Fakat böyle tam bir müsavat üzere şirket vukuu nadirdir. Hattâ pilden biri bir aralık sermaye-i şirket ittihazına elverişli bir mal elde ete meselâ:

Kendisine bir lira hibe edilse aralarındaki şirket-i müfaveze, şansa müsavat zail olduğundan şirket-i inana münkalib olur. 
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Şîrket-İ Akdin Her Kısmına Şâmil Umumî Şartlar :
 
115 - : Şirketi akdin her kısmı vekâleti mutazammmdir. Şöyle teflerden her   biri tasarrufda, yani alıb satmakda ve ahardan ücretle bül etmekde
diğerinin vekilidir. Eğer bu vekâlet bulunmasa diğerinin mülküne bir mah idhâl edemez. Bu vekâlet sebebiyledir rik tahsil ettiği şeyin meselâ
yarısını bitarikü'asâle nefsi için, diğer yansını da bitarikiTvekâle şeriki için tahsil etmiş olur.
Binaenaleyh vekâletde akl ve temyiz şart olduğu gibi alelumum şirketlerde de şeriklerin âkil ve mümeyyiz' olmaları şarttır.
Vekâlet sahih olmayan hususlarda şirket de sahih olmaz, tstiyad, ih-titab gibi (Tahtavî).
116 - : Şirketi müfaveze, vekâleti mütazammin olduğu gibi kefaleti de mütazammindir. Bir şerik üzerine ne kadar borç lâhik olursa diğer şerik,
bunun cümlesini kefalet hasebiyle zamin olur. Bu cihetle müfayizle-rin kefalete de ehiyetleri şarttır. Binaenaleyh çocuklar, mümeyyiz olsalar da
şirketi müfaveze akd edemezler (Bedayi).
117 -   : Şirketi inart, yalnız vekâleti mütazammin olub kefaleti mütazammin değildir. Binaenaleyh şirketi inan akd edilirken kefalet zikr
edilmediği takdirde şerikler birbirinin kefili olmuş olmazlar. Bu şirket, müsavat iktiza etmediğinden kefalete hacet yoktur. Bunun içindir ki mezun
olan çocuklar, matuhlar da şirketi inan akd edebilirler.
Fakat kefalete eni olan şerikler, şirketi inanın hiyniakdinde birbirine kefil olmalarını zikr etmiş olurlarsa yekdiğerinin kefili olurlar. (Bahrirâik).
118 - : Şirketlerin her birinde şerikler arasında rihbin ne cihetle taksim edileceğini tâyin şarttır. Bu cihet, mübhem ve meçhul kalırsa şirket, fâsid
olur. Çünkü şirketde makudünaleyh, ribhdir, m akudun aleyhin meçhuliystî ise akdin fesadın mucibdir. Bu halde ribh, herkesin sermayesine göre
taksim edilir (Hindiyye, Kefevî).
119 -  :  Şerikler arasında taksim olunacak rihbin hassaları; msf, sülüs, rubu gibi cüz'i şayi olmak şartdır.
Binaenaleyh şeriklerden birine ribhden maktuan şu kadar meblâğ verilmek üzere bir mukavele yapılsa şirket, fâsid olur. Çünkü o miktar meblâğdan

ziyade ribh hâsıl olmamak ihtimâli vardır. Bu halde diğer şerikler, ribhden mahrum kalarak şirket, mün'kati olur (Bedayi, MecmaüT enhür). 
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Şirketi Emvale Mahsus Şartlar :
 
120 -  : Şirketi emvaled sermayenin nukud kabilinden olması şarttır. Bu nukudun bir cinsden olması şart değildir. Biri altın, diğeri gümüş sikke
olabilir.
Ribh olan nikel sikkeler de Örfen nükud sayılır. Çünkü bunlar" da esman olarak tedavül eder. Bütün Eimme-i Hanefiyye buna kaildir. Fakat bir
rivayete göre bu, İmam Muhammed'e göredir. Müftabîh olan da budur, îmaıru Azam ile İmam Ebû Yûsuf e göre böyle fulus sikkeler resul' mal
olamazlar. Çünkü bunların kıymetleri vakit vakit tebeddül eder de uruz kabilinden olurlar. (Fuhüstanî, Mecmaül'enhür).
«Rayiç olan evrakı nakdiyye de nikel sikkeler mesabesindedir.»
121 - : Sikke halinde olmayan altın ve gümüş ile alış veriş yapılması nas arasında müteamil olunca bunlar da nükud hükmünde olurlar. Müteamil
olmayınca uruz hükmünde olarak sermaye olamazlar. Nitekim zamanımızda müteamil değildir.
«Nukre» eridilmiş olan altın ve gümüştür. «Tibr» ise madenden çı-karıhb da henüz sinaet = Kuyumculuk görmeyen altın ve gümüşdür ki, bunlara
«Gayrı mazrub» denir (Kuhüstanî, Mecmaül'enhür).
122 - : Sermayenin ayin olması şarttır. Deyn, yani: Nasın zimmetlerinde olan alacak sermaye-i şirket olamaz.
Meselâ: İki kimse, başkası zimmetinde olan alacaklarını sermaye ittihaz edib de onun üzerine şirket akd edemezler. Hattâ birinin sermayesi ayn,
diğerinin sermayesi deyn olsa şirket yine sahih olmaz. Çünkü deyn, medyundan başkasına temlik edilemez. Ve. deyn istifa edilmedikçe bununla
alış veriş ederek kazanmak mümkün olamaz.
Sermaye olan malın jkdi şira vaktinde gaib olmaması da şarttır. Fakat bunun akdi şirket samanında gaib bulunması şirkete zarar vermez (Bahrirâik,
Keddimuht r).
123 -  : Uruz ya akar gibi nükuddan sayılmayan mallar üzerine şirket akdi sahih olmaz, ya/i: Bunlar sermaye-i şiTket olamaz. Meğerki iki kimse,
böyle nükud kabilinden olmayan mallarını sermaye-i şirket etmek istediklerinde her biri malının yansını diğerine satıb da bunlar da şirket-i mülkle
iştirakleri hâsıl oldukdan sonra bu müşterek malları üzerine inan veya mufaveze yoliyle akdi şirket etsinler, bu caizdir. Aksi takdirde şeriklerden
her biri, zâmin ve malik olmadığı bir malın ribhine müstahik olur ki bu, doğru değildir.
124 -  : îki kimse, misliyatdan olan bir nevi mallarını, meselâ: Birer miktar buğdaylarını birbirine karıştırıp da aralarında şirket-i mülk hâsıl
oldukdan sonra işbu mahlut malı sermaye ittihaz ederek onun üzerine akd-i şirket edebilirler.
Bu misliyyat, minvechin semendir. Şu cihetleki, bunlar zimmette deyin olmak üzere sabit olarak mukabilinde mal alınabilir. Ve minvechîn
uruzdur. Çünkü bunlar akdde tâyin ile taayyün eder. Artık iki şibih ile amel olunarak birbirine karıştırıldığı suretde semen, karıştırılmadığı takdirde
uruz sayılmıştır. (Mecmaürenhür).
125 -  : Bir neviden olmayan şeylerin, meselâ: Buğday ile arpanın birbirine karıştınlmasiyle şirket-i mülk vücuda     gelirse de  şirketi akd vücuda
getirilemez (Reddimuhtar).
Misliyattan olmayan adediyyatı mütefavide gibi kiyemiyyattan olan mâlların birbirine karıştınlmasiyle de akdi şirket sahih olmaz
(Mecma ül'enhür).
126 -  : Şirketlere nazaran menfaatler uruz gibjdir. Uruz, sermaye-i şirket olamayacağı gibi menafi de sermaye-i şirket olamaz.
Binaenaleyh bir kimsenin beygiri, diğer bir şahsın da eğertakımı veya çuvalları olub da bunları icar ile hâsıl olan ücreti beyinlerinde taksim etmek
üzere şerik olsalar, şirket fâsid olub elde edilen ücret, beygir sahibine aid olur. Eğertakımı veya çuvallar beygire tâbi olmakla sahibi ücretten hisse
alamayıb ancak baliğen mâbelâğ eğerinin veya çuvallarının ecri mislini alır.
Fakat iki kimseden biri kendi hayvaniyle, diğeri de meselâ kendi çuvallariyle amel etmek üzere yük naklini takabbül ve taahhüdde iştirak etseler bu,
sahih olur. Bu halde ücreti aralarında şart ettikleri veçhile taksim ederler. (Bahrirâik, Hindiyye).
127 - ; Bir kimsenin hayvanı üzerine bir şahıs emtiasını yükleyerek gezdirib satmak ve bu emtianın ribhi aralarında müşterek olmak üzere şirket
akdetseler fâsid olur. Çünkü bunlardan birinin re'sül'mâli arazdır, diğerinin re'sül'mâli de menfaatidir. Bu halde hâsıl olan kâr, emtia sahibine aid
bulunur. Çünkü bu kâr, onun emtiasının bedelidir. Hayvan sahibi de emtia sahibinden hayvanının ecri mislini alır. Zira hayvan sahibi hayvanına
bilâbedel yük yükletilmesine razi bulunmamıştır.
128  -  :  Şirket hususunda hane,   dükkân, sefine  de hayvan hükmündedir. Binaenaleyh bir kimse, başkasının dükkânında emtiasını satıb da ribhi
beyinlerinde müşterek olmak üzere şerik olsalar şirket, fâsid olur. Emtianın ribhi sahibine aid olub dükkân sahibi de dükkânının ecri mislini alır.
(Kadıhan).
129 - : Bir kimse, ineğini veya tavuklarını besleyib hâsılatı aralarında müşterek olmak üzere bir şahsa verse bu şirket, fâsid olur. Bu halde hâsılat,

inek veya tavuk sahibine aid olub o şahıs da alefinin bedeline ve amelinin ecri misline müstahik bulunur. (DürerüThükkâm). 
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Şirket-Î Akde Müteallik  Bazı  Zabıtalar  :
 
130 -  : Amel,  takvim ile  mütekavvim  olur, yani:  îş, tâyini kıymet ile kıymetlenir ve bir şahsın ameli, diğer şahsin ameline nisbetle daha
kıymetli olabilir.
Meselâ: Şirkei-i inan ile şerik olan iki kimsenin sermayeleri miite-savi ve ikisinin dahi alettesavi amel etmesi meşrut olduğu halde birine ribhden
fazla hisse itası şart kılınsa caiz olur. Çünkü birisi ahz ve itada daha mahir ve ameli ziyade ve daha faideli olabilir.
Hâsılı ücret, amelin bedelidir. Şerikler ise amel hususunda mütefa-yit olabilirler. Binaenaleyh birinin ribhden hissesi fazla kabul edilebilir. Bu, bir
istihsan neticesidr. Kıyasa nazaran amelleri ve sermayeleri müsavi olunca ribhden hisseleri de müsavi olmaktır. Aksi takdirde fala alan, zâmin
olmadığı bir şey, yani: Yapmadığı. fazla amel mukabilinde ribh almış olur. İmam Züferin kavli böyledir. Fakat sair eimmeye göre bu fazla mikdar,
bir ribh değildir, belki amelin bedelidir. Çünkü ribİL kendisiyle re'sülmâl arasında mücaneset iktiza eder. Burada ise mücsne-set yoktur. Zira
re'sülmâl; ameldir, ribh ise maldır. Bu halde bu, bir rîbfe değil, bir bedeldir. (Mecmaül'enhür).
131 -  : Ribhe istihkak, mal ile veya amel ile olduğu gibi bazen t-man ile de o!ur. Çünkü zamanı amel, yani: îş takabbül ve .taahhüd Etmek, bir nevi



ameldir.
Meselâ: Şirketi müzarebede ribhe rebbülmâl mâliyle, müzarib de ameliyle müstahik olur. Sanayi sahihlerinden biri, yanma bir şakird aM> da
takabbül ve taahhüd eylediği işleri alacağı ücretin msfiyle veya sülü-süyle ona gördürse caiz olub iş sahihlerinden alman ücretin nısfına veya
sülüsüne o şakird ameliyle müstahik olduğu gibi üstad da ücretin diğer nısfına veya sülüsüne iş sahibine karşı ameli zâmin ve müteahhid oîzs-siyle
müstahik olur. (Dürer, Bahrirâik).
132 - : Bir kimse,  dükkânına erbabı  sanayiden birini koyub ve takabbül ve taahhüd eylediği işleri ona gördürüb de hâsıl olacak ücreti aralarında
yan yarıya taksim etmek üzere şirketi sanayi = Şirketi aael akd eyleseler istihsanen caiz olur. Nasm bu veçhile teamülü bilânekir carîdir. Bu  halde
dükkâna konulan sahibi sanat da iş takabbül edebüi. Çünkü aralarındaki şirket, vekâleti mutazammmdır. Ücreti yine aralana-da müşterek olur.
Dükkân sahibi onu iş takabbül etmekden menetse şirket, caiz olmaz. Dükkân sahibinin yarım hisseye istihkakı ancak ameli zâmin ve müteahhid
olmasiyledir. Maamafih bu nısıf hisseye istihkakı zımmında dükkânın menfaatine de nail olmuş, dükkân muattal olmakdan kurtulmuş olur. 
(Tatarhaniyye).
133 - : Yukarıda yazılı üç amrdan, yani: Maldan, amelden ve zamandan biri bulunmazsa ribhe istihkak husule gelmez.
Meselâ: Bir kimse, bir şahsa hitaben: «Sen kendi malınla ticaret et de ribhi aramızda müşterek olsun.» deyib o şahıs da kabul etse bununla şirket
husule gelmiş olmaz. Binaenaleyh o kimse, hâsıl olacak ribhden hisse alamaz. {Dürer. Gurer).
134 - : Bir kimse, bir şahsa «Bana şu kadar para ödünç ver de alış veriş yapayım, kâr aramızda şu nisbette müşterek olsun-.» deyib o şahıs da bu
parayı ödünç verse kârın tamamı o kimsenin olur. O şahıs bun dan hisse alamaz. Çünkü müstakriz, kabz eylediği borç paraya malik olur, bunda
mukrizin mülkü kalmaz, bunda ameli ve zamanı da bulunmadığın^ dan bunun nemasına müstahik olmaz. (Hidaye).
135 - : Şirketi inanda iki şerikin sermayeleri müsavi olduğu halde birinin amel ettiği halde ribhin sülüsünü alacağı, diğerinin ise amel etmediği
halde .ribhin sülüsanını alacağı me'şrut olsa bu amel. etmeyecek şerik, bu ziyade ribhe müstahik olmaz. Belki ribh aralarında sermayelerinin
miktarına göre taksim edilir. Zira bu ziyadeye tekabül edecek bir mal, bir amel veya zaman yokdur. (Dürerürhükkâm).
136 - : Ribhe istihkak, akdi şirket zamanında irad edilen meşru şarta göredir, bilâhare yapılacak işe göre değildir.
Binaenaleyh amel etmesi meşrut olan şerik, ameî etmese bile amel
etmiş gibi sayılır, amel etmemesi şirketin, infisahını icab etmez.
Miselâ: Şirketi sahihe ile- şerik olan iki kimsenin ikisi dahî amel etmek üzere şart edilmiş olduğu halde yalnız birisi amel edib de diğeri - hastalığı
veya müsaferetı gibi bir özre ve yahud özürsüz yere amden - amel etmese bile şerikler, birbirinin vekili olduğundan şerikinin ameî etmesiyle
kendisi dahi amel etmiş gibi sayılarak kâr aralarında şart eyledikleri veçhile taksim olunur.
Fakat amelden kaçınan şerik, arkadaşına: «Ben seninle şirketle amel etmiyeceğim = Ben seninle ortak olarak çalışmayacağım» dese arkadaşının
yalnız çalışarak, kazanacağı kâra ortak olamaz. Çünkü şerikin o sözü:  «Şirketi fesh eyledim.» demektir. Dürrümuhtar).
137 - : Şirketi inan veya şirketi müfaveze ile şerik olanlar, birbirinin eminidir. Şirket malları üzerindeki elleri birer yedi emanettir.
Binaenaleyh her birinin elinde şirketin malları vedia hükmündedir, taaddisi ve taksiri olmaksızın birisinin elinde mali şirket telef olsa şerikinin
hissesini zâmin olmaz.
Meselâ: Şeriklerden biri, diğerinin izniyle şirket malini vapur ile başka bir memlekete götürmekte İken vapur gark olub o mal telef olsa kendisine
mes'uiiyet teveccüh etmez.
Bu şeriklerden biri, mali şirketin kısmen veya tamamen yanında telef olduğunu veya bunu şerikine def ve teslim eylediğini iddia etse sözü
meâl'yemin kabul olunur. (Feyziyye, Mecmaül'enhür).
138 - : Şirketi inan tarikiyle olan şirketi emvalde sermaye şerikler arasında mütesaviyen veya mütefazılan müşterek olur. Amma birinden yalnız
sermaye, diğerinden de yalnız amel olmak üzere şirket akde-dilirse bakılır: Eğer  ribhi beyinlerinde müşterek olmak üzere mukavele yapılmış ise
bu şirket, müzarebe olur. Nitekim ileride görülecekdir. Ve eğer ribhin tamamen âmile aidiyeti kabul edilmiş ise bu, karz olur. Ve eğer ribhin
tamamen sermaye sahibine aid olması şart edilmiş ise o sermaye, amilin  elinde bizaa, amil .de  müstabzi olur. Müstabzi ise vekil-i müteberri
hükmüne olduğundan kâr ve bilâtaaddin vuku bulacak ziyan tamamen mal sahibine aid olur.
Mübzi vefat edince bizaa münfesih olur. Müstebzi bu vefata gerek vakıf olsun ve gerek olmasın (Bedayi, Hindiyye).
139 - : Şeriklerden biri ölse veya cünuni mutbik ile mecnun olsa şirketi akd, münfesih olur. Çünkü şirket vekâleti mütezammindir. Vefat veya cünun
halinde ise vekâlet kalmaz. Bu cihetle bu infisah, bir azl-i hükmî mesabesinde olduğundan bunda şerikin vefatına veya mecnun olmasına diğer
şeriklerin ıttılaı şart değildir. Şu kadar var ki, şerikler ikiden ziyade olduğu surette şirketin infisahı yalnız fevt veya mecnun olan şerik hakkında
olub diğerleri arasında şirket yine devam eder. (Mecmaürenhür, Dürerül'hükkâm).
140 - : Şeriklerden birinin şirketi inkâr   etmesiyle veya diğerine «Seninle amel etmem» demesiyle ve şeriklerden birinin hacr edilmesiyle veya
sermayenin tamamen zayi olmasiyîe veya şeriklerden yalnız birinin sermayesinin daha halt ve şira bulunmadan evvel telef olmasiyîe ve muvakkat
olan şirket müddetinin nihayet bulmasiyle akdi şirket, münfesih olur.
Şirketi mülk ise şeriklerden birinin vefatiyle münfesih olmaz. Belki müşterek mülk, berhayat olan şerik ile vefat eden şerikin vârisleri arasında yine
müşterek oiur. (Bahrirâik, Reddimuhtar).
141 -  : Şeriklerden birinin feskiyle şirket münfesih olur. Fakat bu feshi diğer şerikin bilmesi şarttır. Çünkü bu, bir azli kasdî mesabesindedir.
Binaenaleyh birinin fesh ettiği diğerinin malûmu olmadıkça şirket devam eder. (Tatarhaniyye).
142 - : Şerikler, şirketi fesh edib de mevcud nükud birinin, zimmetler de olan alacak da diğerinin, yahud mevcud nükud birinin, d'ıkkâ-nindaki
emtia ve zimmetlerdeki alacak da diğerinin olmak üzere iktisam etseler kısmet, sahih olmaz. Çünkü alacak haddizatında madûm olduğundan
kablelkabz taksimi sahih değildir. Bu suretde mevcud nükuddan veya şirketin uruzundan biri ne kabz ederse diğeri de ona ortak olur. Zimmet
lerdeki alacak da aralarında hisselerine göre müşterek kalır.
143 - : Şirketlerden biri, şirket mallarından bir miktarını alıb da imâl ederken diğer şerikin ayn veya deyn kabilinden olan hissesini mü-cehhilen
vefat etse, yani: Ne yaptığını, nereye bıraktığım ve ne olduğunu kimseye bildirmemiş olsa şerikinin bu maldaki hissesi terekesinden istifa olunur.

(Kmye, Bahrirâik). 
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Şirketi İnanın Şirketi Emval Kısmına Aid Meseleler :
 
144 - : Şirketi inaır, şirketi müfavezeden şu beş veçhile ayrılır:
(1) : Şirket-i inan ile şerik olanların sermayeleri mütesavi olmak şart değildir, birinin sermayesi diğerinin sermayesinden daha ziyade olabilir.
(2) : Şirket-i inanda şeriklerden her birisi bU'cümle nakidlerini. sermayeye salih mallarını sermayeye idhal etmeğe mecbur değildir. Mallan mn
mecmuu veya bir miktarı üzerine şirket akd edebilirler. Bu cihetle sermayelerinden fazla sermaye-i şirket olabilecek mallan, meselâ: Nakidleri
bulunabilir.   .
(3) : Şirketi inan ile şeriklerin sermayeleri kıymetçe mütefavit, muhte-lifülcins dahi olabilir. Bin altın ile dört bin gümüş lira gibi. Müfaveze de ise
sermayeler muhtelif ül'cins olunca kıymetleri müsavi olmak şarttır.
(4) : Şirketi inanda rihbin müsavat üzere taksimini mukavele caiz olduğu gibi mütefazılan taksimim mukavele de caizdir.
(5) : Şirketi inan, umum ticaret üzerine akd olunabileceği gibi hasse-ten bir nevi ticaret, meselâ: Zahire alış verişi üzerine de akd olunabilir.
Müfavezede ise - bir kavle göre - umum ticaret üzerine yapılabilir, bir nevi ticaret üzerine yapılamaz. (Hindiyye, Dürerülhükkâm).
145 -  : Şirketi sahibede rihbin ne   veçhile taksimi   şart edilirse şer'i şerife muvafık olunca - her halde o şarta riayet olunur.
Şeriklerin satın aldıkları emtianın taksimi arzu edildikde bu emtia için iştira vaktindeki kıymet takdir ve tâyin olunarak kâr dahi o nisbet üzere
taksim edilir. (Bahrirâik).
Şirket-i faside de ise ribh ve faide sermayelerin miktarına göre taksim olunur. Şeriklerden birine fazla verilmesi şart edilmiş olsa ona itibar
olunmaz. Çünkü bu halde tesmiye sahih olmayacağından tefazul şartı bâtıl olur, mal aralarında şirket-i mülk ile müşterek kalır. Şirket-i mülkde ise
ribh ve hâsılat hissedarların hisselerine göre taksim edilir.
Şirket-i faside de sermaye yalnız bir tarafa aid olursa ribhin tamamı bu sermaye sahibine aid olur, diğeri yalnız ecri misline müstahik bulunur. Bu
şirkette hiç bir tarafdan sermaye bulunmazsa ribh, yalnız âmilin olur., (Mecmaül'enhür, Reddimuhtar).
146 - : Bir şirket malında taaddi ve taksir   bulunmaksızın husule gelen zarar ve ziyan her halde sermayelerin miktarına göre münkasim olur; diğer
veçhile şart edilse ona itibar olunmaz.    Çünkü bir hâdis-i şerif'de «Kibh şart olunduğu üzeredir, zarar ve hasar ise iki mülk miktarına göredir.»
diye buyurulmuştur. (Mecmaül'enhür).                                
147 -  : Sermayeler gerek müsavi ve gerek mütefazil olsun, şerikler kân aralarında sermayelerinin miktarına göre taksim etmek üzere şart etseler
sahih olur ve kâr ile ziyan aralarında şart ettikleri veçhile sermayelerinin miktarına göre taksim olunur. Bu surette gerek ikisinin dahi amel etmesi
şart olunsun ve gerek yalnız birinin amel etmesi şart kılınsın müsavidir. Şu kadar var ki, yalnız birisinin amelde bulunması meşrut olduğu takdirde
onun elinde diğerinin sermayesi bizaa hükmünde olur, o sermayenin kâr ve ziyanı sermaye sahibine aid bulunur. (Reddimuhtar).
148 -  : Şeriklerin sermayeleri mütesavi olduğunu halde birine ribh-' den fazla hisse meselâ: Ribhin sülüsanı şart edilse bakılır: Eğer ikisinin de
alesseviyye amel etmesi meşrut ise şirket, sahih ve şart muteber olur. Çünkü onun amelde mehareti daha ziyade olabilir. Ve Eğer yalnız birisinin
amel etmesi veya birisinin daha çok çalışması meşrut oîub bu amel, ribhden hissesi ziyade olan şerik üzerine şart edilmiş ise şirket yine sahih ve
muteber olur. Bu suretde bu şerik maliyle sermayenin ribhine, ameliyle de ribhden fazla hisseye müstahik olur. Şu kadar var ki, hu suretde bunun
elinde şerikinin sermayesi malı müzarebe hükmünde olarak müzarebeye şe-, bih bir şirketi inan ve amel vücuda gelmiş olur. Ve eğer amel,
ribhden,hissesi az olan şerik üzerine şart edilmiş olursa bu şart caiz olmaz, kâr ve ziyan beyinlerinde sermayelerinin miktarına göre taksim olunur.
Zira kâr eğer şart ettikleri veçhile taksim olunsa amil olmayan şerikin alacağı faz-layav maldan ve amel ile zamandan bir şey mukabil olmaz, kâra
istihkak ise bu üç şeyden biriyle olur. (Hindiyye, Dürerürhükkâm).
149 -  : Şeriklerin  serniayeleri mütefazil,   meselâ:  Birinin   sermayesi bin, diğerinin sermayesi iki bin lira olduğu halde rebhin taksimi aralarında
müsavat üzere meşrut bulunsa sermayesi az olan şerikin sermayesine nisbetle ribhden fazla hisse alması şart edilmiş olacağından, şeriklerin
sermayeleri mütesavi olduğu halde ribhden birisine fazla şart edilmiş gibi olur.
Binaenaleyh bu akdde ikisinin yahud ribhden hissesi ziyade, yani: Sermayesi az olan şerikin amel etmesi şart edilmiş ise caiz ve şart muteber olur.
Çünkü bu şerik maliyle sermayenin ribhine, amelile de ziyade hisseye müstahik olur. Ve eğer yalnız ribhden hissesi az, yani: Sermayesi çok olan
şerikin amel etmesi şart edilmiş ise bu şart caiz olmayıb, kâr beyinlerinde sermayeleri miktarına göre taksim olunur. Çünkü bu takdirde bu fazla
alınacak ribhe mukabil bir mal, bir amel veya bir zaman bulunmamış olur.
150 -  : Şeriklerden biri meselâ: Bin lira, diğeri ise beş yüz lira ser maye vaz edib amel bin lirayı yaz eden şerik üzerine, ribhin çoğu da amel
etmeyecek olan şerik için şart edilse şirket, sahih ve şart muteber olur. (îbni Abidin).
151 - : Şeriklerin her biri, şirketin malını gerek peşin para ile ve gerek veresiye olarak az çok beha ile -gabni fahiş olsa da- satabilir, velev ki lehine
şahadeti caiz olmayan bir kimseye satsın. Çünkü birbirine karşı bu hususda vekâleti haizdirler. Bu babda şirket-i inan ile şirket-i nıü-faveze
müsavidir. .(Reddimuhtar, Dürerürhükkâm).
152 -  : Şeriklerden hangisi olursa olsun elinde şirketin sermayesi mevcud olduğu halde peşin para ile veresiye mal satın alabilir, bu ticaret
muktezasıdır. Fakat gabni fahiş ile mal iştira edemez-, edecek olsa almış olduğu kendisinin olur, şirketin olmaz. Nitekim şıraya vekil olan hakkında
da hükm böyledir. (Velvaliciyye).
153 -  : Şeriklerden biri, elinde şirketin sermayesi kalmamış olun-, ca şirket için mal iştira edemez, ederse o mal kendisinin olur. Çünkü o mal şirket
namına alınmış olsa onun bedelini kısmen diğer şerikin vermesi lâzım gelecekdir. Halbuki o şerik bunu iltizam etmemiştir. Şayed bu alınan male
ortak olmak isterse o zaman aralarında müşterek olur. (Reddimuhtar).
154 - : Şeriklerden biri, ticaretleri cinsinden olmayan bir şeyi şirketin parusiyle /eya kendi parasiyle satın alsa o mal kendisinin olur, şeriki ondan
hisse almaz. Çünkü bunu almaya vekâleti haiz değildir. Fakat birisinin elinde şirketin sermayesi varken ticaretleri cinsinden olan bir malj kendi
parısiyle satın alsa yine şirketin olur. Zira bu malın iştirası hususunda şeriki namına vekil mesabesinde bulunmuştur, onu bu mala kısmen hakkı
taalluk etmiştir.
Meselâ: Kumaşçılık etmek üzere akdi şirket eden iki kimseden biri kendi parasiyle bir at alsa kendisinin olub şeriki o ata hissedar olamaz. Amma
elinde şirketin sermayesi varken bir kumaş alsa şirketin olur. Ve alırken, «Ben bu kumaşı kendim için alıyorum, şerikimin bunda hissesi yokdur.»
diye işhad etse bile müfid olmayıb o kumaş şerikiyle beyinlerinde müşterek olur.



Fakat şerikine hitaben: «Ben bu malı kendim için alacağım» deyib o da «Peki» dese ondan sonra alınca kendisinin olur. (Haniyye, Bahrirâik).
155 - : Şirket-i inanda hufcuk-u akd, ancak şeriki âkide aiddir. Nitekim sırf vekâletde de böyledir.
Binaenaleyh şeriklerden birinin satın aldığı malı kabz ile semenini ödemek yalnız onun üzerine lâzım gelir. Bu cihetle şirketi inanda birinin satın
aldığı malın semeni ancak ondan mutalebe olunub şerikinden mutalebe olunamaz. Zira şirketi inan, kefaleti mutazammın değildir. Fakat şirketi
inanda kefalet de zikr edilmiş olursa o suretde semen her ikisinden de istenilebilir.
156 - : Şirketi inanda şeriklerden birinin emvali şirketten sattığı malın semenini kabz etmek ve bu hususda mahkemeye müracaatla husumette
bulun.nak ancak onun hakkıdır. Çünkü âkid odur. Bu cihetle müşteri semeni iiğer şerike verse yalnız semeni kabız olan o şerikin hissesinden beri
olub ikid olan şerikin hissesinden beri olmaz. Ve yine bu cihetledir ki, âkid   >lan şerik, sattığı malın semenini kabza ahar kimseyi tevkil etse şeriki
onu azl edemez. Zira âkidin başkasını kabzı semene tevkil etmeğe hakki vardır.
Amma şirketin mallarından birini bey ve gira veya icare için şeriklerden birinin tevkil ettiği saksı diğer şerik azledebilir. Çünkü bunlara şeriklerden
her birinin bizzat mübaşerete hakkı olduğun dan'birinin bu hu-susdaki vekilini diğeri azle müstahik bulunur. (Kadıhan, Reddimuhtar).
152 - : Satılan şeyi ayıbından dolayı red, hukuk-u akiddendir.
Binaenaleyh şirketi inanda şeriklerden birinirr satın aldığı malı diğeri kadîm ayıbından dolayı reddemez. Ve, şeriklerden birinin mali şirketten
sattığı mal, ayıbı kadîminden dolayı diğer şerike red olunamaz. Fakat satan şerike red olunabilir, hükme muhtaç değildir. Bu hususda o şerikin aybı
ikran da muteberdir.
158 - : Akid olan şerik, peşin olarak sattığı malın semenini şerikinin rizası olmaksızın da tecil edebilir. Fakat âkid olmayan şerik, tecil ederse
kendi hissesinde bile caiz olmaz. Imameyne göre ise, yalnız kendi hissesinde caiz olur. (Mebsut, Mecelle şerhi: Atıf Efendinin).
159 - : Şeriklerden her biri, şirketin malını bir kimseye vedia olarak bırakabilir ve ibza edebilir, yani: Kâr sermaye sahibine aid olub âmil meccanen
çalışıb sermaye sahibi için kâr elde etmek üzere mali şirketi bi-zaa voliyle başkasına verebilir. Ve müzarebeye de verebilir. Çünkü müza-rebe,
şirketi emvalin dûnündedir, bu şirket, müzarebeyi de tazammün eder.
160 - : Şeriklerden her biri, şirket namına akdi icarede bulunabilir: Meselâ: Şirketin mallarını hıfz için dükkân tutabilir, ve şirketin maliyle şirket
namına ticarette bulunmak üzere ecir isticar edebilir. Çünkü bunlar tüccar arasında mûtaddır.
Fakat bu şeriklerden biri, değer şeriklerin izinleri olmadıkoa mali şirketi temyizi müteazzir veya müteassir olacak bir surette kendi malına ka-
nşdıramaz. Veya başka bir şahs ile şirketi inanda veya müfavezede bulunamaz. Böyle yapar da şirketin malı zayi olursa şeriklerinin hisselerini
zâmin olur. (Hulûsa, Bahrirâik}.
161 - : Şeriklerden biri, diğerinin sarihan izni olmadıkça mali şir-ketden başkasına ikraz edemez. Çünkü karz, ibtidaen teberrudur. Şeriklerden
birinin teberrua salâhiyyeti yoktur. Bu hususda şirketi inan ile mü-faveze arasında fark mevcud değildir. Amma şirket için istikraz edebilir. Zira
istikraz, ticaret ve mübadele, mesabesindedir. (Bahrirâik, Reddimuhtar).
162 - : Şeriklerden biri, şirket İçin ne miktar para istikraz ederse şerikinin de büiştirak borcu olur. Şu kadar var ki, şirket, bir şirketi inan ise mukriz,
bu parayı yalnız müstakriz olan şerikden taleb eder, müfaveze ise müstakrizin şerikinden de taleb edebilir.
Maamafih bir kavle göre şirketi inan ile şerik olanlar, şirket namına istikrazda bulunamazlar, velevki birbirine istikraz için serahaten izin vermiş
olsunlar. Çünkü istikraza tevkil, bâtıldır. (Kadıhan, Bahrirâik).
163 - : Şirket-i inan ile şeriklerden her biri, diğerine «Reyinle amel et.» veya «Dilediğini yap.» diyerek şirket işini birbirinin reyine tefviz etseler
her biri tevabii ticaretten olan şeyleri yapabilir. Şöyle ki: Mal-i şirketi, şirketin borcuna mukabil terhin edebilih Şirketin alacağı için rehin alabilir,
şirketin malı ile sefer edebilir, şirketin malını kendi maliyle karıştırabilir ve başka kimse ile şirket-i inan akd edebilir. (Dürrümuhtar).
164 - : Şirket-i inan ile veya şirket-i müfaveze ile şeriklerden biri, diğer şeriklerin sarih izinleri olmadıkça şirkete aid bir malı  itlaf veya ivazsız
olarak başkasına temlik veya vakf tesis edemez.
Meselâ: Bir kimse, şerikinin sarih izni olmadıkça «Mücerred reyinle amel et.» demesine mebni şirketin malından bir kimseye ikraz ve hibe
edemez. Hibe ederse şeriki hakkında nafiz olmaz. Ancak ekmek, et, meyva misilli cüz'î şeylerin hibesi bundan müstesnadır. Bunların ihda edilmesi
mûtaddır. (Zahire, Hindiyye).
165 - : Şeriklerin mezun oldukları hususlardan bazılarını bir şerikin ortaklarından nehiy etmesi muteberdir.
Binaenaleyh iki şerikden biri, diğerini «Mali şirketle ahar diyare gitme» yahud «Veresiye mal satma» diye nehiy etmiş iken, diğeri dinlemeyib ahar
diyara gitse yahud veresiye mal satsa vâki olan zarardan şerikinin hissesini zâmin olur. Başka diyara gidib de kâr temin etse bu kâr, hasse-ten
kendisinin olur. Çünkü gasıb mesabesinde, bulunmuştur. Veresiye mal sattığı surette ise satan şerikin kendi hissesinde beyi, nafiz, bu satışı nehiy
.etmiş olan şerikin hissesinde ise beyi, iznine mevkufen mün'akid olur. Eğer - şeraiti icazet mevcud olduğu halde- izin verirse kâr aralarında
müşterek olur, izin vermezse mebi kaim ise hissesinde beyi fesh edebilir. Me-bi telef olmuş ise hissesini satan şerikine tazmin ettirebilir. Ve bu
surette o malın kârı hassaten satan şerikin olur (Bahrirâik, Reddimuhtar).
166 - : Şirket-i inanın muamelelerinde şeriklerden birinin borç ikrar etmesi, bunu münkir olan diğer şerike sirayet etmez. Şöyle ki: O dey-nin ancak
kendi akd ve muamelesi ile olduğunu ikrar etmiş ise tamamım kendisinin ödemesi lâzım gelir. Zira âkid odur. Hukuk-u akd ise âkide aid-dir. Ve
eğer şerikiyîe birlikde icra eylediği muameleden.dolayı bu borcun husule geldiğini ikrar etmiş ise kendi hissesi miktarını ödemesi lâzım gelir. Ve
eğer yalnız şerikinin yapmış olduğu bir    muameleden dolayı bir borç husule geldiğini ikrar eylemiş ise ne kendisine, ne de şerikine bir şey lâzım
gelmez. Çünkü başkası aleyhine olan ikrar, bâtıldır. Bu husus-da ikrar edilecek ayn de deyn hükmündedir. Meselâ: Şirketi inan ile şeriklerden biri,
şirketin malinden olmak üzere elinde    bulunan bir meta hakkında «Bu filân kimsenin malıdır.» diye ikrar eylese şerikine sirayet etmez, yalnız
kendi hissesi hakkında nafiz olur. (Reddimuhtar).
167 - : Şeriklerden biri, umuru şirket için gece olmadan avdet ederek ailesi arasında beytutet edebileceği mesafeden uzak bir mahale şerikinin
nehyi olmaksızın - gittikde mekûlât ve kira gibi masraflarını şirketin malından alır. Yani: Bu masraflar, kâr var ise kârdan* yok ise re' sülmâlden

tesviye  edilir.  (Hindiyye. Tehzib, Hizânetüi'muftîn). 
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168 - : Şirket-i amal ki, iş takabbül etmek üzere akd edilen bir şir ketten ibarettir,  bu şirkette müşterek ecirler müstecirler tarafından  ta-leb ve teklif
olunan amelin ifasını teahhüd ve iltizam etmiş bulunurlar.
Bu ecirler, ameli = Yapılacak işleri müsavat üzere müteahhid ve zâmin olmak şartiyle şirket akd edebilecekleri gibi amelin meselâ: Sülüsü nü biri,
sülüsamnı da diğeri ifa etmek şartiyle de akd-i şirketde buluna bilirler.
îmanı Züfer'den bir rivayete göre bu şirketi amal caiz değildir. Çünkü ribhde şirket, re'sülmâlde şirket üzerine ibtina eder. Bu şirket-i amalde ise
şeriklerin aslı şirkete mevzu malları yoktur. Artık böyle asi olmayınca" temyiz nasıl tasavvur olunur? İmam Şafiî'nin kavli de böyledir.
Buna cevaben deniliyor ki: Bu şirketdsn maksud, tevkil suretiyle mal tahsil etmekdir. Bu ise tevkil kabul etlen hususlardandır. Binaenaleyh caiz
olur. (Mecmaül'enhür).
169  - :  Şirket-i amalde amelin ve mekânın  ittihadı şart  değildir. Binaenaleyh bir terzi, bir kunduracı ile şirket-i amalde' bulunabilir. İmam Züfer'e
göre amel ile mekânın ittihadı şartdır. Çünkü aksi tak dirde birinin tekabbül ettiği ameli ifadan diğerleri aciz bulunmuş olurlar. İmam Malikin kavli
de böyledir. Bize göre bu şirketin sıhhati vekâlet itibariyledir. Bir ameli tekabbül ise sahilidir, müvekkil üzerine bilfiil amel lâzım değildir, bu
ameli ücretle ikame edebilir.  (Mecmaüî'enhür).
170  - : Şirket-i amalde müddet tâyini şart değildir.  Ancak tekabbül edilecek işlerin helâl olması şartdır. Aksi takdirde şirket vücuda gelmiş olmaz.
Meselâ: Mısır'da olduğu gibi ücretle cenazeye ağlamak için şirket akd edenlerden biri ağlayarak para alsa diğerleri bunda müşterek olmaz. Çün-kü
bu, esasen helâl değildir.
171 - : Şeriklerden her biri iş tekabbül ve teahhüd edebilir. Çünkü şirket, vekâleti mutazammındır. Biri tekabbül edib de diğeri amel etmek de
caizdir. Şu kadar var ki, ameli meşrut olan şerikin tekabbül etmemesi meşrut olmamalıdır. Meşrut olursa caiz olmaz. Bu, şirketin muk-
tezasına münafidir.
Şirketi sanayi ile şerik olan iki terzinin biri metaı kabul ile kesib biçmek, diğeri de dikmek üzere mukavele yapsalar bu da caiz olur. Elve rir ki
birinin ameli tekabbül etmemesi sarahaten şart edilmiş olmasın. Bu şart ile şirket akdi caiz değildir. Çünkü tekabbül etmemesi meşrut olan şerikden
vekâlet nefiy edilmiş olur. (Reddimuhtar, Mecelle şerhi: Atıf Efendinin).
172 - : Şirketi amalde iş tekabbül etmek hususunda, şerikler birbirinin vekilidir. Velevki o işe bizzat ehil olmasın. Maamafih şirketi amâüc inan
^ısraı,  deruhde edilen amelin zamanı hususunda şirketi müfavezs hükmündedir. Binaenaleyh birinin tekabbül ettiği işin ifası, eğer bizzat önün
üzerine şart edilmemiş ise hem bihukmiFasale kendisine, hem de bi-hükmil'kefale şerikine lâzım gelir. Bu cihetle şeriklerden birinin tekabbül
eylediği işin ifasını müstecir, her hangisinden dilerse taleb eder vs şeriklerden her biri o işi ifaya mecbur olur. Birisi, «Bu işi şerikim tekabbül etmiş
ben karışmam.» diyemez. Meğer ki şeriklerden birinin bizzat ameli şart kılınmış olsun. (Dürerülhükkâm).
173 - : Şirketi amal ile şerik olanların birinden bir kimse, meselâ: Dikilmek üzere sana şöyle  bir kumaş verdim.»  diye dâva ettiği halde iiğer şerik
bu kumaşı ve ücretini aldığmı ikrar etse bu ikrar, ..diğer şerik hakkında da muteber olur. Çünkü bu hususda şirketi müfaveze ile şerikler gibidirler.
Kezalik : Yapılan işin ücretini müstecirlerden alız ve kabz hususunda da şirketi amalin inan kısmı, müfaveze hükmündedir.
Binaenaleyh şeriklerden her biri. ameli gerek bizzat teahhüd etmiş olsun ve gerek olmasın, müstecirden ücretin tamamını taleb edebilir, favüt şart
edilse yine caiz olur. Meselâ: Şerikler mütesaviyen amel etmek Müstecir dahi hangisine verse borcundan kurtulur. (Bahrirâik, MecmaüT enhür).
174 - : Şeriklerden biri, tekabbül ettiği işi bizzat ifaya mecbur değildir, bunu dilerse kendisi yapar ve dilerse şerikine veya başka birine yapdırır.
Fakat müstecir, bizzat onun yapmasını şart koşarsa o halde kendisinin yapması lâzım gelir. (HindiyyeV
175 - :  Şirketi amalin inan kısmında  şerikler,  kazanacakları kârı aralarında şart ettikleri veçhile taksim  ederler. Yani: Mütesaviyen taksim etmek
üzere şart etmişler ise müsavat üzere taksim ederler. Ve eğer mütefazılan, yani: Meselâ sülüs ve süîüsan veçhile taksim üzere şart etmişler ise ikili
birli qlarak .taksim ederler. Hattâ amelde tesavi, kârda teve kazancı ikili birli olarak taksim eylemek üzere şart etseler caiz olur. Çünkü birisi sanatda
daha mahir ve ameli daha iyi olabilir. Maamafih ma hir olmasa da böyle bir şart, şahindir. (Bahrirâik, Reddimuhtar).
176 - : Şerikler, ameli zâmin olduklarından dolayı  ücrete müsta: hik olurlar.
Binaenaleyh biri mariz olmak veya bir tarafa gitmek veya boş durmak gibi bir veçhile işlemeyib de yalnız şeriki işlese hâsıl olan kisb ve ücret yine
şart etdikîeri veçhile taksim olunur. (Bahrirâik).
177 - : Şeriklerden birinin sun'iylenıüstecerünfîh telef veya sakat olsa bunu bütün şerikler zâmin olurlar. Müstecir, hasar ve ziyanı şeriklerden her
hangisine dilerse tazmin etdirir ve bu    ziyan, şerikler arasında miktarı zamana göre taksim olunur.
Meselâ: îki kimse, bir işi münasefeten tekabbül ve teahhüd etmek şartiyle akdi şirket etmişler ise aralarında ziyan dahi yarı yarıya taksim olunur. Ve
eğer sülüs ve sülüsan veçhile amel tekabbül ve teahhüd etmek üzere akdi şirket etmişler ise ziyanı dahi ikili birli olarak taksim olunur, hilâfına olan
şart ve mukavele muteber değildir. (Hindiyye).
Vuku bulan ziyan, şeriklerin sun'iyle olmayıb mümkünüttaharrüz bulunmamış ise şeriklere bilittifak zaman lâzım gelmez. Mümkünüttaharrüz
bulunmuş ise îmam-ı Azama göre yine zaman icab etmez. îcare mebha sine de müracaat!.
178 - : Tekabbülde ve amelde müteşarik olmak üzere  hammalla-rın şirket akd etmeleri şahindir...
Meselâ: İki hammal, bir yükün naklini deruhde edib bunu yüklenerek arkalariyle gotürseîer ücrete münasıfeten mürtahik olurlar. Fakat yalnız
amelde müteşarik olmak üzere han-malların şirket akd etmeleri fâ-siddir. Çünkü şirketi amal, asi işi tekabbülden ibaretdir. Bunda ise tekabbül
bulunmamışdır. (Bahrirâik, Hindiyye).
179 - : Dükkân birinin, alât ve edevat da diğerinin olarak iki kimse amel tekabbül etmek üzere şirket akd etseler sahih olur.
Meselâ: İki terziden birinin dükkânı, diğerinin de alât ve edevatı bulunmakla birlikde terzilik işlerini kabul etmek üzere şirket akd etseler caiz olur.
Fakat birinin yalnız dükkânı veya alât ve edevatı buhmub amel etse diğeri tarafından olmak üzere şirket akd etseler fâsid olub âmilin kazancı yalnız
kendisine aid bulunur, diğeri dükkânının veya alât ve edevatının ecri mislini alır. Çünkü şirketi amalde makudun&leyh ameldir. Bunda ise birinden
amel, diğerinden ayin bulunmuşdur. (Bahrirâik, Reddimuhtar).
180 - : Birinin meselâ: Bir esteri, diğerinin de bir devesi ohib da bunlar bir hamule naklini mütesaviyen tekabbül ve teahhüd etmek üzere şirketi 
amal akd etseler sahih olur, hâsıl olan kisb ve ücret aralarında münasefeten taksim  olunur.  Deve  yükünün  ziyade     olmasına  bakılmaz, Çünkü
şirketi amalde şerikler zamanı amel ije bedele müstahik olurlar.
Amma bunlar, âmâli tekabbül üzerine akdi şirket etmeyib de ester ve deveyi aynen icar etmek ve hâsıl olan ücreti aralarında taksim eylemek üzere



şerik olsalar şirket, fâsid olub ester ve deveden hangisi ne miktar ücretle kiraya verilirse bu ücret müstakillen sahibine aid olur. Çünkü yalnız onun
malının menfaatidir. Fakat diğeri tahmil ve naklde ona yardım etmiş ise bu amelinin ecri mislini alır, bu ecri misi, îmam Ebû Yûsuf £ göre ücretin
yansını tecavüz etmez, İmam Muhammed'e göre ise baliğen' mabelâğ lâzım gelir. (Hindiyye, Reddimuhtar).
181 - : Bir kimse, kendisinin iyalinde bulunan, yani: Yiyeceği, giyeceği gibi lâzım mesarifini tesviye eylediği oğlu ile birlikde olarak icrayı
sanatda bulunsa kazancının kâffesi, o kimsenin- olur, oğlu muin sayılır, babasından ecri misi alamaz.
Bir kimsenin iyalinde bulunan zevcesi veya kardeşi hakkında da hükm böyledir.
Nitekim bir kimse, ağaç gars ederken iyalinde bulunan oğlu, ona yardım etse veya ağacı tamamen oğlu dikse o ağaç o kimsenin olur, oğlu ona
müşarik olmaz (Ankaravî fetâvâsı).
182 - : Babasının iyalinde olmayıb başka hanede yaşayan bir kimsenin kazanacağı mallar kendisinindir, buna babası haksız yere müdahale
edemez.
Kezalik : Oğlun veya kardeşin veya zevcenin kendisine mahsus ayrıca "bir sanatı olub onunla para kazansa bu kazancı kendisine aid olur. Nitekim
bunlara irsen veya sair bir suretle isabet eden mal da müstakiller. kendilerine aiddir.
Kezalik : Üç ,dÖrt kardeş bir aile halinde yaşayıb biri diğerinin iyalinde olmayarak babalarından kalan mallan tenmiye etseler kazançları aralarında
müsavat üzere müşterek olur, çalışmaların d aki, reylerindeki ihtilâfları nazarı itibara alınmaz. (Hindiyye, Reddimuhtar, Tenkih-i Hâ-midî,

Dürerül'hükkâm). 
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Şirketi Vücuhe Müteallik Meseleler :
 
183 - : Şirketi inan kabilinden olan bir şirketi vücuhde şeriklerir satın aldıkları mallarda alettesavi hissedarı olmaları şart değildir. Fakat şirketi
müfaveze kabilinden olan bir şirketi vücuhde şeriklerin bu mallarda müsavat üzere hissedar olmaları şarttır.
Meselâ: Şirketi inan kısmında şeriklerin aldıkları bir mal, araîann-da nısfiyyet üzere olabileceği gibi ikili birli de olabilir. Müfaveze kısmında ise
hisselerin mutlaka müsavi olması lâzımdır.
Maamafih şirketi vücuh, bir nevi ticaret üzerine olabileceği gibi bütün ticaretler üzerine de olabilir. Evvelkisine «Şirketi vücuh-i hassa», ikincisine
de «Şirketi vücuh-i âmme» denilir. (Mecmaül'enhür, Reddimuhtar).
184- : Şirketi vücuhde şeriklerin ribhe istihkakları, satın aldıkları malların kendilerine teveccüh edecek zamanına müsteniddir. Bu malların
semenini şeriklerin tazmin etmeleri bu mallardaki hisselerine göre olur, çünkü garamet, ganimete göredir. Binaenaleyh her şerik, bu mal ların ne
miktarını zâmin ise ribhine de o nisbette müstahik olur.
Meselâ: îki kimse satın aldıkları bir malın sülüsü birinin, sülüsanı da diğerinin olmak, semenini de o veçhile zâmin bulunmak üzere şirket akd
etseler ribhin de sülüsü birinin, süiüsanı da diğerinin olur. Eğer birine satın alınan maldaki hissesinden fazla ribh şart edilse şirket, sahih olub şart,
lâğv bulunur. Binaenaleyh kazanç, o maldaki hisselerine göre taksim edilir.
Şöyle ki: Aldıkları eşyanın aralarında yan yanya olmasını şart ederlerse kâr dahi yan yarıya olur. Ve eğer ikili birli olmak üzere şart ederlerse ribh
dahi ikili birli olur. Amma aldıkları eşyanın nisfiyyet üzere olması meşrut olduğu halde ribhin sülüs ve sülüsan veçhile taksimini şart etseler bu
şarta itibar olunmayıb ribh aralarında münasafeten taksim olunur. (Velvaliciyye).
185 - : Şirketi vücuhde zarar ve ziyan da her halde şeriklerin satın aldıkları maldaki hisselerine göre taksim olunur. Başka türlü şart edilse lâğv
olur, akdi şıraya gerek birlikde mübaşeret etsinler ve gerek yalnız birisi mübaşeret eylesin.
Meselâ : îki şerik, alış verişlerinde mutazarrır oldukları suretde eğer satın aldıkları mal, aralarında nisfiyyet üzere olmak şartiyîe akdi şirket etmişler
ise bu 2arar ve ziyan dahi aralarında müsavat üzere taksim olunur. Ve eğer o malda sülüs ve sülüsan nisbetinde hissedar olmak şartiyîe akdi şirket
etmişler İse zarar ve ziyan dahi ikili birli olarak taksim olunur. Bu zararın başka türlü taksimini şart etmiş olsalar ona itibar olunmaz. Zarar
ettikleri malı gerek birlikde satın alsınlar ve ^erek yalnız birisi şirket için satın almış olsun. Çünkü her biri bu hususda diğerinin vekilidir.

(Hindiyye, Dürerül'hükkâm). 
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Sîrketi Müfavezeye Müteallik Meseleler :
 
186 - : Müfavizlerden biri üzerine ticaret, gasb veya kefalet gibi bir sebeble lâzım gelen şey, diğeri üzerine de lâzım gelir. Çünkü bunlar birbirinin
kefilidirler.  Binaenaleyh birinin ikrarı,  kendi hakkında  nasıl nafiz îse şeriki hakkında da böylece nafizdir. Ve biri borç ikrar ettikde mü-karrünleh
'her hangisinden dilerse isteyebilir. Beyi, şira, icare gibi şirket carî olan muamelâttan dolayı müfavizlerden birine her ne türlü borç teveccüh eder
ise diğerine de teveccüh eder.
Fakat müfavizlerden biri, lehinde sehadeti esiz olmayan bir şahıs için. meselâ: Zevcesi veya oğlu lehine bir şey ikrar eyiese bu ikrar, kendi
hakkında nafiz olursa da şeriki hakkında nafiz olmaz. İmam-ı Azam'ın kavli budur, ezhar olan da bundan ibarettir. îmameyne göre ise bu ikrar.
şeriki hakkında da nafiz olur.
187 - : Müfavizlerden biri için ticaret ev emsaliyle sabit olan şeyi; diğeri de mutalebe ve kabz edebilir. Zira aralarında bir vekâlet carîdir.
Binaenaleyh müfavizleiden biri, satın aldığı şeyi ayıbından dolay; bayiine red edebileceği gibi diğeri, de red edebilir... Nitekim bunlardan birinin
sattığı şey. ayıbından dolayı kendisine red olunabileceği .gibi diğerlerine de red olunabilir.                                                                 .
Kezaîik : Müfavizlerden birinin sattığı malı, müşteriye; teslim etmesi kendisinden taleb olunacağı gibi şerikinden de taleb olunabilir. Ve bunlardan
birinin ahere icar ettiği şirket malının icare bedelini kendisi taleb edeceği gibi. şeriki de taleb edebilir. (Bahrirâik).
188 - : Müfavizlerden birinin aldığı'mal, şirket carî olan emvalden olunca şirket için alınmış olur. Velevki kendisi için aldığına işhadda bulunsun.
Çünkü şirketi müfavezenin muktezası müsavat olup müfavizlerden her biri tasarrufda diğerinin makamına kaimdir. Bu cihetle birisinin iştirası,
hepsinin birlikde iştirası gibidir. Bundan iki mesele müstesnadır. Söyle ki: Müfavizîerden biri kendisine ve elıl ve iyâline mahsus aldığı mekûlâ ve
elbise ve oturmak için iştira ve isticar ettiği hane ve sair havaic-i z-arüriyye yalnız kendisinindir, şerikinin bunda hakkı yoktur. Bu istihsanen-



sabittir. Çünkü bunlar müfavezenin muktezasmdan istisnai bir haldedir. Fakat bayi veya mucir, bunların semenini de bihasbelkefale diğer şerikden
taleb edebilir.          
Kezalik: Müfavizlerden biri, şerikine hitaben meselâ: «Şu haneyi bilhassa kendim için almak isterim»  deyip, şeriki de «Evet..,  kendin içir. al.»
dedikden sonra satın alsa bu hane kendisinin olur. Fakat böyle bir muamele neticesinde müfavizlerden birinin sermayesi diğerinin sermayesinden
noksan kalırsa aralarındaki şirketi müfaveze, şirketi inana mün-kalib olur. (Bahrirâik, Velvaliciyye).
189 - : Müfavezenin şirketi emval kısmında şeriklerin miktarı sermayeleri ve ribhden hisseleri mütesavi olmak şart olduğu gibi birinin ser-maye-i
şirketten fazla sermaye-i şirket olabilecek malı, yani: Nükudu vc-va nükud hükmünde olan emvali bulunmamak da şarttır. Bu şartlar, mü-favezede
ibtidaen şart olduğu gibi intihaen de şarttır. Her ne zaman birinin bu kabil malı artsa veya eksilse şirketi müfaveze, şirketi inana mün-. kalib
olur.         
Amma birinin sermaye-i şirketten fazla sermaye-i şirket  olmayacak, malı-, yani: Uruzu veya akarı yahud ahar kimse zimmetinde alacağı veya
kendisine irsen intikâl edib nasın zimmetlerinde bulunan matlûbatı bulunsa müfavezeye zarar vermez. Böyle bir alacak, kabz ve istifa edilmedikçe
madum mesabesindedir. (Bedayi, Hizanetül'müftîn).   '
190 - : Şirketi amalde şeriklerin her biri, herhangi bir isi tekabbül ve iltizam edebilmek ve alesseviyye ameli zâmin ve müteahhid olmak, ve faide ile
zararda, vediada mütesavi ve birine şirket sebebiyle ne terettüb ederse diğeri ona kefil bulunmak üzere şirket akd etseler bu, bir şirketi müfaveze
olur. Bu şirkette feriklerin malda, sanatta müsavi, mekânen müttehid olmaları şart değildir. Deruhde ettikleri şeyleri her ikisinin bîrden imâl
etmeleri de lâzım değildir. Bir terzi ile bir marangozun iştiraki gibi. Ancak kazanacakları kârın aralarında münasafeten müşterek olması lâzımdır.
Bu suretde her hangisinden olursa olsun ecîr ve dükkân ücreti mutalebe olunabilir ve kendilerinden bir şahıs bir meta' dâva edib de birisi ikrar etse
bu ikrar, şeriki hakkında da nafiz olur, velevki .şeriki in kâr etsin. (Hindiyye, Dürrümuhtar}.
191 - : Şirketi amalin cevazı için başlıca iki şart vardır. Biri, yapılacak iş haddizatında -helâl olmalıdır. Diğeri .de yapılacak işde tevkil caiz ve bu
işin yapılmasından dolayı ücrete istihkak hâsıl olmalıdır. Binaenaleyh sirkat gibi, tese'ül gibi şeylerde iştirak caiz olmaz. (Abdürrahîm fe-tâvâsi)
192 - : Mükellef iki kimse, veresiye mal alıp satmak ve satın alınan mal ile semeni ve kân aralarında yan yarıya müşterek bulunmak ve her biri
diğerine maîen kefil olmak üzere şirket akd etseler, şirketi vü-cu'hun müfaveze kısmı vücuda gelmiş-oltir; müfaveze lâfzını tasrifte lüzum kalmaz.
Fakat şirketi vücuh, yukarıdaki veçhile takyîd edilmeyib alelitlâk zikr olunursa taarüfe nazaran şirketi inarra münsarif olur. (Bahrirâüâ
193 - : Şirketi müfaveze akdi iki suretle olur: Biri, yalnız müfaveze lâfzının söylenmesiyle olur, velevki söyleyenler, bunun mânasını bil-mesinler.
Meselâ: îki kimseden biri «Seninle mal alib satmak hususunda aidi müfavezede bulunuyorum deyib diğeri de-bunu kabul etse şirketi müfa-veze
vücuda gelir. Müfavezenin bütün şartlarını dermeyan etmeleri icab etmez. Diğeri de müfavezenin bütün şeraiti, yani: Muktezayati tâdâd olunmak
suretiyle vücuda gelir. Velev ki müfaveze lâfzı söylenmesin.
Fakat müfavsze lâfzı söylerrmeksizin veya onun bütün şeraiti olunmaksızın alelıtlak şirket akd olunursa bu, şirketi inandan ibaret olur. (Hindivye).
194 - :  Müfavezeye aid  şartlardan  birisi  bulunmaz veya  bilâhare zail olursa müfaveze, şirketi inan olur.
Meselâ : Şirketi emvalde müfavizîerden birinin eline irs, hibe, veya vasiyet tarikiyle bir mal geçse bakılır: Eğer nükud gibi sermaye-i şirket
olabilecek bir mal ise sermayede tesavi şartı fevt olacağından müfaveze inana münkalib olur. Amma uruz ve akar ve duyûn gibi sermaye-i şirket
olmayan mal ise müfavezeye zarar vermez. Fakat düyundan bir miktarı olsun istifa edilirse müfaveze, şirketi inana münkalib olur. (MecmaüTen-
hür, Reddimuhtar).
195 - : Şirketi müfavezede şart olan şeylerin tamamı, şirketi inanda şart değildir. Sermayede tesavi gibi. Fakat şirketi inanın sıhhati için şart olan
şeylerin mecmuu, müfavezenin sıhhati için de şarttır. Bunlar altıdır. Şöyle ki: Şerikler âkil ve mümeyyiz olmalıdırlar, sermaye ayin olmalıdır,
sermaye nükud kabilinden olmalıdır. Makudünaleyh vekâleti ka-bi! olmalıdır. Hâsıl olan ribh. malû m ÜT miktar olmalıdır. Şeriklere verilecek
ribh. nısıf veya nıbu' gibi cüz'i şayi bulunmalıdır.    (115 - 119) uncu meselelere de müracaat!.
196 - : Şirketi inan ile  şerik olanlar, tasarrufça her ne yapabilirler ise müfavizler de onu yapabilirler.
Meselâ : Şirketi inan ile şerik olanlar gibi müfavizîerden her biri de şirketin malını peşin veya veresiye olarak az ve çok beha ile satabilir, ve bu mal
ile peşin veya veresiye mal satın alabilir. Bunlardan biri şirketin umuru için başka diyara gitse masrafını şirketin malından alabilii ve bunlardan her
biri şirketin malını idâ ve ibza edebilir, müzarebeye de verebilir.
Fakat şirketi müfaveze ile şerik olanların her yapabilecekleri tasarrufu, şirketi inan ile şerik olanlar yapamazlar.
Meselâ : Müfavizierden biri, şerikinin izni olmaksızın şirket namına  diğer şahıs ile şirketi inan akd edebilir.    Bu muamelesi kendi hakkında nafiz
olduğu gibi diğer müfaviz hakkında da nafiz olur. Halbuki şirketi inan ile şeriklerden biri diğerinin izni olmadıkça başkasiyle şirketi inan veya
müfaveze akd edemez.
Kezalik : Müfavizierden biri rehin alabilir, rehin verebilir, rehn ve irtihanı ikrarda bulunabilir. Şirketi inan ile şerik olanlardan biri ise -şeriklerinin

izin ve muvafakati olmadıkça - bunları yapamaz (Hindivye, Dü-r er ÜT hokkam). 
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Şirketi "Vıüzarebenin Mahiyeti Ve Taksimi :
 
197 - : Müzarebe, bir şirketi ribhdir, bir tarafdan sermaye, diğer tarafdan sây ve amel olmak üzere yapılan bir nevi şirke.tdir ki, sermaye, tamamen
bir veya müteaddid kimselere aiddir, bu sermayeyi çalışıp ten-miye etmek de diğer bir kimseye aiddir. Elde edilecek kâr ise aralarında bir nisbet
dahilinde müşterek bulunur.
Sermaye sahibine rebbüTmal, âmile = Çalışacak şahsa da «Müzarib» denilir.
Müzarebeye mukaraze, kiraz da denilmiştir. Çünkü mal sahibi bu ma'j katı' ve ifraz ederek âmile teslim eder.
Şayed sermaye ile kâr bir tarafa aid olub diğer taraf için yalnız amel meşrut olursa bu akde «Bizaa» denir ki, bu da caizdir.
Bilâkis sermaye bir zata aid olub bunun ribhi tamamen âmile tahsis edilirse bu halde sermaye, âmile ikraz edilmiş olur. Bundan, sermaye sahibi bir
şey alamaz.
198 -  :  Müzarebenin rüknü, müzarebeye delâlet eden bir  lâfz île icab ve kabulden ibarettir.



Meselâ : Sermaye sahibi müzaribe hitaben: «Şu sermayeyi al, kân aramızda yarı yarıya yahud ikili birli taksim olunmak üzere müzarebe-ten say' ve
amel et» dese yahud: «Şu paralan al, sermaye et, ribhi beynimizde şu nisbetîe müşterek olsun.» demek gibi müzarebe mânasını ifade eder bir söz
söylese, müzarib dahi kabul eylese aralarında müzarebe mün'akid olur.                                            
Mükareze, muamele, iâfzları da müzarebe yerinde kullanılabilir. Ma! sahibi «Şu malı mükarezeten al, ticarette bulun, kân münasafeten aramızda
müşterek olsun.» deyib diğeri de: Aldım veya razi oldum veya ka- bul ettim  gibi bir şey söylese  müzarebenin rüknü  tamam  olmuş  olur. (Bedayi,
Hindiyye).
199 - : Müzarebe, müzarebe-i mutlaka, müzarebe-i mukayyede m-miyle iki kısımdır. Müzarebe-i mutlaka; zaman mekân ve bir nevi tica ret ile ve
bayi ile müşteriyi tâyin ile nıukayyed olmayan müzarebedt. Müzarebe-i mukayyede ise zaman ile veya mekân ile veya bîr nevi ticaret ile veya
bunların ikisiyle veya mecmuiyle takyid olunan müzarebedir.
Meselâ: «Filân vakit veya filân yerde ve yahud filân cins mal al sa; ve yahud filân kimseler ile veya filân belde ahalisiyle alış veriş et.» denilse
müzarebe-i mukayyede  ölür.                      .
200 - : Müzarebenin takyidi, akdi şirket zamanında olabileceği p bi akdden sonra da olabilir, Müzaribin bu kayda riâyeti lâzımdır. Çii:-kü müzarebe,
tevkildir, tahsisde ise faide vardır. Zira ticaret mekâcli-nn, vakitlerin, metalarm, şahısların ihtilâfiyle muhtelif olur. Şu kacr var ki, bu takyid,
müfid,_ olmalıdır. Ve şirketin sermayesi uruza tahrî edilmemiş bulunmalıdır. Ve illâ kayda riâyet lâzım gelmez.,
Meselâ: Sermaye sahibi: «Satın alacağın emtiayı peşin para ile si> ma.» dediği halde müzarib, o emtiayı veresiye satacağı bir beha ile peşin paraya
satabilir. Çünkü bu «satma» sözü, müfid değildir.
Kezalik : Sermaye uruza tahvil edilmiş ise artık rebbülmal müz£T-bi takyid edemez. Velev ki kaydı müfid olsun. Zira bu tahvilden sona rebbüTmal,
müzaribi azle salâhiyettar olmadığından takyid ve tahsise salâhiyeti yoktur. (Bahrirâik,  Mecmaüî'enhür, Dürrü muhtar).
201 - : Rebbül'mal ile müzarib, müzarebenin mukayyed olub d-madığm'da ihtilâf etseler bakılır: Eğer daha tasarruf vaki olmamış & söz,
rebbül'mâlindir. Tasarruf vaki olmuş ise söz. meâl'yemin itlâk idi-asmda bulunan müzaribindir. Çünkü müzarebede asi olan, itlâkdır. fe gisi beyyine
ikame ederse kabul olunur. Rebbül'mal ile müzarib başia başka nevi ile takyid iddiasında bulunsalar, meselâ: Birisi kumaş, diffr-ri ise erzak alıb
satmak hususunda şirket akd etmiş olduklanm idia eylese söz, rebbül'mâlindir. Çünkü ikisi de tahsis üzerine ittifak .etmiştir. Bu hususdaki izin ise
rebbül'malden müstefad bulunmuş olacağa-dan söz onundur. Bu halde beyyine müzaribindir. Zira o, kendisine teveccüh" edecek zamanı bu suretle

nefye muhtacdır. (Bahrirâik, MecmasT enhür, Reddimuhtar).    
[32]

 
 
Şirketi Müzarebenin Sıhhatinin Şartları :
 
202 - :  Müzarebenin  sıhhati için - aşağıdaki meselelerde  gösterildiği  üzere - yedi şart vardır. Bu şartlardan biri bulunmayınca müzarebe fâsid
olur.
203 - : Rebbül'malin tevkile,  müzaribin de  ifa'i vekâlete  ehliyetleri şarttır. Binaenaleyh âkidlerin ehliyeti,  yani: .Akil ve baliğ olmaları veya hud'
ticarete mezun, gayn baliğ,  mümeyyiz bulunmaları  lâzımdır. (Dürer),
204 - : Re'sül'mâlin esmandan ayrr olması, yani: Serrnaye-i şirket olabilecek altın, gümüş paralar ile sair rayiç meskukât kabilinden buma!
bulunması şarttır.
Binaenaleyh uruz, akar, mekiiât, mevzunat ile nasın veya müzaribin zimmetindeki alacak müzarebede re'sülmâl olamaz. Fakat rebbüTmal. uruzdan
bir şey verib de, «Bunu sat semeniyle müzarebeten amel et.» deyib müzarib de. kabul ve kabz ederek o malı satıb bedeli olan nükudu sermaye
edinse müzarebe sahih olur.
«Filânın zimmetinde alacağım olan şu kadar kuruşu kabz et, onu müzarebe voliyle kullan» deyib müzarib de kabul etse sahih olur. Çünkü kabz
edilirken bir deyn, ayn olacağından re'sülmâl olmaya sa^ lih olur.
Yedi eminde veya zamanda bulunan bir mal da re'sülmal olabilir. Birisinin elinde vedia veya magsub bulunan nükud gibi.
Müzarebede sermayenin muşa olması da caizdir. Rebbül'mal tarafından müzaribe meselâ: tki bin lira teslim edilerek bunun yansı sana Ödünç
olsun, diğer yarısı ile de müzarebeten amel et, kâr aramızda yan yarıya müşterek olsun.» deyip o da kabz ve kabul etse müzarebe sahih olur.
(Reddimuhtar).
205 - : Re'sülmalin âkidler indinde malûm olmasi şarttır. Bu malû-nıiyyet, ya tesmiye ile olur: «Şu kadar yüzlük altını sana müzarebe için verdim.»
demek gibi. Veya işaret ile olur: Elinde bulunan altınlara işaret ederek «Bunları sana müzarebe için verdim.» demek gibi. (MecmalüTeıv hür).
206 - : Ribhin şayi olması, yani: Âkidlerin ribhden hisseleri nısıf, sülüs gibi bir cüz'ü şayi olarak tâyin edilmesi şarttır.
Binaenaleyh rebbül'mal ile müzaribden birine ribhden muayyen bir miktar şart edilse, meselâ: «Ribhden evvel emirde yüz lira rebbüTroâle veriîib
mütebakisi de aralarında msfiyyet üzere taksim edilsin.» diye nıukavele yapılsa müzarebe fâsid olur. Çünkü bu yüz liradan fazla ribh olma yabilir.
O halde müzarebe, mün'kati olmuş olur. (Velvaliciyye, MecmaüT enhür).
207 - : Re'sülmâlin müzaribe teslim edilmesi şarttır. Çünkü tesiûı edilmedikçe müzaribin amel etmesi kabil olamaz.
Binaenaleyh sermayenin müzaribe teslimi şartı ihlâl edilerek rebbüT mâlin müzarib ile birlikde ameli şart edilse müzarebe fâsid olur.
Fakat rebbül'mâlin müzarib ile beraber çalışması şart edilmediği halde müzarib kendisine teslim edilmiş olan sermayenin bir miktarını reb-bül'mâle
kendi rizasiyle verse bu, bir istiane kabilinden olarak caiz olur. (Dürer., Velvaliciyye, Bahrirâik).
208 - : Rebbül'mâl ile müzaribin ribhden hisselerinin miktarı akdi müzarebe zamanında malûm bulunması şarttır.
Binaenaleyh âkidlerin ribhden hisseleri nısıf, sülüs gibi bir cüz'ü şayi olarak tâyin edilmek lâzımdır. Çünkü müzarebede makudünaleyh ribh-dir.
Makudunaleyhin cehaleti ise akdin fesadını icab eder. (Dürer).
209 - Müzaribe verilecek hissenin ribhden olması şartdır. Binaenaleyh bu hissenin yalnız re'sülmâîden ve yahud bir miktarı re1sülmâlden, bir
miktarı da ribhden verilmesi mukavele edilse müzarebe fâsid olur. (Tahtavî).
210 - : RebbüVmâî ile müzarib, akd-i müzarebenin sıhhat ve fesadında ihtilâf etseler söz, sıhhatini iddia edenindir. Çünkü ukudda sıhhat, asidir. 

(Dürrümuhtar). 
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Şirket-! Müzarebenin  Hükmleri  :   
 
211 - : Müzarib, emindir, onun elindeki sorrnayo kısmen vedia hükmündedir. Sermayede tasarruf etmesi husufunda rebbül'mâlîn  akilidir kâr
ederse onda şerik olur, taaddisi ve taksiri olmnknzın sermaye tele! olursa zâmin olmaz. Fakat mukavele şeraitine muhalefet ederse gâsıb sayılır.
Ribh kendisine aid olur. (Mülteka).
212 - : Müzarebe-i mutlakada müzarib, müzarib,    mücerred akdi müzarebe ile müzarebenin levazım ve teferruatından olan işleri yapmağa mezun
olur. Çünkü bunların hepsi de tüccarın  yapmakta olduğu umurdandır. (Mecmaürenhür.)
Şöyle ki: Evvelâ: Satıb kâr etmek için mal satın alır. Fakat gabni fahiş ile mal satın alsa kendisi için almış olur, müzarebe nisabına dahil olmaz.
Sâyed müzarib iki kimse olursa yalnız birisi satın alamayıb birlikte iştira etmeleri lâzım gelir. Binaenaleyh birisi diğerinin izni olmaksızın satın alsa
malın yansını zâmin olub kâr ve zararı kendisine aid olur. (Velvaliciyye).
tianiyen : Gerek peşin para ile ve gerek veresiye olarak az ve çofc beha ile mal satabilir. Fakat tacirler arasında Örf ve âdet olduğu mertebe mühlet
verebilir, yoksa beynettüccar maruf olmayan uzun müddet ile mal satamaz. Bir de rebbül'mâl peşin para ile satmasını emr etmiş olursa artık
veresiye satamaz. (Reddimuhtar tekmilesi).
Müzarib, müzarebe  malım rebbül'mâle de satabilir. Salisen ;  Müzarib,  sattığı malın "semenini  havaleten kabul edebilir. Çünkü bu veçhile havale
tacirler arasında âdetdir.
Râbian : Müzarib, başkasını bey' ve şiraya ve kabz ile husumete tevkil edebilir. Bu da tacirlerin âdetleri cümlesindendir. (Hindiyye).
Hâmisen : Mali nıüzarebeyi ida ve rebbül'mâle veya başkasına ibza edebilir. Müzarebe için rehn ve irtihanda bulunabilir, icar ve isticar edebilir,
meselâ: İş görmek için ecirleri ve eşyayı başka yere götürmek için nakil vasıtalarını isticarda bulunabilir.
Sâdisen : Alış veriş etmek üzere berren ve bahren ahar beldeye gidebilir, bu müzarebenin muktezasıdır. Meğer ki rebbül'mâl gitmesini şart koşmuş
olsun (Dürrümuhtar, Reddimuhtar).
213 - : Müzarebe-i mutlakada mali müzarebeyi müzarib kendi maliyle karıştırmaya ve müzarebeye vermeğe mücerred akd-i müzarebe ile mezun
olmaz.  Fakat  müzariblerin  müzarebe  mallarım  kendi  mallariyle karıştırmaları âdet olan beldede ise -müzarebe-i mutlakada - müzarib ona da
mezun bulunur. {Hindiyye, Tatarhaniyye).
214 - :  Müzarebe-i  mutlakada rebbül'mâl,  müzaribe  hitaben:  «Reyinle amel et.» diyerek müzarebe umurunu onun re'yine tefviz etmiş olsa
müzarbi her halde, yani: Adet olsun olmasın müzarebe malım kendi maliyle karıştırmağa  ve müzarebeye vermeğe  mezun olur,  buna delaleten
izin vardır. Amma müzarebe malından hibe ve ikraz etmeğe ve sermayeden ziyade borç altına girmeğe bu surette dahi mezun olmayıb bunların
yapılabilmesi rebbül'mâlin serahaten izin vermesine mevkufdur.
Kezalik : Sermaye kamilen uruza tahavvül eyledikten sonra müzarib, şu kadar para ile veresiye bir mal iştira edemez, ederse hasseten kendisinin
olur. Ve bu halde o uruzu ıslâh veya başka bir mahalle nakl için de istidanede bulunamaz. îstidane eder de sarf eylerse müteberri sayılır.
(Mecmaül'enhür, Reddimuhtar).
215 - : Müzarib, serahaten veya delâleten izne mebni kendi maliyle müzarebe malını karıştırdığı surette hâsıl olan ribh, sermayeleri miktarına,
göre taksim edilir, yani: Müzaribin kendi sermayesinin kârı kendisine aid olur. Müzarebe malının kârı da rebbül'mâl ile aralannda şart ettikleri
veçhile taksim edilir. (Tatarhaniyye).
216 - : Müzarib, rebbül'mâlin serahaten izniyle sermayeden ziyade olarak veresiye mal alsa borç da bu mal da ikisi arasında şirketi vü-cuh ile
müşterek olur. Asıl müzarebe malının ribhi ise yine beyinlerin de şart ettikleri veçhile taksim edilir, müzarebenin mucebi tagayyür etmez.
(Kuhüstânî, Reddimuhtar).
217 - : Müzarebe-i sahihada müzarib, müzarebe işiyle bulunduğu beldeden sabahleyin hareket edib de akşama kadar hanesine avdet edemeyeceği
başka bir yere giderse maruf masarifini müzarebe malinden alır. Çünkü nefsini bu uğurda haps ve tahsis etmiş olacağından bu sebeple kendisinin
ve hizmetçisinin nafakasına müstahik olur. Fakat müzarebe fâsiden akd edilmiş olsa müzarib bu nafakaya müstahik olmaz, bunu kendi malından
ödemek lâzım gelir. Çünkü bu takdirde müzarib; şerik değil, ecirdir. Kezalik: Rebbül'mâl, müzaribe iane için sefere çıksa' kendisinin, hizmetçisinin
ve hayvanının nafakaları müzarebe malından lâzım gelmez. (Mecmaürbahreyn, Heddimuhtar tekmiîesi).
218 - : Müzarebe-i mukayyedede rebbül'mâlin kendisine müfid olan kayd ve şartı ne ise müzaribin ona riayet etmesi lâzım gelir. Meselâ: Filân
yerde, filân vakitde veya filân cins emtia ile ticaret edilmesi meşrut olunca müzarib bunun hilâfına haraket edemez. Bu gibi kaydlar, müfiddir. Zira
ticaret, mekânların, vakitlerin, metalann ihtilaliyle muhtelif olur.
Bu gibi takyidîer, sermaye-i şirket nakden mevcud bulundukça muteberdir, yalnız akd zamanına münhasır değildir. (Dürer., DürerüThük-kâm).
219 - : Müzarib, rebbül'mâl tarafından verilen mezuniyetin haricine çıkar, müfid olan kayd ve şarta muhalefet ederse gâsib olur, Çünkü bu
hareketile başkasının malına taaddide bulunmuştur. Bu halde müzaribin ettiği alış verişin kâr ve zararı kendisine aid olur ve müzarebe malı vifaka
avdetden evvel telef olursa onu zâmin ulur. Fakat alış veriş yapmadan eski hale dönerse zaman zail olub müzarebe akd-i evvel ile aîâ-haliha devam
eder. (MecmatiTenhür). maliyle filân mahalle gitme.»  ya-müzaribi nehy etmiş iken müzarib buîüTmâl,  « hud «Veresiye mal satma.» na muhalefet
ederek mal-i müzarebe ile o mahalle gidib bu. malı bilâ ta-addin telef olsa ve ya'hud veresiye mal satıb da parası batsa müzarib bu malı zâmin olur.
221 - : Rebbül'mâl, müzarebeyi bir vakt ile tevkit etti de o vaktin geçmesiyle müzarebe münfesih olur.  İnfisah  tarihine kadar şirketin zimemi
nasda olan alacağı - az çok ribh bulunduğu takdirde - müzarib tahsile mecburdur. Çünkü bu halde müzarib bir ecir mesabesindedir, alacağı ribh
mukabilinde bu tahsil ile müvazzefdir. Fakat tahsili lâzım gelen duyûn içinde ribh bulunmazsa müzarib bu düyunu tahsüe mecbur olmaz. Belki
bunu kabz ve tahsil için rebbül'mâli tevkil etmesi lâzım gelir. Zira âkid, müzaribdir, hukuk-u akd kendisine râcidir. (Kâfi, Bahrirâlk, Dürrü-muhtar).
222  - : Rebbül'mâl müzaribi azl edebilir. Çünkü müzarib bir vekil mesabesindedir. Fakat onu azl edince bu azli ona bildirmesi lâzım gelir.
Binaenaleyh kendisinin azline vakıf oluncaya kadar müzaribin vaki olacak tasarrufatı muteber olur. Müzarib azline vakıf olunca da vekâleti
nihayet bulur, artık elindeki nükudda tasarruf edemez. Amma elinde nü-kuddan başka mal bulunursa onu satıb nakde tebdil edebilir. Fakat
bununla tekrar mal alamaz, rebbül'mâl, elde bulunub re'sül'mâlin hilafı olan malı kıymeüyle kabul ederse bu takdirde müzarib o malı satamaz.
Rebbül'mâlin vefatı takdirinde de müzarib, bir kavle göre bu vefat-dan haberdar olmadıkça mün'azil olmaz. Diğer bir kavle göre ise haberdar



olsun1 olmasın mün'azil olur, bu bir azl-i hükmîdir.
Müzarib de kendisim azl edebilir. Çünkü müzarebe.iki taraf hakkın-da da lâzım olmayan akdlerdendir. (Haniyye, MinehüT gaffar, Mecelle şerhi:
Atıf Efendinin).
223 - : Müzarib ancak amel mukabilinde ribhe müstahik olur. Amel ise ancak akd ile mütekavvim olur. Binaenaleyh müzarebs-i sahihe akdinde
müzaribe ne miktar şart edilmiş ise ona göre rihhden hisse alır.
Ribhin bir kısmı bir ecnebiye şart edilmiş olsa bakılır: Eğer o ecnebinin ameli meşrut ise bu ribhe müstahik olur, meşrut değilse müstahik olmaz,
belki onun hissesi rebbül'mâle aid olur. Böyle1 bir şart, müzarebenin sıhhatine halel vermez. (Dürer., Reddimuhtar).
224 - : Rebbül'mâlin ribhe istihkakı sermaye olarak verdiği mal iledir.
Binaenaleyh müzarebe-i fâsidede ribhin mecmuu ona aiddir. Bu halde müzarib, ""rebbül'mâlin eciri menzilesinde olub ondan ecri mislini alır
Çünkü müzarebenin fesadına mebni ribh tesmiyesi bâtıl olmuştur. Muzarib ise meccanen amele razi değildir. Şu kadar var ki. bu ecri misi, akd
zamanında şart eyledikleri miktarı tecavüz edemez. Zira bu miktara razi olmuştur, ve ribh yoksa ecri misle de müstahik olmaz. Bu îmam Ebû Yû-
süf'e göredir, Mecelle'de de bu kabul edilmiştir. Fakat îmam Muham-med'e ve Eimme-i Selâseye göre ribh olsun olmasın müzarib bu halde ba-Hğen
mûbelâğ ecri misline müstahik olur. (Mecmuaüî'enhür).
225 - : Müzarebe malından bir miktarı bilâ taaddin telef olsa evvei emirde ribhden mahsub olunub re'sül'mâle sirayet ettirilmez. Çünkü ribh tâbidir.
Re'süî'mâl ise asîdir. Telef ise tâ-bie münsarif olur. Müzaribin ta addisi takdirinde ise kendisine zaman teveccüh eder.
Ve eğer telef olan miktar, ribhirr miktarını tecavüz edib de re'sül1 mâle sirayet ederse müzarib onu zâmin olmaz. Bu ziyan gerek müzaribin ameliyle
olsun ve gerek olmasın. Zira müzarib, emindir. Elverir ki taad-dişi ve taksiri bulunmasın. Bu hususda müzarebenin sahih oîmasiyle fâsid olması
arasında fark yokdur, zaman lâzım gelmez, bu malın telef olması hususunda müzaribin sözü kabul olunur, o emindir.
Bu ademi fark, İmam-ı Azam'a göredir. Zahirürrivaye olan da budur. îmameyne göre ise müzarebe fâsid olunca bu mal, mazmun bulunur. (Mec-
maül'enhür).
226 - : Müzarebede zarar ve ziyan, ribhin miktarım tecavüz ettiği veya asla ribh bulurrmadığı takdirde, rebbüî'mâle aid olur. Hattâ zarar ve ziyanın
müzarib ile rebbül'mâl arasında müşterek olması veya bunun kamilen müzaribe aid bulunması şart edilse bu şarta itibar olunmaz ve bununla akdi
müzarebe fâsid olmaz. Çünkü fâsid şartlar, müzarebeyi ifsâd etmez. (Dürer., Mecinaül'enhür).
227 - : Müzarebe şu on sebebden biriyle münfesih olur. di Rebbül'mâlin vefatı. (2) Müzaribin vefatı, (3t Rebbül'mâlin cünû-nu mütbik ile cinneti,
(4) Müzaribin bu veçhile cinneti, (5) Rebbüî'mâle sefeh veya hacr sebebiyle mehcuriyyet tereyani, (6) Bu halin müzaribe tereyani. (7) Müzarebe
muvakkat olub vaktin geçmesi, (8) Rebbül'mâlin rnüzaribî azl etmesi, (9) Müzaribin istifa etmesi, (10) Daha tasarruf vuku bulmadan sermayenin
telef olması.  (Reddimuhtar tekmiîesi).
228 - : Müzarib vefat veya tecennün etse bakılır: Eğer müzarebe mali; uruz halinde olub da rebbüî'mâî, re'sül'mâli nakd olarak ister de o uruzu
kıymetiyle kabulden imtina ederse müzahirin vasisi, o uruzu sa tıb nakde tahvil ederek rebbül'mâlin re'sül'mâüni ve ribhden hissesini kendisine
verir.
Bilâkis rebbül'mâl vefat eder de mali müzarebe nakid halinde bulunursa artık müzarib, vârislerin izinleri olmadıkça bu nakidde tasarruf edemez. Ve
eğer uruz halinde ise müzarib onu rebbül'mâlin beldesinde satarak nakde tahvil eder, başka uruz mukabilinde satacak olsa bunu da satarak nakde
tahvil etmesi lâzım gelir. Ve re'süî'mâl ile ribhden hisselerini vârislere verir. (Dürrürnuhtar tekmile).
229 - : Müzarib, mücehhilen ölse, yani: Müzarebe malının ne olduğunu, nerede kaldığını bildirmeksizin vefat etse müzarebenin re'sül' mâli
terekesinden tazmin edilir. Bu halde vârisleri, «Mali müzarebeyi mü-verrisimiz rebbül'mâle red etmiş idi.» diye iddia etseler beyyinesiz kabul
edilmez.
Müzarib, medyun olduğu halde vefat etti de eğer mali müzarebe maruf ise rebbül'mâl, re'sül'mâline ve bunun ribhinden hissesine ehakk olur,

bunlara sair alacaklılar müdahale edemezler. (Hindiyye, Reddimuhtar). 
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Malîkilere Göre Şirketlerin  Nevileri :
 
(Malikî'lerce şirketler, şirketi irs, şirketi ganimet, şirketi mubayaa, şirketi zimem, şirketi inan, şirketi amel, şirketi vücuh, şirketi cebir, şirketi
müfaveze, şirketi müzarebe namiyie ön nev'e ayrılır. Bunlara dair sırasiyle mücmelen malûmat verilecektir.
(1) Şirketi irs, vârislerin bir ayne malikiyyette miras yoliyle  içtima etmeleridir.
(2) Şirketi ganimet, islâm askerlerinin cihad  neticesinde elde etmiş oldukları ganimet mallarının mülküyetinde içtima etmeleridir.
(3) Şirketi mubayaa, iki veya daha ziyade kimsenin bir malı, meselâ: Bir haneyi satın almak hususunda içtima etmeleridir.
Bu üç nevi şirkete Hanefî fukahası, «Şirketi mülk adını vermişlerdir. Bu üç nevi şirketin hükmüne gelince Malikî'lere göre bu şeriklerden hiç biri,
ortaklarının izni olmadıkça bu mallarda tasarrufda bulunamaz, tasarrufda bulunursa bir kavle göre gâsıb gibi olur, diğer bir kavle göre olmaz.
Binaenaleyh şeriklerden biri aralarında mülken müşterek bir yeri ekse veya orada bina yapsa evvelki kavle göre ekinleri kopanlır. binası hadm
edilir. îkinci kavle göre ise bunlar hali üzere terk edilir. Bunları yapan şerik, bu yerden diğer şeriklere aid hisselerin kirasını verir, kendisi de bu
şeriklerden o binanın hisseleri nisbetinde kıymetini almaya müstahak olur. Çünkü bunu şirket şübhesinden dolayı bina etmiştir.
Kezâlik: Bir binanın alt katına biri, üst katma da diğeri malik olmak üzere iki kimse, bir hanede müşterek olsalar da üst kat sahibi, bir kat daha bina
etmek istese buna müsaade edilmeyebilir. Meğerki yapılacak bina, alt kata ne hâlen ve ne de âtiyen muzîr bulunmasın. Bu hu-susda ehli hibreye
müracaat edilir.                                                 
Kezalik : Bir kaç kimse arasında müşterek olan bir hane yıkılmakla bunlardan biri tamirini istediği halde diğerleri imtina etseler, tamirini isteyen
şerik, bunu tamir ederek masrafını istifa edinceye fcadar bütün, varidatına müstevli olabilir. Badehu bu varidatı hisseleri nisbeünde iktisam ederler.
Nitekim diğer şerikler, masrafdan hisselerine- düşen mikT tan verdikleri takdirde de hükm böyledir.
Şirketi mubayaada sermaye, altın veya gümüş sikke olacağı gibi bir tarafdan nakid, diğer tarafdan uruz veya her iki tarafdan da uruz olabilir, cinsleri
müttefik olsun olmasın. Şirkette sermaye ittihaz edilen uruzun akd-i şirket zamanındaki kıymetine itibar olunur. Meselâ: İki şerikden biri bin altın,
diğeri de bin altın kıymetinde uruz sermaye vaz etse aralarında şirket, nisfiyyet üzere tesis edilmiş olur.



Fakat bir tarafdan altın, diğer tarafdan gümüş para sermaye ittihaz edilemez. Çünkü bu halde sarf ile şirket, içtima etmiş olur. Şâyed böyle bir
sermaye ile amel edilecek olsa şeriklerden her biri kendi re'sül'mâlinl alır, kâr da her on dinara bir dinar ve her on dirheme bir dirhem verilmek
üzere taksim edilir. Zarar takdirinde de bu nisbet nazara alınır.
(4) Şirketi zimem, iki kimsenin gayrı muayyen bir şeyi zimmetlerine terettüb edecek semeni müeccel ile, yani : Veresiye olarak satın slıb her biri
diğerine kelif olmak, sonra, da o şeyi satıb eîde    edecekleri kârını aralarında iktisam eylemek üzere yapdıkları bir akdi şirkettir.
En şirket, caiz görülmemekdedir. Maamafih bu şirket akd edilerek deruhde edilen iş görülmüş olunca şerikler, ittifak etmiş oldukları veçhile kârdan
hisselerini alırlar.    .
(5) Şirketi inan, iki veya daha ziyâde kimsenin bir ticaret hususunda iştirak etmeleridir, bir veçhile ki bunlardan biri diğerinin izni olmadıkça
ta^arrufda bulunamayacakdır, sanki her biri, diğerinin' inanını - Dizginini elinde tutmuş, onun  hareketini kendisi  tanzim eîmekde bulu-nmuş-dur.
Binaenaleyh birisi diğerinin izni olmaksızın tasarrufda bulunsa izni olmayan şerik bunu red- edebilir.
Şâyed şeriklerden birinin mutlak suretde tasarrufu salâhiyyeti olub diğerlerinin olmamak üzere iştiratda bulunsalar bu, fâsid olur. Zahir olan budur.
Bunun tasarrufu mukayyed olan şerik hakkında şirketi inan, tasarrufu mutlak bulunan şerik hakkında da şirketi jnüfaveze olacağına kail olanlar da
vardır.
(6) Şirketi amel, iki veya daha ziyade sanat  ehlinin    birükde amel edib amellerinin ücretini amelleri nisbetinde iktisam etmek üzere akdi şirketde
bulunmalarıdır. Şu şart ile ki, sanatları terzilik, dokumacılık, demircilik veya marangozluk gibi müttehid bulunsun. Binaenaleyh terzi ile demircinin
veya marangoz ile dokumacının iştirakleri sahih değildir. Fakat iki saniden birinin sanatı diğerinin sanatına mütevakkıf bulunursa bunların iştiraki
şahindir. Dezine dalıp inci çıkaracak kimsenin onu bindirib onun için imsak' edecek olan kayık sahibiyle iştiraki gibi. Kezalik: İki kimsenin kırları,
madenleri, kuyuları veya nehirleri kazımak, bina yapmak, tuğla, .kiremit işleriyle uğraşmak, dağlardan taşları kesib çıkarmak için şirket akd
etmeleri caizdir. Şu şart ile ki, her ikisi de bir mevzide çalışmalarına devam etsinler. Çünkü böyle el işleri hakkında müşarik olanların başka başka
mevzilerde çalışmaları caiz değildir. Bu şirkete «Şirket-i eb'dan» da denilmişdir.
(7) Şirketi vücuh, vecahet, şöhret ve şan sahibi olan bir zatın veca-hetdsn mahrum, şöhretsiz, raeşhul bir şans ile ittifak edib bu şahsa aid ticaret
mallarını satmayı deruhde ederek mukabilinde    kârdan bir hisse almasından ibaretdir.
Bu şirket de Malikî'lerce memnudur. Çünkü o zatın vçcaheti, naşı kendisine itimada ve kendisinden iştiraya sevk eder, bu suretle nas tağrir edilmiş
olabilir. Şâyed böyle bir şirket muamelesi fiilen vuku bulmuş olursa o vecih olan zat, yalnız ecri misline müstahik olur. Bu vecihden o malı satın
alan da dilerse onu bu vecihe red ve dilerse semerliyle im-sâk eyler.
(8) Şirketi cebir, bir meta' hakkında ticaretde bulunmayı itina etmiş olan bir tacirin huzurunda o metaı ticaret maksadiyle iştira eden kimseye o
tacirin cebren iştirak edebilmesidir. Bu babda bir Örf vardır. Maamafih bu hususda üçü metaa, üçü de onu satın alan kimseye aid olmak üzere altı
şart vardır., Şöyle ki:                        .       .
(1) Meta, satılışı âdeten olan bir çarşıda satın alınmalıdır.
(2) Bu meta, raücerred ticaret için alınmalıdır. Hane eşyası veya sak-sanılmak için alınırsa bunda başkasının hakkı olamaz.
(3) Bu ticaret, satın alındığı beldede olmalıdır. O meta, onunla başka yere sefer edilmek üzere alınırsa onda şirkete icbar edilemez.
(4) Tacir,  metaın iştirası zamanında çarşıda hazır bulunmalıdır.
(5) Tacir, bu satılan metaın tacirlerinden bulunmalıdır.
(6) Tacir, iştira zamanında bir şey söylememiş olmalıdır. Maamafih müşteri  «Ben bu malı nefsim için alıyorum,    başkasiyle
ortak olmayı istemem, her kim fiatini artırıb almak isterse alsın.» dese iştirake mecbur edilemez.
(9) Şirketi müfaveze, iki veya daha ziyade    kimsenin vaz etdikîeri mallar ile ticaretde bulunmak hususunda ortak olmalarıdır. Şu veçhile ki: Her
birinin kendi re'sül'mâli miktarınca kârdan bilâ tefavüt hissesi olacakdır. Ve şeriklerden her biri diğerine mutlak suretde tasarruf hür-riyeti
verecekdir. Ve her biri diğerinin gerek huzurunda ve gerek gıyabında dilediği gibi alış verişde, icar ve isticarda bulunacakdır.
Bu şirket, muhtelif neviler hakkında akd edileceği gibi bir nevi eşya hakkında da akd edilebilir. Fakat bazı zevata göre eşyanın nevileri taad-düd
etmeyince bu, müfaveze değil, şirketi inan olmuş olur.
İmam Malik Hazretlerinin «Müfaveze nedir, bilmem.» dediği ve bu cihetle bunun cevazına kail olmadığı rivayet olunmaktadır.
(10) Şirketi müzarebe, bu bir akdi tevkildir ki: Sermaye sahibinin bir şahsa ticaret edib kârını aralarında müşaen iktisam etmek üzere mikdan malûm
veya örfen nakid yerinde carî bir mal vermesinden ibaretdir.
Nakid yerine ticaret malı veya hayvanveya hububat verilirse mü zarebe fâsid olur. Bu halde kânn hepsi de sermaye sahibine aid olur, nitekim zarar
da ona aiddir. Amil olan şahıs ise sermaye kâr temin etmiş olsun olmasın ecri misline müstahik olur. Bununla beraber eğer kâr mev-cud ise bu şahıs,
bir sermaye misilli bir nakdin âdete nazaran temin edeceği kârından, müzarebe-i sahihe takdirinde alacağı mikdar nisbetin-de bir hisseye de
müstahik olur.

Müzarebe malı,  âmil elinde gayrı    mazmundur.  Binaenaleyh tefrit, kendi kendine telef olursa zamanı lâzım gelmez. 
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Maliki Lere Göre Müzarebede Rebbül'mâl İle Âmilin Haiz Oldukları Haklar :
 
Müzarebede rebbül'mâle aid haklar, şunlardır :
(1) Rebbürmâl âmilin deniz seferinde bulunmasını veya    geceleyin
sefere çıkmamasını şart koşabilir. Bu şarta ademi riâyet, âmilin aleyhinde zamanı mucibdir. Meğer ki sefere çıkmasında zaruret görülsün, ve
geceleyin bir kafile halinde sefere çıkılsın, bu halde zaman îâzım gelmez,
Bir de denize çıkılıp veya geceleyin sefer edilib de mal yağma edilse veya denizde gark olsa tazmini lâzım gelmez. Fakat yaş isabet etmekle veya
karanlıkda bir ağaca çarpmakla ticaret malı telef olsa zaman lâzım gelir.
Kezaîik : Telef, muhalefet zamanında vuku bulmalıdır ki, zamanı mucib olsun. Deniz seferinden veya geceleyin müsaferetten sonra mal telef olsa
zamanı lâzım gelmez.



(2) Rebbül'mâl, muayyen bir metam - Kârı az olduğundan veya arar edeceğinden dolayı - satın alınmamasını âmil üzerine şart koşabilir. Amil, buna
muhalefet ederse malı zâmin olur.
(3) Rebbül'mâl, âm'l?  daha ticaret maliyle  iştigâle başlamamış olduğu bir halde o mal ile sefere çıkmadan menedebilir.  Binaenaleyh âmil,
sefere çıkar da mal zayi olursa bunu tazmin etmesi lâzım gelir.
(4) Rebbül'mâi,  müzarebe malından bir şeyi değer fiatiyle nasm aldığı gibi satın alabilir. Fakat bundan noksan bir fiatle satın alsa sahih olmaz,
bunda âmil için zarar vardır.
(5) Rebbül'mâî.  müzarebe malına     başkasını     ortak etmekden âmili menedebilir. Binaenaleyh âmil, bilâ izin böyle bir harekkde hulumıb da mal
zayi olsa bunu zâmin olur.
(6) Rebbül'mâl,  ticaret  malını  veresiye  satmakdan veya   re'sül'mâl-de başkasiyle müzarebe akd etmekden âmili menedebilir. Amil, rebbül'-mâlin
izni olmaksızın böyle bir muamelede bulunsa müzarebe, fâsid, âmil de ecri misline müstahik olur.
(7) Rebbül'mâl, mali müzarebeyi değersiz,  nâbemehal bir yere  ekin. ekmek, ağaç dikmek için sarf etmekden âmili menedebilir. Amil, muhalefet
ederek böyle bir tasarrufda bulunursa.akd, fâsid olur. Ekinler yağma edilse, çalmsa âmil üzerine zaman lâzım gelir.

(8) Rebbül'mâl,  kendi   maliyle  iştigaline  mani  olacağı  takdirde başkasının malını da müzarebe için almakdan âmili menedebilir. 
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Müzarebede Amilin De Şu Gibi Hakları Vardır :
 
(1) Âmil, bir vakt ile mukayyed olmaksızın ameli ticaretde bulunur. Binaenaleyh rebbül'mâl, bu    amel zamanım tevkit    etse müzarebe
fâsid olur.
(2) Amil, çarşıda ve pazarda müstemirren mevcud olan şeyleri satın alabilir. Binaenaleyh rebbül'mâl, bazen bulunur, bazen bulunmaz bir şeyin
alınmasını şart koşsa müzarebe fâsid olur. '
(3) Amil, ticaret malını peşin para ile satın aîıb peşin para ile satar, rebbül'mâl, veresiye satmasını şart koşamaz, koşarsa akd-i müzarebe fâsid olur.
Âmil. müzarebe için müeccel semen ile bir meta satın alamaz, yelevki rebbül'mâl iziir versin. Şâyed satın  alırsa semenini zâmin olur, aldığı malın
kân da, zararı da kendisine teveccüh eder.
(4) Âmil, müzarebe malı ile ticaret eşyasını satın alıb satar, rebbül'mâl, buna karışamaz,   Rebbül'mâl,  âmilin  izni 'olmaksızın    satacak olsa nafiz
olmaz, âmil bunu red edebilir.
(5) Âmil, şirket sermayesini zâmin olmamak üzere ahz ve kabz eder. RebbüTmâl, sermayenin büâ tefrit helaki takdirinde âmilin zâmin olacağı şart
etss akd, fâsid olur.    Fakat  âmilin ihmâl ve taaddisi halinde zayi olacak sermayenin tazmini için âmilden kefil, alınması,    akde zarar vermez.
Bu beş hakka muhalefet takdirinde akd, fâsıd . olacağından âmil, yalnız kraz-i misle, yani: Kâr mevcud ise ondan hisse-i misliyyesîne müs-tahik
olur.
(6) Âmil, amelde münferid    bulunur.    Rebbül'mâlin bu ameîe vaz-î yedi meşrut olursa, akd. fâsid olur, âmil ecri mislini alır.
(7) Amil, ticaret muktezasmdan olmayan bir amel ile mükellef tutulamaz. Aksi takdirde akd, fâsid olur.    Ticaret kumaşını    elbise dikib satmayı
şart koşmak gibi. Müzarebe maliyle ekin ekilmesini şart koşmak da böyledir. Çünkü ekin ekmek, ticaretten başkadır.
(8) Amil ile başkası müzarebe malında müşarik    olmaz. Mal sahibi böyle bir şart dermeyan ederse müzarebe fâsid olur.
(9) Âmil, müzarebe malım kendi maliyle    karışdırmaya mecbur değildir. Rebbül'mâl, bunu şart koşsa kad, fâsid olur;
(10)  Amil, ticaret malım dilediği yerde ve zamanda  satabilir. Rebbül'mâl, «Filân beldeye varınca» veya «Filân zamanda» satılmasını şart etse akd,
fâsid olur.
(11) Âmil, ticaret    mr mı dilediği kimselere    satabilir.  Rebbül'mâl, muayyen bir şahsa satırdım veya ondan almasını şart etse akd, fâsid olur.
(12) Âmil, rebbül'm 1 ile müşavere etmeksizin tasarrufta bulunabilir.
Bu müşavere şart edilse  müzarebe fâsid olur.
Bu son yedi hakka muhalefet halinde, âmil, kâr veya zarar olsun olması lâzım geldiği halde onlardan böyle bir şey işidilmezse veya o mal,
Maliki'lere göre şeriklerden biri, şirket malının afeti semavlyye veya ticaretteki hasar ile telef olduğunu iddia ettiği halde diğer şerik bunu inkâr
ederek telef ve hasar vâki olmayıb o malın saklanıldığını dermeyan eyîese bakılır : Eğer telef ve hasar iddiasında bulunan şerikin kizbine karineler
kaim bulunursa, meselâ: Telef hususuna bir cemaatin muttali olmasın ecri misline müstahik olur
daima râic, râcıh bulunursa ve yahud böyle bir karine mevcud olmazsa bu hallerin hepsinde de söz, münkirindir. Müddeinin kizbîne karineler kaim
olunca malı zâmin olur. Karain kaim olmayınca, yani: Ne beyyine ve nede delil bulunmayınca telef ve hasar vukuuna dair müddei tahlif .olunur. 

(Elmüdevvenetül'kübra,  Şerh-i Kebîr, Elfıkh fiîmezahibiTerbaa). 
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Şafîîlere Göre Şirketler  :
 
(Şafiî'lere göre şirketi mülkden başka caiz olan yalnız şirketi inan ile şirketi müzarebedir, diğer şirketler bâtıldır. Meselâ: Şirketi müfaveze eaiz
değildir. Kıyas müktezası da budur. Çünkü bu şirket meçhûîülcins şeyler hakkında vekâleti, kefaleti mütazammındır. Bunlar ise alelinfirad caiz
değildir, binaenaleyh indeliçtima da evleviyyetle caiz olamaz.
Eimme-i Hanefîyyeye göre müfavezenin cevazı istihsan tarikiyle kabul edilmiştir. Bu cevaz, hadis-i şerifile sâbitdir, yani şirketi müfavezede
bulununuz, çünkü onun bereketi pek çoktur. (Hi-daye).
Şafiî'lerce şirketi inanın sıhhati için şu gibi şartlar vardır:
(1) Akdi şirketde kullanılan îâfz, şeriklerden birinin veya her ikisinin tasarrufda bulunmasına izni müfid olmalıdır. Meselâ: her biri, şerikine
hitaben: «Bu maîı şirket kıldık, bununla alâsebiîitticare alış  verişde bulunmak için tasarrufa izin verdim.» demelidir. Diğeri de «Kabul etdim.» diye
mukabelede bulunmalıdır.
(2) Şerikler; reşid, baliğ, hür, gayrı mükreh olmalıdır. Binaenaleyh sefih ile, mecnun ile, çocuk ile, mezun olmayan rakik



ile mükreh ile akdi şirket, sahih değildir.
(3) Re'sül'mâl,  nükuddan veya sair misilliyyatdan olmalıdır. Ticaret uruzu = Eşyası ise sermaye olamaz. Meğer ki bu uruza bitarikışşuyu bey' en
temellük etsinler.
(4) Şeriklerin sermaye olan malları, kablelakd birbirinden ayrılmayacak suretde karışdınlmış bulunmalıdır. Bir kavle göre akdi şirketden sonra
birbirine kanşdirıldığı takdirde de şirket, sahih olur. Diğer bir kavle göre ise saîıih olmaz. Bu halde şeriklerin akdi şirketi iade etmeleri lâzım-
(5) Şeriklerin sermayeleri müttehid olmalıdır. Birinin koyduğu sermaye altın, diğerinin ki gümüş olsa akd, sahih olmaz. Fakat re'sül'mâlde ve
amelde tesavi şart değildir. Birinin re'süî'mâli, diğerinin re'sül'mâlin-den az olabilir, ameldeki ziyadelik ise teberru sayılır. Binaenaleyh kâr da, hasar
da sermayelerin mikdarına göre taksim olunur.
Meselâ: Birinin sermayesi bin, diğerinin sermayesi de beş yüz lira oisa biri kârın üçde ikisini, diğeri de üçde birini alır. Bundan ziyade veya noksan

meşrut olsa akd, fâsid olur, her biri kendi sermayesindeki amelinin ecri misline müstahik olur.) 
[38]

 
Şeriklerin Ticaret Malında Ve Şaibede Tasarrufları   :
 
(Şafiî'lere göre şeriklerin tasarrufları hususunda şu gibi ahkâm caridir  :
(1) Şeriklerden   her  birinin  ticaret  malında  tasarrufları,  maslahatla mukayyetidir, şöyleki: Şeriklerden her biri, ticaret malında maslahata uygun
suretde tasarruf da. bulunabilir. Diğer şeriklere rnünir olacak suretde tasarrufda bulunamaz.
Meselâ: Şeriklerden hiç biri, ticaret malını veresiye veya beldesinde tedavül etmeyen bir nakd ile veya kendi beldesindeki nakidden kıymeti düşkün
bir nakd ile satamaz. Çünkü bunda diğer şeriklerin maslahatına zarar vardır. Satarsa şeriklerinin hisselerinde beyi-muamelesi sahih ol-mr.7. Bunu
müfteriye teslim etmiş olunca zâmin olur. Kendi hissesi hakkında ise beyi muamelesi, bir kavle göre sahih olur, diğer bir kavle göre sahih olmaz.
(2) Şeriklerden biri. ticaret malını âdete  nazaran nas arasında  vâki chnayacak bir gabni kesir iie satamc7. Ve diğer şerikler izin vermedikçe t;caret
maliyle  bir zaruret  olmaksızın   müsaferetde bulunamaz.' İzin  vermedikleri takdirde o malı zâmin bulunur.
(3) Şeriklerden biri. elindeki ticaret malını  bir şahsa satmak için o pahs ile ittifak ettiği halde o malı semeni mislinden daha fazla bir bedel ile alan
zuhur etse şeriklerinin maslahatına riayet için o ittifakı bozması icsb eder.                  
(4) Şeriklerden biri, ticaret malım şartı hiyar iîe saldığı halde daha müddeti hiyar. bitmeden o malı fazla bir fiatle alan zuhur etse  evvelki :?kdi bey'i
fesh etmesi teâyyün eder. Çünkü şeriklerinin menfaatleri bundadır.                                                                                         
(5) Her şerik, şirketin malları hakkında emindir. Kâr ve zarar hususunda, bu malların bir kısmım şerikine red ettiğini iddia hususunda sözü tasdik
olunur. Fakat ticaret malının telef olduğunu iddia etse bakılır: Eğer bir sebeb beyan etmeksizin veya sirkat gibi hafi bir sebeb beyan ederek iddiada
bulunursa bilâ yemin tasdik olunur. Amma yangın gibi bir sebebi zahir iddia ederse yangının zuhuruna ve mal-i ticaretin bu yangın esnasında
yandığına beyyine ikame etmedikçe sözü tasdik olunmaz. Yangının zuhuru malum olduğu halde ticaret malının bu esnada yandığı malûm bu

lunmazsa yeminiyle tasdik olunur.) 
[39]

 
Şafiî'lere Göre Şirketi  Müzarebe :
 
(Eimme-i Şafüyyeye göre müzarebe, bir akddir ki: Bir kimsenin bir şahsa ticaret için - ribhden her birinin muayyen bir hissesi olmak üzere mal
vermesini iktiza eder. Buna «Kiraz» da denir.
Müzarebenin Şafiî'lerce şu gibi şartlan vardır:
(1) Sermaye sahibi iie âmilin tasarrufa ehl olmaları şartdır. Binaenaleyh,   çocukların,  mecnunların,  mükrehlerin,  füzûlîlerin  müzarebe akdleri
sahih değildir.
(2) Âmilin amelde müstakil, tasarrufda mün'ferid olması şartdır.
Binaenaleyh o-nunla beraber başkasının da çalışması şart edilse akd fâsid olur. Amil. rebbüTmâlin izniyle re'sül'mâli başka bir şahsa müzare-beye
verib kendisi çekilse bu akd, sahih olub kendisi mün'azil bulunur KezaliK Âmil, başkasiyle amelde ve kârda şeriki olmak üzere akdi müza-rebede
bulunsa râcih olan kavle göre bu akd, fâsid olub evvelki akd. sahih olarak kalır. İkinci müzarib, yalnızca amelde bulunsa kârın tamamıni
rebbüTmâl alıb bu ikinci müzarib de ecri misline müstahik olur. Birinci müzarib ise kârdan bir şey alamaz. Her ikisi de amelde bulunsa birinci
müzarib, ameli nisbetinde kârdan hisse alır, bakisi rebbül'mâle aid olur. İkinci müzarib de birinci müzaribden ecri mislini alabilir. İkinci müzarib,
birincisine yalnız yardım maksadiyle çalışmış olursa bir şeye müstahik olmaz.
(3) Âmilin yapacağı işin alış veriş gibi ticaret umurundan olması şartdır.
Binaenaleyh sınaî işler üzerine yapılan müzarebe fâsiddir. Dokumacının pamuk alıb onunla bez dokuyarak satması gibi. Bu, bir mahdud ameldir.
Bu, ecir vasıtasiyle temin edilebilir.
(4) Âmilin amelinde !ıür olması şartdır.
Binaenaleyh rebbüFmâlin âmili tazyik etmesi sahih değildir. Muayyen bir metanı alınmasını veya vücudu ender bulunan bir şeyin alınıb sa
tılmasını veya muayyen bir şahısdan satın alınmasını ve yahud muayyen Mr şahısdan başkasına satılmamasmı şart koşmak gibi. Bu halde akd fâsid
olur. Fakat ticaretin cinsini veya nev'ini tâyin, zarar vermez. «İpekli kumaş veya Bursa kumaşı al sat.» denilmesi gibi.
(5) Amelin malûm bir müddet ile mevakkat olmaması şartdır. Binaenaleyh bir sene müddetle müzarebe akd edilse fâsid olur. Çünkü böyle tevkit,
ticaret gayesine muhalifdir.
Fakat «Seninle müzarebede bulundum, br seneden sonra bir şey sa-tm alma.» denilse bu, sahih olur. Çünkü bu, müzarebeyi müddetle tak-yid
değildir, belki bir seneden sonra satın almayı menidir.
(6)  Ribhin âkidlere muhtes olması şartdır.
Binaenaleyh ribhden başkalarına bir hisse verilmesi meşrut olsa mi-zarebe fâsid olur. Yalnız âkidlerin kölelerine bir hisse verilmesi meşn; olsa akde
zarar vermez. Köleye meşrut olan bu hisse, efendisine veriİEE-si meşrut olan hisseye zam olunur.



(7) Kârdan âkidlere aid hisselerin nısıf, sülüs gibi bir eüz'i şayi olarak muayyen olması şartdır. Akidlerden birine kârdan muayyen mikria: bir şeyin
verilmesini şart koşmak sahih değildir. Çünkü bundan 2iyade ki* hâsıl olmaması melhuzdur. O halde diğer taraf kârdan mahrum kalnui olur.
(8) Müzarebede sermayenin muayyen altın veya gümüş sikke ölme ve cinsiyle mikdarınm malûm bulunması şartdır.
Binaenaleyh altın ve gümüş parçalariyle veya ticaret eşyasiyle tî gayrı muayyen bir mal ile müzarebe akd edilmesi sahih değildir. (Tui-fetüTmuhtaç,
Mezahibi'erbaa).
Hanbelî fukahasına göre şirketler iki kısımdır. Biri şirketi maldır Bu, İki veya daha ziyade kimsenin bir mala veya bir malın menfaatine 'm. hibe
veya iştira gibi bir sebebîe müstahik olmalarından ibaretdir. Diğerde şirketi ukuddur ki, bu da iki veya daha ziyade kimsenin tasarrufda k tima
etmeleridir ki, şirketi inan, şirketi eb'dan, şirketi vücuh, şirketi mi faveze ve şirketi müzarebe namiyle beş kısma ayrılır. Şöyle ki:
(1) Şirketi inan, iki veya daha ziyade kimsenin vaz' ettikleri mallan: tenmîyesine beraberce çalişıb husule gelecek kârı aralarında şart koşdui-lah
veçhile taksim etmek üzere iştirak etmeleridir.-
Bunların böyle vaz ettikleri mallan içlerinden birisi çalişıb teninim etmesi üzere iştirak etmeleri de bu kabildendir. Şu kadar var ki bu dirde bu
çalışacak şerike vaz ettiği sermayeye aid kârdan fazla bir ;r verilmesi lâzım gelir ki bu fazla, çalışmasına mukabil olsun. Şayed  yalnız sermayesi
mikdannca kâr verilmesi şart kılınsa bu, bir ibza me;r leşi olarak sahih olmaz. Çünkü bu, başkasının malında ücretsiz yere ça-Uşmakdır.
(2) Şirketi eb'dan, iki veya daha ziyade sanatkârın bedenleriyle çalışarak kazanacakları kârı aralarında şart etdikîeri veçhile taksim etme üzere iştirak
etmeleridir. Bu da caizdir, sanatları gerek müttehid olsc ve gerek olmasın. îstiyad, ihütab gibi mübahati temellük hususunda işt: râk de şirketi eb'dan
sayılır.
(3) Şirketi vücuh, iki veya daha ziyade kimsenin itibarlarına îtimden veresiye mal satın alıb satarak kârını aralarında şart koşmuş oldukları veçhile
yan yarıya veya ikili birli nisbetinde taksim etmek üzere akdi şirketde bulunmalarıdır. Bu da sahih bir şirketdir. Satın alacakları .şeylerin
cinslerini, mikdarlannı, kıymetlerini tâyin etmiş olsunlar olmasınlar müsavidir.
(4) Şirketi müfaveze, malları istismar hususunda iştirâkdir ki, şeriklerden her biri diğerini beyi ve şira, müzarebe hususlarına tevkil eder, ve her
biri, diğerine bu mallar ile sefere çıkmak, bunları rehin vermek, bunların mukabilinde rehin almak, bunları veresiye satmak gibi hususları tefviz
eyler. Ancak lukata bulmak, hazine keşfetmek gibi nadir kazançları bu şirkete idhâl etmeleri sahih olmaz.
(5) Şirketi müzarebe, bir kimsenin bir şahsa ticaret edib kân aralarında nıüşaen taksim edilmek üzere muayyen bir mikdar madrub nükud
vermesidir. Başkasının yanında vedia olan böyle bir mal da müzarebe için tahsis edilebilir.
Müzarebenin hükmü, ahvalin ihtilâfına göre tebeddül eder. Şöyle ki: Müzarebe, evvel emirde emanetdir, vekâîetdir. Çünkü âmil, rebbül'mâlin
izniyle malında vekâleten tasarrufda bulunmuş olur. Bu halde mal elinde emanet bulunur. Kâr hâsıl olunca da akdi müzarebe, bir şirket haline geîir,
zira iki taraf bu kârda müşterek bulunur. Müzarebe fâsid olunca da icareye münkalib olur. Çünkü âmil bu halde ecri mislini alır. Amil, rebbül'mâlin
emrine muhalefet edince ds gâsıb hükmünde bulunur. Bu halde rebbüi'mâle hem re'sül'mâli, hem de kârı red eder, kendisi ame linden dolayı bir
şeye müstahik olmaz. Çünkü gâsıbın hükmü böyledir.
Müzarebenin rüknü, müzarebeyi müş'ir olacak veçhile icab ve kabuldür. Müzarebe, kiraz, muamele ve emsali tâbirler ile de yapılabilir. Bunda
teati de kâfidir. Şöyle ki: Âmil, kabul ettim demeksizin sermayeyi alıb amele başlasa müzarebe sahih olmuş olur,
Müzaribin haiz olduğu haklara gelince: Müzarib, ticaret malını murabaha, müsaveme gibi muhtelif satış şekilleriyle alıb satabilir, bu mal hak-kmda
iyda, terhin, irtihan, havale gibi muamelelerde bulunabilir. Bu mal ile yol emin olunca sefere çıkabilir. Bu ticaret malını veresiye satabilir, £âyi
olunca zâmin olmaz. Meğer ki mevsuk olmayan veya kendisince mec-huî bulunan bir şahsa satmış olsun.
Amil, müzarebe malını müzarebe için başkasına verse bakılır: Eğer rebbül'mâün izni ile vermiş İse sahih olur, ve eğer izni olmaksızın vermiş ise
fâsid olur. Maîikîlerce de böyledir.
Müzarih, müzarebe malını başkasına ikraz edemez, bu malı kendi malına veya başkasının malına kanşdıramaz, bu mala başkasını müşarik
kılamaz.
Müzarebede re'sül'mâle hasar âriz olsa, meselâ: Çalınsa veya bir âfeti semaviyye ile telef olsa bu hasar kârdan telâfi edilir. Bundan sonra bir şey

kalırsa taksim olunur  Malikî'lerce de böyledir. 
[40]

 
Hanbelî'lere Göre Müzarebenin Sıhhati İçin Şu Gibi Şartlar Vardır :
 
Müzarebede re'süî'mâl, malûm olmalıdır.
Binaenaleyh bir kese içindeki bir mikdar gayrı malûm bir para sermaye ittihaz edilse müzarebe sahih olmaz. Çünkü bu meçhuliyyetden dolayı kâr
da nizaa müeddi olur.
(2) Re'süî'mâl hazır olmalıdır. Binaenaleyh gaib veya zimmetde sabit olan bir'mal, sermaye olamaz. Fakat maî sahibi, âmile hitaben: «Filânds veya
serde olsn alacağımı al onunla müzarebede bulun.» derse sahih olur. Çünkü bu halde müzarebe malın kabzına talik edilmiş olur. Müzarebeyı
talik ise  sahihdir.
(3) Re'süî'mâl.  hükümet tarafından mazrub, mehtum  altın veya gümüş para olmalıdır. Binaenaleyh altın veya gümüş parçaları, ticaret eşyası ve 
fülûs denilen bakır paralar ve emsali müzarebede sermaye olamaz. Velevki fülûs paralar rayiç bulunsun.
(4) Amilin kârdan hissesi nısıf, rülüs gibi şayi bir suretde tâyin edilmelidir. Bu veçhile tâyin edilmezse müzarebe fâsid olur, âmil ecri mislini alır.
Ribhin tamamen rebbül'mâle aid olması şart edilirse bu. bir ibza Bilâ ücret tevkil olur.
Ribhin lamamı âmile tahsisi edilirse bu da bir karz oîur, kân tamamen âmil alır, hasar suretinde de âmil zârnin olur, velev ki rebbüFmâl, âmile

zaman lâzım gelmeyeceğini dermeyan etmiş olsun, bu karan muk-tezasıdır. 
[41]

 
Hanbelîlere Göre  Şirketlerde Dermeyan   Edilen  Şartlar :
 
Şirketlerde dermeyan edilen şartlar şöylece üç kısımdır: (1) Sahih şartlardır. Bunlar üzerine bir zarar terettib etmez ve akd bunlara mütevakkıf



bulunmaz. Ticaret malını şu kadar semen ile satma.yi, filân mekânda ticaret etmeyi, ticaret mahle'seferde bulunmamayı ve emsalini şart koşmak
gibi ki, hepsi de sahihdir,  bunlarda zarar yoktur. Meselâ:  Müzarebenin bir müddetle  takyidi  muteberdir.  Bu  müddet-den sonra artık alış veriş
yapılamaz.
(2) Fâsid şartlar. Bunları akdi şirket iktiza etmez. Şirketi meselâ: Bir sene müddetle fesh etmemeyi yalnız re'süî'mâl ile satmayı, satın alman malı
satana satmamayı şart koşmak gibi ki, bu, şartlar üzerine akdin fesadı terettüb etmez, bu şartlar ile amel de olunamaz.
Kezalik : Müzarebe hususunda böyle bazı şartlar vardır ki lâğvdur, müzarebenin sıhhatine mani olmaz. Re'sül'mâldeki zararın âmile aid olması,
âmiiin yalnız muayyen kimselerden alış veriş etmesi, müzarebeyi iki tarafın bir müddet için fosh edememesi gibi şartlar bu kabildendir.
Meselâ: Sermayenin ziyaı halinde zamanı âmil üzerine şart edilmesi nafiz olamaz. Çünkü bu, müzarebenin mahiyetine münafidir. Emin, zâ-min
olamaz. Meğer ki taaddide bulunsun.
(3) Üzerlerine akdin sıhhati terettüb eden şartlardır. Bunlarda şeriklerin şirkete ehliyetleri, şeriklerin sermayelerinin ve kârdan hisselerinin malûm
olması, bu sermayelerin hazır ve hisselerinirr müşaen muayyen bulunması gibi.
Yukarıda müzarebenin yazılmış olan şartları bu cümledendir.
Bir  müzarebe,  bu  gibi şartlarının     bulunmamasından  dolayı  fâsid  olunca kârın tamamı ve haşarat sermaye sahibine aid olur, âmil de ecri

misline müstahik olur. Velevki bu sermaye ile bir kâr temin edilmiş olmasın. (Keşşafülkına,  Mezahibierbaa). 
[42]

 
Zahirilere Göre Şirketler :
 
(1) Zâhiriyye fukahasına göre şirket bir beyi' mahiyetindedir-. Şeriklerden her biri, kendi malını kısmen diğerine satmış, bu suretle bu malda ortak
olmuş olurlar.
Mücerred şirketi eb'dan, batıldır. Ne bir hizmetde, ne bir talim hususunda ve ne de bir el işinde şirket akdi caiz değildir. Çünkü herkesin kazancı
kendisine aiddir. Ancak inkisamı kabil olmayan bir iş için isticar edilen kimseler, o işi birlikde görünce alacakian ücret, her birinin ameline göre
aralarında taksim edilir. Bir duvarı birlikde yapmak, bir libası birlikde dikmek, gibi.
(2) Şirket, ancak ayam emvalde caizdir. Şöyle ki: Ticaret için şeriklerden biri bir mikdar mal, diğeri de o neviden bir mikdar mal koyarak bunları
birbirinden  temyiz edilemeyecek suretde karıştırırlar,  sonra bu ir al ile satın alacakları şeyin kârı aralarında sermayeleri nisbetinde mü$-
terek olur. Zarar ettikleri takdirde onu da bu nisbetde tehammül ederler. Fakat sermayelerini birbirine katmamış oldukları takdirde her birinin satın
aldığı şeyin kârı da, zaran da kendisine aid olur. Böyle karıştırmadıkları takdirde mallara müşaen malik olamayacakları cihetle bunların kârları da,
zararları da kendilerine müşaen aid olamaz.
(3) Şeriklerden birine malının mikdarından ziyade olarak kârdsn hisse verilmesi veya kendisine zarardan- hisse çıkarılmaması veya içlerinden
birinin çalışıb diğerlerinin çalışmaması şart edilirse helâl olmaz. Bu, bâtıldır, merduddur. Her şerik sermayesine göre kârdan hisse alır, çalışmaya
iştirak eder, zarara ortak olur.
Fakat böyle şart edilmeksizin birisi tstevvüan yalnız çalışsa veya şeri-
Şâyed, bunlardan biri, beyan olunan şarta mebni çalışırsa kâr ve hasar itibariyle bu misillü amele aid ecri misle müstahik olur. Kendisinin tıyb-i
nefsiyle olmayan amelinden başkalarının iğtinamı bir taaddidir. Mü-
(4) Şeriklerden biri meselâ: Altın para, diğeri ise gümüş para veya
meta ve emsali bir şeyi sermaye ittihaz etse caiz olmaz. Meğer ki bunları satarak sermayenin hepsini de altın veya gümüş para etsinler veya her bîri
diğerine kendi sermayesinin istenilen mlkdarını satarak bunda ortak olsunlar. Re'sül'mâl böyle aralarında kabili temyiz olmayacak suret-de mahlut
bulunmazsa şirket caiz oîmaz.
(5) Müslimin zimmî ile müşareketi caizdir. Şu kadar var ki, bir inüs-
lüman için aîıb satması caiz olan şeyler neler ise zımmî de onları ahb satmalıdır, başka şeyler satması caiz olmaz.
Resûli Ekrem Hazretleri, ehli Hayber ile muamelede bulunmuş, onlar ile şirketi müzârea ve müsakât akd etmişdir.
(6) İki kimse arasında satmak üzere satftı almış oldukları eşya bulunduğu haîde bunlardan biri satmakdan imtina etse, diğeri bnıru satmaya eebr
edebilir. Çünkü bunun üzerine akdi şirketde bulunmuşlardır. Fakat satmak için alınmamış olursa bu cebr car! olmaz.
(7) İki kimse arasında müşterek arazi    bulunduğu halde biri bunun
imarım istemese bu imara cebr olunamaz. Belki o arazi aralarında taksim olunur, dileyen kendi hissesini imar eder. Fakat iki kimse arasında bir
hane veya bir değirmen veya kabili kısmet olmayan başka bir şey bulunsa bunu ıslaha cebr olunur. Çünkü Resûli Ekrem, sallallâhü taâlâ aleyhi

veseîlem efendimiz, kâa-i emvali dehiy buyurmuşlardır. (Kitabül'muhallfi). 
[43]

    
 

(İKİNCİ BÖLÜM)
 

MÜZAREA İLE MÜSAKATA DAİRDİR
 
İÇİNDEKİLER : MÜZAREANIN MAHİYETİ, RÜKNÜ, HÜKMÜ VE SIFATI. MÜZAREANIN SIHHATİNE AÎD ŞARTLAR.
MÜZAREADAN AKİDLERÎN SURETİ İSTİFADELERİ, MÜZAREANIN İNFİSAHINA SEBEB OLAN ŞEYLER.

MÜSAKATIN MAHİYETİ, MÜSAKATIN ESBABI İNFİSAHI. MEZAHt Bİ SAÎREY.E ÂİD MESELELER. 
[44]

 
230 - : Müzarea bir nevi şirketdir ki, bir tarafdan arazi verilir, diğer tarafdan da amel, yani: Ziraat yapılır. Hâsılatı aralarında nısıf, veya sülüs,
sülüsan gibi birer cüz'ü şayi suretiyle taksim olunur.
Müzareamn meşrûiyyeti, sünneti nebeviyye ile sâbitdir. Resûli Ekrem Efendimiz, Hayber ahalisiyle mahsulâtın yansı üzerine müzareada



bulunmuşlardı. Buna nasın ihtiyacı vardır.'-îmameynin kavli böyledir. Müfta-bih olan da budur. Binaenaleyh bunlar ukudu sahibedendir." Fakat
îmamı Azama göre ukudi sahibeden değildir. Arazi sahihleri dilerse âmili bir bedel mukabilinde isticar edebilir. Bir rivayete göre Resûli Ekrem
Hazretleri müzareadan nehiy ve müvacere ile emr etmiş, bu   rnüvacerede beis
231 - : Bunlar da araziden, tohum ile amelden ve ziraatde kullanılacak hayvaret mutasavverdir. Şöyle ki:
(1) Arazi ile tohum bir tarafdarr, amel ile hayvanat da diğer tarafdan olur. Bu müzarea sahihdir. Çünkü bunda amel üzerine isticar yapılmış
(2) Arazi ile tohum ve hayvan, bir tarafdan, amel da diğer tarafdan olur. Bu da sahihdir. Arazi sahibi ksndi Eetiyie iş görmek iuere âmili isticar
etmiş olur. .    
(3) Arazi bir tarafdan, amel ile tohum, hayran da diğer tarafdan olur.
Bu da sahihdir. Çünkü bu takdirde tohum sahibi, rnahsulâtdan malûm bir cüz'ü mukabilinde araziyi isticar etmiş olur.
Müzareada amelden maksad, ekinlere aid işlerdir. Tohumu tarlaya nakl ile ekmek, araziyi suvarmak, mezruatı muhafaza etmek, ekinleri biçmek,
harman etmek gibi.
Bir kimse, ekmiş olduğu tarlasını daha mezruat kemale ermeden su vermek, muhafaza etmek gibi amellere muhtaç olursa bunu müzarea yo-liyle
başkasına verebilir, bu caizdir.
(4) Arazi ile hayvan bir tarafdan, amel ile tohum da diğer taraf dan olur. Bu müzarea, fâsiddir.
(5) Arazi ile amel bir tarafdan, tohum ile hayvan da diğer taraf dar; olur. Bu da fâsiddir.
(6) Arazi ile tohum ve amel bir tarafdan, hayvan da diğer tarafdan olur,. Bu da fâsiddir.
(7) Arazi ile amel ve hayvan bir tarafdan, tohum da diğer tarafdan olur. Bu da fâsiddir. Çünkü bu son dört suretde sahih bir isticar mahiyeti yoktur.
(Dürrümuhtar, Reddimuhtar). '
232 - : Akdi müzareanın rüknü ise icab ve kabuldür. Şöyle ki: Arazi sahibi, âmile = Yani çiftçiye hitaben: «Bu yeri hasılatından şu kadar hisse
almak üzere sana müzarea veçhile verdim.» deyip âmil de «Kabul etdim.» veya «Razi oldum.» dese, yahud rizasına delâlet eder bir söz söylese
aralarında müzarea mün'ak'd olur.
Kezalik: Evvelâ çiftçi, yer sahibine «Ben senin arazinde müzarea veçhile amel edeyim.* deyib sonra da yer sahibi buna razi olsa yine müzs-rea
mün'akid olur. (Dürer).
233  - : Müzareanın hükmüne gelince bu da hâlen mülkü menfaat de, meâlen de, hasılat da, şirketdir.
Müzareamn sıfatı da âkidlerden tohum sahibi olmayan taraf hak kında akdi müzareanın ukudi lâzimeden olmasıdır.
Binaenaleyh akdden sonra tohum sahibi olmayan taraf, tohum sahibinin rızası olmadıkça akdi müzareayı fesh edemez. Meğer ki bir özrü
bulunsun.
Meselâ: Medyun olub da müzareaya verdiği arazisinden başka satarak borcunu ödeyecek malı bulunmazsa müzareayı fesh edebilir.
Tohum sahibi olan taraf hakkında ise tohum henüz ekilmemi; olunca akdi müzarea, gayrı lâzimdir, bunu fesh edebilir. Çünkü tohumun telef

olması ihtimâline mebni ekmeğe icbar edilemez. {Dürerülhükkâm). 
[45]

 
Müzareanın  Sıhhatine  Aid  Şartlar  :
 
234 - : Müzareanın sıhhati için sekiz şart vardır. Bu şartlardan biri bulunmazsa müzarea fâsid olur.   Aşağıdaki  meseleler bu  şartlan
göstermektedir.   .
235 - : Müzareada âkidlerin ehliyeti, yani:     Akil olmaları şandır. Çünkü ehliyeti haiz olmayan kimselerin hiç.bir akdi sahih değildir. Fakat
âkidlerin baliğ olmaları  şart değildir.  Binaenaleyh  mezun  olan. âkil bir çocuk da akdi müzareada bulunabilir.
236 - :'Müzareada bir sene, iki sene gibi ziraate kâfi bir müddetin zikr ve tâyin edilmesi şartdır. Aksi takdirde müzarea abes yere yapılmış olur.
237 - : Müzareada tohum .kimin tarafından verileceğinin  beyan olunması sartdir. Çünkü bunun meçhuliyyeti nizaa müeddi olur. .
238 - : Müzareada ne ekileceğinin tâyini, yahud çiftçi her ne dilerse ekmek -'izere tamimi şartdır. Çünkü melhuz menfaat ve âmile aid. ücret,
tohuma göre tebeddül eder. Ve bazı tohumlar yere zarar vereceğinden buna arazi sahibinin razi olması lâzım gelir. Amma tohum mikdarı-nm
malûm olması şart değildir. Zira tohumun mikdarı. arazinin büinme-siyle malûm olur.
Bir de tohum yer sahibi tarafından verilirse bu müzareanın sıhhati için bunun cinsini beyan icab etmez. Çünkü bu halde müzarea, ekmeden evvel
zaten malûm değildir, ektikten sonra ise ücret. - çiftçinin alacağı hasılat - malûm bulunmuş olur.
239 - : Müzareada  âkidlerin mahsulâtdan    hisselerinin cüz'ü şayi olarak tâyini şartdır. Şöyle ki: Tohum, arazi sahibine aid ise hini akdde çiftçinin
hasılatdan olmak üzere hissesinin nısıf, sülüs gibi bir cüz'ü şayi olarak tâyin edilmesi lâzımdır.  Eğer hissesi  böylece tâyin edilmezse ve yahud
hasılatdan başka bir şey verilmek üzere tâyin edilirse ve yahud hasılatdan şu kadar kile diye kat'î suretde, tâyin olunursa müzarea sahih olamaz.
Çünkü bu veçhile ücret tesmiyesi,  müzarea mahiyetine    münafidir. Bilâkis tohum sahibi çiftçi olduğu takdirde de arazi sahibinin mahsulâtdan
hissesinin bir cüz'i sâyi suretiyle tâyin edilmesi icab eder. Böyle olmadıkça âkidlerin hisseleri, ücretleri sahih suretde tâyin edilmiş olamaz.
240 - : Müzareada arazinin ziraate  elverişli olması şartdır. Çünkü maksud, bu halde husule gelir. Arazi, çorak veya taşlık olarak ziraate sa-lih
olmadığı takdirde ise müzarea fâsid olur.
241 - :  Müzareada  ekilecek arazinin çiftçiye teslim edilmesi şandır.  Çünkü   çiftçinin   amelde  bulunabilmesi  bu  teslime     mütevakhfchr Hattâ
arazi sahibi ile âmilin birlîkde amel etmeleri gibi teslimi ihlil edecek bir şart bulunsa müzarea fâsid olur.
Müzarea neticesinde hasılat meydana gelince bu  haclatc âkidîerin şirketi = Şerik sayılmaları' şartdır.    Çünkü müzarea ibdidaer. icare, intihaen

şirket mahiyetindedir. Binaenaleyh hasüatda şirketi;: ka: ına müeddi oîan her şart, müzareayı ifsad eder. (Hindiyye, Dürer.maül'enhür). 
[46]

 
Müzareadan Akîdlerin  Sıjret-İ İstifadeleri  :
 
243 - : Sahih bir müzareada âkidler hâsılatı aralarında yaprr. oldukları şarta göre taksim ederler. Münasefeten veya. ikili birli taksin gibi. Hâsılat



olmazsa çiftçi bir şey alamaz. Çünkü çiftçi, hâsılatdan bir mik dara bir şirket hasebiyle müstahik olur, hâsılat olmayınca şirket telur-mamış olur.
(Reddimuhtar).
244 - : Müzareada hâsılat, çiftçinin elinde emanetdir. Binaenaleyh bu hâsılat, onun sun'u olmaksızın telef olsa kendisine zaman lâzıır. gelmez.
Müzarea velev ki fâsiden akd edilmiş olsun. Fakat onun sun'iyle veya taksiriyle telef olursa arazi sahibinin hissesini zâmin olur.
Meselâ: Çiftçi, araziye su vermeği gayrı mûtad bir suretde anien terk veya tehir etmekle mezruat kurursa bunların bu su vermeği teri: et-diği
gündeki nabiten kıymetini zâmin olur. Eğer bunların kıymeti ye-' ise o arazi bir kerre ekilmiş olduğu bir kerre de ekilmemiş bulunduğu lale kıymet
takdir olunur, ikisinin arasındaki fazla farkı zâmin olur.
245 - : Fâsid bir müzareada hâsılat, kamilen tohum sahibinin olar. Çünkü bunlar onun mülkünün nemasıdır. Arazi sahibi ise arazisinin ecri mislini
alır. Çünkü tohum sahibi onun arazisinin menfaatlerini akdi İkiâ ile istifa etmişdir. Bu ecr-i misi, îmamı Azam ile İmam Ebû Yûsüf'e gire ecri
müsemmayı tecavüz edemez. Arazi sahibi bu mikdara razı olmuştır. îmam Muhammed'e göre ise baîiğan mâbelâğ ecri misi lâzım gelir. Zira fesâd
halinde tesmiye lâğvdır. (Mecmaül'enhür).
Ve eğer tohum sahibi, arazi sahibi olub da diğeri çiftçi ise bu çiftçi, ecri misi alır. Bu ecir, akd zamanında meşrut olan mikdarı tecuz edemez. Bu

mikdar tesmiye edilmemiş ise baliğan mâbelâğ ecr-i misi lâzım gelir. (AbdtiThalîm fetâvâsı.) 
[47]

 
Müzareanın İnfisahını Sebep Olan Şeyler
 
246 - : Müzarea, beş sebebden biri vücuda gelince münfesih olur.
Şöyle ki:
(1) Müzarea, âkidlerden birinin vefatı halinde bâtıl ve münfesih olur.
Çünkü müzarea, icare mahiyetindedir. îcare ise mal  sahibiyle müstecir-den birinin vefatiyle bâtıl olur.
(2) Müzarea, tohum sahibinin özürsüz yere de olsa daha tohum saçılmadan fesh etmesiyle münfesih olur.
(3) Müzarea, bazı azare mebni fesh edildikde münfesih olur.
Meselâ: Yer sahibinin borcu zuhur edib bu yerin satılmasına lüzum gorüîdükde bakılır: Eğer daha ekilmemiş ise müzara fesh olunarak yer satılır.
Ve eğer ekilmiş de henüz bitmemiş ise yine müzarea fesh edilebilir. Maamafih bu suretdeki feshden dolayı bazı fukahaya göre rizaya veya kazaya
ihtiyaç vardır. Fesh takdirinde tohum, çiftçinin olunca îmam Ebû Yûsüf'e göre yer sahibi bu tohumu zâmin olur. îmam Muhammed'e göre  ise bir
kerre ekilmiş, bir kerre de ekilmemiş olarak takvim edilir, tohumun vücuda getirdiği ziyade mikdan /âmin olur.
Fakat tohum, tenebbüt etmiş olursa artık müzarea fesh edilerek yer hemen satılamaz. Çünkü buna müzariin hakkı taallûk etmişdir. Meğer ki kendisi
buna icazet versin. (Dürrümuhtar).
(4) Çiftçi hastaîansa veya sefere gitmek istese veya başka bir sanata girmek arzusunda bulunsa müzareayı fesh edebilir. (Dürrümuhtar).
(5) Çiftçi hain olub hâsılatı çalmasından korkuîursa diğer taraf müzareayı fesh edebilir ve onun feshiyle müzarea münfesih olur. (Reddimuhtar).
[48]

 
Müsakatın Mahiteti
 
247 - : Müsakat, bir taraf dan escar, yani: Bir seneden ziyade yerde kalan nebatat, diğer tarafdan da ıslâh ve tenmiye olmak vs bunlardan maksud
olan meyva, yaprak veya saire aralarında bir nisbet dahilinde taksim edilmek üzere yapılan bir nevi şirketdir.
Binaenaleyh ^ıüsakat, müsmîr olsunlar olmasınlar ağaçlar hakkında yapılabileceği gibi asmalar, yoncalar gibi bir seneden ziyade devam eden
nebatat hakkında da yapılabilir.
248 - : Müsakatda şurût, hükm, ve fukahayı kiramın ihtilâfı bakıcından müzarea gibidir Şöyle ki: Müzareada aranılan şartlar, meselâ: Akidlerin âkil
olmaları müsakatda da aranır.   Ancak müsakatda müddeti tâyin şart değildir. Müsakat, müddet tâyin edilmeksizin de sahih olur. Çünkü meyvalann
ve emsalinin yetişmeleri için malûm vakitler vardır. Ekinler ise böyle değildir.
Müsakat, imameyne ve Eimme-i Selâseye göre şahindir, müftabih olan da budur. Fakat İmamı Azam'a göre bâtıldır. (Mecmaül'enhür).
249 - : Sahih bir müsakatda âkidler, aralarında şart etdikleri veçhile meyvaları ve saireyi taksim ederler. Fâsid bir müsakatda ise hâsıl olan meyva
ve saire tamamen ağaçların sahibine aid olur. âmil 'de ecri misil alır. Meselâ: Akdi müsakatda meyvalann husule geleceği bir zaman tesmiye
edildiği halde meyvalann husulü bu müddetden teehhür etse aka fâsid olmuş olur. Çünkü' bu halde tesmiye edilen müddetde hata edildiği-tebeyyün
eder, artık âmil. ecri misline müstahik olur. (Mecmaül'enhür).
250  - : Müsakat, her iki taraf hakkında da lâzım bir akddir. Bir mu-sakat ancak şu altı sebebden biriyle münfesih olur: (1-2)Akidlerden birinin
vefatı, (3) Müsakat müddetinin nihayet bulması. (4) Ağaçların bîlistihkak zabt edilmesi. (5) Müsakatı bir özüre mebni iki tarafdan birinin'fesh
etmesi, (6) Müsakat hakkında iki tarafın ikalede bulunması.  
Şu kadar var ki, meyvaları daha ham iken ağaçlann sahibi vefat etse meyvalar yetişinceye kadar müsakat baki kahb âmil işine devam eder;
müteveffanın vârisleri ona mâni olamazlar. Çünkü aksi takdirde âmil. iz-rar edilmiş olur.
Bilâkis, âmil vefat etse yine müsakat istihsanen devam eder. vârisi onun makamına kâim olur, dilerse meyvalar yetişinceye kadar işine devam eder.
ağaçların sahibi ona mani olamaz. Zira bunda iki tarafın menfaati vardır.
251 - : Müsakat akdinden sonra  meyvalar daha ham iken ağaçlann ?ahibi vefat etmekle âmil, zararım iltizam ederek işine devam etmek istemese
vârisler muhayyer olurlar. Şöyle ki: Dilerlerse âmil ile bilittifak ham meyvaları meşrut veçhile aralarında iktisam ederler.    Ve dilerlerse ham
meyvalardan âmilin hissesinin kıymetini  vererek meyvalann tamamını kendileri alırlar. Ve dilerlerse meyvalar yetişinceye kadar hâkimin izniyle
masraf ederek sonra tamamiyle âmile müracaat ederler. Şu kadar var ki bu masraf, âmilin meyvalardan hissesinin kıymetini tecavüz edemez.
fTahtavî. Reddimuhtar).
252 - : Müsakat akdinden sonra âmil vefat etmekle vârisleri işe devam etmekden imtina etseler amele icbar edilemezler. Bu halde ağaçlann sahibi



muhayyer olur. Şöyle ki: Dilerse ham meyvaları vârisler ile meşrut  veçhile iktisam ederler,   dilerse vârislerin ham  meyvalardan hisselerinin
kıymetini verir ve dilerse kendisi hâkimin izniyle  meyvalar yetişinceye kadar maruf mikdar para sarf ederek sonra bu parayı vârislerden alır. Şu
kadar var ki bu para, vârislerin meyvalardan alacakları hisselerin kıyme-, tini tecavüz edemez. (Dürer,  Reddimuhtar).
253 - : Akdi müsakatdan sonra ağaçların sahibiyle âmil vefat edib meyvalar henüz ham bir halde bulunsa yukarıda beyan edildiği üzere âmi lin
vârisleri muhayyer olur. Şayed bunlar bununla uğraşmakdan imtina ederlerse eşcar sahibinin vârisleri yukarıda yazıldığı veçhile muhayyer bulunur.

Bu iki takdirde dz vârisler müverrislerinin yerine kaim olmuş olurlar. fTahtavî Reddimuhtar). 
[49]

 
Malikilere Göre Müzarea :    
 
(1) Malikl'lere göre müzarea hakkında üç kavi vardır: Birincisi, mü-zarea ekin ekilmedikce gayn lâzim bir akddir. Çünkü bu, bir şirketdir. Şirket ise
akd ile lâzim olmaz. İkincisi, müzarea akd ile lâzım olur. Süh-nun ile tbni Macişun buna kaildir. Zira müzareada icare mahiyeti galib-dir.
Binaenaleyh mücerred akd ile lâzım olur. Üçüncüsü, müzarea kendisine bir amel munzem olduğu takdirde lâzim olur. (Düsûkî).
(2) Müzareanın rüknü, akd-i müzareada müstamel tâbirlerdir. Hükmü-de şeraitini camı olduğu takdirde cevazdır. Ziraat ise haddizatında bir farzı
kifayedir. İnsanların, hayvanların buna ihtiyacı vardır.
(3) Müzareanın sıhhati içirr dört şart vardır. Şöyle ki:
(A) Arazi şer'an memnu bir şey ile kiralanmamış olmalıdır. 'Arazinin tohum mukabilinde olarak müzareaya verilmesi gibi.
(B) Şeriklerin kârda mütesavi olmalan, yâni: Her biri kendi re'sül'-mâline göre hâsilatdan şayian bir hisse almalıdır,
(O) Şeriklerden her biri, tohumu diğerinin tohumiyle kanşürmalı, bunları birbirinden temyiz edilemeyecek bir hale getirmelidir. Bazı zatlara göre
bu, şart değildir.
(D) Şeriklerden her birinin tohumu, diğerinin tohumiyle cins ve sınıf itibariyle mütemasil bulunmalıdır. Binaenaleyh birisi meselâ: Buğday, diğeri
arpa koyacak olsa şirket fâsid olur, her birisi kendi tohumunun hâsılatını alır, kendisine aid masrafdan fazla bir şey sarf etmiş olursa bununla
şerikine rücu edemez. Bazı zevata göre bu şart da lâzım değildir.
4 - : Malikîlere göre caiz olan müzarea, şu veçhile yapılır:
Evvelâ: Ekilecek araziye bîr icare kıymeti takdir edilir, bu kıymet nükuddan veya hayvanatdan veya uruzi ticaretden olur. Sonra o arazide çalışacak
şahsın ameline ve kullanacağı arazi âletine bir kıymet takdir edilir, tohum da ikisi arasında münasefeten müşterek bulunur. Bunun neticesinde
husule gelecek kâr, bu kıymetler nisbetinde sahiblerine verilir.
Mese-â: Yerin kira kıymeti elli lira, amel ile âletlerin kıymeti de elli lira olsa müzareayı yapan iki tarafın her birine kârın yansı aid olur. (Şâyed

birisi fazla sunmasını şart koşsa müzarea fâsid olur.) 
[50]

 
Maliki'lere Göre Müsakat ;
 
(Malikîlere göre yerde biten nebatat ve eşcar beş kısma ayrılır. Bunların bir kısmında müsakat caiz değildir, diğer dört kısmında müsakatm cevazı
için bazı şartlar vardır. Şöyle ki:
(1)  Kısım, sabit asîı olub kendisinden semere toplanıldığı halde o asıl uzun bir zaman devam eder. Hurma, incir, zeytin, portakal, üzüm ağaçları
gibi. Bu kısımda müsakatm sıhhati için iki şart vardır. Birincisi, bu akaçlar üzerinden bir zaman gsçîb müsakat akd edildiği senedeki semere
vermeğe salih bir hale gelmiş veya semeresi üzerinde bulunmuş olmalıdır, îkincisi de akd zamanında semere mevcud ise bu. henüz körpe olub
salâhı  zahir olmamış bulunmalıdır.  Salâhı zahir olsa  ağaç bakılmskdan nüstağni olmuş olur.    Her meyvanm salâhı, kendisine göredir. Meselâ;
Hurmanın salâhı kızarmasiyle sair meyvalann salâhı da halâvetiyle teay-yün  eder.
(2) 'Kısım, sabit aslı olduğu halde  devsürüîecek semeresi bulunmaz. Ilgın, çam, söğüt ağaçları gibi. Bu kısımda müsakat sahih olmaz.
(3) Kısım, sabit aslı olmayıb devşürülecek semeresi bulunur. Karpuz, kavun, hıyar, bamya, şeker kamışı gibi. Bu kısımda müsakatm sıhhati şu be~
sartm vücuduna mütevakkıfdır, birincisi: Kesildikden sonra tekrar semere vermemelidir. Soğan, turp, havuç, marul gibi. TekraT verirse müsakat
sahih olmaz. Birsim, keras, tere, şehtere gibi. İkincisi: Sahibi bunları tamamivle suvarmakdan, bunlara hizmetden aciz bulunmalıdır. Üçüncüsü:
Sahibi başkasiyle müsakat akd etmediği takdirde bunlann zayi ola--cadından korkmalıdır. Dördüncüsü: Ağaca benzemesi için yerden zuhur edib
görülmelidir. Beşincisi: Salâhı zahir olmuş olmalıdır. Bu şartlar bulunmazsa bu kısımda müsakat sahih olmaz.
(4) Kısım, sabit aslı ve devsürüîecek semeresi olmayıb yaîmz çiçeği ve kendisiyle intifa olunur yapraklan bulunur. Gül, yasemin gibi. Bu da birinci
kısım hükmündedir. Bunlarda sahibinin bunları suvarmak, tımar
etmekden aciz bulunması §art değildir.
(5) Kısım, yaş yeşilliklerdir ki, semereleriyle değil, kendileriyle inti- ' fa kasd olunur. Bunlar iki nevidir. Birinci nevi, kökünden kopanlıb halefi
kalmayan sebzelerdir. Soğan, sarmısak, turb gibi. İkinci nevi; kendisi kopanlıb kökü, aslı kalan sebzelerdir, maydanos, baldırıkara otu gibi. Bu
dördüncü kısım da üçüncü kısım hükmündedir. Bunda da müsakatm sıhhati için ayni şartların bulunması lâzımdır.
Müsakatda eşcar ve nebatat sahibiyle âmilin hisselerine mahsus şartlar ise şunlardır: Her birinin hissesi sülüs, rubu gibi bir cüz'ü muayyen
olmalıdır. Bütün ağaçların semeresinde müstevıyen şayi olmalıdır. Bir taraf için miktan muayyen bir hisse tâyin edilmelidir, yirmi kile veya filân

ağacın semeresi gibi. (Şerh-i Muhammedilhirşî, Mezahibi'erbaa). 
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Şafiî'lerce Müzarea :
 
(Müzareada arazi ile tohum bir tarafdan, amel de diğer tarafdan olur. Arazi bir tarafdan, tohum ile amel de diğer tarafdan olursa buna «Muhabere»
denir.



Müzarea da, muhabere de Şafiî'lerce memnudur. Çünkü bir yeri, on-dan çıkacak ekinler mukabilinde tecir sahih değildir. Bunda garer vardır, yani:
Bunun âkibeti meçhuldür, insan aldanmış olabilir. Arazinin menfaatini icareye vermek suretiyle tahsil mümkündür.
Binaenaleyh bu habdaki memmıiyyete, fesada rağmen bir müzarea akd edilerek amel vâki olsa mahsulât arazi sahibine aid olur, âmil de mesaisinin
ve yere sarf etdiği şeyin ücretine müstahik bulunur.

Fakat diğer bir kavle nazaran müzarea, Şafiî'lerce»de müsakata tebe-an caiz görüîmüşdür. 
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Şafiî'lere Göre Müsakat :
 
(1)  îmam Şafiî'ye göre reşid,  muhtar olan kimselerin müsakatı sa-hihdir. Bir maslahat görülürse çocuk, mecnun, sefih namına velisi, beytüV mâl
namına veliyyüi'emr, vakf namına mütevelli akd-i müsakatda bulunabilir.
(2) Müsakat, İmam Şafii'nin kavl-i âhırına göre yaîniZ nurms ve hakkında carîdir, kadîm kavine göre ise sair meyva ağaçlann-da da carîdir.
(3) Müsakat, meyva ağaçlanna ve bunlann 'semTesine münhasir olmakla beraber bu ağaçlara tâbi sayılacak boş arazide de "bu ağaçlara bean
müsakat carî ölür mu? Bu meselede ihtilâf vardır. İmame/S6» Im£un
Ahmed'e, îbni Ebî Leylâ'ya göre böyle bir müsakat, caizdir. îmam Şafiî ile Zâhirî'Ier ise müsakatı semerelerden başkası hakkında caiz
görmemişlerdir. İmam Malike göre de arazi, semerelere tâbi, semereler ise ekser bulunursa bu arazinin müsakata duhûlünde beis yokdur.
Maamafih Şafiî fukahasının beyanım göre hurma veya üzüm ağaçlan arasında ekinsiz boş arazi bulunsa bu arazi hakkındaki müzarea, bu ağaçlar
hakkındaki müsakata tebean sahih olur. Elverir ki, âmil, mütte-hid olsun, yani: Müsakatı kabul eden ânil, müzareada bulunan âmilden başkası
olmasın ve ağaçlan münferiden i=ka ile arazide münferiden ziraat yapılması güç bulunsun. Bu iki şart tahakkuk edince rnüsakat ile mü-zareamn bir
akd ile yapılması caiz olur.
(4) Hüzaz  =  Ağaçların meyvalarını kesib devşürmek, âmil üzerinedir. Bu arazi sahibi üzerine şart edilse müsakat münfesih olur.    Hurma
ağaçlannı budaklamak, islâh etmek, İska etmek de âmile aiddir. Fakat bu ağaçların etrafına çit yapmak âmile lâzirc gelmez. Çünkü bu, semerelerin
ziyâdeliğine tesir edecek amellerden değildir.
(5) Amil vefat edince bakılır: Eğer terikesi mevcud ise müsakat devam eder, terikesinden bu temin edilir, Terikesi mevcud değilse rebbül' mâl.
onun amelinin ücretini vârislerine teslim eder, akd-i müsakat fâsid olur.
(6) Müsakat, bunu ifadan acz ile de münfesih olur. Amil, amelini itmam etmeden kaçıb gaib olsa veya hastaUnsa veya haps edilerek rebbül' mâl
müteberrian lâzım gelen amelleri itmam etse âmilin istihkak] meşrut veçhile baki kalır. Fakat böyle yapmayıb hâkime müracaat ederse hâkim. onun
yerine amelde bulunacak bir şahsı isticar eder. Elverir ki müsaiat ile âmilin gaib olması sabit, ihzarı müteazzir olsun.
(7) Müsakatda  arazi sahibi ile âmilin husule gelecek     semerelerde müşaen müşterek olmaları, ve her birinin hissesinin -tâyin edilmesi şart-dır. Bu
semereden üçüncü bir şahsa bir hisse verilmesini şart koşmak sahih  değildir.
(8) RebbüPmâl ile âmil, semereden ne mikdar üzerine müsaîcst akd edilmiş olduğunda ihtilâf'etseler, ikisi tehalüfde bulunarak müsakatı fesh

ederler,  âmil amelinin ücretine  müstahik olur
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Hanbelî'lere Göre Müzareanın Rüknü. Hükmü, Şeraiti
(1) Müzareanın rüknü icab ve kabuldür. «Bu tarîaj'i sana hâsılatının yansı .mukabilinde müzareaya verdim.», «Kabul etdim.» sözleri gibi. Lâfzen
kabul bulunmaksızın amele başlanılması da kabul sayılır.
(2) Müzarea, bir akd-i caizdir, lâzim değildir. Her iki taraf bunu fesh edebilir. Velev ki tohum yere ekilmiş olsun. Eğer bu halde yer sahibi
müzareayı fesh ederse âmile amelinin ücretini vermesi lâzim gelir.
(3) Akd-i müzareanın sıhhati için şunlar şartdir:
Âkidler ehil olmalıdırlar. Binaenaleyh mecnunların, gayrı mümey yiz çocukların müzarea akdleri sahih değildir.
Tohumun cinsi ve mikdan malûm olmalıdır. Binaenaleyh tohum meçhul veya müteredded olursa akd sahih olmaz.
Ekilecek yer ve onun mesahası malûm. olmalıdır:
Ekilmesi istenilen tohumun nev'i malûm bulunmalıdır. Yer sahibi âmile hitaben: «Eğer arpa eker isen sana hâsılatının onda biri, buğday eker isen
sana yansı olsun», dese sahih olmaz, bunda cehalet vardır.
Şeriklerden her birinin hâsilatdan hissesi nısıf, sülüs gibi şayi olma lıdır. Şâyed birine.muayyen bir mikdar, meselâ: Şu kadar kile buğday diye şart
kılınırsa akd, fâsid olur. Nitekim yer sahibi hâsılatdan tohumu mikdanm alıb mütebakisi aralarında taksim edilmek şart kılınsa yine sahih; olmaz.
(4) Müzareada arazi ile tohum veya bunlar ile beraber hayvan bir ta-rafdan, amel de diğer tarafdarr olur. Tohumun yer sahibine aid olması, sahih
olan kavle göre şart değildir. Binaenaleyh, bir tarafdan yalnız arazi, diğer tarafdan da tohum, hayvan, amel olabilir.
(5) Müzarea fâsid olunca ekin. tohum sahibinin olub üzerine âmilin ecri misli lâzım gelir. Şâyed tohum âmile aid bulunursa âmil, arazinin ücreti
mislim sahibine zâmin olur.
(6) Müzareada hâsılatdan hükümet namına bir hisse alınacak olsa bu babdaki Örfe göre hareket olunur.  Şöyle ki:  Arazi  sahibinden alınması
mütearef ise ondan alınır, âmilden alınması âdet ise âmilden alınır. Meğer ki bunun hilâfına bir şart bulunsun, o halde şarta ittiba olunur.
Nitekim bir kasaba ahalisinden istenilen vezaifi hükümet onların mallarına göre tevzi edilir. Bu vezaif = Tekâlif, ekinler veya ağaçlar üzerine vaz
edilmiş ise bunlann sahihlerinden alınır, müstecirlerden alınmaz, meğer ki müsteeirierin vermesi meşrut bulunsun. Bu tekâlif, mutlak suretde vaz

edilmiş ise bu babdaki âdete ittiba olunur). 
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Hanbelilere Göre Müsakat :
 
(1) Hanbelî'lere nazaran müsakat iki suretle olabilir. Birisi: Bir kimse, arazisini üzerinde hurma veya sair msyva ağaçlan dikilmiş olduğu hal-de bir
şahsa semeresinden nısıf, sülüs gibi bir cüz'ü şayi mukabilinde müsakat için verir. Diğeri de bir kimse, arazisini ve dikilmemiş ağaçlarım bu arazi



üzerine dikib yetişdirmek ve bu ağaçlardan veya bunların raeyvala-rından malûm bir cüz'e müstahik olmak üzere bir şahsa müsakat için teslim
eder. Bu ikinci kısma bilhassa «Münasebe, mügarese» adı verilmiştir.
(2)  Müsakatın sıhhati için şu gibi şartlar vardır : Ağacın yenilecek semeresi olmalıdır.
Ağacın saki olmalıdır. Karpuz, kavun gibi saki olmayan ekinler hakkında müsakat sahih olmaz. Bunların hakkında müzarea şahindir.
îki tarafın hisseleri cüz'i şayi suretiyle müteayyen olmalıdır. Birinin hissesi kat'î suretde beyan olunur, meselâ yüz kilo hurma veya şu kadar para
denilirse müsakat sahih olmaz. Çünkü buna müsavi bir semere husule gelmemesi muhtemeldir.
Hakkında müsakat yapılacak ağaç, sahibinin ve âmilin - görmekle veya vasfı beyan edilmekle - malûmları bulunmalıdır.
Ağaçlar arasında muayyen bir ağacın semeresi âmile tahsis ve şart kılınmamış olmalıdır. Çünkü o ağacın semeresi vücuda gelmeyebilir.
Bu beş şart bulunmazsa müsakat, fâsid olur.
(3) Henüz meyva verecek çağa gelmemiş olan küçük ağaçlar hakkında da müsakat şahindir. Şu şart ile ki müsakat müddeti, bu ağaçların galibi
hale nazaran meyva verecekleri zamana kadar devam etmelidir.
(4) Müsakatda müzarea gibi bir akd-i gayrı lâzimdir. Âkidlerden her biri bunu dilediği vakit fesh edebilir. Amil, semere zuhurundan sonra mü-sakatı
fesh etse bu semere, akd zamanında şart edildiği veçhile aralarında müşterek olur. Bu ağaçların bakım müddeti henüz hitam bulmamış ise âmil
bunlara bakar, akdi fesh, bu halde îüzûm-i ameli refetmez.
Müsakatı ağaçların maliki fesh etdiği takdirde ise üzerine âmilin amelinin ecri misli lâzım gelir.
(5) Müsakat, gayrı lâzım bir akd olduğundan bir müddet ile tevkiti meşrut değildir. Müsakat için bir müddet tâyin edilib de bu müddetde semere

husule gelmese âmil bir şeye müstahik olmaz. (Neylül'meârib, Mezahib-i erbaa). 
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Zahirîlere Göre Müzarea :
 
(1) Zâhirî'lere nazaran ekinleri, dikilen şeyleri çoğaltmak güzeldir. Bunlar sahibini cıhaddan meşgul kılmadıkça sevaba vesiledir. Nitekim Sa-hilı-i
Buharî'de münderic bir hâdis-i şerif de: bûyunılmuşdur. Yani: Her hangi bir müsîüman, bir ağaç diker veya bir ekin eker de ondan bir kuş veya bir
insan veya bir hayvan yerse bununla o müsîüman için bir sadaka sevabı vücuda gelmiş olur.
Vakıa yine Sahih-i Buharî'de mezkûr bir hâdis-i şerifde bu vurulmuş dur. Yani: Bir kavmin hanesine ekin âleti dahil oldu mu o araya zillet de dahil
olur. Fakat bu, mezmum, zelilâne bir ziraat hakkındadır ki sahihlerini cıhaddan, mukaddesatı müdafaadan, ve sair terakki esbabını tedarükden
meşgul kılar.
«Vakıa yalnız ekincilikle iştigal edib de yurdun müdafaasını temin edecek mesaiden, vesaiti teminden bihaber olan cemiyetler, başka milletlerin
mağlubu olarak ekdikleri yerler de ellerinden çıkar, esaret zilletine mahkûm olurlar. Binaenaleyh bir cemiyet efradı yalnız ziraatle meşgul olamaz,
yurdlarının muhtaç olduğu sair şeyleri de müesseseleri de temine çalışmaları icab eder.» «Buharı Şerh-i Aynî'de denildiğine göre: Bu zillet
hududda ikamet edib de müdafaa gayretini ihmâl edenler hakkındadır. Yoksa ziraat de haddi zatında memduhdur, ihzariyle mükellef olduğumuz
müdafaa kuvveti esbabından maduddur. Mâhaza Mısır'da olduğ:ı gibi bazı arazi mutasarrıfları bir takım iktaât sahiblerinin, derebeylerinin ağır
teklifleri, vergileri altında pek zelilâne bir halde yaşamaktadırlar.yukarıdaki hâdis-i şerif, bu hale de bir mucize kabilinden olarak vaktiyle işaretj
mütazammın bulunmuşdur.»
(2) Zâhirî'lere göre ekilecek araziyi nükud veya uruz gibi bir bedel mukabilinde  kiralamak caiz değildir, bu hususda nehy-i nebevi vardır. Belki
arazinin ekilmesi hususunda şu üç suretden biri iltizam edilir:
(A) Bir kimse, kendi arazisini kendi aletleriyle, kendi yardımcılariy-le ve kendi tohum ve hayvaniyle eker.
(B) Bir kimse, kendi arazisisinin ekilmesini bir şey almaksızın başkasına ibahe eder.
(C) Bir kimse, arazisini kendi tohumiyîe, hayvaniyle ve âvân ve âlâtı ile ekecek başka bir şahsa mahsulâtın bir cüz'i mukabilinde verir. Bu halde
arazi sahibi, hasılatın nısf, sülüs gibi bir cüz'i şâyiine müstahik olur, mütebakisi de eken şahsa aid bulunur. Şâyed hiç hâsılat olmazsa arazi sahibi
bir şeye müstahik olmaz.
Tohumun, hayvanın, âletin veya yardımcının arazi sahibi tarafından tedarik edilmesini şart koşmak, caiz değildir, bununla akd fâsif olur. Fakat
arazi sahibinin ekinciye tohu mveya para borç vermesi veya tetevvü-an yardım etmesi caizdir, güzeldir. Çünkü bu,.bir hayırdır. Birr-ü takva üzerine
bir teavündür.
(3) Arazi sahibi ile ekinci, araziye muayyen bir şey ekmek üzere bir-riza ittifak ederlerse bu güzeldir, bir şey tâyin etmezlerse daha güzeldir. Fakat
muayyen bir şeyin ekilmemesini şart koşarlarsa bu, bir şartı fâsid ve akdi fâsid olur. Meğer ki arazi sahibi, arazisine veya ondaki ağaçlara muzır
olacak bir şeyin ekilmemesini şart koşsun, bu vacibümaye bir şarttır. Çünkü bunun hilafı fesaddır, ekinleri ihlâkdir. Kur'anı mübinde ise
buyurulmuştur. Binaenaleyh bu, kitabullahda bu-unan t(ir şartdır, bu cihete sahihdir, lâzimdır.
(4) Müzareayı mayyen bir müddete kadar akd etmek helâl değildir. Bu mutlak suretde akd edilir.    Bilâhare iki tarafdan her hangisi dilerse ameli
terk edebilir ve hangisi vefat ederse muamele bâtıl olur. Fakat ber-hayat olan taraf ile vefat eden tarafın vârisleri müzareanm devamını bir-riza
iltizam ederlerse müzarea devam eder.
(5) Ekin ekildikden sonra arazi sahibi, veya âmil   müzareaya nihayet vermek isteyebilir, bu caizdir. Fakat ekinlerin intifa edilecek bir hale
gelmesine kadar âmilin veya vârislerinin bunlara hizmet etmesi lâzım gelir. Çünkü bu maksadla akd yapümışdır. Aksi takdirde mal izaa, hars ifade

edilmiş olur. Bundan ise nehiy vârid olmuştur.) 
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Zahirîlere Göre Mügakese = Müsakat. :
 
(1) Bir kimse, bir arzi beyzayı.= Ekinden, ağaçdan hâlî boş bir yen ağaç dikmek üzere bir şahsa-vermek istese bu, yalnız iki vecihden biriy--le caiz
olur, Şöyle ki: Ya bütün ağaçları ve lâzım gelen şeyleri kendisi hazırlayarak yalnız bunlan ekmek, timar etmek üzere bir  şahsı  muayyen bir
müddetle ve muayyen Mr ücretle isticar eder. Bu ücret, o yerin mu-



. ayyen. tefrik edilmiş veya muayyen muşa bir parçası da olabilir.
Ve yahud ağaçları ve sair lâzım gelen şeyleri âmil hazırlar ve hiz-metde bulunur. Yer sahibi kendisine bululardan nısıf, sülüs, rubu gibi muayyen
bir cüz'ün verilmesini teahhüd eder. Bu daha güzeldir, bunda bir müddet tâyin edilmez. Müzueada carî olan hükmler bunda da carî olur.
(2) Dikilen şeyler ile henüz intifa edilecek zaman olmadan âmil, mü-gareseden çıkmak istese çıkabilir. Bu halde dikmiş olduğu şeylerin tamamım
alabilir. Yer sahibi mügareseden âmili çıkararak is,tediği takdirde de hükm böyledir.
İntifa ve nema zamanına kadar akd devam etdiği takdirde âmil, ma-kudunaleyh olan şeyi alır, bu onun hakkıdır.
(3) Bir kimse, her hangi bir ağacı = Saki üzerine kaim olub seneden seneye semere veren bir nebatı dikmek, timar etmek, suvarmak ve semere hâsıl
olunca bundan muayyen bir senim almak üzere bir şahs ile akdi şirkotde bulunabilir. Bu caizdir. Buna «Muamele fissimar» denir.
Bu muameleyi îmamı Azam ile îmam Züfer tecviz etmemiş, imameyn ile Eimme-i Selâse, Evzaî, Ebû Süleyman, îbrri Ebi Leylâ, Süfyanı Sevrî

tecviz etmişlerdir. (Elmuhallâ). 
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(ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)

 
MÜŞTEREK ŞEYLERİN  TAKSİMİNE,    MUHAYEEYE VE MÜŞTEREK MALLARIN TAMİRATINA VE SAİR MASRAFLARINA

DAİRDİR.
 
İÇİNDEKİLER: KISMETİN TARİH, SEBEBİ, MEHASÎNİ VE MEŞ-RUÎYYETİ. KISMETİN RÜKNÜNE VE KEYFİYETİNE AÎD
MESELELER. KISMETİN ŞARTLARI. KISMETİN NEVİLERİ. KISMETİ CZM'E DAİR MESELELER, KISMETİ TEFRİKA DAİR
MESELELER. I-1ISMETİN" HÜKMLERİ. KISMETLERDE CARÎ MUHAYYERLİKLER. KISMETİN FESH VE İKALESÎ. MUHAYEE =
MENFAATLERİN TAKSİMİNE AİD MESELELER. MUHAYEENİN İFRAZ VE MÜBADELE MAHİYETİNDE OLMASI. MUHAYEENİN
SURETİ İFASI VE FESHİ.
MÜŞTEREK MALLARIN TAMİRATINA VE SAİR MASRAFLARINA AİD MESELELER. MÜŞTEREK VE GAYRİ MÜŞTEREK
IRMAKLARIN İSLAHINA DAİR  MESELELER.   SAİR  MEZHEBLERE   GÖRE  KISMET LAHİKA: KUR'A HAKKINDA KISMETİN

TARİFİ, SEBEBİ, MEH ASİNİ VE MESRUÎYYEYİ: 
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254 - : Kısmet, İstılah kısmında da yazıldığı üzere şayi hisseleri tâ-yh etmektedir.. Yani: Kile, terazi, arşın gibi bir mikyas ile hisseleri birbirinden
temyiz ve ifraz eylemekdir (Hİnidiyye).
255 - : Kısmetin sebebi, şeriklerin kendilerine mahsus hisselerden istülâl veçhile intifa etmek talebinde bulunmalarıdır.
Kısmetin mehasirri ise şeriklerden her biri kendi mülkünde dilediği veçhile tasarrııfda bulunabilib diğer şeriklerin tesirinden, su'i idaresinden ve -
jntizac edememekden halâs bulmaktadır.      
256 - : Kısmetin meşruiyyeti, kitab ile sünnet İle, icma-i ümmet ile akli ielüler ile sâbittir. âyeti kerimesi bunu göstermek dedir.
Resûli Ekrem, sallallâhü taâlâ aleyhi vessellem efendimiz,    ganimet mallarım sahabe-i kiramı arasında taksim  etmiş,  bir hadis-i     şerifüe: Her
hak sahibine hakkını, hissesini ver» diye vârid olmuş dur.
Bir çok müşterek malların iştirak halinde kalması, sahihlerinin zararına, muhafazalarının suubetine müeddi olacağı cihetle onların taksini aklen de

lâzimdir. Binaenaleyh bu taksimin cevazı hakkında ümmetin îc-ma'ı da mün'akid olmuşdur. 
[59]

 
Kısmetin Rüknüne Ve Keyfiyetine Aid Meseleler :
 
257 - : Kısmetin rüknü, bir fiildir ki, onunla nasibler arasında ifraz ve temyiz husule gelir.
Kısmetin keyfiyetine gelince bu, maksumun ihtilâfına göre ölçmek, tartmak, saymak gibi muhtelif olur. Şöyle ki: Müşterek mal, eğer mekilât-dair
ise keyl = Ölçmek ile, mevzunatdan ise vezn ile, adediyyatdan ise aded ile ve zeriyyatdan ise zira' ile taksim olunur.
258 - : Hissedarlar arasında hisselerine göre yapılan taksim, he: halde sahihdfr. Kısmeti kazada birine hissesinden kıymetçe ziyade hisse vermek
sahih değildir. Kısmeti rızaya gelince, taksim edilen mal, emval: ribsviyyeden ise birine hissesinden fazla hisse vermek yine sahih değildir. Fakat
emvali ribeviyyedan değilse sahihdir. (Dürrümuhtar).
259 - : Arsa ve arazî, zeriyyatdan olduklarına mebni zira' ile taksim olunurlar. Fakat bunların üzerindeki ağaçlar, binalar kıymet takdiriyle taksim
edilir. Bu halde ağaç veya bina bir hisseye isabet etse diğer hisse sahibine mümkün ise arsadan kıymetçe onlara muadil olacak kadar fazla yer
verilir, mümkün değilse  nükud ilâve, edilir. İmam Mu-hammed'in mezhebi böyledir. (Hindiyye).
260 - : Bir konağın taksiminde bir hissenin ebniyyesi diğer hissenin ebniyyesine nisbetle daha kıymetli olduğu takdirde mümkün ise diğer hisseye
arsadan kıymetçe ona muadil olacak kadar fazla yer verilir. Mümkün değilse kıymeti fazla olan hissenin kıymetçe fazlalığına mukabil nükud ilâve
edilir. Çünkü sureterr müsavat = Muadelet mümkün olmayınca manen müsavata itibar lâzım gelir. Bu, îmam    Muhammed'e göredir, fetva da
bunun üzerinedir. îmamı Azama göre yer mesaha ile taksim olunur. Hissedarlardan birinin nasibi ecved-veya binayı havi olursa diğerine müsavatı
temin edecek mikdar para verir. Bu halde para kısmete za-rureten dahil olmuş olur. îmam Ebû Yûsüf'e göre ise bina bulunduğu takdirde yerin,
tamamı kıymet itibariyle taksim olunur. Çünkü bu halde tâdil, kısmet ile olmayınca müteazzir bulunur. (Mecmaürenhür).
261 - : İki kimse arasında müşterek olub kabili kısmet bulunan bir,
hanenin fevkanisi birine, tahtanisi de diğerine verilmek istemişe hem fev kani, hem de tahtani takvim olunarak kıymetleri itibariyle  taksim
olunurlar. Çünkü beyinlerinde tâdil, ancak bu suretle kabil olur. (Reddînmh-tar).
Bu, îmam Muhammed'e göredir, müftabih olan da budur.
262 - : Bir hane veya bahçe taksim olunacak olunca kassam olan zat, evvelâ: Taksim edeceği şeyi kâğıt üzerine tasvir, hissedarların hisselerini de



kayd etmelidir. Saniyen: Arsasını zira' ile mesahada bulunma-lıdır. Bununla beraber arsanın kıymetini tesbit lâzım gelir. Arsamn parçaları arasında
- maliyyeti takvim ile bilineceğinden - kıymetçe tefavüt bulunabilir. Salisen : Ebniyyesinin mesahasını ve kıymetini takdir etmelidir. Rabian
sahihlerinin hisselerine göre tesviye ve tâdil etmelidir. Hâ-misen  :  Mümkün ise her hisseyi yekdiğerine taallûku kalmamak üzere hakkı tarik, hakkı
şirb ve hakkı mesîli ile ifraz etmelidir. Sâdisen: Hisseleri birinci, ikinci ve üçüncü diye tesmiye etmeli, ve badehu kur'a kâğıdını tertib ile
ashabının esamisi bu kâğıt üzerine yazıldıkdan ve yazı ha-ricden okunmayacak mertebe bükülüb kapandıkdan ve bir kaba kanşdm-lıp vazetdikden
sonra kur'a çekilmelidir. Bu kur'a vacib değilse de tatyi-bi kulübe hadim, töhmetden beri olmakla müstahsendir. (Dürrümuhtarl.
Birinci hisse, ibtida ismi çıkanın, ikincisi de saniyen ismi çıkanın, üçüncü hisse de sâlisen ismi çıkanın olur. Üçden ziyade hisse var ise yine, bu
tertib üzere yürür.
Kassam tâyin edilecek zatların- âdil, emin, kısmete âlim olması şart-dır. (Ebüssuûd).
263 - : Tekâlifi emiriyye, eğer bir mahaldeki nüfus-i ahaliyi muhafaza için ise o tekâlif, oradaki adedi ruus üzerine taksim olunur. Kadınlar,
çocuklar tevzi defterine idhâl edilmezler, temettü vergisi gibi. Ve eğer muhafâzai emlâk için ise mikdan mülk üzerine taksim olunur. Kadınlar da,
çocuklar da mülklerine göre bu vergi ile mükellef tutulurlar. Müsakkafat vergisi gibi. Çünkü garamet, ganimete göredir. Mazarrat, menfaat

mukabelesindedir. (Reddimuhtar, Tenkih-i Hâmidî). 
[60]

 
Kısmetin Şartları :
 
264  - : Kısmetin sıhhati için maksumun ayn olması şartdır.
Binaenaleyh müşterek bir deynin kabz edilmedikçe taksimi sahih o: maz, ve]evki kendisiyle beraber bir ayn da taksime idhâl edilsin. Çünkü deyn,
medyunun zimmetinde hükmen mevcud, hakikaten madûm olmakla ifrazı kabil değildir. Badelkabz ise deyn, ayn haline münkalib olmuş
olacağından bunun taksimi kabildir.
Meselâ: Bir müteveffanın müteaddid kimseler zimmetinde alacağı olmakla Zeydde olan alacak filân vârisin, Amrda olan alacak da filân vâr-sin,
diye taksim edilse sahih olmaz. Bu suretde vârislerden biri, ne tahsil ederse diğer vârisler de ona müşarik olurlar.
Terekeden evvelâ ayan, sonra da duyûn taksim edilse yalnız ayan hakkındaki taksim sahih oîur. (Zâhîre).
265  - : Hisselerin  temyiz ve ifraz olunması  şsrtdır.
Meselâ: Müşterek bir yığın buğday sahihlerinden biri, diğerine «Sen yığının şu tarafını al, bu tarafı benim olsun.» deyib o da razi olsa taksim husule
gelmiş olmaz. Buğday rnisliyyatdan olduğu cihetle kile ile taksim edilmesi ve her şerike hissesi mikdannm verilmesi, lâzımdır. Maamafib buğday,
rebevî mallardan olduğu için.mücazefeten taksimi sahih değildir.
266 - : Maksum, kısmet zamanında şeriklerin mülkü olmak şartdır. Binaenaleyh maksum iki kimseye mevkuf bulunsa taksimi sahih olmaz.
Kezalik : Kısmetdcn sonra maksumun mecmuuna bir müstahik çıksa bâtıl olacağı gibi maksumum nısıf, sülüs gibi bir cüz'ü şâyiirre müstahik
çıkınca da kısmet bâtıl olub maksumun tekrar taksimi lâzım gelir..
Kezâîik: Bir hissenin mecmuuna müstahik çıksa kısmet bâtıl olub mü-.tebâki hisseler, hissedarlar arasında müşterek olur.
Yalnız bir hissenin bir muayyen mikdanna yahud bir şayi cüz'ine müstahifc çıksa o hisse sahibi, muhayyer .olur: Dilerse kısmeti fesh eder ve dilerse
fesh etmeyib noksan mikdariyle diğer hissedarlara rücu eder.
Meselâ: Yüz altmış arşın bir arsa münasafeten ikiye taksim, olunduk-dan sonra bir hissenin nısfına biri müstahik çıksa o hisse sahibi, dilerse kısmeti
fesh eder ve dilerse hissesinin dörtde biriyle şerikine rücu eder, yâni: Onun hissesinden yirmi arşın mahalli alır.
Şu kadar var ki, bazı hissenin bilistihkak zabt edilmesi, mütebaki hisselerde aybı muris olmazsa kısmeti fesh lâzım gelmez.
Meselâ: Yüz koyun münasafaten taksim edilib de bir şerike isabet eden koyunlardan on lira kıymetinde bulunan bir koyun bilistihkak zaht olunsa bu
hissedarın beş lira ile diğer hissedara müracaat etmesi lâzım gelir. Yoksa fehs iddiasında bulunamaz. (Hindiyye).
Taksim edilen hisselerden her birinin muayyen mikdanna müstahik çıksa bakılır: Eğer bu mikdarlar müsavat üzere ise kısmet fesh o.lunmaz. Ve
eğer birinin hissesi az, diğerinin hissesi ise çok bulunsa ancak ziyade mikdara itibar olunur ve yalnız birinin hissesinden bir muayyen mikdara
müstahik çıkmış gibi olur. Binaenaleyh bu bilistihkak zabt edilen ziyade mikdar kimin hissesine isabet etmiş ise yukarıdaki vech ile muhayyer olub
dilerse kısmeti fesh; eder ve dilerse noksan mikdariyle şerikine rücu eder. Bu babdaki tafsilât için «Dürerül'hükkânua müracaat!.
267 - : Kısmeti kazada taleb şartdır. Taksim kendisine nafi olacas hissedarlardan birisi tarafından olsun taleb vâki olmadıkça hâkim tarafından
cebren kısmet sahih olmaz.    Zira kısmeti kazanın sebebi,  talebdir. (D ürer).                           
268 - : Kısmeti rizada kısmet nafiz ve lâzım olmak için mütekasim-lardan her birinin rızası şartdır. Çünkü kısmet, mübadeleyi mütezammm-dır.
Mübadele ise tarafların terazisine mütevakkıfdır.
Binaenaleyh mütekasımlardan  biri gaib  olsa kısmeti riza, lâzım olmaz. Bundan yalnız misliyyat m stesnadır.
Kezalik: İçlerinden biri çocuâ veya mecpun bulunsa velisi veya vâsisi onun makamına kaim olur. Ve eğer velisi veya vasisi yok ise hâkimin emrine
mevkuf olur. Ve-hâkim tarafından velayet altında bulunan çocuk veya mecnun için bir vasi nasb olunarak onun marifetiyle taksim yapılır.
(LisanüThükkâm, Mecmaül'enhür).
269 - : Kısmetin gerek kaza ve gerek riza tarikiyle olsun âdilâne olması şartdır. Yani: Hisseler, sahibinin istihkaklarına göre tâdil olunarak hiç
birinde noksanı fahiş bulunmaması lâzımdır.
Binaenaleyh kısmetde gabni fahiş dâvası istima' olunur. Çünkü kısmetin: cevazının şartı muadeledir. Muadele bulunmayınca nakzı icab eder. Fakat
maksumünlehün olanlar, haklarını istifa eylediklerini ikrar etdik-den sonra gabni fahiş dâvasında bulunurlarda istima' olunmaz, tenakuzda bulunmuş
olurlar.
Bir kavle göre kısmet, riza tarikiyle yapılmış ise gabni fahiş iddiası istima' ve bundan dolayı kısmet fesh edilemez. Bunda tağrir yoktur, tara-zi-i
tarafeyn vardır. Fakat Maksûmünlehlerden biri galat dâvasında bulunsa, yani: Kısmet zamanında kendisine isabet etmiş olan hissenin sehven diğer
hissedara teslim edildiğini iddia etse bu dâva sahih olur, bunu ikrar İle veya beyyine ile isbat lâzım gelir. îki hissedar da beyyine ikame etse hariç
olan müddeim'n beyyinesi râcih olunur. (Kefevî, Dürrümuhtar, Reddimuhtar).
270 - : Fuzûlî suretde yapılan bir kısmet, maksûmünlehin, veya naibinin kavlen veya fiilen icazetine mevkufdur. Çünkü tevkil sahih olan herhangi



bir akid füzûlen yapıldığı takdirde icazete tevakkuf eder. Kısmet de tevkil sahih olan akdlerdendir.
Meselâ: Bir kimse, müşterek olan bir malı kendi kendine taksim etse nafiz olmaz. Fakat sahibleri «Pekâlâ» diye kavîen icazet verseler veya müfrez
hasselerinde tasarrufrmüllâk ile, yani: Beyi, icar gibi temellük levazımından olan bir veçhile tasarrufda bulunsalar kısmet, sahih ve nafiz olur.
(Fetâvâ-i Hayriyye).
271 - : Hissedarlardan bazısı kısmet isteyib de diğer bazısı kısmet-den imtina ettiği takdirde müşterek mal, eğer kabili kısmet ise hâkim, onu cebren
taksim eder. Ve eğer kabili kısmet değilse kısmet talebinde bulunan şerikin talebine bakmayıb o malı taksim eylemez.
272 - : Kabili kısmet olan mal, taksime salih ve kabiliyyetli olan müşterek maldır ki, o maldan kablelkısma maksud olan menfaat, kısmet ile
şeriklerin cümlesi veya bazısı hakkında fevt olmaz. Böyle olmayan bir mal ise kısmeti gayrı kabildir.
Meselâ: yalnız erkeklere veya yalnız kadınlara mahsus olan bir ham-mam, kabili kısmet değildir. Çünkü taksim edilse artık hammam olarak
kullanılamaz, Fakat bir tarafı erkeklerer diğer tarafı kadınlara mahsus ^olub da iki kimse parasında münasefeten müşterek olan bir hammam, kabili
kısmetdir.
Kezalik: Harem ve selâmlık dairelerini müştemil olan bir konak da iki kimse arasında yarı yarıya müşterek olsa birine selâmlık, diğerine de harem
dairesi verilmek suretiyle taksim edilebilir.
Kezalik: Bir hanenin meselâ onda biri bir şahsın, onda dokuzu da diğer bir şahsın olub onda dokuz hisse sahibi bundan kablelkısme intifa edebilib
diğeri edemese yine taksim edilebilir.
Kezalik: Bir hanenin meselâ yarısı bir şahsın, yansı da beş şahsın olub bu beş şahıs, kendi mürrferid hisseleriyle intifa edemeyecekleri cihetle bu

hisselerinin birbirine zam edilerek müşaen tefrik edilmesine ra-zi olsalar bu hane de taksim edilebilir. (Bedayi, Dürerül'hükkâm). 
[61]

 
Kısmetin Neviler! :
 
273 - : Bîr kısmet, ya sahih veya bâtıl olur. Ve bir kısmet ya ayanda veya menafide yapılır, ayanda yapılan bir kısmet de ya kısmeti cemiden veya
kısmeti tefrikden ibaret bulunur. Şöyle ki:
Meşru usûl ve şeraiti dairesinde yapılan bir kısmet, şahindir. Fâsid şurûta mukarin olan bir kısmet de bâtıldır.
Sonra haricde mevcud şeyler hakkında yapılan bir kısmete kısmet fü'ayan denilir. Bu, ya müşterek ayinler, yani: Müteaddid ve müşterek şeyler
ortakların hisselerine göre kısımlara bölünerek her ferdinde şayi. olan hissele birer kısmında cem' edilir. Üç kimse arasında müsavat üzere
müşterek olan otuz koyunu onar onar üçe taksim gibi. Buna kısmet-ı cemi» denir. Yahud müşterek bir ayin şeriklerin hisselerine göre taksim olunub
her cüz'ünde şayi olan hisseler, birer kısmında taayyün eder. Yarı yarıya müşterek olan bir arsanın ikiye taksimi gibi. Buna da «Kısmet-i tefrik»
veya Kısmet-i ferd» denilir.
Kısmet-i menafia gelince bu da müşterek bir şeydeki menafiin cinsiyle mübadelesinden ibaretdir. Müşterek bir hanede hissedarların muayyen
müddetlerle ayn ayrı ikamet etmeleri veya bunu kiraya verib kira bedelini münavebeten ahz eylemeleri gibi.
274 - : Kısmet-i cem' ile kısmet-i tefrikden her biri de kısmet-İ riza ile kısmet-i kaza nevilerine ayrılır. Şöyle ki: Müşterek mülk sahibîerinin
rizalariyle icra olunan bir kısmet, kısmet-i rizadır. Bu halde o mülk bunların arasında ya kendi marifetlerîyle taksim olunur veya hepsinin riza-siyle
hâkim tarafından taksim edilir.
Müşterek,mülk sahihlerinden bazısının talebi üzerine hâkim tarafından cebren yapılan bir kısmet de kısmet-i kazadır, Bu kısmet,' bizzat hâkim
tarafından yapılabileceği gibi hâkimin tâyin edeceği bir kassam tarafından da yapılabilir. Çünkü taksim, hakikaten kaza =-= hükm değildir İri,
bunda hâkimin mübaşereti lâzim gelsin. Bu bakımdandır ki, bazı fuka-ha, hâkimin bu kısmet mukabilinde ücret almasını caiz görmüşdjir.
Ücretin mikdan, taksim olunan malın kırkda birine müsavidir. Bu ücret İmamı Azam'a göre şeriklerin adedi rüûsuna göre, imameyne göre ise
hisselere göre verilir. (Dürrümuhtar).
Hülâsede ve vehbaniyye gibi bir kısım kütüb-i fıkhıyyede ise taksim, hükm cinsinden olmakla bundan dolayı ücret alınması caiz görülmemiş-dir.
275 - : Şerikler arasında çocuk veya mecnun    bulunursa kısmet, emr-i hâkime mütevakkıf olur. Meğer ki velisi veya vasisi diğer şerikler ile beraber
kısmetine razı olsunlar. (Hindiyye).
276 - : Kısmet, gerek misliyyatdan ve gerek kıyemiyyatdan olsun bir cihetle ifraz ve temyiz bir cihetle de mübadele =-= Bir hissenin diğer hisse ile
değişdirümesi demekdir.
Meselâ: îki kimse arasında münasefeten müşterek olan bir kile buğdayın her habbesinde her birinin nısıf hissesi olduğu halde mecmuu kısmat-
i'cemi" k bilinden olarak iki müteşavi kısma taksim ile bir kısmı birine, diğer -cismi da diğerine verildikde her biri kendisinin nısıf hissesini ifraz
ve diğer nısfını da aharın nısıf his.-esiyle mübadele etmiş olur.
Kezalik: İki kimse arısında yan yanya müşterek olan bir arsanın her cüz'ünde her birinin şayian yarım hissesi olduğu halde bu arsayı kıs-met-i tefrik
ile ikiye taksim etseler her biri kendi yarım hissesini aharın yarım hissesiyle mübadele etmiş olur.
277 - : Hayvanat ve uruz gibi kıyemiyyatdan olan şeylerde mübadele ciheti ifraz cihetine râcihdir. Meklllât, mevzunat gibi misliyyatda ise ifraz ve
temyiz ciheti mübadele cihetine galib ve râcihdir. Çünkü bunların eb'azı arasında tefavüt yokdur. Mübadele ise ya şeriklerin rizalan veya hâkimin
hükmü ile olabilir.
Binaenaleyh misliyyatdan olmayan müşterek ayanda şerik olanlardan birisi, aharin gıyabında ve onun izni olmaksızın kendi hissesini ahz edemez.
Ahz edecek olsa diğer şerik gelince bu ayinleri tekrar taksim ettirebilir. Misliyyatda ise şeriklerden her biri, diğerlerinin gıyabında ve onun izni
olmaksızın kendi hissesini ahz edebilir. Zira kendi hakkının aynini ahz etmiş olur. Fakat gaibin hissesi kendisine teslim olunmadıkça kısmet tamam
olmuş olmaz. Bu halde - biîittifak taksim yapılmadan - gaibin hissesi telef olsa şerikinin kabz etmiş olduğu hisse aralarında müşterek olur. (Aynî,
Mecmaül'enhar).
278 - : Mekilât ve mevzunat ile ceviz, yumurta gibi adediyyatı mti-tekaribe hep misliyyaldandır. Bunlarda şeriklerden biri,  kendi hissesini diğerinin
gıyabında izni olmaksızın alabilir. Fakat el işi olan avani gibi ihtilâfı sanat hasebiyle muhtelif ve mütefavit olan mevzunat, kıyemîdir. Çünkü
bımlırda her veçhile mümaselete riâyet kabil değildir.
Bir de arpa ile karışık buğday gibi cinsinin hilafiyle birbirinden temyiz ve tefrik olunamayacak suretde mahlut olan bir misli, kıyemiyyatdaa sayılır.



Sabunlar dahi kıyemîdir, meğer ki, her birindeki yağ, müsavi olsun, (îmadiyye).
279 - : Bir cins çuha gibi ve bir fabrika mamûlâtı olan bezler gibi efradı arasında tefavüt olmayıb da  «Arşını şu kadar kuruşa»  diye satılan
zer'iyyat, mislidir.
Bir cinsden olsun olmasın hayvanlar ile kavun, karpuz; hiyar gibi efradı arasında kıymetçe tefavüt bulunan adediyyatı mütefavite kıyemıy
yatdandır.
Kezalik: Bir cinsden ve bir hattat tarafından yazılmış bulunsa dahi yazma kitablar, kıyemîdir. Çünkü aralarında az çok fark bulunur. Bir cinsden

olub bir tarzda matbu bulunan basma kitablar ise mislidirler. (Dürerül'hükkâm). 
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Kısmet-İ Cem'e Dair Meseleler :
 
280 - : Yüz adet koyun,  deve gibi cinsleri müttehid olan müşterek ayanda kısmet-i riza carî olduğu gibi kısmet-i kaza da carî olur. Yanı:
Şeriklerden yalnız bazısının talebi üzerine hâkim onları hükmen ve cebr ren taksim eyler. Bu müşterek ayan, gerek hububat gibi misliyyatdan olsun
ve gerek yumurta gibi adeyyatı mütekaribeden olsun ve gerek hayvanat gibi kıyemiyyatdan olsun. Hayvanatın dişisiyle erkeği ise bu hususda
müsavidir. Çünkü insanların gayrisinde zihayat mahlûkatın erkeği ile dişisi bir cins sayılır.
281 - : Cinsleri müttehid  olan misliyyatın efradı beyninde büyük bir fark ve tefavüt olmadığından kısmeti şeriklerden hiç birine zarar vermez, her
biri hakkını almış ve her birinin tamamiyyeti mülkü husule gelmiş olur.
Meselâ: îki kimse arasında müşterek olan bir mikdar buğday, hisselere göre taksim olundukda her biri kendi hakkını istifa ederek kendi hissesine
isabet eden buğdaya müstakillen malik olur.
Şu kaaar altın külçenin ve bu kadar gümüş veya bakır külçenin taksimi de bu kabildendir.
Kezalik: Şu kadar aded yumurta veya ceviz ve bir cinsden, yani: Bir nevi iplikden bir tarz üzere dokunmuş olan şu kadar pastal çuha ve bu kadar top
bez de bu cümledendir.
282 - :  Müttehidül'cins olan kıyemiyyatın efradı  arasında kıymetçe fark ve tefavüt varsa da pek cüz'î olmak hasebiyle yok hükmünde olduğundan
bunlar dahi - yukarıda yazıldığı üzere - kabil-i kısmet sayıl-rmşdır. Bunlar da bir nevi misliyyat kabilindendir.
Meselâ: İki kimse arasında müşterek olan beş yüz koyun veya şu kadar inek veya deve hisselerine göre taksim olundukda her biri hakkını ayniyle
almış gibi olur. Bu taksim ile her şerik, kendi hakkının kısmen aynini almış, kısmen de hakkım şerikinin hakkiyle mübadele etmiş sayılır.
283 - :  Muhtelif cinslerde, yani:     MuhtelifüPcins olan    müşterek ayanda kısmeti riza carî olursa da kısmeti kaza cari olmaz: Çünkü bu kıs-metle
hisseler temyiz edilmiş olmaz. Zira muhtelif cinsler birbirinden zaten mümtazdır. Belki bu kısmet, bir muaveze demekdir. Muavezede ise şefiklerin
rızaları şartdır.
Binaenaleyh muhtelif cinsler, gerek misliyyatdan olsun ve gerek ki-yemiyyatdan olsun şeriklerden yalnız birinin veya ekserisinin talebi üzerine
hâkim tarafından cebren kısmeti cemi ile taksim edilemez. Belki bunlardan her bir cins, kabili kısmet ise şerikler arasında ayrı ayrı taksim olunur.
Meselâ: Hissedarlardan birine şu kadar kile buğday, ona mukabil diğerine de şu kadar kile arpa, veya birine şu kadar koyun, diğerine de bu kadar
deve veya inek yahud birisine bir kılıç, diğerine de bir eğer takımı ve yahud birine bir hane, diğerine de bir dükkân verilmek suretiyle kısmeti kaza
caiz olmaz. Velev ki her birine verilecek cinsin kıymeti diğ3-rine verilecek cinsin kıymetine müsavi bulunsun.
Fakat şerikler, kendileri razi oldukları takdirde meşruh vech üzere kısmeti riza caiz olur. Çünkü bu, kendi haklarıdır. Birbirleri üzerinde kalan
haklarım iskat edebilirler. (Fethül'kadir, Dürer).
284 - : Müteaddid konaklar, dükkânlar, ve çiftlikler,  " muhtelifül' cins sayılıb bunlar cebren kısmeti cemi ile taksim olunamazlar. Velevki bir
kasabada, bir mahallede bulunsunlar.
Meselâ: Müteaddid konaklardan biri müşariklerden birine, diğeri de diğer müşarike itâ ile kısmeti kaza caiz olmaz. Belki bunların her biri âti-yen
beyan olunacağı üze-e kısmeti tefrik ile taksim olunabilirler.
Bu, İmamı Azama göredir. îmameyne göre konaklar bir şehirde bulunursa bunlarda kısııeti cemi, hâkimin reyine müfevvezdir, hâkim böyle bir
kısmeti eslâh gö' ürse taksim eder.
Küçük haneler birt irine muttasıl olursa kısmeti cemi ile taksimleri kazaen caiz olur ve illâ tfmaz. Odalarda ise kısmeti cemi ile kazaen taksim her

halde caizdir, bir mahallede bulunmaları şart değildir. Çünkü bunlardaki tefavüt azdır. Dürer:, (Düierül'hükkâm). 
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Kısmet-İ Tefrika Dair Meseleler :
 
285 - : Bir müşterek aynin tefrik ve teb'izi sahiplerinden hiç birine muzir olmayıb kısmetden evvelki menfaatin husûli mümkün bulunursa o ayin,
kabili kısmetdir, kısmeti tefrik ile taksim olunabilir, gerek misliyyatdan ve gerek kıyemiyyatdan olsun, ve gerek mülk ve gerek vafcf bulunsun.
Meselâ: İki kimse arasında bir mülk arsa, müşterek oîub da taksim olundukça her kısmında ebniye yapılır, ağaç dikilir, kuyu kazınır, bu vechile
arsadan kablelkısma maksud olan menfaat baki olursa bu arsa hükmen taksim olunabilir.
Kezalİk: Bir konağın selâmlık ve harem daireleri başka başka birer menzil olmak üzere tefrik ve taksim olundukda konakdan maksud olan sükna
menfaati fevt olmaz ve şeriklerden her biri müstakillen bir yer sahibi olursa bunda da kısmeti kaza carî olur. Bunun sahihlerinden biri, kısmet
isteyib de diğeri imtina etse hâkim bunu cebren taksim eder. Çünkü kısmetde menfaat tekemmül eder. (Dürer).
286 - Müşterek bir aynin tefrik ve teb'izi şeriklerden birine nafi, diğerine hissei az olmakla muzir, yani: Maksud menfaati müfevvit olub da menfaati
olan şerik, kısmet isterse hâkim onu hükmen taksim eder. Çünkü bu şerik, kendi mülkünün tekmil menfaatini taleb etmiş bulunur.
Meselâ: Müşterek bir hanede şerik olanlardan birinin hissesi az olub da badettaksim onda sükna ile intifa olunamayacak olduğu halde hissesi çok
olan şerik şerik kısmet istese hâkim onu kazaen taksim eder. Fakat hissesi az olan şerikin talebiyle bu kısmet yapılamaz. Zira bu halde o, bir
müteanniddir. kendisine nef'i olmayan bir şey ile uğraşmakdadır.
Fakat diğer bir kavle göre bunlardan her birinin talebiyle bu kısmet yapılabilir. (Ham'yye, Mecmaül'enhür).



287 - : Müşterek icareteynli bir  akarın taksim    edilebilmesi için bu taksim, vakf hakkında enfa olmalıdır ve hissedarlardan her birine isabet
edecek hisse ile intifa mümkün bulunmalıdır. Ve bu taksime mütevellinin izni lâhik olmalıdır.
Arazi-i emiriyyenin taksim edilebilmesi için de hissedarlardan her biri, bu araziden kableltaksim olan menfaat ile badettaksim de faidelene-
bilmelidirler. (Fetâvâ-i  Cedide,  DürerülTıükkâm).
288 - : Tefrik ve teb'izi sahihlerinden her birine muzir, yani: Mak sud menfaati müfevvit olan bir müşterek ayinde kısmeti kaza carî olmaz. Çünkü
bunda faide değil, zarar msvcuddur.
Meselâ: Müşterek bir değirmen taksim olunsa artık değirmen olarak istimal olunamaz. Bu cihetle bundan maksud olan menfaat fevt olur.
Binaenaleyh şeriklerden birinin talebi üzerine kazaen taksim edilemez. Fakat birriza taksim olunabilir. Zira hak kendilerinindir, kendi
ihtiyaçlarını kendileri daha iyi takdir ederler.
Hammam, kuyu, kanat, küçük oda ve iki hane arasındaki hait dahi böyledir.
Bir hayvan, bir araba, bir eğer, bir cübbe veya bir yüzük taşı gibi yarmağa,'kırmağa muhtaç olan uruz da bu kabildendir, hiç birinde kısmeti kaza
carî olmaz. (Dürrümuhtar).
Bir kavle göre böyle bir malı şerikler kendi aralarında birriza taksim edebilirlerse de hâkime müracaat etseler hâkim yine taksim etmez. Çünkü
hâkimlerin böyle muzir, faidesiz şeyler ile meşgul olmaları caiz görülemez.
289 - :  Bir müşterek kitabın şerikler arasında evrakını taksim caiz olmadığı gibi Mcbsutu Serahsi gibi müteaddid cüdlere ayrılmış olan bir kitabın
cild becild taksimi de caiz olmaz. Zira bu suretde bunlar itlaf edilmiş olur. Binaenaleyh bunlarda cebren kısmet carî olamaz. Bunlarda mu-hayee
yapılır veya bunlar satılarak semenleri taksim edilir. (Reddimuh-tar, Hindiyye).
290 - :  İki veya  daha ziyade kimseler arasında mülken müşterek
olub da başkasının duhule salâhiyyeti olmayan tarikin biri kısmetini is-teyib de diğeri imtina etdiği takdirde bakılır: Eğer badelkısma her birine birer
tarik kalacak ise taksim edilir, kalmayacak ise cebren kısmet yapılamaz. Meğer ki her birinin başka başka çıkar tariki bulunsun, o takdirde yine
taksim yapılabilir. (Hindiyye, Tatarhaniyye).        .
291 - : Müşterek mesil de müşterek tarik, gibidir. Şeriklerden biri .kısmet isteyib de diğeri imtina etse bakılır; Eğer kısmetden sonra her birine
suyunu akıtacak yer kalırsa yahud her birinin mesil ittihaz edecek başka yeri bulunursa cebren taksim carî olur ve illâ olmaz. Zira bu tak-d'rde hane
mesiîsiz kalarak menfaati muattal olur. (Mebsut).
292 - : Bir kimse, hakkı müruru baki kalmak üzere mülkü olan tariki sarabileceği gibi iki kişi arasında müşterek olan bir akann taksiminde
müşterek tarikin rakabes.s yani: Mülkiyyeti birinde kalmak, diğerinin de yalnız hakk-ı müruru bulunmak üzere kısmet de caizdir. (VelvaÜciyye,
Ankaravî),                                                "                            
293 - : Bir hanenin iki kısma taksiminde iki hisse arasındaki «hâiti» duvarı h'ssedarlar beyninde müşterek olarak bırakmak caiz olduğu gibi birinin
mülkü olmak üzere kısmet de caizdir. Bu halde bu duvara diğerlerinin kirillerini koymağa hakkı bulunması şart edilse bu şart, taamüle binaen caiz

olur. (Hamevî). 
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Kısmetin Hükmleri :
 
294 - : Kısmet tamam oldukdan sonra hissedarlardan her biri kendi hissesine müstakilleri malik ve o hissede dilediği gibi tasarrufa sahib ölür,
birinin hissesinde artık diğerinin alâkası kalmaz.
Binaenaleyh iki kimse arasında müşterek olan bir hane tamamen taksim olunub da birinin hissesine hanenin ebniyesi, diğerinin hissesine o hanenin
halı arsası isabet etse arsa sahibi o arsada kuyu kazar, kâriz yapar, ebniyye inşa edib dilediği kadar yüksek çıkar ve bu ebniye, kadîm eb-niyenin
havasını veya güneşini kapasa bile bu kadîm ebniye sahibi mani olamaz. Çünkü bir kimse bir arsaya malik olunca onun havasına da malik olur.
Müftabih olan budur. Eğer bu gibi zarar bahanesiyle bir kimse mülkünde tasarrufdan merredilse hiç bir malikin kendi mülkünde tasarruf
edememesi lâzım gelir. Hattâ bunun içindir ki îmamı Azam'a göre hiç bir kimse kendi mülkünde tasarrufdan men edilemez, velev ki başkasına
muzir olsun.
Fakat «Naşiri Saffar»a ve bir çok meşayihi isiâmiyyeye göre bir arsa sahibi komşusunun havasını veya güneşini sed edecek suretde bina yapamaz,
komşunun bunu men'e hakkı vardır. Maamafih yapılacak şeyin, meselâ kârizin komşuya zararı beyyini olmamak şartdır. Eğer fahiş bir suretde
zararı olursa bu veçhile tasarrufdan sahibi men olunur. İmam Ebû Yû-süfe göre mutlaka zarar vukuu men'e kâfidir. (Mecelle, Dürerül'hükkâm).
295 - : Arazi taksiminde o arazi üzerindeki dikilmiş ağaçlar ve,çiftlik taksiminde üzerindeki ağaçlar ile binalar zikr edilmeksizin taksime dahil
olurlar. Yani; Ağaçlar ve binalar kimin hissesinde    bulunursa onun mülkü olur. Taksim vaktinde zikr ve^ tasrihe hacet yokdur. «Cemi-i Hukuk ve
Cemi-i Merafiks ile denilmek gibi bir tâbiri umumî ile bunları ithâle de hacet yokdur. (Ankaravî).
Fakat yalnız eşcar ve ebniyenin taksiminde yeri kısmete dahil olmaz. (Dürerül'hükkâm).
296 - : Gerek arazi ve  gerek çiftlik taksiminde arazi    üzerindeki ekinler ve ağaçlarda bulunan meyvalar zikr ve tasrih edilmedikçe taksime dahil
olmayıb yine müşterek kalır. Taksim ânında gerek cem-i hukukiyle veya cemi-i merafikıyle denilmek gibi bir umumî tâbir irad olunsun ve gerek
olunmasın. Çünkü bunlar arazinin hukuku, merafiki cümlesinden değildir. Nitekim harman edilmiş ekinler, toplanılmış meyvalar da bu
taksime.dahil olmaz. Arazinin satılmasında da hükm böyledir, üzerindeki ekinler, meyvalar satışa dahil olmaz. Kısmet de bir nevi satış muamele-
sidir,  (Hindiyye).
297 - : Maksumun, yani: Taksim edilen maldan    müfrez hissenin Kmcavir arazA'ie olan hakk-ı tarik ve hakk-ı mesili zikr ve tasrih olunmasa bile
her halde taksime dahil olur. Yani; Bunlar kimin hissesinde vâki
olursa onun hukukundan olur, hini kısmetde gerek cemi-i hukukiyle denilsin ve gerek denilmesin.
Meselâ: Müşterek bir konağın selâmlık tarafı Zeyd'e, harem tarafı da Amr'e verilib selâmlık tarafının. komşu bahçesinden hakk-ı mesili bulunsa bu
hakk-ı mesil de yalnız Zeyd'e aid olur. Velevki bu husus, kısmet ânında tasrih edilmesin. (Zahire).
298 - :  Kısmet zamanında bir hissenin  diğer hissede tariki veya mesili olması şart edilse bu şarta riayet edilir. (Ebüssuûd). Çünkü meşru olan şarta
bikaderil'imkân riayet lâzımdır.



299 - : Bir hissenin diğer hissede tariki olub da hini kısmetde ib-kası şart edilmemiş olsa bakılır: Eğer o hisseye aid tarikin başka tarafa sarf ve
tahvili kabil ise sarf ve tahvil edilir. Kısmet vaktinde gerek cemi-i hukukiyle denilmiş olsun ve gerek olmasın. Ve eğer o tarikin başka tarafa sarf ve
tahvili mümkün olmamakla beraber hini kısmetde «Cemi-i hukukiyle veya Cemi-i merafikiyle senindir.» denilmiş ise o tarik, kısmete dahil olarak
hali üzere ibka olunur. Zira kısmetden matlub olan tekmil menfaat bu veçhile husule gelir. Amma tasrih edilmemiş ve cemi-i hukukiyle gibi bir
umumî tâbir ilâve olunmamış ve kısmet ânında bu hissenin tariki olmadığı bilinmemiş ise kısmet fesh olunur. (Hindiyye, Beh-cetül'fetâvâ).
Bu hususda mesil de ayniyle tarik gibidir. Zira bu halde kısmetden maksud olan, hisselerin birbirinden alâkasının kesilmesi iken tarikin veya
mesilin başka cihete tahvili ile bu maksudun husulü mümkün olmayınca kısmet, muhtel ve fâsid olur. Artık feshden sonra her hissedarın kendisine
tarik açabileceği veçhile tekrar taksim yapılır. (Ebû Süud-i Mısri).
300 - : îki kimse arasında müşterek bir hanede başka bir şahsın tariki olub da hane sahibleri o haneyi taksim edecek olduklarında tarik sahibi bu
taksime mani olamaz. Fakat hane sahibleri de haneyi taksim et-diklerinde o tariki hali üzere bırakırlar.
Bu hanenin meselâ iki sahibiyle bir de tarik sahibi ittifak ederek bu hane ile beraber o tariki de satsalar bakılır: Eğer bu tarik, yalnız bir şalısın
mülkü ise semeni yalnız o şahsa aid olur. Ve eğer bu tarikin rakabesi üçünün arasında müşterek, yani: Üçünün de mülkü ise yalnız târikin semeni
üçünün arasında taksim' olunur. Şöyle ki: Bu tarikdeki hisseler malûm ise semeni bu hisselere göre tevzi olunur. Malûm, değilse bu/şeriklerin
adedine itibar olunur. Çünkü bu tarike ihtiyaçları Şâyed bu tarikin rakabesi hane sahiblerinin olub dftr şahsın o ta-rikden yalnız hakk-ı müruru
bulunsa her biri o tar semeninden hakkını alır, bunun semeni yalnız hane sahiblerine aid olmaz. Şöyle ki: Hane müşetemelâtiyle beraber bir kerre
hakk-ı mürur ile ve bir kerre de hakk-ı mürursuz olarak takvim olunur, iki kıymet arasındaki fazla, hakk-ı mürur sahibinin olur, bakisi de hane
sahiblerine verilir.
Meselâ: Bir hane tarikiyle beraber bin liraya satılıb yalnız hanenin kıymeti bin liraya, hakk-ı mürur ile beraber kıymeti ise dokuz yüz liraya müsavi
olsa aradaki fazla semen olan yüz lira, hakk-ı mürur sahibinin olur. (Dürerürhükkâm'a müracaat!.)
301 - : Mesil dahi kısmen tarik gibidir. Binaenaleyh bir müşterek hanede başka bir şahsın hakk-ı mesili olsa o haneyi sahibleri taksim edince mesili
hali üzere terk ederler, bu taksime mesil sahibi mani olamaz.
Eğer müşterek haneyi sahibleri mesil sahibi ile bilittifak satarlarsa bu hakk-ı mesilin semeni sahibine aid olur. Amma mesilin rakabesi hane
sahblerinin olub da o şahsın yalnız hakk-ı mecrası bulunsa bunları bilittifak satdıklan takdirde bu mecra sahibinin hakk-ı mecrası meccanen sâ-kit
olur. Hanenin semeninden hisse alamayacağı gibi artık hakk-ı mecrası da kalmaz. (Haniyye, Behce).
302 - : Bir konağın havlisinde başka bir şahsın menzili olub da bu menzil sahibi o havliden mürur eder olduğu halde konak sahibleri konağı taksim
edecek olduklarında menzil sahibi taksime mani olamaz. Fakat onlar da konağı taksim etdiklerinde konağın havlisinden menzilin kapısı arzında ona
bir yol terk ederler. Tâ ki, oradan tarik-ı âmme veya hasse çıkıb gidebilsin.
Şâyed menzil sahibinin o havlinin muayyen bir mahallinde bir tariki var ise bu tarik, hali üzere kendisine terk edilir. (Haniyye).
303 - : İki kimse taksim olunan bir konağın iki kısmı arasında bir hâit veya bir direk olub bu hâit veya direk bir hissedarın mülkü olmaK üzere
taksim edilmekle bir kısmın diğer hâit veya direk üzerindeki kirişleri uçları, kablelkısma müşterek olan bu hâit veya direk üzerinde bulunduğu
suretde bakılır: Eğer kısmet zamanında o kirişlerin bu müşterek hâit veya direk üzerinden kaldırılması şart edilmiş ise kirişler, bu hâit veya direk
sahibinin talebiyle ref edilir. Ve illâ ref edilemez. Velevki bu kirişler, kısmetden evvel hassaten birinin bulunmuş olsun. (Reddi-muhtar).
304 - : Bağ ve bahçe gibi arazi taksim edilib de bir kısmında bulunan ağaçların dalları diğer kısmın üzerine sarkmış olduğu suretde bakılır: Eğer
kısmet zamanında o dalların kesilmesi şart edilmiş ise kesilirler ve eğer şart edilmemiş veya ibkası şart edilmiş ise o dallar kesdirüemez. Çünkü o
ağaçların sahibi bunlara o dallar ile beraber müstahak ol-muşdur. (Hindiyye).
305 - : Bir mahalde hakk-ı mürura malik olan kimsenin o mahalde kapı açmağa da hakkı vardır. Binaenaleyh bir tariki hasda hakkı müruru olana bir
müşterek hane taksim olundukda hissedarlardan her biri o ta-rika kapı ve pencere açabilir. O tarikin sair sahihleri buna mani olamazlar. Çünkü bu
şeriklerden her birinin o tarikden mürura hakkı vardır.
306 - : Kabili kısmet olan bir müşterek mülk hissedarlarından biri kendisi için diğer hissedarların izni olmaksızın bir bina yapsa o hissedarların
talebi üzerine bu bina kaldırılır. Çünkü müşterek bir hissede şeriklerden biri, diğerlerinin izni olmaksızın bina yapamaz, ağaç dikemez.
Böyle bir bina yapüdıkdan sonra hissedarlardan biri, kısmet talebinde bulunsa taksim yapılır. Bu halde o bina banisinin hissesini isabet ederse
febiha. Ve eğer diğer hissedarların hissesine isabet ederse bu hissedar, o binayı hedm ve ref, etdirebilir; velev ki bu binaya evvelce izin verilmiş
Olsun. Çünkü bu izin, kendi hissesini bani veya garis olan şerikine iare mahiyetinde bulunmuşdur.
Eğer bu hissedar, o binayı veya ağacı şerikinin izni olmaksızın yapmış veya dikmiş olurda bunların kaldırılması, koparılması yüzünden şerikine aid
hissenin kıymetine noksan âriz olmuş bulunursa bunları vücuda getiren hissedar, bu noksanı da o şerikine zâmin olur. (Dürrümuhtar, Kari-j Hirîaj'e

fetâvâsı, Mecelle). 
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Kısmetlerde Cari Muhayyerlikler :
 
307 - :  Kısmetlerde hiyan şart,  hiyan  niyet,  hıyarı  ayıb,  hıyarı gabrr, hiyan istihkak ve akdi fuzûli hakkında hiyan icazet caridir.
Binaenaleyh müşterek ve muhtelif cinslerin taksiminde şeriklerden her hangi biri hiyan şart hiyan ayıb veya saire ile muhayyer olabilir.
Meselâ: Hissedarlardan biri, şu kadar kile buğday ve ona mukabil diğeri bu kadar kile arpa yahud biri şu kadar koyun ve ona mukabil diğeri bu
kadar inek almak üzere müşterek malları birriza aralarında taksim et-diklerinde bu şeriklerden birisi veya her biri şu kadar gün muhayyer oV-inak
üzere şart dermeyan edebilir. Artık o müddet zarfında muhayyel olan şerik, dilerse kısmeti kabul ve dilerse fesh eder. Nitekim bey'ide de böyle bir
muhayyerlik carîdir.
Kezaîik: Hissedarlardan birisi, mali maksumdan hissesine düşen kısmı kableikjsma görmemiş ise gördükde hiyarı rüyet ile muhayyer olur, dilerse
.kısmeti fesh ve dilerse kabul eder.
Şeriklerden her biri, kendi hissesini kısmen bayi olmakla beraber kısmen de müşteri vaziyetinde olduğundan bu vaziyet bakımından hiyan rüyete
malik olur.
Kezalik: Hissedarlardan birisinin hissesi ayıblı çıksa muhayyer olur, dilerse bu hisseyi kabul eder, dilerse red eder.



308 - : Şeriklerden  biri,  kendisine  isabet  eden  hisseyi başkasına satdıkdan sonra kadîm ayıbiyle kendisine red edilse bakılır: Eğer hâkimin
hükmiyle red edilmiş ise kendisi de hiyan ayb ile kısmeti fesh edebilir. Amma rizasiyle kabul etmiş ise kısmeti fesh edemez.
309 - : Cinsleri müttehid  oîan kryemiyyatin birriza taksiminde de hiyan şart, hiyarı rüyet ve hiyarı ayib carîdir. Fakat bunların kazaen taksiminde
hiyan rüyet ile hiyarı şart carî değildir. Çünkü hâkim, kısmete cebr edebileceği cihetle hissedarların bunlar iie muhayyerliğinde faide yokdur.
Meselâ: Müşterek olan yüz koyun sahihleri beyninde hisselerine göre rizalariyle taksim olundukda eğer birisi şu kadar gün muhayyer olmak üzere
şart eylemiş ise o müddet zarfında kısmeti kabul edib etmemekde muhayyer olur. Ve eğer şeriklerden bazısı t>u koyunların tamamını veya
bunlardan hissesine isabet edenleri henüz; görmemiş ise gördükde muhayyer olur.
Kezalik: Birisinin hissesine isabet eden koyunların kadîm ayıhları zuhur etse muhayyer olub dilerse bu hisseyi kabul ve dilerse red eyler. Ve-levki
bu kısmet kazaen yapılmış olsun.
310 - : Şeriklerden birisinin hissesine  düşen  mütteludülcins veya muhtelifülcins maksumun bazısı ayıblı çıkdıkda bakılır: Eğer kabz vuku
bulmamış ise dilerse mecmuunu red eder, yalnız bazısını red edemez. Meğer ki şerikler razi olsunlar. Ve eğer kabz bulunmamış ise tefrikinde zarar
bulunmayınca yalnız ayıblı olanı red eder, diğer şeriklerin rızaları olmadıkça cümlesini birden red edemez. Amma tefrikmda zarar bulunursa
mecmuunu birden red edebilir. Mecmuunu birden kabul edince şerikin^ den bir şey taleb edemez.
Beyi'de hiyarı aybi ibtâl eden haller, kısmetde de ibtâl eder. Beyi mebhasine müracaat!. (Mecelle,  Dürerürhükkâm).
311 - : Cinsleri müttehid olan misliyyatın taksiminde hiyan şart ve hiyarı rüyet yokdur. Çünkü bu taksimde ifraz ciheti galibdir. Bununla her şerik,
kendi hissesinin sureten ve manen aynini almış olur. Fakat bunlarda hiyarı ayib carîdir.
Meselâ: İki kimse arasında müşterek olan bir yığın buğday taksim olundukda gu kada^ gün muhayyer olmak şartı muteber olmaz ve şeriklerden
biri, hissesine isabet eden buğdayı görmemiş ise gördükde muhay-ver olmaz. Amma şeriklerden birine bu buğday yığınının üst tarafından, diğerine

de alt tarafından verilib de alt tarafı çürük çıksa sahibi muhayyer olur, dilerse kabul eder, dilerse red eyler. (Hindiyye). 
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Kısmetin Fesh Ve İkalesi :
 
312 - :  Kısmetin tamamı, kur'alarm kamilen çekilmesiyle olacağı gibi şeriklerden her birinin hissesini bilâ kur'a birriza kabz eylemesiyle de olabilir.
,Kezalik: Hâkimin hükmiyle, yani: Hisseleri tesviye ve ilzam etmesiyle olabileceği gibi şeriklerin bir zatı tevkil edib her birine hissesini ilzam
etmesiyle de olabilir.
313 - : Kısmet sahihen tamam oldukdan sonra artık ondan ne hissedarlar, ne de vefatlarından sonra vârisleri rücu edemezler. Fakat sahih olmayan
bir kısnıetden rücu olunabilir.
Meselâ: Tevliyet ve süknası vâkıfın evlâdına meşrut olan vakıf bir hane kabili kısmet olmakla evlâddan iki kimse, bu haneyi aralarında taksim
etseler bilâhare bunlardan biri bu kısmeti nakz edebilir. Çünkü bu gibi vakıf yerlerin mevkufünaleyhim arasında taksimi sahih değildir. (Bence,
Reddimuhtar).
314 - : Kısmet esnasında meselâ: Kurcaların çoğu çıkıb da en az ikisi kalmış  olduğu halde hiss s darlar dan biri rücu edecek olsa bakılır. Eğer
kısmeti rıza ise rücu edebilir. Çünkü bu kısmetde hisselerin tefrik ve temyizi, hissedarların rizalarına mütevakkıfdır. Ve eğer kısmeti kaza ise
şeriklerden hiç biri rücu edemez,-velevki henüz hiç bir kur'a çekilmiş olmasın. Zira hâkimin bu taksime cebren salâhiyyeti vardır, rücu faide
vermez. (Hiiîdiyye, Reddimuhtar).
315 - : 'Kısmetde ikale caizdir. Binaenaleyh hissedarlar, kendi ri-zalariyle veya hâkimin kazasiyle kısmet yapıldıkdan sonra bunu kendi ri-zalariyle
fesh ve ikale ederek maksumu evvelce olduğu gibi aralarında müşterek bırakabilirler. (Hindiyye).
316 - : Kısmetde gabni fahiş olduğu bilâhare tebeyyün etse kısmet, fesh olunarak âdilâne taksim yapılır.
Meselâ: tki şerikden birisinin hissesine birriza veya bilkaza yüz lira kıymet takdir edilmiş iken bu hissenin elli lira kıymetinde olduğu şahadetle
veya diğer şerikin ikrariyle veya yemininden nükûliyle zahir olsa yapılmış olan kısmet, fesh edilir. Çünkü kısmetin âdilâne olması şartdır. Bir
hissede galat vukuuna veya hududunda muhalefet vukuuna veya bir hissenin teslim edilib edilmediğine dair dâvalar da muteberdir. Bu gibi
dâvalarda bizzat kassamlann şahadetleri de makbuldür.
317 - : Vârislerin arasında terekenin taksiminden sonra müteveffanın borcu zuhur etse kısmet, fesh olunur. Çünkü deyn, irsden mukaddemdir,
velev ki dâyin, bu kısmete riza göstermiş olsun. Şu kadar var ki, vârisler borcu kendi rizalariyle eda ederlerse veya müteveffanın borcuna kâfi başka
malı zuhur ederse veya alacaklı alacağından vârisleri ibra ederse artık kısmeti feshe mahal kalmaz.

Badelkısme mûsalih.veya başka vâris zuhur ettiği takdirde de kısmet, 'fesh edilebilir. (Dürer., Ankaravî). 
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Muhayeeye =  Menfaatlerin Taksimine Aid Meseleler:
 
318 - : Menfaatleri taksimden ibaret olan muhayee, mekillât, mev-zunat, gibi misliyyatda carî olmayıb yalnız ktyemiyyatda carî olur, o şart ile ki
ayinleri baki olduğu halde kendileriyle intifa mümkün ola. Misliyyatda ise ayinleri baki olduğu halde kendileriyle intifa mümkün değildir.
319 - : Muhayee, iki nevidir. Biri: «Zamanen mııhayee> dir. Diğeri de «Mekânen muhayee»dir. Şöyle ki: İki kimse, aralarında müşterek araziyi bir
sene biri, diğer sene de diğeri ekmek veya kiraya vermek veya müşterek bir hanede bir sene biri, diğer sene de diğeri oturmak veya ona kiraya
vermek üzere muhayeede bulunsalar zamanen    muhayee vücuda gelmiş olur.
Bilâkis müşterek arazinin yansında biri, diğer yarısında da diğeri zi-raatde bulunmak veya hanenin bir tarafında biri, diğer tarafında da diğeri ikamet
etmek üzere muhayeede bulunsalar mekânen muhayee husule gelir.
Müşterek iki hanenin birisinde biri, diğerinde de diğeri oturmak veya bunları kiraya vermek üzere yapılan muhayee de mekânen muhayee
kabilindendir. (Fuküstânî).
320 - : Şerikler, rauhayeenin zamanen veya mekânen yapılmasında ihtilâf etseler, han zatların beyanına göre hâkim, zamanen muhayeeye cebr
edebilirse de mekânen muhayeeye cebr edemez, bu caiz değildir.



Vakıa mekânen muhayee, zamanen muhayeeden daha âdilânedir. Çünkü bunda şeriklerden her biri müşterek mallarından aynı zamanda intifa
ederler. Fakat zamanen muhayee, mekânen muhayeeden ekmeldir. Zira
bunda şeriklerden her biri müşterek malın tamamından intifa ederler.
321 - : Bir müşterek hayvanı sahibleri bü'münavebe meselâ: Altışar ay kullanmak üzere zamanen muhayee caiz olduğu gibi iki müşterek
hayvandain birini bir şerik, diğerini de diğer şerik binmek veya yük taşıtmak suretiyle kullanmak üzere muhayee de caizdir. Bu muhayee, imamey-
ne göre hem rizaen, hem de kazaen caizdir. îmamı Âzam'a göre binmek üzere muhayee rizaen caiz ise de kazaen caiz değildir. Çünkü binmek râ-
kiblerin tefavütiyle mütefavit olur, tesviye tahakkuk edemez. (Hidaye, Âb-dül'halîm, fetâvâsı).
322 - : Müşterek bir hayvanın istiğlâl -= Kiraya vermek üzere mu-hayeesi bilittifak caiz değildir. Bunda madeieti temin mümkün değildir. Fakat iki
müşterek hayvanda istiğlâl üzere muhayee, imameyne göre caizdir.
Kezalik: îki kimse arasında müşterek iki libasdan birini bir şerikin, diğerini de diğer şerikin giymesi üzere muhayee de imameyne göre caiz
bulunmuşdur. (Ebüssuûd, Reddimuhtar).
323 - : Ayan üzerine muhayee caiz değildir. Çünkü menfaatleri se-riüzzevâl olduğundan onlarda muhayee müstahsen görülmüşdür. Ayinler ise
devam edib taksimi kabil olduğundan bunlarda muhayee zarureti yokdur.                   
Meselâ: Müşterek ağaçların meyvalan, müşterek hayvanların südleri ve yünleri ayandan olmakla müşterek ağaçlardan bir mikdarının meyva-sım
şeriklerden biri, diğer mikdannın meyvasım da diğeri devşirmek ve müşterek koyunlardan bir sürünün südünü ve yününü biri, diğer sürünün südünü
ve yününü de diğeri almak üzere muhayee yapsalar sahih olmaz. Belki bu hâsılat yine aralarında müşterek olur. Bunun için çare. şeriklerden biri,
bu hâsılatdan diğer şerikin muayyen bir müddctdekî hissesini satın alır, bu müddetden sonra kendi muayyen hissesini de o diğer şerike satar. Bu

suretle her biri bir muayyen müddetle o hâsılatın mecmuundan istifade etmiş olur. (Ebussuûd, Mecmaül'errhür, Dürrümuhtar. 
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Muhayeenîn Îfraz Ve Mübadele  Mahiyetinde Olması :
 
324 - : Muhayee, minvechin ifraz ve minvechin mübadeledir. Maamafih zamanen muhayeede mübadele ciheti galibdir. Şöyle ki: Bir hissedarın
kendi nöbetindeki hissei menfaati, diğer hissedarın nöbetinde-ki hissei menfaatiyle mübadele edilmiş olur. Bu cihetle zamanen muhayce icare
hükmündedir. Binaenaleyh zamanen muhayeede şu kadar gün veya şu kadar ay gibi bir müddet zikr ve tâyin olunmak lâzımdır ki, muhayee fâsid
olmasın.
325 - : Mekânen muhayeede ifraz ciheti gaUbdir. Şöyle ki: îki hissedarın, meselâ: Bir müşterek konakda olan menfaatleri şayi, yani: O konağın
her cüz'üne şâmil iken muhayee ile iki hissedardan birinin menfaati o konağın bir kıt'asında, diğerinin menfaati de diğer kıt'asında cem" edilmiş
olur. Binaenaleyh mekânen muhayeede müddet zikr ve tâyini lâzım değildir. Çünkü bu muhayeede menafim mekânı malûm olduğundan menafi de
malûm bulunmuş olur, ayrıca müddet tâyinine ihtiyaç yokdur. <înaye, Dürer.).
326 - : Gerek zamanen ve gerek mekânen muhayeede hissedarlar
ihtilâf etdikleri takdirde aralarında kur'a çekilerek hangisinin evvel intifa edeceği veya hangisine hangi kısmın aidiyyeti tâyin edilmelidir.
Hissedarların kalblerini tatyib için hâkimin böyle kur'a çekmesi evlâdır. Maamafih hâkim bunları kur'asiz da tâyin edebilir. (Hindiyye,
Reddimuhtar).
327 - : Müşterek ve müteaddid şeylerin sahihlerinden biri  muhayee isteyîb de diğeri imtina etdikde bakılır: Eğer o müşterek şeyler, cins-'eri
müttehid ayan gibi müttefikül'menfaa iseler muhayeeye cebr olunur. Ye eğer muhtelifürcins ayan gibi muhtelifül'menfaa    iseler muhayeeye cebr
olunmaz.
Meselâ: Bir mevzide bulunan iki müşterek haneden birisinde şeriklerden biri, diğerinde de diğeri oturmak veya bunlardan birinin gailesini biri,
diğerinin gailesini de öbürü almak üzere ve yahud iki müşterek hayvandan birini biri, diğerini de öteki şerik kullanmak üzere şeriklerden biri
muhayee isteyib diğeri imtina eylese muhayeeye cebr olunur. (Abdül-halim).     
328 - : Bir veya iki hayvanın gailesinde muhayee bitterazi olsa da caiz değildir.
Bir veya iki müşterek hayvanda amanen veya mekânen bilkaza mu-hayeenin-cevazı imameyne göredir, îmami Azam'a göre bu hayvanlarda cebren
muhayee caiz değildir. Çünkü bunların istimali râkiblerinin ihtilâfına göre muhtelif olur. Bazı râkib hayvana zahmet vermediği halde diğer bazısı
cehaletinden dolayı hayvanı güzel istimale kadir olamaz. (Dürer., Mecmaürenhür). Mecelle'de imameynin kavli alınmışdır.
329 - : îki şerikden biri müşterek bir hanede oturub diğeri de yine müşterek hammamı kiraya vermek yahud biri müşterek hanede oturub diğeri
müşterek araziyi kendi hisabına ekmek üzere bitterazi muhayeede bulunmaları caiz ise de biri bu veçhile muhayeeden imtina ederse muhayee
yapılamaz. Çünkü bunlar muhtelifül cins, muhtelifül menfaa şeylerdir. (Dürerürhükkâm).
330 - : Taksimi kabil olan müşterek bir mal sahihlerinden biri kısmet, diğeri ise muhayee talebinde bulunsa kısmet hakkındaki taîeb, tercih olunur.
Çünkü menfaati istimal hususunda kısmet, muhayeeden daha kuvvetlidir. (Netayicül'efkâr).
Bu müşterek malın sahihlerinden hiç biri kısmet talebinde bulunmadığı halde içlerinden biri muhayee isteyib de diğerleri imtina etseler hâkim
tarafından muhayeeye cebr olunur. Şâyed muhayeeden sonra bir kısmı kısmet talebinde bulunursa muhayee fesh olunarak taksim yapıür. (Hidaye,
Hindiyye).
331 - : Taksimi kabil olmayan bir müşterek malın sahiblerinden biri muhayee isteyib de diğeri muhayeeden imtina etse muhayeeye cebr olunur.
Meğer ki bu muhayee, tatili mülkü mucib olsun, o takdirde cebr olunamaz.
Meselâ: Bir tarik, iki kimse arasında müşterek olub birinin mülküne iysal decek başka tarik bulunmasa bu tarik hakkında., muhayee yapılamaz
{Mecmaül'enhür, Mecelle şerhi: Atıf Efendinin.)
332 - : Sefine, değirmen, han, hammam, kahve han gibi kiraya veri-lib ücretle müntefi olduğu müşterek akarlar, taliblerine kiraya verilib ücretleri
hissedarlar arasında hisselerine göre taksim olunur. Hissedarlardan biri, hissesini kiraya vermekden kaçınsa muhayeeye cebr olunur. Çünkü bir
hissedar, yalnız kendi hissesini kiraya veremez. Fakat birinin nöbetinde gailesi, yani kira bedeli ziyade olursa bu ziyade hissedarlar beyninde
taksim olunur. Zira bu akarda gaîle fazlası, hissedarlar arasında müşte-rekdir. (Ankaravî, HâmMiyye).
333 - : îstimâl üzere yapılan muhayeede hissedarlardan her biri zş-manen muhayeeden sonra kendi nöbetinde müşterek akarın ve mekSnen



muhayeeden sonra kendi hissesine isabet eden parçayı bizzat istimal edebileceği gibi başkasına icar ile ücretini kendisi için ahz da edebilir, şeriki
bundan hisse alamaz. Çünkü her hissedarın nöbetinde menafi kendi mülkünde hadis olmuş olacağından bu menafii başkasına temlike salâhiyyeti
vardır. Bu temlikin muhayeede şart edilib edilmemesi müsavidir.
Bu, Şemsül Eimmetis Serahsîye göredir. Mecelle'de de ihtiyar edilmiştir. Diğer bir kavle göre sükna üzerine muhayeede kiraya vermek şart

edilmemiş bulunursa icar cihetine gidilemez (Tatarhaniyye, Abdülhalim-fetâvâsı). 
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Muhayeenin Sureti İfası Ve Feshi :
 
334  - : Muhayee, ya ibdidaen menafi ve istimal üzerine veya ibti-daen istiğlâl üzerine yapılır. îbtidaen menafi ve istimal üzerine muhayee
yapıldıkdan sonra hissedarlar kendi nöbetlerini kiraya verib de birinin nöbetinde kira bedeli ziyade  olsa diğer hissedar o ziyadeye ortak olamaz.
Çünkü bu veçhile muhayeede hissedarlar arasında muadele hâsıl olduğundan bilâhare husule gelecek ziyade bu muadeleye zarar vermez.
Amma ibtidaen îstiğlâl üzere muhayee yapılmış olunca bakılır: Eğer yalnız bir müşterek hanenin kirasını bir ay biri ve bir ay da diğeri almak üzere
muhayee yapılmış ise fazlası müşterek olur. Fakat iki haneden birinin gailesini biri, diğerinin gailesini de diğeri almak üzere muhayee yapılmış ise
bunlardan bir hanenin gailesi ziyade olunca diğer hissedar ona müşarik olmaz. Çünkü hane bir olunca şerikler bu müşterek haneden bir zamanda
menfaati istifa etmeyib aietteakub istifa ettikleri için bu karz gibi itibar olunur, yani: Bir şerik bir ayın gailesinden kendi hissesini diğer şerike - bu
.şerikin diğer aydaki hissesinden istifa etmek üzere  ödünç vermiş sayılır. Bu halde ödünç mikdan istifa edilince bakisi müşterek olur. Bu
muhayeede muadele ancak bu suretle tahakkuk eder.
Amma hane iki olunca menafiin istifa zamanı müttehid olmakla onda ifraz ve temyiz ciheti râcihdir. Bu halde her hissedarın kendi mukadder me-
nafiinde husule gelen ziyade kendisine aid olur. (Hidaye, Kâfi, Fethül'mu-în).
335 - : Hissedarlar, kendi aralarında bitterazi zamanen veya mekâ-nen muhayee yapdıkdan sonra bu muhayeeyi yalnız birisi fesh edebilir, ve-levki
bir özre mebni olmasın. Fakat hissedarlardan biri, kendi nöbetini veya kendi hissesini:başkasma kiraya vermiş olursa kira müddeti nihayet bin-
madıkca diğer hissedarlar muhayeeyi fesh edemezler. Çünkü bu mecura müstecirin hakkı taallûk etmişdir, müstecir razi olmadıkça bu fesh
yapılamaz. (Tatarhaniyye).
336 - : Hâkimin hükmiyle yap'lmış olan bir muhayeeyi hissedarlardan yalnız biri, satmak gibi bir özür bulunmadıkça fesh edemez. Çünkü fesh etse
hâkime müracaatla muhayee iade edilebileceğinden bu feshde faide yokdur.
Fakat hissedarlardan biri, hissesini satmak veya taksim eylemek iste dikde muhayeeyi fesh edebilir. Arama müşterek malı mücerred eski haline
iade etmek üzere sebebsiz yere muhayeeyi fesh edecek olsa feendisine
hâkim müsaade etmez, (Tatarhaniyye).
337 - : Hissedarlardan birinin veya hepsinin vefatiyle muhayee bâtıl olmaz. Belki muhayee vâris'-îr arasında devam eder. Çünkü bu muhayee

hissedarlardan veya vârislerden birinin talebiyle iade edileceğinden bâtıl olmasında faide yokdur. (Hidaye). 
[70]

 
Müşterek Malların Tamiratına ".Ve Sair Esarifine Aid Meseleler :
 
338 - : Eşhas arasında veya eşhas ile evkaf beyninde müşterek olan bir mülk tamir ve termime muhtaç olunca sahihleri hisselerine göre büiş-tirâk
tamir ederler. Çünkü garamet, ganimete göredir.
Hissedarlardan biri, diğerinin izniyle kendi malından kadri maruf para sarf ederek müşterek mülkü şirket hesabına tamir etse şerikinin hissesine
masrafdan ne isabet ederse onu şerikinden alır. Şerikin bu isabet edecek mîkdarı ödeyeceğini dermeyan etmiş olmasına hacet yokdur. (Hülâsa.
339 - : Tamire muhtaç olan müşterek mülkün sahihlerinden biri gaib olub da diğeri onu tamir etmek isteyince hâkimden izin alır. Bu izin o gaib
şerikin izni makamına kaim olur. Binaenaleyh masrafdan hissesiyle o gaibe rücu eder. (Hülâsa).
340 - : Bir kimse, şerikinden veya hâkimden izin istihsâl etmeksizin müşterek mülkü kendi kendine tamir etse müteberri sayılır, masrafını kısmen
şerikinden alamaz. O mülkün gerek kısmeti kabil olsun ve gerek olmasın. (Tenkih-i Hâmidi.
341 - : Bir kimse, kabili kısmet olan büyük konak ve han gibi müşterek bir malı şerikinin imtinauıa rağmen kendisi hodbehod.tamir etse müteberri
olur, şerikine tamir masrafından hissesiyle rücu edemez. Bu kimse, şerikinin bu imtinaına rnebni hâkime müracaat etse hâkim, tamire c'ebı edemez.
Çünkü bu cebir, şerikin zararına badi, hakk-ı mülkiyyetine bir nevi tecavüzdür. Şu kadar var ki, o kimse de kendini zarardan kurtarmak isterse o
malın cebren taksimim taieb edebilir, kısmetden sonra kendi hissesinden dilediğini yapar. (Terkih-i Hâmidî).
342 - : Diğermen, ha zararım, duvar gibi kabili kısmet olmayan müşterek bir mülk tamire muhtaç olub sahihlerinden bir kimse, tamir etmek istediği
halde şeriki imtina etse tamire icbar edilemez. Belki o kimse hâkimin izniyle kendi tarafından kadri maruf para sarf ederek tamir eder ve masrafdan
şerikinin hissesine icabet eden para, kendisinin ondan alacağı olur. Bu müşterek mülkünü kiraya verib ücretinden alacağını istifa edebilir. Fakat
hâkimden istizan etmeksizin tamir etmiş olursa sarf etdiği kadri marufa bakılmayıb ancak tamiratın tamir vaktindeki kıymetinden şerikinin
hissesine isabet eden mikdarı o müşterek mülkü kiraya vermek suretiyle ücretinden istifa edebilir.
Meselâ: O mülk, tamirden evvel bin lira, tamirden sonra da bin yüz lira kıymetinde bulunsa aradaki yüz lira tamiratın kıymeti olur. Tamir eden
şerik, diğer şerike bundan hissesine isabet eden mikdar ile rücu eder. Bilfarz bunlar bu mülkde münasefeten müşterek bulunsalar, bu yüz lira-nın
yansiyîe rücu edilir, fazla masraf, teberru sayılır.
Şayet sarfiyyat, bu kıymetden az bulunursa zahir olan kavle göre bu sarfiyyatın yarısiyle rücu edilir. Diğer bir kavle göre masraf yapan şerik, bu
farka malik olacağından bunun yarısını şerikine temlik etmek için vâki tamirat kıymetinin yarısiyle rücua müstahik olur. (Hamevî, Dürerül'hük-
kânı).
343 - : Değirmen, hammam gibi kabili kısmet olmayan müşterek bir mülk bükülliyye yıkılıb veya yanıb da sırf arsa kaldığı halde sahihlerinden biri
taina etmek isteyib de diğeri imtina etse binaya cebr olunamaz. Çünkü bir zarar, kendi misliyle izale edilemez ve bir insan kendi mülkünün slâhına
icbar edilemez. Bu halde arsa kabili kısmet ise sahihlerinden birinin talebine binaen taksim olunur. (Hamevî, Ankaravî).



344 - : Fevkanisi birinin, tahtanisi de diğerin   mülkü olan ebniye münhedim veya muhterik- olsa her biri kemafissabık ebniyesini yapar, biri
diğerine mani olamaz. Fevkanî sahibi, tahtanı sahibine: «Sen ebniyye ni yap ki, üzerine ben de ebniyyemi yapayım.» deyib de tahtan! sahibi imtina
etse buna hapis ile veya darb ile cebir olunamaz. Belki fevkani sahibi, hâkimden  izin alarak tahtanı ve fevkanî ebniyyeyi inşa etse tahtanı sahibini -
masrafdan hissesini verinceye kadar - tahtanîde tasarrufdan, meselâ orada ikametden men eder. Bu halde bu tahtanî kısmı, fevkanî sahibinin elinde
rehin gibi olur. (Ankaravî).
Şâyed tahtanî sahibi, bunu hadm ederse binaya cebr olunur. Fakat fevkanî sahibi, kendi ebniyyesini hadm ederse binaya cebr olunamaz. Çünkü
fevkaninin vücudu, bekası tahtanîye rhütevakkıfdır, tahtanînin mevcu-diyyeti, devamı ise fevkaniye mütevakkıf değildir. (Bedayi).
345 - : îki komşu arasında münasefeten müşterek bir duvar üzerinde iki tarafın köşk ve kiriş uçları gibi hamuleleri olduğu halde duvar münhedim
olub duvarın enli olmamasından dolayı arsası kabili taksim bulunmasa da brinin imtinaı üzerine diğeri hâkimden bilistizan bina eylese şeriki
masrafının yarısını tediye edinceye kadar o duvar üzerine hamule vaz'ından menedilebilir.
Duvar münhedim olmayıb da şerikler onu müttefikan hadm etmişler ise hükm yine böyledir. Hâkimden izin almaksızın bina edildiği takdirde
masrafa bakılmaz. Binanın inşa vaktindeki mebniyyen kıymetinin yarısı istifa edilinceye kadar imtina eden şerik, hamulesini vaz etmekden
menedüebilir.
346 - : Münhedim olan duvarın arsası enli olub da îedeıtaksim her şerik, kendi hissesine ebniyyesinin hamulesini vazedebilecek bir halde bulunsa
taksim cihetine gidilir. Bir şerik, bu cihete gitmeyib de duvarı bı na etse masrafını müteberri olur. Çünkü bu veçhile binaya muztar değildir.
(Hülâsatül'fetâvâ, Reddimuhtar).
347 - : İki hane arasındaki müşterek duvar, münhedim olub da birinden diğerinin makarrı nisven olan mahalli görünüyor olduğu cihetle birinin
sahibi bu duvarı müştereken bina etmek istediği halde diğerinin sahibi imtina eylese binaya cebr olunmaz. Bu halde duvarın arsası kabili kısmet ise
bittaleb taksim olunur, kabili kısmet değilse tahtadan yahud sair bir şeyden biliştirâk aralarında b:"r sütre ittihaz etmeleri için ledet-taleb hâkim
tarafından cebr olunur. (Haniyye).
Bu münhedim duvar, iki hane sahibi arasında müşterek olmayıb yalnız b;rinin mülkü olduğu cakdirde de bn hükmdedir. (Ali Efendi fetâvâsı).
348 - : İki komi arasında müşterek olan duvara vehn gelib de yıkılmasından korkulma ila biri yıkdırılmasım istediği halde diğeri imtina etse
bilİFiirâk hadm etmemeleri üzerine cebr olunur.
Böyle inhidama mail ıMr duvar, iki kimse arasında müşterek olmakla beraber bu duvar üzerinde yalnız birisinin hamulesi bulunmakla diğeri:
«Hamuleni kaldır, duvarı hadm edelim, inhidamiyle birimize mazarratı olmasın.» diye tenbih ve işhadda bulunsa da badehu hamule sahibi
hamulesini kaldırmayıb duvar münhedim olarak tenbih eden şerike zarar verse bu zararının yarısını hamule sahibine tazmin etdirebilir. (Haniyye).
349 - : İki çocuk veya iki vakf arasında müşterek  olan bir akar. tamire muhtaç olub da hali üzere ibkası çocuklara veya vakı'flara muzir olduğu
halde iki vasiden veya iki mütevelliden biri, tamir etmek isteyib de diğeri imtina eylese vesayetden ve tevliyyetden azl olunarak yerine tamir edecek
başka bir vasi ve mütevelli nasb olunur. Vasi veya müteveüi hâkimden istizan etmeksizin tamir ederse müteberri olur.
Meselâ: İki çocuğun haneleri beyninde bir müşterek duvar olub da bu duvarın yıkılmasından korkuîarak birinin vasisi, tamir etmek istediği halde
diğerinin vasisi imtina eylese hâkim tarafından bir emin zat gönderilerek bakılır: Eğer duvarın hali üzere terki takdirinde çocuklar hakkın da zarar
tahakkuk edeceği malûm olursa imtina eden vasiye diğer vasi ile müştereken çocukların malından o duvan tamir etmek üzere cebr olunur. Bir vasi
veya mütevelli, çocuğun veya vakfın mutazarrır olmasına razı olamaz.
350 - : İki vakf beynindeki müşterek olan bir hane, velevki kabili kısmet olsun tamire  muhtaç olub  da mütevellilerden  biri  tamir etmek istediği
halde diğeri imtina  eylese   vakfın malından tamir etmek üzere hâkim canibinden kendisine cebr olunur. Fakat diğer mütevelli, bunu hod-behod
tamir ederse müteberri sayılır. Çünkü bu hususda muztar bir va-ziyetde bulunmuş değildir.
351 - : Bir hane vakıf ile mülk beyninde müşterek olub da tamir-siz terki, mülke muzir olduğu halde vakfa muzir bulunmasa mütevelli tamire  cebr
olunamaz.  Bilâkis  vakfa  muzir  olsa mütevelli imtina  edince cebr olunur. Vakıfda gaile mevcud olmasa mütevelli hâkimin izniyle vakf için
istidane edib tamire sarf eder. fHayriyye, Reddimuhtar).
352 -  İki kimse arasında bir hayvan müşterek olub da şeriklerden biri onu beslemekden imtina etmekle diğeri hâkime müracaat eylese hâkim,
imtina eden şerike: «Ya hisseni sat veya müştereken hayvanı besle.» diye emr eder. Çünkü aksi takdirde müracaat eden şerik, mutazarrır olacakdır.
Maamafih hâkim, bu müracaat eden şerike    hayvanı besleyib hissesini bilâhare almak üzere izin de verebilir. Fakat bu şerik, hayvanı hodbehod

beslerse müteberri olur. "(Tatarhaniyye. Hindiyye, Reddimuhtar) 
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Müşterek Ve Gayrı Müşterek Irmakların Islahına Dâtr Meseleler ;
 
353 - : Nîl ve Fürat gibi memlûk olmayan nehirlerin geriy ve ıslahı, yani: Hafri, ayıklanması beytül'mâl üzerinedir. Çünkü bunlar, âmme maslahatı
icablarındandır. Fakat beytül'mâlde bu gibi işlere sarf edilecek para bulunmazsa bunları ayıklamak nasa bir vazife olur. Bundan imtina ederlerse
kendilerine cebr olunur. Zira zararı âmini def için buna ihtiyaç vardır. Buralarda bizzat çalışarak takımdan olmayan zengin kimseler, bunun 
meaarifini vermekle mükellef tutulurlar. (Zeyleî, Reddimuhtar).
354 - : Memlûk olan müşterek nehirlerin ayıklanması, bunların sa-hibleri, yani:  O  nehirlerden hakk-ı  şirbleri  olanlar üzerine  lâzım  gelir. Yoksa
hakk-ı şefe ashabı bunların hafri ve ıslahı meunetine teşrik edilemez. Çünkü bunların rakabeleri, hakk-ı şirb ashabına aiddir. Hakk-ı ş°fe ashabı ise
gayrı mahduddur ve mücerred ibahe tarikiyle bunlardan istifadeye müstahikdirler.  (Reddimuhtar, Mecmaül'enhür).
355 - : Hakk-ı şirb, sahihlerinden bazıları müşterek nehri hafr ve ıslah etmek istedikleri halde bazıları bundan kaçınsalar bakılır: Eğer bu nehir,
minvechin âmm ise bu kaçınanlara sairleriyle biliştirâk ayıklamai üzere cebr olunur, yoksa ayıklanması beytüPmâle aid olmaz. Çünkü bunun
menfaati bu şeriklere aiddir.
Fakat, bu, bir nehri hass ise ayıklamak isteyenler, hâkimin izniyle o nehri ayıklayıb imtina eden şeriki - masrafdan hissesine düşen mik-darı
verinceye kadar - o nehirden hakk-ı şirb ile intifadan menederler
İmam-ı Âzam ile imam Ebû Yûsuf e göre şeriklerden birinin imtins-ma mebni diğerleri hâkimden izin almaksızın hafr ve ıslahda bulundukları
takdirde de hükm böyledir, o şeriki menedebilirler. İmam Muham-med'e göre ise hâkimin izni olmaksızın hafr ve ıslahda bulunurlarsa mü-teberri



olacaklarından imtina eden şeriki intifadan menedemezler. Müf-tabih olan da budur. (Hidaye, Reddimuhtar).
356 - : Hakk-ı şırb ashabının kâffesi. malik oldukları müşterek nehri ayıklamakdan imtina etseler bakılır: Eğer bu nehir, bir nehri âmm ise
ayıklamak üzere kendilerine cebr olunur, ve eğer hass ise cebr olunamaz Çünkü bunîsnn menfaati yalnız  bunlara râci ve ıslahını terkden müte-
veîlid zarar da kendilerine müteveccih olacağı cihetle icbara lüzum yoldur. Maamafih müteehhir fukahadan "bazılarına göre bu halde de cebr
olunur. (Hizane, Reddimuhtar).
357 - : Gerek Fürat, Dicle gibi memlûk olmayan ve gerek memlûk olan nehri âmmm kenarında bir kimsenin yeri olub da su içmek vs nehri ıslah
etmek gibi ihtiyaçlar için başka yol bulunmasa âmme o yerden mürur edebilir, sahibi bu mürura mani olamaz. Çünkü bu suretle zararı hass iltizam
edilerek zararı âmm defedilmiş olur. {Camiül'füsûleyir
358 - : Müşterek nehirlerin gerek âmm olsun ve gerek olmasın me-uneti, hafr ve ıslahı masrafı yukarıdan başlar ve ibtida cümle hissedarlar bu
masrafda müşarik olurlar ve en üst tarafdaki hissedarın arazisinden ^içildikde İmam-ı Azama göre o hissedar halâs olur, ondan sonraki kısmın
merafikine iştirak etmez. Çünkü o kısımda onun faidesi yokdur. Müfta-bih olan budur. îmameyne göre ise bu gibi nehirlerin mesarifinde başdan
sonuna kadar bütün şerikler ortak olurlar. Zira üst tarafdaki hissedar, faz-.3 suyunu aşağıya akıtmağa mecburdur.
İmamı Azama göre sırasiyle nehrin aşağısına kadar inilir. Yani: bunun mesarifinden evvelâ birinci şerik, sonra ikinci şerik daha sonra üçün-" cü
şerik ilâah'rihi halâs olur. Zira garamet, ganiteme göredir.
Meselâ: On kimse arasında müşterek olan bir ırmak ayıklanacak  oldukda en üst tarafdaki hissedarın arazisi nihayetine kadar olan parçaya aid
mesarif, cümlesinin üzerine lâzım gelir. Sn üst tarafdaki şerikin me-sarifi cümlesinin üzerine lâzım gelir. Ve bu üst tarafdaki şerikin kendi arazisinin
mabadinde menfaati kalmayacağı cihetle o, beri olub andan sonraki mesarif dokuzu üzerine lâzım gelir. Bu ikincisinin arazisi dahi geçildikçe o da
beri olub ondan sonraki masraflar sekizi üzerine taksim edilir. Sonra bu siyak üzere gidilir ve en aşağıdaki hissedar cümlesinin masrafında
müşarik olarak en sonra kendi hissesini yalnız kendisi yapar. Çünkü o hissedar, bu ıslahat kendi arazisine kadar devam etmedikçe bu nehirden
müstefid olamaz. Bu cihetle en yukarıdaki hissedarın masrafı hepsinden az ve en aşağıdaki hissedarın masrafı da cümlesinden ziyade olur.
'Reddimuhtar, Mecmaül'enhür),
359 - : Nehri âmden hark ve cedvel ile su alan köy ahalisi bu nehri tathir ve ıslah eder de bir kariyenin hark ve cedvelinin ağzına vâsıl olunca artık
bu nehrin mütebaki  mesarifinden    kurtulurlar, arazilerinin müntehasına kadar bu nehri başkalariyle birlikde ayıklamaya mecbur bulunmazlar.
360 - : Müşterek kârizi veya bir evde bulunan çeşme veya abdestlik gibi suları müşterek şeylerin mecrasını ayıklatmak meuneti, - müşterek
nehirlerin aksine olarak - aşağıdan başlar. Çünkü kâriz veya çeşme sahibi bunların aşağıdaki mecrasına muhtaçdır.
Binaenaleyh yukarıdakiler, en aşağıdaki hissedarın arsasmdaki kâriz veya mecra mesarifinde iştirak ederler, ve ondan yukarı çıkıldıkda o hissedar
masrafdan kurtulur. Zira onun kirli sulan yukarıdaki yerlere cereyan etmez. Artık bu veçhile birer birer kurtularak en yukarıdaki hisse-iar, kendi
hissesini yalnızca olarak yapar, bu veçhile en aşağıdaki hisse-iarm masrafı hepsinden az olur. (Reddimuhtar).
361 - : Tariki hassın tamiri de -kâriz gibi aşağıdan başlar ve ağzı, yani: Tariki hassın medhali aşağı, müntehaai <3a yukarı ad ve itibar olunur.
Binaenaleyh tariki hassın ağzında bulunan hisseajr yalnız kendi Lisesine aid olan tamir mesarifine ortak olur, kendisinin hanesi, saha-i mül
geçüdikde o tamirden halâs olur. Çünkü bu yolun ağzındaki hissedarın, endi hissesinden yukarı bulunan kısımdan intifaa hakkı yokdur, hattâ o ısma
mürur bile edemez. Bu yolun müntehasında bulunan hissedar ise ıer birinin mesarifine iştirak etdikden başka kendi hissesini de yalnız ;endisi yapar.
(Hindiyye, Dürerül'hükkâm).
362 - : Tariki hâssın tamiri, rakabe'sine malik olanlar üzerine lâzım
jelir, yoksa o tarikden mücerred hakk-ı müruru bulunanlar üzerine lâzım ;elmez, bunlar onun tamirine iştirak etmezler. Zira meunet, etbaa değil, ısul

üzerine vacibdir. (Hindiyye, Hayriyye, Mecelle-i ahkâm-ı adliyye). 
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Malikî'lere Göre Kısmet :
 
1 - : Maliki fukahasınca kısmetler kısmet-i muhayee, kısmet-i terazi ve kısmet-i kur'a namiyle üç nevidir. Şöyle ki:
(A) Muhayee, kısmeti menafi demektir ki, müşterek bir köleyi şeriklerin meselâ birer ay nöbetle istihdam etmeleri veya müşterek bir hanede birer
sene oturmaları gibi.
îki köleden her birini bir şerikin istihdam etmesi veya iki haneden her birinde bir şerikin ikamet eylemesi de bu kabildendir.
Müşterek bir hayvan veya köle gibi şeylerin teceddüd eden gailelerinde muhayee caiz, değildir. Bunlar bir inzibat altında bulunmazlar. Fakat
kiralan malûm, muttarid olan hayvanların, hanelerin veya değirmenlerin kiraları hakkında muhayee caizdir.
Muhayee, teceddüd ve tahavvül etmesi itibariyle bir nevi icare gibidir.
(B) : Kısmet-i terazi, şeriklerin aralarındaki müşterek mallan birriza taksim etmeleridir. Bu mallar mütemasil ve mütehalii olabilirler. Bu taksimin
tâdil ve takvimden sonra" yapüıb yapılmaması müsavidir. Bu taksim, gabından dolayı reddedilemez. Meğer ki bir takvim = Hisselere kıymet
takdiri neticesinde yapıîıb aradan çok zaman geçmemiş olsun. Bu halde kısmet, gabından dolayı reddedilebilir.
Kısınet-i terazi, iriinveehin beyi' gibidir, minvechin de hakları temyiz mesabesindedir, beyide carî olmayan tesamüh bu kısmetde carî olur.
(C) : Kısmet-i kur'a, bu, şeriklerin m&şaen müşterek oldukları şeylerdeki haklarını temyiz ve ifraz mahiyetindedir, yalnız mütecanis veya
mütemasil olan şeylerde carî olur, mui£elif şeylerde carî olmaz.
Meselâ: Bir mikdar buğday veya bir sığır ile bir manda hakkında bu kısmet carî olabiür. Fakaî^ir hayvan ile bir mikdar buğday arasında carî
olamaz. kur'ada hakları ifraz için bir kasımın bulunması kâfidir. îki olması ise eftaldir. Fakat maksumun eczasını tâdil, kıymetlerini takvim ve tâyin
edecek olan mukavvimin müteaddid olması lâzımdır.
Kassamın ücreti şeriklerin adedine göre tevzi edilir, hisselerin mik-darma göre değil, çünkü az hisselerin temyiz ve ifrazındaki zahmet da çok
hisselerin temyiz ve ifrazındaki zahmet gibidir. Maamafih kassam olan* zat, beytül'mâlden bir ücret almamakda ise şeriklerden ücret alması
mekruhtur. Çünkü bu, mekârimi ahlâka münâfîdir. Beytül'mâl'den ücret aldığı takdirde ise şeriklerden ayrıca ücret alması haramdır.
Kısmet-i kur'a, gabn vukuu takdirinde fesh edilebilir.
3 - : Akar, siyab, hayvan gibi  şeylerin taksimi kıymetlerine göre yapılır, bahçede bulunan muhtelif ağaçlar hakkında yapılan kısmet gibi. Meğer ki



maksumun efrad ve eczası arasında ihtilâf bulunmasın o halde aded ile, mesaha ile, keyl veya vezn ile taksim yapılır.
4 - : Müteaddid kimseler, bir takım köylere veya    hanelere veya arazi ile su menbalarma müştereken malik olmakla içlerinden bazıları bunlardaki
hisselerinin bir yerde cem edilmesini, bazıları da her birindeki hisselerinin kendilerine  ayrı ayrı taksim edilib verilmesini    istese bakılır. Eğer
bunlar birbirine yakın, mevkileri bakımından nas arasında  müsavi olub aralarında büyük bir ihtilâf mevcud değilse her birinin hisseleri bir yerde
cem edilmek üzere tefrik ve taksim edilir. Fakat bunlar muhtelif olursa, meseli: Arazi ile su menbalan muhtelif olub araziyi İska hususunda
menbalarm kuvvetleri mütefavit bulunursa bunlar ayrı ayrı taksim edilerek her birindeki hisseler ayrıca tâyin edilir.
5 - : Müşterek su mecralarının taksimi için şeriklerden hiç birine eebr olunamaz. Çünkü suyun bir mecradan akması, rüzgâr veya mahallin
yüksekliği ve alçaklığı sebebiyle kuvvetli olabilir, taksimi takdirinde ise her hak sahibine hakkı kemaliyle verilmiş olamaz. Fakat bunlarda da
birriza kısmet caizdir.
6  - : Az bir yer, meselâ küçük bir hane müteaddid kimseler arasında müşterek olub da bunun taksimi takdirinde hiç biri hissesinden istifade
etmeyecek olsa da şeriklerden velev birinin: talebi üzerine taksimi cihetine gidilir.
7  - : Miras veya şira suretiyle iki kimse arasında bir mal, meselâ arazi müşterek olduğu halde bunlardan biri gaib bulunmakla diğeri kadıya
müracaat ederek kısmet talebinde bulunsa kadı, bunu aralarında tafc-sim ederek gaibin hissesini ayırır.
8 - : bit müteveffanın bütün vârisleri çocuklardan ibaret bulunsa bunlara mevrûs olan terekeyi bunların vasileri bizzat taksim edemez.

Bu taksimi çocuklar hakkında hayırlı gördüğü takdirde ancak kadı yap;. bilir. (Elmüdevvenetürkübra, Muhtasar-i Ebizziya şehr-i kebiri). 
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Şafiî'lere Göre Kısmet :
 
1 - : Şafiî'lere göre de müşterek olan mallan ya mükellef olan şe-rikler kendi aralarında birriza taksim ederler veya bu taksime birini vekil tâyin
ederler ve yahud veliyyüremr veya onun nasb edeceği kimse tai-simde bulunur. Hattâ şeriklerden bazıları gaib olsa da veliyyüTemrin di-îbi
taksimde bulunabilir.
Binaenaleyh taksimler birriza oîacağı gibi bilkaza da olabilir. Ve diğer bir itibar iJe taksimler, kısmeti ecza, kısmeti tâdil, kısmeti red namiy-le üç
neve ayrılır. Şöyle ki:
(A) : Kısmet-i ecza, buna kısmet-i müteşabihat da denir. Hububat de-rahim, yağlar gibi misliyyatm, ebniyesi müttefik olan, yani: İki canibde-ki
odaları, sofaları birbirleriyle mütenazır bulunan konakların ve eczası müteşabih olan arazi ile kumaşların taksimi bu kabildendir.
Bu kısmetde icbar carîdir, şeriklerden biri bu kısmetden imtina ederse kendisine cebr olunur, hisseleri müsavi olsun olmasın. Bu halde hisseler
tâdil edilir, şeriklere hisseleri kur'a keşide edilmek suretiyle verilir.
Kısmeti ecza, beyi mahiyetinde değil, ifraz mahiyetindedir. Bu cihetledir ki şerikler kendi aralarında velev ribevî bir malda cüzafen taksim
yapabilirler, birine böyle birriza taksim neticesinde fazla hisse verilse riba hükmünde olmaz. Çünkü riba yalnız akdde mutasavverdir, bu işe ifraz
kabilindendir.
(B) : Kısmet-i tâdil, şeriklerin sehimleri kıymetlerine göre tasnif ve tâyin edilmek suretiyle yapılan bir taksimdir. Eczasının kıymetleri, inbs-tındaki
kuvvet ve suyundaki kurbiyyet hasebiyle muhtelif olan arazide bu kısmet carîdir. Hisselerin kıymetde mütesavi olmaları, eczada müsavi olmaları
haline ilhak olunur. Artık bu kısmetden imtina    eden şerik bu kısmete icbar edilir. Ezhar olan, budur.    Ancak böyle bir malın ceyyid olan parçası
ile redi olan parçasını ayrı ayrı taksim etmek kabil bulunursa bu kısmeti tâdil cihetine icbar edilemez. Bunlar, ecza itibariyle taksimi mümkün olan
başka başka yerler mesabesinde bulunmuş olur.
Kısmet-i tâdil, Zâhir-i mezhebe göre beyi mesabesindedir.
(C)  Kısmeti red, bu iki şerikden birinin diğerine müşterek maldan başka hisseler arasında tevazünü temin için - bir mal red ve itâ etmesi suretiyle
oJan taksimdir.
Meselâ: Müşterek mülk bir tarlanın bir canibinde kuyu veya ağaç olub da kısmetleri mümkün bulunmamakla şeriklerden biri diğerine bir mikdar
para vererek bu tarlayı taksim etseler bu bir kısmeti red olmuş olur. Şöyle ki:
Böyle bir tarla birfarz iki kısma ayrılmakla kuyu veya ağaç yalnız bir kısımda kalsa da bu kısımlardan her birinin kıymeti bin lira, kuyunun veya
ağacın kıymeti de yüz lira olsa bu kuyu veya ağaç kendi hissesinde kalan §erikin diğerine elli lira vermesi lâzım gelir.
Kısmeti red, beyi' mahiyetindedir, bunda cebir carî değildir. Bu kis-metde şeriklerin kur'a keşide eyledikden sonra lâfzen rizalan şartdır. Esah olan
kavle göre bunda mücerred kur'a kâfi değildir.
2 - : îmam Şafiî'ye göre bir hane veya bir oda bazı kimseler arasında müşterek olmakla bunlardan biri kısmet istese bakılır: Eğer buna bu kısmet
neticesinde az çok intifa edecek bir şey isabet edecek ise taksim yapılır, velev ki arkadaşları bu taksimi kerih görsünler.  Fakat ite buna, ne de
başkalarına bir menfaat hâsıl olmayacak ise taksim yapılmaz.
3 - : Müşterek mal, nefis bir cevher veya pek kıymetli bir sevb gibi bir şey olub da taksiminde büyük zarar bulunursa veya küçük bir ham-mam gibi
olub taksimi takdirinde kendisinden maksud olan menfaat zail olursa bunu şerikler kendi rizalariyle aralarında taksim edebilirler. Fakat bunu
taksim için hâkime müracaat etseler hâkim, bu müracaatı icabet etmez. Belki bu taksim neticesinde o maldan matiûb menfaat bilküliyye fevt olursa
hâkim onları bu taksimden men eder.  Çünkü böyle bir taksime kalkışmak bir sefeh eseridir.
4 - : Veliyyül'emrin nasb edeceği kassamm  erkelc, hür, âdil, mükellef, müslim, ilmi misaheye vâkıf olması lâzımdır. Çünkü kassanılık da hâkimlik
gibi velayeti, ilzamı mütazammındır.
İlmi mesahadan maksad, mikdarlara âriz olan meçhulatı adedîyye-nin bilinmesi yollarını bildiren bir ilimdir ki, hisabdan bir kısımdır.
Kısmetde takvime, hisselerin kıymetlerini tâyine lüzum görülürse kassamm ki kişi olması icab eder. Çünkü takvim, iki kişi ile sabit olur.

(Kitabül'üm, TuhfetüTmuhtaç). 
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Hanbelîtere Göre Kısmet :
 



1- : Hanbelî fukahasma göre kısmet, nasiblerin - Hisselerin bazısını bazısından temyiz ve ifraz demekdtr ki, kısmeti terazi ve kısmeti icbar namiyle
iki nevidir. Şöyle ki:
(A) : Kısmeti terazi, şeriklerin birriza yapdıkları kısmetdir. Müşterek bir malın taksimi, zararı mucib olub kıymetinin noksanlanmasina mÜ-eddi
olursa bunda yalnız kısmeti terazi cari olur. Küçük bir henenin veya hammamın veya bir ağacın veya bir hayvanın veya bir tarafında veya kuyu
bulunan bir arsanın taksimi gibi.
Böyle bir malı şerikler kıymetlerine göre birriza taksimde bulunurlarsa bu bir beyi mahiyetinde olarak kendisinde beyi ahkâmı cereyan eder.
Şerikler taksime razi olmaz da içlerinden t:ri bunun satılmasını ister, diğerleri ise bundan imtina eylerse hâkim, bunu satarak semenini hisselerine
göre taksim eyler. Esah olan kavil budur.
(B) : Kısmeti icbar, taksiminde şeriklerden hiç birine zarar olmayan ve birine bir ivaz verilmesini icab etmeyen müşterek bir malda carî olan
taksimdir. Bu kısmet, mekillâtda, mevzunatda, geniş hanelerde, bostanlarda carîdir. Bunlarda ağaçlar yere tebean kısmete dahil olur. Bu nevi
kısmet, beyi' mahiyetinde değildir, şeriklerden biri kısmetden imtina etse buna hâkim cebr eder.
2 - : Hâkimin kısmete icbar ile hükm edebilmesi için üç şart vardır. Birinci şart, şeriklerin maksuma malik oldukları beyyine ile sabit olmalıdır.
îkinci şart, taksimde zarar bulunmadığı hâkimin indinde sabit bulunmalıdır.
Üçüncü şart, maksumun ayninde şeriklerin nasiblerini başka bir ivaz verilmeksizin tâdil imkânı hâkimin indinde sabit olmalıdır. Bu üç şart
bulunmayınca hâkim tarafından kısmete cebr edilemez.
3  - : Menafii taksim hususunda icbar carî değildir. Esah olan budur. Çünkü muhayee, bir'hakkı diğer bir hak ile muavezedir. Mümtenî ise
muavezeye cebr edilemez. Fakat şerikler, menafii birriza taksim edebilirler, yani: Müşterek malda zamanen veya mekânen muhayeede
bulunabilirler.              -
Meselâ; Müşterek bir hanede bir müddet bir şerik, bir müddet de diğer şerik oturabilir. Bu caizdir, müddet tâyin edilsin edilmesin, fakat lâzım
değildir, her biri bundan rücu edebilir. Çünkü bu; ariyet mesabesindedir.
Hakkında muhayee yapılan hayvanın nafakası, her şerikin nöbetinde kendisine aiddir. Çünkü bu muhayeeye razi olmuşlardır.
4  - :  Şerikler, kendi aralarında bizzat mukasamada bulunabilirler veya bir kassam tâyin edebilirler. Çünkü hak kendilerinindir, nasıl ittifas ederlerse
caizdir. Hâkimden bir kassam tâyin etmesini de taleb edebilirler. Bu halde şeriklerin arasındaki münazeayı kesmek için hâkimin kassam tâyin
etmesi icab eder.
5  - : Hâkimin tâyin edeceği kassam, müslim, âdil, mükellef, kısmete kadir olmalıdır ki, maksud husule gelsin. Kassamın ücreti şerikler arasında
mülklerinin mikdarına göre tevzi olunur,
6 - : Şeriklerin mücerred kur'a ile yapacakları taksim, caiz ve lâzımdır.  Bundan rücu  edemezler.
Kezalik: Şeriklerden biri, diğerine taksimde bulunmayı birriza havale edib o da bilâkur'a mukasamada bulunsa bu mukasama, şeriklerin
birbirinden bedenen  aynlmasiyle lâzım olur.
7 - :  Şeriklerden  birinin  hissesinde  evvelce muttali olmadığı  bir ayıb zuhur etse kısmeti fesh ile hissesini imsak beyninde muhayyer olur.
Hissesini imsak edince bu aybın erşmı = Bedelim ahz eder. Kendisinde gabni fahiş bulunursa mukasama bâtıl olur.
8 - : Şeriklerden her biri, badelkısme: «Şu benim hissemdir.» diye ihtilâfda bulunsa diğerinin iddiasını nefiy üzerine yemin eder, bunun neticesinde
kısmet bozulur.
Kezalik; Müşterek bir yer taksim edilerek yolu yalnız bir şerikin hissesine isabet edib de diğer şerikin hissesi için menfez = Tarik kalmasa kısmet

bâtıl olur. (NeyLül'meârib). 
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Zâhirîtere  Göre  Kısmet  :
 
1 - : Zahirî fukahasına göre mümkinüttaksim olan her müşterek halcda kısmet caizdir. Bunlarda bihasebilimkân kısmet yapılır. Resûli Ekrem,
sallallâhü taâlâ aleyhi vesellem efendimiz âdilâne kısmet yapar, son ) rabbi!. Bu, benim daire-i kudretimde bulunan bir taksimdir, artık senin malik
ve kadir olub benim malik ve kadir olamayacağım bir kısmetden dolayı beni levm  buyurma.
Kısmetden imtina eden şerik, buna icbar olunur. Çocuk, mecnun veya gaib olan şerik için de hakkını ayırtacak vekil tâyin edilir.
2 - : Müşterek maldan,  meselâ:   Bir terekeden hissesini ahz eden her kimse için farzdır ki, bunun taksiminde hazır bulunan kariblerine, yetimlere, 
fakirlere tiyb'î nefsiyle bir mikdar atiyyede bulunsun.  Çocuğun, mecnunun veya gaibin namına da velisi böyle bir mikdar atiyyede bulunur." âyeti
kerimesi bunu   natıkdır.
«Sair bir kısım müctehidlere göre bu âyeti kerimedeki emir, üedbe
mahmuldür veya bu hükm, Tnensuhdur.»                                      
3 - : Kabili kısmet olmayan müşterek malın menafii şerikler ara-smda taksini olunur veya kendisi satılır. Fakat şeriklerden biri hissesini şerikine
veya şeriklerine satmaya cebr edilemez.
4 - : Şerikler arasında başka, müşterek mal bulunmayınca küçük olsun olmasın hane, hammam, sevb, inci ve saire taksim olunur. Ancak mushaf-ı
şerif taksim olunamaz, bir re's hayvan da taksimden müstesnadır. Bunlar şerikler arasında müşterek olarak kalır, bunları kiraya verib ücretini
iktisam edebilirler veya  bunlardan  kendileri malûm müddetlerle biFnıünavebe istifade ederler.
5 - : Müşterek mallar, müteferrik eşyadan ibaret olub şeriklerden biri kendi nasibinin tamamını bu eşyanın birinden veya bunun bir nev'in-den kur'a
ile çıkarılmasını istese bununla hükm edilir, şerikleri bunu istesinler istemesinler müsavidir. Bütün şerikler ittifak etmedikçe nevilerden her biri,
meselâ bir hane, bir akar hepsinin arasında taksim edilmez.
6 - : Kısmetde şeriklerden birine bir akarın aşağısını, diğerine de yukarısını vermek caiz değildir. Çünkü hava, arsanın dunûndadır. Hava temellük
olunamaz. Havaya malik olacak kimse, arsa sahibinin bir çok icraatını, meselâ: Kendine aid duvarın ve sathın yükseltilmesini menede-bilecektir.
Bu gibi şurut ve takyidat ise kitabullah'da mezkûr değildir. Ki-tabullah'da bulunmayan bir şart ise bâtıldır.
7 - : Müşterek bir malda şeriklerden birinin kendi kendine infazı hükmde bulunması, meselâ: O malı veya ondaki hissesini satması, sadaka vermesi,



bunun hakkında ikrarda bulunması, bunu terhin eylemesi helâl değildir. Çünkü bu,  başkasının hakkında tasarruf demekdir. Kısmet zamanında
kendisine hangi cüz'ün isabet edeceği meçhuldür.  Binaenaleyh bu gibi tasarruflar., ebediyyen feshe mahkûmdur, velev ki bilâhare o mal taksim

edilib de tasarrufun kendi hissesine isabet etmiş olduğu anlaşılsın. (Kitabül'muhallâ). 
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Lahika: Kura Hakkındadır:
 
Kur'a, lûgatta bir malın âlâsı, güzidesi demekdir. Develerin burunlarına basılan damgaya da kur'a denir. Hukuk bakımından kur'a; bazı şeylerin
veya müşterek malların iki veya daha ziyade kimse arasında taksim ve tevzii için yapılan bir ameîiyye-i mahsusadır ki, bir kaç türlü olabilir.
Meselâ: Bir arsa veya bir mikdar hayvan üç kimse arasında müsavat üzere müşterek bulunsa bunlar üç kısma ayrılır. Bunlar için birinci, ikinci,
üçüncü kısım diye müsavi kıt'ada üç parça kâğıt yazılır, bu kâğıtlar bir zarf içine konulur, üç şerikden biri bu zarıa elini sokarak bu kâğıtlardan
birini alır, bu kâğnda yazılı kısirn kendisine aid olur. İkinci şerik de böyle yapar, geri kalan üçüncü kâğıtdaki kısım da üçüncü şerik na-nuna
teayyün etmiş olur.
Şâyed böyle bir maldaki hisseler mütefavit olub meselâ: Bir arsanın nısfı bir şerikin, sülüsü diğer bir şerikin, südüsi de üçüncü bir şerikin olsa bu
arsa müsavi altı hisseye ayrılır, şeriklerin isimleri de birer müsavi kâğıda yazılarak bir zarfa konulur. Bu kâğıtlardan biri zarfın içinden çe-kilib
alınır, bilfarz ilk evvel nısıf hissenin sahibine aid isim çıksa bu arsanın birinci,' ikinci ve üçüncü muttasıl hisseleri buna aid olur. Sonra sü-düs hisse
sahibinin ismi çıksa arsamn dördüncü hissesi de buna aid olub mütebaki beşinci ve altıncı muttasıl hisseler de sülüs sahibi için teayyün etmiş
bulunur.
Bilâkis evvelâ: Südüs sahibinin ismi çıksa arsanın birinci hissesini alır. Sonra sülüs sahibinin ismi çıksa bu da arsanın ikinci ve üçüncü muttasıl
hisselerini alır, mütebaki üç hi-rse de nısıf sahibi için teayyün eder.
Şeriklerden hangisinin ilk evvel kur'ayı keşide edeceği ya kendi taraflarından tesbit edilir veya kassamm re'yine bırakılır veya bu kur'a keşidesi bir

şahsa havale olunur. '(Kamus, Tuhfetül'muhtaç, Haşiye-i Şirvâ-nî, ve saire). 
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 (DÖKDÜNCÜ BÖLÜM)

 
MÜLKİYYET VE TASARRUF HAKLARINA VE ÎHYA-İ  MEVAT ÎLE ISTİYADA AİD KAİDELERE, MESELELERE DAİRDİR.

 
İÇİNDEKİLER : MÜLKLERÎN HÜKMLERİNE AÎD BAZİ KAİDELER. CÎV ARİYET MUAMELELERİNE AİD BAZI MESELELER.
YOLLARA AİD MESELELER. HAKK-I MÜRURA, HAKK-I MECRAYA VE MESİLE AİD MESELELER. MUBAH OLAN ŞEYLERİN
KEYFİYYETİ İSTİMLÂKİ MUBAH OLAN ŞEYLERİN UMUMÎ HÜKMLERİ. HAKK-I ŞİRB VE HAKK-I ŞEFEYE MÜTEALLİK
MESELELER. ÎHYA-İ MEVATA MÜTEALLİK MESELELER. ARAZİ-İ MEVATDA KAZILAN KUYULARIN VE AKITILAN SULARIN
VE DİKİLEN AĞAÇLARIN HAKİMLERİ. SAYD-LARA VE İSTİYADA DAİR HÜKMLER, YİYİLMELERÎ HELÂL OLUB OLMAYAN  
AV  HAYVANLARI.

MÜLKLERİN HÜKMLERİNE AİD BAZI KAİDELER : 
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363 - : Her kimse kendi müstakil mülkünde, yani: Rakabesine veya menfaatine malik olduğu şeyde başkasına sararı fahiş bulunmamak şar-tiyle
dilediği gibi tasarrufda bulunabilir, Meselâ:    Mülk hanesini dilerse satabilir, uhde-i tasarrufundaki tarlayı dilerse başkasına ferağ edebilir. Bu
hususda muhtardır, başkası onu böyle bir tasarrufa cebr edemez. Meğer ki tasarrufa icbar için bir zaruret tahakkuk etsin.
364 - : Bir kimsenin mülküne başkasının hakkı taallûk ederse bu hak, o kimseyi bu.mülkünde istiklâl üzere tasarrufdan meneder.
Meselâ: Fevkanisi birinin, tahtanisi de diğerin mülkü olan ebniyye, fevkani sahibinin tahtanide hakk-ı kararı vardır, tahtani sahibinin de fevkanide
hakk-ı sakfi, yani: Güneşden, yağmurdan, teseftür ve tahaffuz hakkı mevcûddur. Binaenaleyh birisi, diğerinin izni olmadıkça ona muzir olabilecek
bir şey yapamaz ve kendi binasını yıkamaz, yıkar da bu yüzden diğeri de yıkılırsa bunun kıymetini zâmin olur. Fakat bilfarz tahtani muh-terik veya
kendi kendine münhedim olursa sahibi bunu binaya cebr olunamaz. Çünkü bunda taaddisi yokdur. (MinehüTgaffar, Camiüi'fusûleyn).
365 - : Şeriklerden biri, diğerinin müşterek kapıdan işlemesine mani olamaz. Binaenaleyh fevkani ile tahtanimn sokak kapısı bir ve müşterek olduğu
takdirde ikisinin sahiblsri o kapıyı müştereken istimal ederler, biri diğerini girib çıkmadan menedemez. Aksi takdirde onun menafii muattal olur.
(Muinürhükkâm).
366 - : Bir yere malik olan, o yerin mafevkına da, mâtahtına da malik olur. Meğer ki mafevki veya matahtı başkasının mülkü bulunmuş olur.
Binaenaleyh bir kimse, mülkü olan arsada - başkasına zaran fahiş olmamak şartiyle - istediği ebniyyeyi yapmak ve dilediği kadar çıkmak ve
zeminini kazıyarak mahzen yapmak ve dilediği kadar derin kuyu kazmak gibi tasarrufata muktedir olur, başkasının havasına ve kuyusumyı
sularının çekilmesine sebep olacak diye bu gibi tasarruflar menedilemez. (Haniyye, Ali Efendi fetâvâsı),
367 - : Bir kimse, hanesinde kadîmen mevcud olmayıb ahiren ihdas eylediği odasının saçağını - rizası olmadıkça  komşusunun hanesi üzerine
uzata.maz. Çünkü bu başkasının mülkünde tasarruf demekdir. Binaenaleyh uzatırsa o hane üzerine gelen mîkdarı, hane sahibinin talebiyle kati'
olunur. Velev ki haneye muzir olmasın. (Ali Efendi fetâvâsı).
368 - : Bir kimsenin bahçesindeki ağacın dallan komşusunun hanesi yahud bağçesi veya tarlası üzerine uzamış olsa o dallan mümkün ise bağlayıb
geri çekdirmek iîe havasını tefriğ etdirmeğe komşusunun salâ-hiyyeti vardır. Fakat o dallar kaim olmakla bağlayıb geri çekdirmek mümkün
olmazsa komşusu, onları kesdirmek suretiyle kendi havasını tefriğ et-direbilir. O kimse bundan imtina ederse hâkime müracaat edilir.
Şâyed bu dallan bizzat komşu keserse bakılır: Eğer hâkimin kesdire-ceği yerlerden kesmiş bulunursa kendisine zaman lâzım gelmez. Şu kadar var
ki, kesmek mâsrafiyle o kimseye müracaat edemez. Fakat sahibine faideli olacak yerlerden kesmemiş olursa zâmin olur. Zira bu takdirde ağaç
sahibinin menfaatini zaruretsiz yere fevt etmiş oiur. (Haniyye).



Amma ağacın dalları komşunun mülküne uzamamış olduğu suretde gölgesi komşunun bahçesindeki mezru.ata muzirdir diye ağaç kesilemez. Çünkü
bu ağaç, sırf sahibinin mülkünde bulunmuşdur. (îmadiyye).
369 - : Hiç bir kimse kendisinin rakabeten veya menfaaten malik olduğu şsyde tasamıfdan men olunamaz.
Meselâ: Bir kimsenin mülkünde kazdığı kuyuyu komşusu: «Benim kuyumun suyunu çekib aldı.» diye menedemez. «Fetâvâyı cedide).
Kezalik: Bir kimsenin tapu ile mutasarrıf olduğu arsada hükümetin izniyle bina etmiş olduğu değirmeni yakınında değirmeni' olan bir şahs: «Benim
değirmenime kesad verirsin.» diye sed etdiremez. (Ali Efendi fetâvâsı).
Fakat bir kimsenin kendi mülkünde tasarrufu, başkasının zararı fahişine sebebiyyet verirse bu tasarrufdan istihsanen men olunabilir. İmam Ebû
Yûsuf'un kavli böyledir. Müftabih olan da budur. Mecelle'de de bu kabul edilmişdir. Kıyas bakımından ise men olunamaz. Zira o kimse kendi halis

mülkünde mutasarnfdır. Zahirüddin, İbni Hümam gibi bir kısım fukaha da bunu tercih etmişlerdir. (Fethül'kadir, Dürrümuhtar). 
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Cîvariyyet Muamelelerine Aid Bazı Meseleler :
 
370 - : Her kimse,  müstakillen malik olduğu duvar üzerine dilediği kadar çıkabilir ve istediği şeyi yapabilir, pencere açabilir. Şâyed bu pencere 
komşusunun bahçesine  nazır olursa komşusu da kendi bahçesi içinde duvar yapmak perde tesis etmek gibi bir suretle bu nazarete manı olabilir.
Binaenaleyh bir kimseyi mülkünde bu veçhile tasarrufdan zararı fahiş olmadıkça komşusu menedemez.
371 - : Binaya zarar veren, yani: Binaya zaaf getiren ve binanın inhidamına sebeb olan, yahud havayici asliyyeyi, yani: Sükna gibi binadan maksud
olan menfaati asliyyeyi meneden, meselâ: Ziyayı bilkülliyye sed eyleyen şeyler, zararı fâhişdir.
Binaenaleyh bir kimse, komşusunun duvarına bitişik olarak muzahra-fat için çukur kazıyarak o duvara vehn ve zarar verib çimento ve kireç gibi
şeyler ile bu zararı izâle mümkün olsa bu veçhile zararı izâle etmesine emr olunur, mümkün olmazsa veya bu veçhile izâleden imtina etse çukurun
kaldırılmasına emr edilir. (Tenkih-i Hâmidî).
372  - : Zararı fahiş, ne veçhile olursa olsun def etdirilir.
Meselâ: Bir hanenin ittisalinde müahharen demirci dükkânı veya değirmen yapılıb da demir döğmekden veya değirmenin dönmesinden o hanenin
binasına vehn gelse ve yahud fırın ihdas ile tütünün çokluğundan veya bezirhane ihdas ile kerih rayihasından o hanede oturulamayacak mertebe
sahibi müteezzi olsa bunlar zararı fahiş olmakla bu zararlar ne suretle olursa olsun def ve kale etdirilir. (Ankaravî, Tahtavî).
Kezalik: Bir kimse, bir camii şerif kurbinde salhane ihdas edib kesilen hayvanların revs ve levsinin râyihasından cemaat müteezzi olsa ledel'
müracaat hâkim o salhaneyi işletmekden o kimseyi men eder. (Ali Efendi fetâvâsı).
Kezalik: Bir kimse, hanesinde aleddevam dibagat sanatı icra edib de komşuları müteezzi olsalar men olunur. Fakat bu sanatı nadiren icra edecek
olsa men olunmaz. (Dürrümuhtar).
373 - : Bir kimse, başkasının hanesine muttasıl arsasında hark ihdas ederek değirmenine su icra etmekle hanenin duvarına vehn gelse, yahud bir
kimse, komşusunun duvarının dibinde bulunan kendi arsasın^ da mezbele bina ve oraya süprüntü ilka etmekle duvar çürüse duvar sahibi zararını
def etdirir.
Kezalik: Birinin hanesi kurbinde başkasının ihdas eylediği harmann tozlan gelmekle o hanede oturulamayacak mertebe sahibi müteezzi olsa bu
zararı def etdirebilir.
Kezalik: Birinin harman yeri kurbinde diğeri bir mürtefi bina ihdas île harmanın rüzgârını sed eylese zararı  fahiş  olmakla ref etdirilir.
Kezalik: Bir kimsenin hanesindeki kâriz, yanlıb komşusunun hanasi-ne cereyan etmekle zararı fahşi olsa komşusunun dâvası üzerine o kârizın tamir
ve İslahı lâzım gelir. (Mecelle, Ali Efendi fetâvâsı),
374 - : Bir hanenin havasım veya nazaretini kesmek, yahud bir haneye güneşin girmesini menetmek gibi havayici asliyyeden olmayan me-nafüne
mani olmak, zararı fahş sayılmaz. Fakat ziyayı bilkülliyye sed etmek, zararı fahşdır. Binaenaleyh bir kimse bir bina ihdas ile komşusunun
kadimden beri bir pencereli olan odasının penceresini sed edib de oda içinde yazıb okunamayacak mertebe karanlık olsa zararı fahş olmak la
defetdirilir, kapısından ziya alsın denilemez. Çünkü odanın kapısı so-ğukdan ve sair sebeblerden dolayı kapamağa muhtaç olur. Başka tarafdan
pencere açsın da denilemez. Zira bu, sahibi için bir zarardır ve hanesini başka bir şekle ifrağ demekdir.
Ve eğer odanın iki penceresi olub da birisi yukarıdaki veçhile bina ihdasîyle kapatılmış olsa bû, zararı fahiş sayılmaz. Çünkü bu halde menfaati
asliyye fevt olmuş sayılamaz.
375 - : Mutbah, kuyubaşı ve hanenin avlusu gibi makam nisvan olan mahallin görünmesi, zararı fahiş sayılır. Bahçede bulunub kadınlara mahsus
olan mutbah ve kuyu başı da bu hükmdedir.
Binaenaleyh bir kimsenin hanesinde ihdas eylediği penceresinden yahud muhdesen inşa eylediği binanın penceresinden bitişik komşusunun, yahud
sokak aşırı hanesi bulunan bir kimsenin makam nisvan olan mahalli görünür olsa bu zararın ref'iyle emr olunur. O kimse de kadınlar gö-
rürrmeyecek suretde ve kendi mülkünde duvar veya tahta perde yapıp bu zararı defetmeğe mecbur olur. Amma behemahal penceresini duvar ile sed
etmek üzere cebr olunamaz.
Nitekim çitden yapılmış bir duvann aralığından komşusunun makar-rı nisvan olan mahalli görünür olsa o aralıkları sed etmek üzere duvann sahibine
hâkim tarafından emr olunur. Fakat bu duvarı yıkıb da yerine tam kapalı bir duvar yapması için cebr olunamaz. Çünkü zaruretler kendi
mikdarîarmca takdir olunurlar. Duvarın aralıklarını seddetmekle zarar mürtifi olur.
376 - : Birinin hanesinde insan boyundan yüksek bir yerde pence resi olub da ihtimâl ki merdiven vaz'iyle komşusunun makarn nisvan olan
mahalline bakar diye o pencereyi komşusu şeddetdiremez. (Tenkih-i Hami dî)'
377 - : Bahçe ve selâmlık odaları makarn nisvan sayılmaz. Çünkü makam nisvan  kadınların asla müstağni olamayacakları  mahallerdir.
Binaenaleyh bir kimsenin hanesinden komşusunun makam nisvan olan mahali görünmeyib yalnız bahçesi ve yahud selâmlık ciheti görünmekle
komşusu, mücerred aralıkda kadınlar bahçeye ya selâmlığa çıkdık da haneden görünmekle «Bahçeme veya selâmlığıma olan nazaretini kes.»
diyemez. Hattâ bir kaç sene sonra komşu, o selâmlık odalarında nisvan ikame etdikde mücerred: «Selâmlık odalarım kadîm, senin penceren isd
hadis olub o odalarda nisvan iskân ve harem ittihaz etdiğimden zararını defet.» diye o kimseye cebr edemez. Zira onun makarn nisvan olması,
pencerelerden sonradır. (Behçetüî'fetâvâ).



378 - : Bir kimse, bahçesindeki meyva ağacına çıkdıkda komşusunun makam nisvan olan mahalli görünür olsa çıkacağı gaman tesettür etmeleri
için bunu komşusuna ihbar etmesi lâzımdır. îhbar etmediği tak-, dirde hâkim, onu o ağaca bilâîhbar çıkmakdan meneder. (Camiürfusûleyn)
379 - : İki kimse arasında müşterek olan konağı taksim etdiklerin-de birinin hissesine isabet eden mahalden diğerinin veya her birinin hissesinden
aharın makam nisvan olan mahalli     görünür  olsa  aralarında müştereken bir sütre ittihaz etmeleri için hâkim tarafından emr olunur. (Ali Efendi
fetâvâs:).
380 - : Bir zararı kadîmden biri mevcud olursa şahsî bir menfaatin siyaneti için  menedilemez. Binaenaleyh bir kimse,  kendi mülkünde meşru bir
suretde tasarruf etmekde iken başkası onun yanında bina ihdasiyle kendisi mutazarrır olsa zararını ancak kendisi defetmek lâzım gelir.
Meselâ: Bir hanenin kadîmi pencerelerinden bir şahsın muhdes hanesinin makarn nisvan olan mahalli görünür olsa bu muhdes hane sahibi
mazarratını dilerse kendisi defeder, yoksa kadîm hane sahibinden mazarratın defini iddiaya salâhiyyeti yokdur.
Nitekim bir kimse, demirci dükkânına muttasıl arsasında bir hane ihdas eylese «Demir darbından haneme fahiş zarar terettüb ediyor.» diye dükkânı
kapatdıramaz.                                                                   
Kezaiik : Bir kimse, eskiden beri harman yeri olan bir mahallin kur-binde biri hane ihdas etdikde «Harmanın tozu hanem üzerine geliyor.» diye
harman sahibine «Burada harman döğme.» diyemez.
Fakat âmmeye aid olan bir zarar, kadîm olsa da menedilir. Meselâ: Bir hanenin çirkefi kadîmden beri tariki âmme aka gelmiş olsa da bu menedilir.
Herkesin o yoldan gidib gelmeğe hakkı olduğundan bu meni talebe salâhiyyeti vardır. (Mecelle, Dürerül'hükkâm).
381 - : Bir menzilin kadîmi, yani: Atik pencerelerinden komşusunun hali arsası görünüyorken menzil muhterik oldukda evvelâ: Komşusu o arsada
hane ihdas etse, sonra da o menzili sahibi vaz'ı kadîmi üzere bina eylese de evvelki minval üzere açdığı pencereden o muhdes hanenin makarn
nisvan olan mahalli görünür olsa bu mazarratı hane sahibi, def etmek lâzım gelir, atik menzil sahibine «Nezaretini kes.» diye cebr edemez.
382 - : Bir kimsenin hanesinde ihdas eylediği pencereler ile komşusunun makam nisvan olan mevzileri beynin    komşusunun bir yüksek odası
bulunmakla makarn nisvan olan mahalli o pencerelerden görünmez iken komşusu o odayı yıkmakla veya oda yıkılmakla o pencerelerden kom‐
şusunun makarn nisvan olan mahalli görünür olsa komşusu, «Mücerred pencereler muhdes idi, onun" için nazaretini kes, yahud pencereleri kapat.»
diyemez, belki mazarratını kendisi def, etmek lâzım gelir. (Behcetül'fetâ-vâ'î
383 - : Müşterek hâiti - Duvarı sahihlerinden biri, diğerinin izni olmadıkça yükseltemez ve üzerine köşk ve saire yapamaz.  Bunlar ahare gerek
muzır olsun ve gerek olmasın. Çünkü kısmen başkasının mülkün^ de tasarrufda bulunmuş olur.
Fakat birisi, kendi arsası üzerine oda bina etmek üzere müşterek duvar üzerine kiriş vaz'edecek, yani: Kirişlerin uçlarını o duvar üzerine
bindirecek olsa müşarifcj ona mani olamaz. Zira meıfi takdirinde kirişi koymak isteyenin o duvardaki menfaati fevt olmuş olur. Lâkin o ne kadar
kiriş vaz'edecek ise müşarikinin de o kadar kiriş vaz'ına hakkı olacağından duvar ne kadar kiriş vaz'ına mütehammil ise ancak onun yarısı kadar
kiriş vazedilip ziyadeye tecavüz edemez.
Eğer o duvar üzerinde fü'asıl ikisinin de müsavat üzere kirişleri olduğu halde biri kendi kirişlerini artıracak olsa ahari menedebilir. (An-karavî,
Tenkih, Tatarhaniyye).
384 - : Müşterek duvar sahihlerinden biri, o duvar üzerindeki kirişlerin mahallerini sağa sola ve aşağıdan yukarıya değişdiremez. Bu, duvara zarar
verir. Amma kirişlerin uçları yüksekde iken indirib de duvarn daha aşağısına vaz'edebilir. Çünkü duvann aşağısı yük kaldırmağa daha
mütehammildir. Maamafih bu da duvara muzir olsa caiz olmaz. (Kadıhan, Tenkih-i Kâmidî).
385 - : Bir kimsenin su kuyusu kurbinde, yani: Necasetin suya tesir edeceği mertebe yakınında komşusu bir kenef veya kâriz - Çirkef mecrası yapıb
da o kuyunun suyunu ifsâd eylese zararı def etdirilir. Ve bir veçhile zararını def kabil olmaz ise o kenef veya kâriz kapatdınlır.
Kezalik: Kadîm bir su yolunun yanında birinin yapdığı kârizin çirke-fi suya vâsıl olarak zararı fahişi olub da kapatılmasından başka bir suretle
zararını def kabil olmasa o kâriz kapatdırılabilir. (Mecelle, Dürerül' hükkâm, Ali Efendi fetâvâsı).
(Zahirî'lere göre de herkes kendi duvarında istediği pencereyi, kapıyı açabilir. Ve bunu yıkabilir, komşusu buna mani olamaz. Komşusuna denilir
ki, kendi hakkında nefsini setredccek şeyi bina et. Yoksa bir kimse, kendi mülkünde başkasının nefine müraat için tasarrufdan menedüemez. Böyle
bir meni' büyük bir zarardır, Ancak bir kimse, başkasının ahvaline izni olmaksızın ittilâa kıyam edemez, meselâ eğilib hanesi içine bakamaz, bu
memnudur, bundan men'i vâcibdir. Şu-kadar var ki bir kimseye helâl değildir ki, kendi duvarına komşusunun bir ağaç, meselâ bir kalas koymasına
mani olsun. Kendisi izin vermezse cebren konulabilir. Maamafih duvar sahibi, ağaç sahibine haber vermek şartiyle bu duvarını istediği zaman

yıkabilir. (Elnıuhallâ). 
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Yollara Aid Meseleler :
 
386 - : Bir tariki âmmin iki tarafında hanesi olan kimse, birinden diğerine geçmek için veliyyül'emrin müsaadesi olmadıkça feijprü inşa edemez,
etmeğe teşebbüs etse mani olunur. Bu men'e herdesin hakkı vardır.
Kezalik: Bir kimse, değirmenine su akıtmak \%in tariki âmm üzerine hark ihdas etmek istese men olunur. (Ali Efendi fetâvâsı).
Daha inşa olunmadan menedilmeyib de inşa tamam olsa bakılır: Eğer yoldan gidib gelenlere zararı yok ise hadm olunmaz. Bu İmam Muham-med'e
göredir. Sair bazı fukahaya göre yine hadm olunur. Fakat zararı var ise bilittifak hadm  edilir.
Tariki hassda ise bu gibi şeyler, muzir olsun olmasın diğer şeriklerin izinleri olmadıkça ihdas olunamaz. (Dürer).
Maamafih, tariki âmm üzerine yapılmış olan köprülerde, şahnişînler-de hakk-ı karar olmaz. Binaenaleyh bervechi bâlâ tarik âmm üzerine inşa
olunan köprü münhedim oldukda sahibi tekrar bina edecek olsa yine men-edilebilîr.
Fakat tariki hasda vâki kadîm bir şahnişin münhedim olsa yine ke-mâkân bina edilir, komşular mani olamaz. (Hindiyye).
387 - : Tariki âmm üzerindeki alçak çıkıntılar ve alçak şahnişin gibi gidib gelenlere zararı fahişi olan şeyler, kadîm olsalar bile refetdirilir. Çünkü
tariki âmm dahi kadîmdir. Ondaki hak, hiç bir sebeble tağay-yür eylemez. (Hindiyye, Ali Efendi).
388 - : Bir kimse, tariki âmm veya hassın kenarında vâki hanesini tamir edecek oldukda bu yoldan gelib geçenlere zarar vermemek şartiyle yolun
bir tarafında çabukça çamur yapıp binasına, sarf edebilir. AncaK bunu günlerce yol üzerinde bırakması caiz değildir. (Tatarhaniyye).
389 - :  Bir kimsenin mülkü, rızası    olmaksızın elinden alınamaz. Ancak tarik, cami ve su yolu gibi âmme menfaatleri için rızasına bakıl-mayıb



veliyyül'emrin emriyle ve değer behasi tediye edilmek şartiyle satın alınabilir. (Haniyye, Ebüssuûd fetâvâsı).
390 - : Bir kimse, tariki ânımın fazla olan kısmını gelib geçenlere muzır olmadığı suretde hükümet tarafından satın alarak hanesine ilhak edebilir.
Fakat ihtiyaçdan fazla olmayan kısmını satmak caiz değildir. (Haniyye).
391 - : Tariki âmme kim olursa olsun müceddeden ve müteaddid olarak kapı açabilir. Çünkü bundan kimse mutazarrır olmaz. Böyle bir ta-rikden
herkesin gidib gelmeğe de hakkı vardır.
392 - : Tariki hassda hakk-ı müruru olan kimse o tarike kapı açabilir. Fakat kadîmen tariki hassa kapısı olmayan kimsenin o tarikde hakk-ı müruru
olmadığından binasından o tarika kapı açmağa hakkı yokdur. Meğer ki o tariki hass sahihlerinin rızalarım istihsâl etsin. (Bahrirâik.)
393 - : Tariki hass, onda hakk-ı müruru  olanların mülki müşterekidir. Binaenaleyh tariki hass ashabından her biri, sükna icabatmdan oka şeyleri
orada yapabilir.  Meselâ:   O  yolda   abdest alabilir,  o yoldan arabalarını geçirebilir,  o yolun  kadîmden  beri süprüntü  dökmeğe  mahsus yerine
süprüntüsünü dökebilir. Fakat sükna cümlesinden olmayan şeyleri orada yapamaz.
Binaenaleyh bunlardan biri, sairlerinin izinleri olmadıkça, gerek mu-zir olsun ve gerek olmasın o tarikde böyle bir şey ihdas edemez, menohi-nur.
Şâyed ihdas eder de bu yüzden birisi telef olursa kendi hissesinden maadasını zâmin olur. Çünkü bunu ihdas etmekle kendi mülkiyle başkasının
mülkünü işgal etmişdir. (Tenkih, Camiürfusûleyn).
394 - : Tariki hass ashabından biri, o tarikin sair sahihleri razı oı-madikca bilâhare bina edeceği hanesinin damlasını o tarike akıdamaz. Kadîm
bahçesinde yeniden hane bina etmesi gibi. Maamafih bunların rizs-ları bir ibaha demekdir, müeahharen bundan rücu da edebilirler.
(Cevafcırül'fetâvâ).
395 - : Bir kimse, tariki hasda olan kapısını sed etse veya hanesi yıkılıp bir müddet oradan gidib gelmeği terk eylese bilâhare o kapıyı tekrar
açabilir ve kendisi oradaki hanesini satsa müşteri dahi o kapıyı tekrar açabilir. Çünkü müşteri bayi makamına kaim olmuş olur. (İmadiyye. Behce).
396 - : Tariki âminden mürur edenlerin kesreti izdihamdan nâşi ta riki hassa girmeğe haklan vardır. Binaenaleyh bir tariki hass ashabı beyinlerinde
bilittifak o tariki hassı satamazlar ve aralarında taksim ve hanelerine ilhak edemezler ve ağzını kapayamazlar. Çünkü bu tarikde âmm.~ nin de bir
nevi hakkı vardır. Şu kadar var ki, tariki hassadaki bir hac: satılsa ona tebean sahibinin o tarikdeki hissesi    müşteriye intika etmiş olur. (Tenkih,

Ankaravî, Camiül'fusûleyn). 
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Hakkı Mürura Ve Hakkı Mecra Ve Mesile Aid Meseleler :
 
397 - : Hakk-ı mürurda ve hakk-ı mecra ile mesilde kıdeme itibar olunur, yani: Bazı kimselerin bir yerden geçip gitmek hakkı veya, sularının bir
yerden akıp gitmesine istihkakı var ise bunlar kadîmden olageî-dîği üzere terk ve ibka olunurlar. Çünkü kadîm olan şey, hali üzere ibki olunur,
hilâfına delil olmadıkça tağyir olunamaz.
Meselâ: Bir cihete vakf edilmiş olan bir dükkânın başka bir cihete mevkuf bulunan bir arsada kadîmden beri hakk-ı müruru bulunsa bu arsa
mütevellisi bundan sonra o dükkâna bu arsadan gelib gidilmesini men-edemez. (Hayriyye).
Amma şer'i şerife muhalif olan bir kadîme itibar yokdur. Yani: fil' asıl nâmeşru olarak yapılmış olan şey, kadîm olsa da ona itibar olmayıb zararı
fahişi var İse izâle olunur.
Meselâ: Bir hanenin çirkefi ezkadîm tariki âmme carî olagelse ve gidib gelenlere zararı olsa kadîme itibar olumnayıb zararı def etdirilir. (Mecelle).
Bu hakların hem kıdemine, hem de, hudûsüne delil bulunsa hudüs ciheti tercih olunur.
398 - : Bir kimsenin mülk veya vakıf arsasından veya uhde-i tasarrufundaki tarlasından bir şahsın hakk-i müruru, meselâ:  Hanesine gelib gitme
hakkı bulunsa o kimse, bu şahsı veya bundan o haneyi satın akacak kimseyi mürur ve uburdan menedemez.
Bir hakk-ı mürur, inkâr eylese söz, meal'yemin münkirin olub bu hakkı beyyine ile_isbat lâzım gelir. (Mecelle, Tenkih-İ Hâmidî).
399 - : Mübihin, yani: Kendi malından başkasının büâivaz intifa etmesine ruhsat veren kimsenin bu ibahesînden riicua   salâhiyyeti vardır. Çünkü
ibahe, teberrüdur, teberruat ise gayrı lâzımdır. Ve bir zarar, izin ve riza ile lâzım olmaz.
Binaenaleyh bir kimse, hakk-ı müruru olmadığı halde mücerred sahibinin izniyle bir arsadan bir müddet mürur etse bilâhare sahibi dilerse onu bu
mürurdan menedebilir. Bu arsa satılsa müşterisi de bu mene salâ-hiyyatdar olur. Meğer ki o kimsenin bu müruru o arsanın satıldığı zaman  şart
edilmiş olsun. (Behcetül'fetâvâ).
400 - : Hakk-ı mücerred, ibtâl ile bâtıl olur. Binaenaleyh birinin arsasından muayyen bir memerde = Güzsrgâhda yalnız    hakk-ı müruru olanr
kimsenin izniyle o arsa sahibi o memer üzerine bina ihdas etse o kimsenin bu mürur hakkı sâkit olur, artık arsa sahibiyle bu hususa dair
muhâsamaya hakkı kalmaz.
Kezalik: Bir arsada hakk-ı müruru olan kimse, «Ben hakk-ı mürurumu ibtâl ve iskât etdim.» dese bununla da o mürur hakkı sâkit olur, artık bu
kimsenin o arsadan geçmeğe hakkı kalmaz.
Fakat mülkiyyet hakkı, hukuku mücerredden olmamakla mücerred ibtâl ile bâtıl olmaz. Meselâ: Bir kimse, mülk arazisini, uzun bir müddet ziraat ve
istimal etmeyib terk eylese o arazi, arazi-i mevatdan sayılarak başkası tarafından ihyaya kıyam edilemez.
401 - : Birinin arsasından veya hanesinden başka bir kimsenin harkı veya su yolu bihakkın carî olagelirken arsa veya hane sahibi veya bunların
müşterisi «Bundan sonra bunları buradan akıtmam.» diye menede-mez. Ve bunlar ıslah ve tamire muhtaç oldukda - mümkün ise - sahibi mecraya
girerek bunları tamir ve ıslah eder. Amma o arsaya veya haneye girilmedikçe tamir mümkün olmadığı halde sahibi arsasına veya hanesine girmeğe
izin vermez ise hâkim tarafından kendisine: «Ya arsana, veya hanene girmek üzere izin ver ve yahud sen onu kendi malınla tamir et.» diye cebr
olunur. (Ebülleyş, Tenkili, Behce).
402 - : Bir hanenin yağmur sulan kadîmden beri bihakkın komşu sunun hanesine veya avlusuna akmakda bulunsa komşusu bilâhare buna mani
olamaz, meselâ: «Bundan sonra yağmur sularım akıtmam, başka bir mecra bul. diyemez. Fakat hakkı olmayınca buradan çamaşır ve abdest sularını
akıtamaz. (Hindiyye, Feyziyye).
403 - : Bir tarikin kenarında bulunan hanelerin damlaları, az -kadîm o tarike mansab ve oradan alt tarafında vâki bir arsa içinden carî olagelmiş
bulunsa arsa sahibi arsasmdaki kadîm mesili seddedemez, sed-dederse hâkim tarafından şeddi kaldırılarak kadîm vaz'ma irca olunur. Çünkü kadîm
kıdemi üzere terk olunur.



404 - : Bir kimse, hakk-ı mesili olmadığı .-takdirde muhdes  veya kadîm odasının veya abdesthanesinin damlasını başkasının hanesine, arsasına
akıtamaz. Gerek muzir olsun ve gerek olmasın.    Çünkü başkasının mülkünde izni olmaksızın tasarruf yapılamaz.
405 - : Bir hanede minelkadîm hakk-ı mesili olan kimseye aid bir gârizi, hane sahibi veya o hanenin müşterisi kemafissabıh akmakdan men-edemez.
406 - : Bir kimsenin hanesi içinden başka bir şahsın bihakkın carî olan kârizi dolub veya yarılıb da hane sahibine zarar-ı fahişi olsa gârizin sahibi bu
zararı defe mecbur olur. Fakat gârizden akan evsahm haneye iyras etdiği tahribatı tamire mecbur değildir. Çünkü bir kimse kendi mülkünde

komşusu mutazarrır olsa da tasarrufda bulunabilir. {Hindiyye, Ten-kih-i Hâmidî). 
[82]

 
Mubah Olan Şeylerin Keyfiyeti İstimlâki  :
 
407 - : Bir şeye temellükün sebebleri üç nevidir:
Birincisi; beyi, hibe, hediye, tasadduk gibi bir mülkü bir malikden bir bedel mukabilinde veya meccanen başkasına nâkîl olan bir muameledir.
Gasb da bir sebebi temellükdür. Çünkü gâsib, bir zaman mukabilinde magsuba malik olur. ikincisi: îrs gibi bir kimsenin diğer kimseye halef
olmasıdır. Çünkü vâris, müverrisinin terikesine müverrisine halef olmak yoliyle malik olur.
Üçüncüsü: Maliki olmayan mubah bir şeyi istilâdır, yani: Ele geçir-mekdir, İstilâ temellükü asaleten müsbitdir.
Arazi-i mevatı ihya etmek de bu üçüncü kısma dahildir. (Dürrü muhtar, Reddimuhtar).
408 - : Mubah şeyleri istilâ iki nevidir: Biri, istilâ-i hakikîdir ki, mubah olan şeye hakikaten el koymakdır. Irmakdan kab ile su almak, avı tutmak,
mubah olan otlan toplamak gibi, İkincisi, istilâ-i hümîdir ki, yağmur suyu birikdirmek için bir kab koymak, ve av için tuzak kurmaK gibi istilânın
sebebini hazırlamakla olur. (Eşbah).
409 - : Bir kimse, mubah olan bir şeyi müstakillen    ihraz ederse ona müstakillen malik olur. Meselâ: Bir kimsenin desti veya fıçı gibi bu kab ile
nehirden aldığı su, o kab içinde muhrez ve mahfuz olmakla o kimsenin malı olur, başkasının ondan intifaa salâhiyyeti olamaz. Binaenaleyh bu suyu
sahibinin izni olmaksızın başkası alır, istihlâk ederse zâmin olur. Yani: O kabı su ile doldurmasına emr olunur. Çünkü su, misliyyatdandır.
(Reddimuhtar, Ebüssuûd).
410 - : İhrazın husûli için kasda mukarin olması lâzımdır. Binaenaleyh bir kimse, yağmur suyu almak kasdiyle bir mahalle bir
kab koydukda o kab içinde toplanan yağmur suyu o kimsenin malı olur.
Kezalik: Su birikdirmek için inşa olunan havuz veya sahrençdeki su, sahibinin malıdır, buna başkası müşareket edemez. Amma bir kimsenin su
almak kasdi olmaksızın bir mahalle bırakmış olduğu kab içinde biriken yağmur suyu kendisinin malı olmaz, bu mubah bir sudur, bunu başka bir
kimse alıb istihlâk edebilir. (Kuküstânî, Reddimuhtar).
411 - : Suyu ihrazda  arkası kesilmek şartdır. Binaenaleyh içinde su sızan kuyudaki su muhrez olmaz. Bu kuyu bir şahsın mülkünde bulunsun
bulunmasın müsavidir. Bu cihetle sahibi ibahe etmeksizin diğer kimse öyle bir kuyuda sızıb da toplanan suyu alıb istihlâk eylese kendisine zaman
lâzım gelmez ve mevcud ise istirdad edilmez. Çünkü kuyu kazılmadan mukaddem su mevcud ve böyle yer altındaki sular gayrı memlûk
olduğundan kuyu sahibi mücerred kuyuyu kazmakla bu suya malik olmuş olmaz, (Mecelle).
412 - : Suyu mütetabiül'vürud olan, yani: Bir tarafdan ne kadar su çıkarsa diğer tarafdan o kadar su giren havuzlardaki su da muhrez değildir.
Binaenaleyh bir kimse» bundan alacağı suya malik olur.
Kezalik: Bir kimseye mahsus olan bir ırrnakdaki su da muhrez değildir. Bir kimse bu su ile tarlasını suîarsa zaman lâzım gelmez. (Turî).
413 - : Cibali mübahedeki hüdayı nabit olan ağaçlan kim olursa olsun iktitaf edebilir. Ve mücerred iktitaf ile, yani: Toplamakla onlara malik olur,
bunları bağlamak şart değildir.
Kezalik: Bir kimse, hüdayı nabit otları toplasa veya biçip demet etse onları ihraz etmiş olur. Binaenaleyh onları başkalarının almaya salâ-hiyyeti

olamaz. (Mecelle, Hindiyye, Reddimuhtar). 
[83]

 
Mubah Olan Şeylerin Umumî Hükmleri:
 
414 - : Mubah şeyler ile herkes intifa edebilir. Fakat bu intifa, başkalarına zarar vermemek ile meşrutdur.
Meselâ: Herkes av avlayabilir, herkes denizlerden, âmmeye aid ırmaklardan istifade edebilir, fakat bunlardan intifa ederken başkasının ekinlerini
bozsa veya suyu taşırıb halka zarar verse veya ırmağın sularını büsbütün kesse bundan menolumır.
415  - : Mubah olan şeyleri ahz ve ihraz etmekden bir kimse başkasını menedemez. Elverir ki bu ahz ve ihraz, bir kimsenin hukukunu ihlâl
etmesin.                                                                        
Meselâ: Bir kimse, âmmeye mahsus bir nehirden kendi bahçesine su ceib edebilir. Elverir ki başkasının rizası olmaksızın mülkünden giçirme-sin.
(Hindiyye).
416 - : Bir kirasenin mülkünde, meselâ tarlasında kendisinin teşeb-bübü olmaksızın hüdayi nabit olan otlar, kablelihraz mübahdır, o kimse bunları
alanların elinden geri alamaz. Şu kadar var ki o kimse, kendi mülküne  başkalarını girmekden menedebilir.  (Tatarhaniyye,  Reddimuhtar).
417 - : Bir kimsenin cibali mübaheden toplayıb da orada bırakdığı otları, odunları başkası ahz edemez. Zira onları ihraz etmişdir. Binaenaleyh ahz
edecek olsa o kimse istirdad edebilir. İstihlâk edilmiş olunca da tazmin etdirebilir.
Kezalik: Cibaîi mübahede ve hamisiz vadilerde ve mer'alardaki sa-hibsiz ağaçların meyvalannı kim olursa olsun  devşirebilir. (Hindiyye).
418 - : Bir kimse, birini kırdan, yani: Kimsenin mülkü altında bulunmayan yerlerden odun veya ot toplamak yahud av tutmak için isticar etse o
ecirin toplayacağı odun, ot veya tutacağı av, o müstecir olan kimsenin olur. (Mecelle).            
419  - : Bir kimse, kendi mülkünde ateş yaksa başkalarını mülküne duhul ile o ateşden intifa etmekden menedebilir. Amma bir kimsenin mülkü
olmayan sahrada biri ateş yaksa sair nas onunla intifa edebilir. Söyle ki; onunla ısınabilir, rubasını kurutabilir, ziyasında bir şey dikebilir, ve ondan
kandilini yakabilir, ateş sahibi bu veçhile intifaa mani olamaz. Çünkü bu ateş beynennas müşterekdir. Fakat ateş sahibinin izni olmadıkça bir
kimse o ateşden bir kor veya bir odun alamaz. Zira bunlar sahibinin yedi ihrazına dahildir. Meğer ki bunların bir kıymeti bulunmasın. (Reddimuhtar,



Dürerül'hükkâm). 
[84]

 
Hakkı Şirbe Ve Hakkı Şefeye Müteallik Meseleler:
 
420 - : Herkes; hava ile, ziya ile intifa eylediği gibi denizler ve büyük göller ile de - başkalarına mazarrat vermemek şartiyle - intifa edebilir,
kendisi ^bundan menedilemez.
Kuküstanî'nin'beyanına göre başkaianna mazarratı olsa bile denizler ile intifadan menoiunamaz. (Ebüssuûd, Reddimuhtar).
421 - : Memlûk    olmayan    nehirlerden    herkesin hakk-ı şirbi, ve hakk-ı şefesi vardır. Herkes bunlardan arazisini suvarabilir. Ve arazisini
suvarmak ve değirmen inşa etmek üzere cedvel ve hark açabilir. Fakat sa-ireye mazarratı olmamak şartdır. Binaenaleyh âmmeye aid ırmaklardan
cedvel ile su alınırken taşırıb da halka zarar verse, yahud ırmağın bütün suyunu cedveiden akıtıb da alt tarafına su geçmez olsa, veya su azalarak
kayıkların, seyrine mani olsa bundan menoîunur. (Haniyye, Hindiyye).
422 - : Memlûk olsunlar olmasınlar denizlerin göllerin muhrez olmayan sularında bütün insanların ve hayvanların hakk-ı şefesi, yani: Su içme
haklan vardır. (Kuküstânî).
423 - : Memlûk nehirlerin, yani: Memlûk mecralara dahil olan suların hakk-ı şirbi, yani: Ekin ve hayvan sulamak için o sulardan intifa etmek
nöbetine istihkak, bu suların ashabına aiddir. Bunlardan başkalarının yalnız hakk-ı şefeleri vardır. Hakk-ı şefe, bunların sahiblerini mutazarrır
etmeyeceğinden ona müsaade olurrmuşdur.
Binaenaleyh bir cemaate mahsus olan nehirden, yahud birinin harkından veya kanatından = Yer altında bulunan su mecrasından yahua kuyusundan
hiç bir kimse bilâ izin arazisini sulayamaz. Fakat hakk-ı şefesi olmak hasebiyle o nehirden su içebilir. Ve hayvanlarının çokluğu sebe-siyle nehrin
veya harkın veya kanatın tahribinden korkulmazsa hayvanlarını da götürüb sulayabilir. Ve bir de desti ve fıçı gibi kab ile su hanesine ve bahçesine
götürebilir. (Hindiyye, Mecmaül'enhür).
424 - : Bir camaat, kendilerine mahsus bir ırmakdan arazisini su-, lamak için bir şahsa izin verdikleri halde içlerinden yalnız birisi gaib veya çocuk
bulunsa bu izine mebni araziyi sulamak caiz olmaz.
İzinsiz suvarıldığı takdirde suyun zamanı lâzım gelmez. Çünkü sular ihrazdan evvel kimsenin mülkü olmadığından bunun itlafı mucibi zaman
değildir. Fakat böyle bir hareket tekerrür edince faili veliyyül'emrin emriyle hapis suretiyle teüib olunabilir. (Reddimuhtar.)
425 - : Bir kimsenin mülkü içinde suyu mütetabiül'vürud. olan = Arkası kesilmeyen bir havuz veya bir kuyu ve yahud bir nehir olduğu halde su
içmek veya hayvanı sulamak isteyen kimseyi mülküne duhulden menedebilir. Lâkin o mülkün kurbinde, yani: Bir milden ziyade uzak olmayan bir
mahalde başka içecek mubah su bulunmazsa mülk sahibi, ya o kimseye su çıkarmağa ve yahud girib de su alması için ruhsat vermeğe mecburdur.
Su çıkarmadığı takdirde o kimsenin cebren girib de su almaya hakkı vardır. Fakat başkasının mülküne bu girmek, selâmet şartiy-ledir, yani:
Havuzun veya kuyunun veya nehrin kenarını bozmak gibi bir zarar vermemekle meşrutdur. (Hindiyye, Mecmaürenhür).
426 - : Müşterek bir nehirde hissedar olan kimse, diğer hissedarların izni olmadıkça ondan diğer bir nehir, yani: Cedvel veya hark açamaz ve bu
nehir üzerine değirmen ve dolab kuramaz ve kadîm nöbetini - Muayyen hissesini tebdil ve tezyid edemez ve kendi hark ve cedvelinin ağzını
genişleteni ez  ve müteferrik vakitlerdeki  hakk-ı şirbini  şeriklerinin izinleri olmadıkça bir vakitde cem' eyleyemez. Ve kendi nöbetini o nehirden
hakk-ı şîrbi olmayan diğer arazisine sevk edemez.   Çünkü ileride diğer şeriklerin zararlarına olarak bir hak iddiası ihtimâl dahilindedir.
Böyle bir nehrin üst tarafında bulunanlar, aşağı tarafında bulunan şeriklerin izinleri, olmadıkça kendi arazilerini sulamak için nehri muvakkaten
bükülliyye kapatamazlar. Velevki böyle yapılmadıkça arazilerini su-' lamak kabil olmasın.
Bu şeylere hissedarlar riza verseler sonra kendileri ve yahud vefatlarından sonra vârisleri rücu edib hakk-ı şirbi kadîm vaziyetine irca edebilirler,
çünkü bu riza, bir iare mesabesindedir. îâreden ise rücu caizdir. (Hindiyye, Mülteka, Reddimuhtar, Feyziyye, Mecelle)..
(Zâhirî'lere göre memlûk olan bir nehrden şirb hakkı, evvelâ onun yukarı tarafında bulunanlara aiddir. Bunlar ihtiyaçlarını istifa etmedikçe aşağı

tarafda bulunanların hakk-i şirbi olamaz. (Elmuhallâ). 
[85]

 
Şafii'lere Göre Müşterek Ayan Ve Menafi :
 
1 - : Bazı şeyler, beynennas müşterek, mübahül istimaldir. Meselâ
Kibrit, zirft, mumya, neft yağı gibi bir ameliyye neticesi olmaksızın meydana çıkan bir kısım madenler, sular ve otlar gibi ayanı müşlerekeden-dir,
bunların hakkında tahcir veya ikta' jje ihtisas sabit olmaz. Her kim bunlardan hacet, mikdan bir şeyi ilk evvel elde ederse o mikdar kendisine aid
olur. Bunlara «Meadini zahire» denir.
2  - : Nîl, Fürat gibi vadi suları ve dağlardaki sular miyahı mübahe dendir. Bunlarda nâs  müsavidir, bunları bir şahsın tahcirde bulanması veya
bunları veliyyül'emrin bir şahsa ikta' etmesi caiz değildir. Bu suların veya bunların yollarının darlığına rağmen nas izdihamda bulunsa es-bak olan
takdim olunur, ve illâ aralarında kur'a keşide edilir.
Böyle miyahı mübaheden nas, arazilerini sulamak istedikleri haldi bu onlara dar gelse onların yukarıda bulunanları tercih olunur, onların arazileri
sulanmadıkça diğerlerine sıra gelmez, velevki aşağıdakilerin ekinleri helak olsun. Fakat aşağıdaki arazi sahibi bu suların bulunduğu yeri daha evvel
ihya etmiş bulunursa o mukaddem olur. Çünkü bu su, kendi mülkünün neması bulunmakdadır.
3 - : Altın, gümüş, bakır, demir, akik gibi bir ameliyye neticesinde meydana çıkarılan madenlerin yerleri mücerred bunları kazmakla, bu hususdaki
bir ameliyye sebebiyle bir kimsenin mülküne dahil olmaz. Ez-har olan budur.
Fakat bir kimsenin ihya etdiği arazi-i mevatda böyle bir maden zuhur etse o kimse bunlara malik olur. Çünkü bunlar o ihya edilen yerin cezasından
sayılır. Bunlara «Meâdin-i bâtına» denir.
4 - : Bazı menfaatler de nas arasında müşterekdir, mübahdır, bunlardan herkes istifade edebilir. Umumî yollardan istifade edilmesi gibi.
Meselâ: Turuku asliyyeden herkesin geçib gelmeğe hakkı vardır. Çünkü bu yollar, bunun için vaz'edilmişdir. Böyle bir tarikde istirahat için veya
bir muamelede bulunmak için oturmak caizdir. Elverir ki gidib gelenlere darlık verilmesin. Bu yolda oturmak veya alış veriş gibi bir muamelede



bulunmak için veliyyül'emrin izni şart değildir. Bu oturmak için veliyyül'emrin veya valilerin bir ücret almaları da caiz değildir. Eğer bu caiz olsa
arazi-i mevatı satmak da caiz olmak lâzım gelir, halbuki buna kail olan yokdur.
5 - : Umumî bir tarikin müsaid bir kenarında alış veriş gibi bir muamele için oturan kimse, muamelesini terk ederek oradan ayrılsa veya başka bir
tarafa intikâl etse oradaki hakkı nihayet bulur. Fakat avdet etmek üzere ayrılsa hakkı nihayet bulmaz. Meğer ki bu ayrılışı uzun sürsün de
kendisiyle muamelede bulunanlar, kendisinden kesilib başkalariy-le muameleye başlamış olsunlar.
6  - : Umumî tarikden bir mevzii iki kimse birden işgale başlayıp da her ikisine müstenid olmamakla münazeada bulunsalar, aralarında is-lâmiyyet
gibi bir medarı tercih bulunmayınca kur'a keşide edilmesi icab eder. Bir kavle göre de veliyyül'emr, bunlardan birini kendi içtihadına göre tercih
eyler.
7 - : Nasa fetva vermek veya kur'an okutmak veya dinî bir ilmi tedris etmek için bir mescidin bir tarafını aleddevam işgal edib duran zat da umumî
tarikin bir kenarını muamele için işgal eden kimse gibidir.
Fakat bir mescidin bir mahallinde daima namaz kılmak için veya hadis, vaaz dinlemek için oturub duran kimse, o mahalle başkalarından daha
haklı değildir. Zaten bir mescidin daima bir yerinde namaz kılmak, matlûb değildir, belki bunun hakkında nehiy vârid olmuşdur.
Ancak bir kimse, namaz için durduğu yerden abdest tazelemek gibi bir hacete mebnî avdet etmek üzere ayrılsa o namaz için oraya olan ihtisası,

esah olan kavle nazaran zail olmaz. (NihayetüTmuhtaç). 
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İhya-Î Mevata Müteallik Meseleler:
 
427 - : Bir kimse, veliyyül'emrin izniyle arazi-i mevatdan bir yeri ihya ve imar etse bil'icma ona malik olur. îmameyne göre bu mâlikiyye-tin husûli
izine mütevakkıf değildir. (Tatarhaniyye).
Veliyyül'emr veya vekili, bir kimseye arazi- mevatdan bir yeri temellük etmeyib mücerred intifa etmesi için ihyasına izin verse o kimse mezun
olduğu veçhile o yerde tasarruf eder, amma o yere malik olmaz. (Hin-dîyye).
Arazi-i mevat için ıstılah kısmına müracaat!.
428 - : Ümrana karib olan yerler, ahaliye mer'a ve harman yeri vî muhtatab = Baltalık olmak üzere terk olunur ve bu yerlere «Arazi-i metruke» 
denir..
Bir yerin mevat sayılması için İmam Ebû Yûsüfe göre ümrandan uzak olması şartdır. İmam Muhammed'e göre ise ehli ümranın ihtitab, ihtisas gibi
bir suretle kendisinden intifa etmediği bir yer ümrana karib olsa da mevatdan sayılır, bu halde böyle bir yeri ihya etmek caizdir. tabih olan da budur.
Eimme-İ Seiâsenîn kavli de böyledir. (Tebyîn, Mec-maül'enhür).         
429 - : Veliyyül'emr tarafından ihya edilmek üzere kendisine ikîâ, yani: îtâ edilen mevata bir kimse mücerred bu iktâ ile malik olmaz. Belki üç sene
içinde o araziyi ihya ederse malik olur. Bu üç sene içinde kendisine taarruz olunmaz. Fakat bu müddetde ihya etmez de üç sene geçerse artık d
kimsenin o yerde bir gûna hakkı kalmaz. O arazi yine mevat olarak kalır, ihya için başkasına verilir. fHindiyye).
430 - : Bir kimse, mevatdan bir kıt'a arazinin bir mikdarını veliy-yül'emrin izniyle ihya edib de bakisini terk etse yalnız bu ihya etdiği mahallere
malik olur, İmam Muhammed'e göre bakisine malik olmaz. Fakat ihya eylediği arazinin ortasında bir mikdar mahalli halı kalsa o mahal dahi
kendisinin olur. Çünkü dört tarafı o kimsenin mülküdür, ortadaki mahallin yolu kalmamışdır. İmam Ebû Yûsüfe göre ise mevatdan bir yerin
yarısından ziyadesi ihya edilince bakisi de ihya edilmiş sayılır. Çünkü ekser için hükmü kül vardır. (Hindiyye, Tatarhaniyye).
431 - : Bir kimse, arazi-i mevatdan bir yeri ihya etdikden sonra diğer şahıslar gelib dört tarafdaki yerleri birbiri ardınca ihya etseler o kimsenin yolu
en sonra ihya edenin arazisinden teayyün eder, yani: Onun yolu oradan olur. Çünkü bu son ihya neticesinde yolsuz kalmışdır.    -
Bir mevatın dört tarafını bir şans veya müteaddid şahıslar bir anda gelib ihya etseler o kimse, dilediği taraf dan o yolunu tâyin edebilir. (Hindiyye,
Dürrümuhtar).
432 - : Arazi-i mevatı ihya etmek; tohum ekmekle, fidan dikmekle, bina yapmakla olabileceği gibi natas etmek veya sulamak veya sulamak için
hark ve cedvel açmak ile de olabilir.
Kezalik: Bir kimse, böyle bir yerin etrafına duvar çekse, veya sel suyundan koruyacak kadar etrafını yükselterek müsennat yapsa veya orada su
çıkıncaya kadar kuyu kazsa o yeri ihya etmiş olur.' (Hindiyye, Hida-ye. Dürrümuhtar).
433 - : Taş veya diken veya kuru ağaç dallan vaz'edecek mevatdan olan arazinin dört tarafını ihata etmek, yahud o arazinin otlarını ayıklamak
veya içindeki dikenleri yakmak ve yahud suya vâsıl olmayacak halde kuyu kazmak o araziyi ihya demek değildir. Belki bu, bir «Tahcir» dir.
(Hindiyye, Şerh-i Mecma')-
Kezalik: Bir kimse, arazi-i mevatda olan otları veya dikenleri biçse ve o arazinin etrafına vaz'ile üzerlerine toprak dahi vaz'ile oraya nasın girmesini
men eylese de ancak sel sularına mani olacak veçhile müsen-natmı -« Su arklarlnın iki tarafında olan kenarları itmam eylese o araziyi ihya etmiş
olmaz. Belki yalnız tehcirde bulunmuş olur. (Molla Miskin).
434 - : Bir kimse, arazi-i mevatdan bir mahalli tehcir edince o yere üç sene müddetle başkalarından ehak olur, fakat ona malik olmuş olmaz.
Çünkü malikiyyet, ihya ve imar iledir. Binaenaleyh o kimse, üç seneye kadar ihya etmezse hakkı kalmaz, o yer ihya edilmek üzere veliyyü emrin
emriyle başkasına verilebilir. Zira bu araziye müslümanlann haklan teallûli etmişdir, bundan öşür veya haraç alınmak suretiyle istifade olunacakdır,
bu maksadın husûli için başkasına verilmesi lâzım gelir. (Mec-maül'enhür).
435 - Tehcir,  veliyyül'emrin izniyle olabileceği  gibi izni  olmaksızın da olabilir. Meselâ: Bir kimse, arazi-i mevatda su çıkmayacak derecede bir
kuyu kazsa tehcirde bulunmuş olur.
Tehcire «îhticar» da denir ki, bir şeyin etrafına taş ve emsali bir mania vaz'eylemek demekdir.
436 - : Bir kimse, veliyyül'emrin izniyle arazi-i mevatda tam kazdığı bir kuyuya malik olur. Bu halde bu kuyunun her tarafından kırkar arşın
havalisine de malik bulunur: Fakat bu kuyunun suyuna muhrez bir hale getirmedikçe malik olamaz, bu kuyudan başkalarının su almasını men-

edemez. (Mecelle, Dürerül'hükkâm). 
[87]

 



Arazi-İ Mevatda Kazılan Kuyuların Ve Akıtılan Suların Ve Dikilen Ağaçların Harimleri :
 
437 - : Arazi-i mevatda veliyyüremrin izniyle kazılan bir kuyunun harimi, yani: Havlisinin hukuku her tarafdan kırkar arşındır ki, mecmuu yüz
altmış arşın eder. Arşından maksad ise ziraül'âmmedir. Bu, her kabzası dört parmakdan ibaret olmak üzere altı kabzeden ibaretdir. Böylece bir
harime ihtiyaç vardır. Çünkü böyle bir harim bulunmadıkça kuyudan istifade kabil olmaz. îmameyne göre izin bulunmadığı takdirde de hükm
böyledir.
Zaif bir kavle göre böyle bir kuyunun her tarafdan harimi, onar arşındır. (Macmaürenhür).
438 - : Arazi-i mevatdan olan bir yerdeki gözlerin, yani: O yerden çıkarıhb da suyu yer yüzünde carî olan menbaların harimi, her tarafdan beş yüz
arşındır. (Dümimuhtar).
Menbaların harime ihtiyacı, kuyulardan ziyadedir. Menbalardan suyu ekinlere kavuşdurabilmek için fazla harime ihtiyaç görülür.
Harimlerin mikdan, bir hadis-i şerif ile sâbitdir. îmam Malik ile İmam Şafii'ye göre harimde Örf muteberdir, bunun mikdarı arzin salâbeti ve ademi
salâbeti cihetiyle tebeddül edebilir. (Mecmaül'enhür).
439 - : Arazi-i mevatda veliyyül'emrin izniyle hafr edilib her vakit ayıklanmaya muhtaç olmayan büyükçe bir nehrin iki tarafdan harimi, o nehrin
yansı kadardır ki, iki tarafındaki harimlerinin mecmuu, o nehrin enine müsavi olur. Dicle ve Fürat gibi büyük bir nehirden bir cedvel halinde hafr
edilerek arzi mevatdan geçirilen büyükçe bir nehir gibi. Böyle bir nehir, arasıra temizlenerek çamurları harice atılmak için
böyle bir harime muhtaçdır. Bu mikdar, îmam Ebû Yûsüf'e göredir. Müf-tabih olan da budur. îmam Muhammed'e görç böyle bir nehrin harimi, her
tarafından enine müsavi bulunur. İmamı Âzam'a göre ise bu gibi nehirlerin harimi yokdur. Kuyular ile gözlerin harimi, kıyasa muhalif olarak nas
ile sabit bulunmuşdur. (Zeyleî, Kifaye, Mecmaül'enhür).                  ,
440 - : Arazi-i mevatda bilizin kazılıb her vakit ayıklanmaya muhtaç olan, küçük bir nehrin, yani: Harkların ve cedvellerin ve bir de yer altındaki
kanatın halimleri, ayıklanacakları vakit  taşlarını ve çamurlarını atmak için lüzum görülecek mikdarda yerdir. Böyle bir harim bulunmadıkça
bunlardan istifade edilemez. (Kuhüstânî).
441 - : Suyu yer yüzünde carî olan kanatın harimi, imameyne göre uyuni fevvare, yani: Gözler gibi her tarafdan beş yüz arşındır. (Mecmaül enhür).
442 - : Arazi-i mevatda veliyyül'emrin izniyle dikilen ağacın harimi her tarafdan beşer arşındır. Ağacın meyvasıni toplayıb yere koymak için böyle
bir harime ihtiyaç vardır. Binaenaleyh bu mesafe derununde başkası ağaç dikemez, tasarrufda bulunamaz. (Dürrümuhtar).
443 - : Kuyuların harimi, kuyular gibi sahihlerinin mülküdür, başkası onda bir veçhile tasarruf edemez. Binaenaleyh bir kimse, diğerinin hariminde
kuyu kazarsa kapatdınlır.
Menbaların, nehirlerin, kanavatın, eşcarın harimleri de bu vech üzeredir. Meselâ: Bir kimseye aid nehrin harimme başkaları ekin ekmek istese o
kimse onları menedebilir. (Bence, Mecmaül'enhür).
444 - : Arazi-i mevatdaki bir kuyunun harimi kurbinde başkası da veliyyüremrin iziniyle bir kuyu kazarsa bu kuyunun da sair üç cihetden kırkar
arsın harimi olur. Amma evvelki kuyunun harimi olan cihete tecavüz edemez. Çünkü evvelkinin o harime malikiyyeti mesbukdur. (Dürrümuhtar).
445 - : Bir kimse, bir kuyunun harimi haricinde veliyyüremrin emriyle kuyu kazıb da evvelki kuyunun suyu bu ikinci kuyuya gitse bu ikinci kuyu
sahibine bir şey lâzım gelmez. Çünkü bilizin kuyu kazmasiyle ta-addide bulunmamış dır, yer altındaki sular ise kimsenin mülküne dahil değildir.
Nitekim bir kimse, başkasının dükkânı yanında dükkân açıb da evvelki dükkânın alış verişine kesad âriz olsa ikinci dükkân kapatılamaz ve
sahibinden zarar ve ziyan namına bir şey istenemez. (Dürer., Dürrümuhtar).
446 - : Başkasının arsası içinden cereyan eden harkın iki tarafından suyu tutacak kadar kenarları hark sahibinindir ve iki tarafından kenarları
mürtefi ise bu mürtefi yerler de yine hark sahibinindir. Eğer kenarları mürefi olmayib da üzerinde gerek arsa sahibinin ve gerek hark sahibinin
dikilmiş ağaçları olmak gibi birinin zilyed olduğuna dair bir delil bulunmazsa o halde bu yerler, arsa sahibinindir. Çünkü başkasının arsasında vâki
harkın İmamı Âzam'a göre harimi yokdur.
Fakat hark sahibi de harkını ayıklayacağı vakit, çamurunu iki tarafa atmaya hakkı vardır, arsa sahibi buna mani olamaz. Meğer ki çamurlar fahiş
mikdarda fazla bulunsun. (Tebyin, Mecmül'enhür).
447 - : B:r kimse, kendi mülkünde kazdığı kuyu için mümkün ise kendi mülkünde dilediği kadar harim tahsis edebilir. Fakat bu kuyunun başkası
mülkünde harimi yokdur. Binaenaleyh komşusu dahi onun yarun-da ve kendi mülkünde diğer bir kuyu hafr edebilir. O kimse: «Benim kuyumun
suyunu cezb eder.» diye komşusunun kendi mülkünde kuyu kazmasına mani olamaz. Çünkü hetkes kendi mülkünde tasarrufa müstahak dır.

(Dürer., Muhiti Burhanı). 
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Malikî'lere Göre Îhya-İ Mevat :
 
1 - : Arzi mevat, herhangi bir veçhile bir kimsenin daire-i ihtisasında bulunmayan, hali yerdir. İhtisas ise imaret ile, yani: Bina yapmak, ağaç
dikmek, su akıtmak gibi bir sebeple husule gelir. Böyle bir imaret, munderis olsa da yine yeri ihya etmiş olanın mülkünde kalır. Meğer ki bu
indirasdan sonra uzun bir müddet geçsin. O halde bu yeri başkası kendi mülkü olmak üzere yeniden ihya edebilir.
2 - : İmarete yakın olan bir yerdeki sahibsiz araziyi ihya etmek ve-liyyül'emrin iznine mütevakkıftır. Fakat imarete uzak bulunan yerlerdeki araziyi
ihya etmek, izne mütevakkıf değildir.
3 - : Bir yeri ihya eden kimse, o yerin harimine de malik olur, yani: Odun kıracak, hayvan otlatacak mikdar o yerin etrafındaki sahaya da temellük
eder.
4 - : VeliyyüTemr, arazi-i mevatdan bir yeri bir kimseye bir vergi mukabilinde iktâ = îtâ edebilir. Bu iktâ, bir ihya değildir, bu bir temliki mahzdır.
Bu kimse burasını satabilir, hibe veya vaki edebilir. Burası kendişinden mevrus olabilir; İhya ise bir yeri iktâdan sonra tamir etmekle husule gelir.
5 - : Bir yere ihtisas sahihlerinden olan ihya, şu yedi şeyden biriyle vücuda gelir: (1) Tefciri ma', kuyu kazmak, göz açmak, nehir yarmak gibi. (2)
Yerin sahasından kendisini kaplamış olan sulan    çıkarmak. (3) Üzerinde bina yapmak. (4) Üzerine  ağaç dikmek, (5) Yeri natas ederek ekmek. (6)
Yerden ağaçları kesib gidermek. (7) Yerin' taşlarını kırarak düzeltmek.
6 - : Mücerred hâit = Duvar yapmakla, tehcir ile ihya husule gedmez. Meğer ki ihya edilecek yerin civarındaki ahali arasında bunun ihya sayılması



hakkında bir âdet carî olsun.
7 - :  Mücerred otları hayvanlara otlatmak veya hayvanların veya nasın içmeleri için kuyu kazmak ihya sayılmaz. Fakat bir kimse, böyle bir kuyu

kazarken bunu mülkiyyet üzere kazdığını beyan ederse bu da ihya sayılır. (Minehül'celil, Şerh-i Kebîr, Düsûkî). 
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Şafiî'lere Göre İhya-İ Mevat :
 
1 - : Mevat, bir müslim veya zimmî tarafından asla imareti cihetine gidilmemiş olan sahibsiz yerdir. Böyle bir yer, darıislâmda ise buna her hangi
müslim ihya ederse malik olur. Veliyül'emrdan istizan ise mes-nundur. Ve eğer ahali-i zimme aid bir beldede ise buna da her hangi zimmî ihya
ederse malik olur. Bu beldede müslümanların bulunmalarına mani olmadıkları takdirde bir müslim de bunu ihya edebilir.
2 - : İhya, temellüke sebebdir.  haberi sahihi bunu natıkdır. Diğer bir haberi sahihde de:  buyurulmuşdur. Yani: Her kim Ölmüş bir yeri diriltirse
onun için orada bir sevab vardır. Ve oradan rızklarını araşdıranlann yiyecekleri şeyler de o kimse için bir sadakadır. Bütün bunlar, yer yüzünü imar
etmenin, iyiliğe çalışmanın dini islâmda ne  kadar kıymetli bir hareket olduğunu göstermektedir.
3 - : Sahibsiz bulunan bir yerin evvelce mamur bulunduğu bilinirse bu yer malikine aid olur. Bunun maliki bilinmezse bakılır: 'Eğer orası bir
imareti islâmiyye ise zayi bir mal mesabesinde olur, veliyyül'emr, o yerin sahibi zuhur edinceye kadar orasını dilerse satıb semenini saklar veya
beytül'mâl namına istikraz eder.    Malikinin varlığı ümit edilmezse beytül'mâle aid olur, veliyyüremr, orasını birine iktâ edebilir.

Ve eğer orası bir imareti cahüiyye ise - ezhar olan - o, ihya ile tahtı temellüke girebilir. (Nihayetül'muhtaç). 
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Hanbelî'lere Göre İhya-T Mevat :
 
1 - : Mevat, harab, münderis olan yerdir ki, oraya ya hiçbir kimse malik olmamış, orada imaret eseri bulunmamış olur. Veya kendisinde çekilmiş
nehirler, münderis olmuş binalar gibi mülk ve imaret eseri bulunursa da buraya vaktiyle kimin malik olduğu bilinmez bir halde bulunur. Ve yahud
kendisinde ka-dîm veya karib cahüiyye mülkü asarından bir şey mevcud bulunmuş olur.
îşte böyle bir yeri her kim ihya ederse buraya malik olur, velevki zimmî olsun, velev ki veliyyül'emrin izni istihsâl edilmiş bulunmasın.
2 - : Bir yeri ihya eden, oradaki altın, gümüş, bakır gibi camid madenlere de malik olur, bunlar o yere tâbidir. Fakat oradan cereyan eden madenlere
malik olmaz, bunlar kimsenin  mülküne girmez, orada zuhur eden hazineye de malik olmaz. Çünkü bu, o yerin eczasından değildir, belki oraya
mevdu bulunmuşdur.
3 - : Her kim, av, inci, mercan, odun, meyva, bal, an gibi mubah o^an sahibsiz bir şeye ilk evvel vaz'iyed ederse ona malik olmuş olur. Böyle bir
şeye iki kimse bir anda vaz'iyed etseler aralarında taksim olunur.
4 - : İhya-i mevat ya onun bunun gelib geçmesine mani olacak bir duvar yapmakla veya ekin ekilebilmesi için lâzım görülen suyu akıtmak-In veya

kuyu kazmakla veya maniaları gidererek ağaç dikmekle husule gelir. (NeylüTmeârib). 
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Zahirî'lere Göre Îhya-Î Mevat :
 
1 - : Her hangi bir yerin maliki bulunmaz ve o yerin devri islâm-da imâr edilmiş olduğu bilinmez ise o yer, onu ilk elde ederek ihya eden
müslümana aid olur. Veliyyüremrin izni olsun olmasın. Velevki o yer, şehirlerde haneler arasında bulunsun. İmam Şafiî'nin, Ebû Sevir'in, Ebû
Süleyman'ın kavilleri de böyledir.
2 - : îhya, bir yerdeki otlan, ağaçlan ihya niyyetiyle koparıb atîn akdır, veya o yerde bir ırmakdan, kuyudan veya gözden su celb etmek-dir. Veya o
yerde ekin ekmek veya ağaç dikmek için oraya toprak nakl etmek, oradaki taslan koparmakdır ve yahud üzerinde bina yapmak üzere bir hazîre
vücuda getirmektir.
3 - : Bir kimse bir yerde sakiyye = Küçük ark açsa, veya kuyu ve-va cesme kazsa bunun muayyen harimi olmaz, belki başka bir kimse, bu
sakivyeye. bu kuyuya veya çeşmeye muzır olacak, suyunu celb edecek bir yerde hafriyyatda bulunamaz.    Bu yerin bundan başka harimi yokdur.
Çünkü bir kimse bir yere malik olunca oradaki suya da malik olur, artık onun bu malını haksız yere alız etmek caiz olmaz.
Zahirîlere göre, bir kimsenin- arazisinden çıkan gümüş, altın, bakır, iemir, kalay madenleri kendisine aiddir, yakut, zümrüd, billur, tûz gibi şeyler de
arazi sahibine aiddir vefatında vârislerine intikâl eder, bunlar-da veliyyül'emrin ve başkasının hakkı olamaz. îmamı Âzam'ın, İmam Şafiî'nin, Ebû

Süleyman'ın kavli de böyledir. İmam Malik'e göre bu halde o yer, veliyyül'emre, yani: Amine-i müslimine aid olur. (KitabüPmuhallâ). 
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Sayd Ve İstiyada: Dair Hükmler :
 
448 - : Sayd, insandan tevehhüş eden yabani hayvandır ki, bir vec-Mle elde edilir, kendisine lisanımızda «Av» denilir, eti yenilir olsun olmasın, ve
ister esasen mütevehhiş bulunsun ve ister bilâhare tevehhüş etmiş olsun. Bu cihetle arslan, kaplan, tilki gibi hayvanlar avdan madut olduğu gibi
bilâhare tevehhüş edib insanlardan kaçman deve, sığır da avdan maduddur.
Av hayvanını avlamaya istiyad denildiği gibi «Sayd» da denir. İstiyadın meşruiyyeti; kitab ile, sünnet ile, icma-i ümmet ile ve edü-ie-i akliyye ile
sâbitdir. (Haniyye, Hülâsa).        
449 - : Sayd, gerek mızrak, tüfek, kılıç, biçak gibi âlâtı carihe ile ve gerek ağ ve tuzak gibi şeyler-ile yapılabileceği gibi muaîlem keîb gibi azılı
hayvanlar ve muallem doğan,,pars, tavşancıl, atmaca, çakır kuşu gibi yırtıcı kuşlar ile de yapılabilir.
Yırtıcı hayvanlardan arslan, ayı, hınzir, hidae = Düîengeç müstesnadır. Bunlar av hususunda kabili tâlim olma-dıkl arın dan bunlar âlet-i sayd
olamazlar. Bunların avladıkları av, yiyilemez. (Hidaye, Hindiyye, Dürrii-muhtar).
450 - : Hayvanat-ı ehliyye, ehüyyetden çıkıb mütevehhiş bir hale gelmedikçe sayd olunamayacağı gibi insan ile me'nüs olan yabani hayvanlar da -



malikleri bulunacağından - sayd olunmaz. Binaenaleyh emsali delaletiyle yabani olmadığı malûm olan güvercin, yahud ayağında zil bu-lunmasiyle
memlûk olduğu anlaşılan doğan ve boynunda tasması bulunan geyik ve ceylan tutulsa lukata kabilinden olub sahibi zuhurunda vermek üzere tutan
kimsenin onu ilân etmesi lâzım gelir, yoksa bunlar istiyad ile sâ'idin mülküne dahil olmazlar.
451 - : Saydın insandan mümteni olması, yani: Ayaklariyle yahud kanadlariyle savuşub kurtulabilecek halde bulunması lâzımdır. Binaenaleyh
kendiliğinden veya avcının takibiyle sıkışarak çıkamayacağı bir kuyuya düşse saydiyyat halinden çıkmış olur, artık eti helâl olan böyle bir hayvanı
bir kimse, kuyuya inib boğazlamak veya diri olarak dışarıya çıkarmak mümkün iken kuyuda yaralayarak öldürse yenilmesi helâl olmaz. (Hindiyye,
Mecmaürenhür).
452 - : Her kim bir avı istiyad kasdiyle saydiyyat halinden" çıkarsa onu tutmuş ona malik olmuş olur.
Meselâ: Bir kimse, bir geyiği kovalayıb bir kuyuya düşürse o geyiğe malik olur.
Kezalik: Bir kimse, bir hayvanım kaçıb kurtulamayacak suret ie ya-raladıkdan sonra başka bir şahs da o hayvanı tutub öldürse o hayvana o kimse
malik olmuş olur. (Hindiyye).
453 - : Av, tutanındır. Bu tutmak ise ya hakikî suretde olur. Bir kimsenin kurşun atıb telef etdiği bir ava vez'i yed etmesi gibi. Veya hükmî suretde
olur. Bir kimsenin avlamak maksadiyle kurduğu tuzağa bir avın gelib tutulması gibi. Binaenaleyh bir kimse, bir ava atıb -da onu kaçıb
kurtulamayacak suretde cerh etse ona malik olur, velev ki yaşayabilecek bir halde bulunsun. (Reddimuhtar).
Amma bir avı hafi£ce, yani: Kaçıb kurtulabilecek suretde cerh etmekle malikiyyet husule gelmez, başka bir şahs onu vurmakla veya diğer bir
suretle tutsa ona malik olur.
Kezalik: Bir kimse, bir avı "vurub düşürdükden sonra o avı kalkıb kaçarken diğer bir şahıs ahz ile istimlâk edebilir. Zira onu saydiyyatdan
çıkaran, bu şahısdır. Bir hadis-i şerif'de: buyurulmuşdur. (Mecmaürenhür).
454 - : îki avcının kurşunlan birden ava isabet etse o av ikisi ara-sında yan yarıya müşterek olur, velevki biri diğerinden evvel kurşunu atmış olsun.
Çünkü ava temellük hususunda hali remye değil, hali isabete itibar olunur.                                          
Kezalik: îki kimse, muallem kelblerini salıverib de ikisi bir ava isabetle onu saydiyyat halinden birlikde çıkarsalar o av, bu iki kimse arasında
müşterek olur. Ve eğer her biri birer av tutsa her birinin tutduğu av, sahibinin olur. (Dürerürhükkâm).
455 - : îki avcı muallem kelblerini salıverib de biri avı düşürmüş, diğeri de öldürmüş olsa bakılır: Eğer evvelkisinin kelbi onu kaçıb
kurtulamayacak hale getirmiş ise o av, onun olur. Çünkü onu saydiyyatdan çıkaran budur.
Fakat birinci kelb, o avı düşürmüş ise de onun hiç bir tarafı sakatlanmamış olduğu halde ikinci kelb gelib yetişib birinci kelbden evvel üzerine
binerek o avı öldürse o, müstakülen ikinci kelb sahibinin olur. (Hindiyye, MecmaüTenhür).
456 - : Bir kimsenin harkında veya cedvelinde avlamaksızın tutulamaz olan balıklan diğer bir şahs sayd eylese onlara temellük etmiş olur. Çünkü
bu balıkları o kimse değil, bu şahs ihraz ile hali saydiyyatdan çi-karmışdır. Şu kadar var ki o kimse, kendi mülkünde bulunan harkına veya
cedveline başkasını girmekden menedebilir. (Hindiyye).
457 - : Bir kimse, su kenarında balık tutmak için bir yer tehiyye ederek oraya balıklar gelib de su az olarak bu balıklar avlamağa muhtaç olmaksızın
toplanabilir olsa o kimse bu balıklara malik olur. Çünkü bun-lan hükmen ihraz etmiş sayılır. Artık bunları başkası alsa zâmin olur. Amma o mahalde
suyun çokluğundan dolayı balıkların tutulması avlamağa muhtaç olsa bu balıklar o kimsenin olmaz, bunlara başkaları sayd ile temellük edebilir.
(Hindiyye).
458 - : Bir kimse, hanesine giren bir avı tutmak için hanesinin kapısını kapatsa o ava malik olur. Bu, bir ihraz demekdir, Amma hane sahibi avı
ihraz için kapısını kapamadığı takdirde ona malik olamayacağından o ava başka bir şahs tutarsa malik olur.
459 - : Bir kimse, sayd kasdiyle veya bir şeye niyyet etmeksizin bir mahalle ağ ve tuzak gibi avlamağa mahsus bir şey vaz etmiş olsa tutulacak av,
kendisinin malı olur. Çünkü bunların vaz'ı, esasen istiyad içindir, bu, bir ahz-i hükmî sayılır.
Fakat bir kimse, ağım mücerred kurutmak maksadiyle bir mahalle, serib de ona bir av tutuluverse buna malik olmaz, bu, av avlamak sayılmaz.
Nitekim bir kimsenin arazisindeki çukura düşen avı diğer bir şahs ahz etse ona malik olur. Amma o arazi sahibi, o çukuru sayd için kazmış ise o ava
başkalarından ehak olur.
460 - : Bir kimse, yabani bir hayvana mücerred bahçesinde veya hanesinde yuva yapmış veya yumurtlamış olmakla malik olmaz, başka bir şahs
onun yumurtalarım veya yavrularını alıverse o kimse bunlan istir-dad edemez. Meğer ki bunlar elini uzatıb alabileceği derecede o kimseye yakın
bulunsun. Bu takdirde yumurtalara ve yavrulara o kimse malik bulunur.
Kezalik: Bir kimse, bahçesini, yabani hayvanlar gelib yumurtlamak ve yayrulamak için tehiyye etmiş olsa gelib yumurtlayan ve yavrulayan
hayvanların yumurtaları,  yavruları kendisinin olur, başkası bunlan alaraaz. (Hindiyye).
461 - : Bir kimsenin bahçesinde kendiliğinden gelib mekân ittihaz eden arıların yapdığı bal, o bahçenin menafimden sayılarak o kimsenin maiı olur.
Buna başkası taarruz edemez, yalnız beytül'mâle, bahçe, arazi-i öşriyyeden ise bu balın öşrünü vermesi lâzım gelir. (Tatarhaniyye).
462 - : Bir kimsenin bal kovanında toplanmış bulunan arılar, mali muhrez sayılır. Binaenaleyh bunlar da, bunların balları da o kimsenin malıdır.
Fakat bir kimsenin bahçesinde gelib mekân ittihaz eden arılar, mü-cerred bununla o kimsenin malı olmuş olmaz, bunları başkası da alabilir,
(Hindiyye).
463 - : Bir kimsenin kovanından çıkan oğul arısını başkası hanesine konmakla veya kendisinin kovanında toplamakla ahz etse o kimse, is-tirdad

edebilir. Bu, av mânâsına değildir. (Ankaravî, Mecelle, Dürerül* hükkâm). 
[93]

 
Yenilmeleri Helal Olub Olmayan Av Hayvanları:
 
464 - : Berhayat olarak yakalanan bir av hayvanı, usulü dairesinda boğazlanmadıkca etini yemek helâl olmaz. Berhayat olarak yakalanamayan bir
av hayvanının etini yemenin helâl olması için de beşi avcıya, beşi avı tutacak hayvana, beşi de ava aid olmak üzere on beş şart vardır. Şöyle ki:
 (1) : Avcı, zekâta, yani: Hayvanı şer'an yiyilecek halde boğazlamaya ehil olmalıdır. Bu da hayvanı boğazlamaya aklı yeter olmakla ve hakikaten
veya kendi iddiasmca müvahhid bulunmakla olur.
Binaenaleyh âkil olan bir müslümanm veya kitabînin avlad]ğı hayvan yiyilebiiir. Fakat âkil bulunmayan çocuğun, mecnunun, mecusinin,



mürteddin veya putperestin berhayat olmayarak avladığı hayvanın eti helâl değildir, yiyilemez!.
(2) : Av hayvanını, meselâ: Av köpeğini bizzat avcı ava salıvermiş olmalıdır. Binaenaleyh av hayvanı kendi kendine avcının elinden boşamb avı
yakalayarak öldürürse eti yeyilemez.
(3) : Av hayvanını salıveren avcıya saydı helâl olmayan kimse muşa reket etmemiş olmalıdır. Binaenaleyh bir müslim ile mecusînin salıver dikleri
av hayvanları avı birlikde tutub cerh ve kati etseler bu avın eti
yeyilemez.
(4) : Avcı, av hayvanını salıverirken besmele-i şerîfeyi amden terk etmemiş olmalıdır. Binaenaleyh bir avcı, bu halde besmeleyi amden terk etse
salıverdiği hayvanın tutub cerh ve kati edeceği avın eti yiyilemez.
Nisyanen terk edilen besmele-i şerife ise hükmen mevcud sayılır.
(5) : Avcı, av hayvanını ava gönderdikde bu gönderdiği zaman ile o hayvanın avı yakaladığı zaman arasında başka bir iş ile iştigal etmemiş
olmalıdır. Binaenaleyh başka bir işde bulunursa badehu yakalanacak hayvanın eti helâl olmaz.
(6) : Av hayvanı, muallem olmalıdır. Bir av köpeğinin muallem olması, tutduğu av hayvanlarım birbiri peşine üç defa yememesiyle teay-yün eder.
Bir doğanın muallem bulunması da geriye çağrıldığı zaman hemen icabet ederek geri dönmesiyle husule gelir, avı yemesi muallemÜ-ğine  mani
değildir.
(7) : Av hayvanı, ava sevk edildiği zaman hemen gidivermelidir, tâ ki onun istiyadı bu sevka izafe edilebilsin.
Binaenaleyh bu sevka rağmen bir mikdar durub veya başka bir şey ile iştigal edib de badehu ava giderek onu yaralıyarak Öldürürse eti yiyilemez.
(8) : Av hayvanına avda kullanılması helâl olmayan başka bir hayvan iştirak etmemiş  olmalıdır. Binaenaleyh av hayvanına  muallem olmayan bir
kelb veya mecuskıin köpeği iştirak ederek birlikde avlasalar eti helâl olmaz.
(9) : Av hayvanı, avı cerh ederek öldürmüş olmalıdır. Bu cerh ise zekâtı şer'î makamına kaimdir, velevki kan çıkmasın. Zekât ise kam ihraç ile
tathir mânasını mütezamrmndır.
Binaenaleyh av köpeği, avı yaralayıb da boğsa zahiri rivayete göre eti helâl olmaz.
Kezaük: Atılan ok avı yaralamayıb mücerred ezmek suretiyle öldürse eti yiyilemez.
(10) : Av hayvanı olan kelb, avdan hiç bir şey yememiş olmalıdır. Binaenaleyh yiyecek olsa muallem olmadığı anlaşılmış olacağından o avın eti
yiyilemez.
(11) : Av, haşeratdan = Hevamdan olmamalıdır. Binaenaleyh akreb, çiyan, yılan, fare, keler, zübab, köstebek, sülük, hünfesa gibi hayvanların etleri
yiyilemez, bunlar hebais d endirler.
(12) : Av, benatül'ma' denilen su hayvanlarından olmamalıdır. Su köpeği, su hinziri gibi. Bunlardan balık, yılan balığı, sazan balığı müstesnadır,
bunların etleri yiyilebilir.
(13) : Av, kanadlan veya kevaimi ile kaçmağa gayrı muktedir olmamalıdır.
Binaenaleyh kaçıb kurtulamayacak bir halde bulunan bir av hayvanı, savdiyyet halinden çıkmış olur. Artık üzerine saldırılan hayvan tarafından
cerh ve kati edilse eti helâl olmaz.
(14) : Av, nabiyle, yani: Azı dişiyle veya mihlebiyle, yani: Yırtıcı tır-nağiyle nıütekavvi olmamalıdır.
Binaenaleyh köpek, arslan gibi azı dişi olub da âdeten yırtıcı ve kapıp kaçıncı olan hayvanların etleri helâl olmadığı gibi doğan ile kerkes kuşu da
mihleb sahibi oldukları için etleri helâl değildir.
(15) : Av, kendisini avcının yetişib daha boğazlamaya iktidarı tahakkuk etmeden fevt olmalıdır. Binaenaleyh avcı, av daha berhayat iken ka-vuşub
onu besmele ile kesmeğe muktedir olduğu halde bu kesmeği terK etmekle hayvan aldığı yaradan dolayı ölse veya kendisini av köpeği yara-layıb
öldürse eti helâl olmaz. Çünkü asıl zebhi şer'îyi ikame ve icra müm kün olunca halefiyle iktifa caiz olmaz. (Hindiyye, Şerh-ül Mecma, Reddi-

nıuhtar). 
[94]

 
Malîkî'lere Göre Sayd Ve İstiyad :
 
1 - : Bir takım hayvanlar zekât =- Tezkiye bulunmadıkça eti yiyi* lemez. Zekât «= Tezkiye, lûgatde kssmek ameliyyesini tamam etmek
manasınadır. Şer'an zekât,  berrî hayvanın İbabesine, yatıl: Etinin yiyilebil-meşinin helâl olmasına kendisiyle tevassiiî olunan sebeb demekdir,
hayvanı üsuli dairesinde boğazlamak gibi.
2 - : Zekât  = Tezkiye, üç nevidir. İkisi, ünsî veya vahşî hayvan larda yapılan zebh ile nehrden ibaretdir. Zebh, hayvanı boğazından kes-m efedir,
nehr ise deve gibi bir hayvanı göğsündeki kılâde yerinden bo* ğazlamakdır. Üçüncüsü de elde edilemeyen, vahşî    hayvanlarda yapılan ukurdan,
yani: Bunları silâh ile veya mualiem av hayvaniyle cerh1 suretiyle öldürmekdir. Cerh, hayvanın kanım akıtmakla tahakkuk eder, velev ki derisi
yarılmasın.
3 - : Bir tezkiyenin sıhhati için kesilen hayvanın hulkumiyle^ iki vedecinin tamamen kesilmesi şartdır. Hulkum, nefesin mecrası olan kasaba =
Boğazdır. Vedec de boğazın iki safhasında bulunan iki damardır ki, bunlara şah daman denilir.
4 - : Saydı berride cerh lâzımdır, yani:    Her hangi uzvundan bir mikdar kan çıkarılması şartdır  Saydı bahride cerh ve saire şart değildir. Çünkü
bunların meytesini -de yemek helâldir.
5 - :Avın mütevahhiş olması şartdır.
Deve, sığır, gibi bir hayvan, kaçıb vahşi hayvanlara iltihak etse mü-cerred cerh ile eti helâl olmaz.
6 - : Maallem hayvan, avladığı avın etinden yese de - meşhur olan kavle göre - o avın eti helâl olmakdan çıkmaz, yine yiyilebilir.
7 - : Avcının avı görmesi veya avın bulunub bulunmadığını bilmesi §art değildir. Mağarada veya ormanlık veya kayalık bir yerde saklı bir av dahi,
saldıran mualiem hayvan tarafından cerh edilerek öldürülse eti helâl olur.
Kezlik: Avcı, avlamak istediği hayvanın mübahül'ekl olduğunu zan-netdiği halde nev'ini yanlış tahmin etse, meselâ: Tavşan zannetdiği av, ceylân
zuhur etse yine eti yiyilir.
Fakat avcı, avın haramül'ekl olduğunu zannetmiş olduğu halde cerh ve kati edilen av, hilafı zuhur eylese eti yiyilemez. Çünkü bu takdirde 'bunu



tezkiye maksadiyle avlamamışdır. Bu maksadla ava silâh atmış veya mualiem hayvanı saldırmış değildir.
8 - : Avcı, müteaddid avlara silâh atarken veya av hayvanını saldırırken bunlan hepsini avlamak niyyetinde bulunsa veya hiç böyle bir niy-yetde
bulunmasa bunlardan hangisi avlansa eti yiyilebilir. Fakat  muayyen birine niyyet etdiği halde başkası avlansa    bunun eti helâl olmaz. Çünkü bir
avın helâlü'ekl olması için şart olan niyyet, bu hayvan hakkında bulunmamış dır.
9 - : Avladığı hayvanın eti yiyilir kimse ile yiyilmez olan kimse bil-iştirak bir ava silâh atsalar veya mualiem hayvanı saldırsalar da bu avın eti
yiyiîmez. Çünkü bir şeyde muhrim ile gayrı muhrim içtima etse muh-rim ciheti'gaiib gelir. Nitekim muaîlem hayvan ile gayn mualiem hayvanın
birlikde cerh. ve kati etdikleri av hakkında da hükm böyledir.
10 - :  Avcı, cerh edilen avı takib etmekde teenni göstermiş olsa bu avın eti yiyilemez. Meğer ki onu daha ölmeden kavuşub kesmeğe' kadir
olamayacağı hakkında zamı-ı galibi bulunsun.
11 - : Tezkiyeye niyyet vâclb olduğu gibi zebh ve nehr ânında veya cerh için silâhını veya av hayvanını istimal zamanında «Tesmiye» de bu<
lunmak da vâcibdir. Tesmiyeden maksad, (Bismillah Allah-ü Ekber) demekdir. Ahsen olan budur. Maamafih yalnız (Bismillah) veya (Allah-ü
Ekber) veya (Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh) veya (Subhanallah) veya (Lâ ilahe illallah) denilmesi de kifayet eder. Bunların hepsi de tesmiyedir.
12 - : Deve gibi boynu uzun olan hayvanlar, nehr suretiyle boğaz lanır, bir zaruret bulunmadığı halde nehr suretiyle boğazlanmazsa - meşhur olan
kavle göre - eti yiyilmez.
Bilâkis koyun ve hangi bir kuş bir zaruret olmaksızın nehr suretiyle boğazlansa eti yiyilmez, velevki sehven vâki olsun.
Zaruretden maksad ise hayvanın bir çukura düşüb de başka türlü ke« silmesi kabil olmamak veya kesecek âletin bulunmaması gibi şeylerdir.
13 - : Bir saydı müteaddid kimseler görüb her biri bunu ahza kadir olduğu halde içlerinden birisi daha çabuk davranıb elde etse buna kendisi malik
olur.
14 - : Bir av, avcının veya müşterinin elinden kaçıb da vahşi hayvanlara lâhik oldukdan sonra onu başka birisi avlasa ona malik olur o. evvelki
avcıya veya müşteriye aid olmaz. Meğer ki evvelce ünsiyyetü bir hale gelmiş olsun. Bu halde ikinci avcı buna malik olamaz.
Böyle bir hayvanın üzerinde hulliyyatdan bir şey bulunsa bu tia ikinci avcıya aid olmaz, lukata mesabesinde bulunur.
15  - : Bir kimse, bir av hayvanı tarafından veya atılan bir silâh ile cerh edilib ölmek üzere bulunan bir avı görür de boğazlamaya kudreti olduğu
halde boğazlamaz da bu av, aldığı cerhden ölürse meyte mesabesinde olur, etini yemek kimseye helâl olmaz. Bu halde ona tesadüf eden kimse, bu
avın kıymetini avcıya zâmin olur.
Boğazlamaya kudret ise kesmeğe vâkıf ve kesecek âlet mevcud olmakla tahakkuku eder. Nitekim bir kimse, yanında bulunan bir vesikayı imha
edib de bu yüzden bir hakkın ziyama meydan verse bu hakkı zâmin olur.
Kezalik: Yanında fazla taam veya su bulunan kimse, bunları muztar olan bir şahsa veya bir hayvana vermeyib de onun telef olmasına sebebiy-yet
verse onun insan ise diyetini, hayvan ise kıymetini zâmin olur. Çünkü cemiyyet efradı arasında nefsleri, malları hıfz için bu gibi muvasat bir

vecibedir. (Şerh-i Muhammedil'hırgî, Hâşiye-i Aliyyil'adevî). 
[95]

 
Şafiî'lere Göre Sayd Ve İstiyad :
 
1 - : Sayd için kelb de, yırtıcı hayvanlar da kullanılabilir. Bunların muailem olması şartdır. Bir yırtıcı .hayvanın muallem olması, sahibi salıverince
gitmekle ve menedince gitmeyib durmakla ve tutduğu avdan yememekle malum olur. Ezhar olan, bir hayvanın muallem sayılması için yemeyi terk
etmesi şarttır. Bu hal tekerrür etmelidir ki muallem olduğuna zan hâsıl olsun.
2 - : Bir av hayvanı, »muallem olduğu zahir oldukdan sonra tutduğu avın etinden yiyecek olsa o avın eti yiyilemez, helâl değildir, ezhar olan da
budur, o hayvamn yeniden talimi şart olur.
3 - : Bir av hayvanı, üzerine saldırdığı ava yüklenerek ağırlığiyU avı öldürse - ezhar olan kavle göre - o av helâl olur, eti yiyilebiîir.
4 - : Avcı, av hayvanlarından birini kasd edib silâhını atdığı halde başkasına isabet etse - esah olan kavle göre - helâl olur.
5 - : Muallem kelb ile av, avcının gözünden gaib oldukdan sonra sv ölü olarak bulunsa haram olur.
Kezalik: Av hayvanı, avı cerh etdikten sonra av gaib olub da bilâhare ölü olarak bulunsa - ezhar olan kavle göre - haram olur.
6 - : Bir kimse,  bir ava onu elinde zabt etmesiyle veya onu ölecek bir halde cerh etmesiyle veya kanadını kırmasiyle veya sayd için kurduğu
tuzağa düşmesiyle mâlik olur. Malik olurrca da onun boşanıb kaç-masiyle, veya esah olan kavle göre onu kendisinin salı vermesiyle ondaki,
mülkiyyet hakkı zail olmaz.
7 - : Bir kimsenin güvercini, başkasının burcuna çıkıb gitse reddi lâzım gelir. Güvercinler birbirine karışıb da temyizi çetin olsa bunların bu halde
satılması, veya üçüncü bir şahsa bağışlanması sahih olmaz. Şâ-yed satılır da adedleri malum, kıymetleri müsavi olursa bey'i, sahih olur

(Minhaçüttalibîn). 
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Hanbelî'lere Göre Sayd Ve Îstîyad :
 
1 - : Sayd, masıd manasınadır ki, av demekdir. Tab'an mütevehhiş, hemen elde edilmesi gayrı makdur, helâl olan her hangi hayvan, avdır.
tstiyad ise mübahdır, lehv ve eğlence tarikiyle olması mekruhdur, başkalarının ekinlerine, mallarına zarar vermek suretiyle yapılması haramdır.
Av, mekûîâtm efdalidir. Ziraat de müktesabâtın efdalidir. Sanayiin eîdali de hiyatatdir.
2 - : Bir av etinin helâlü'ekl olması için şu gibi şartlar vardır:'
(A) : Avcı, av vasıtasını istimal etdiği zaman tezkiyeye ehl olmalıdır, yani:  Keseceği hayvanların yiyilmesi şer'an helâl bulunmalıdır; Binaenaleyh
bir mecusînin avlayacağı saydi berrînin ekli müslümanlarca helâl değildir.
(B) : Av âleti, kılıç, biçak gibi cerh edecek bir halde bulunmalıdır veya muallem kelb veya şahin gibi cerh eder sairbir hayvan olmalıdır. îmam
Ahmed'e göre simsiyah olan bir kelb ile istiyad caiz değildir. Bunda şey-tan£ bir fıtrat vardır. îbni Ömer ile Mücahid'e göre ise istiyad, yalnız kelb
ile olur, sair muallem hayvanlar ile-olamaz.



(C)  : Av âleti, istiyad kasdiyle kullanılmalıdır. Binaenaleyh bir av hayvanı ava salıverilirken avlamak kasdı bulunmasa veya av görülmeden av
hayvanı salıverilse veya muallem hayvan kendi kendine gidib avı Öldürse bu avın eti helâl olmaz.
(D)  : Muallem hayvan ava karşı salıverilirken veya silâh atılırken tesmiye - îsmullahı zikr bulunmalıdır. Velev sehven tesmiye terk edilirse avın eti
helâl olmaz.
3 - : Havada, ağaçda veya duvar üzerinde bulunan bir av, istiyad kasdiyle atılan bir şeyin isabetiyle ölü olarak aşağıya düşse eti helâl olur. Çünkü
onun ölümü kendisine isabet eden bir cerhden dolayı olmuş olur.
Fakat av, atılan bir silâh üzerine suya düşse veya yukarıdan aşağıya düşüb kendisini bir şey çiğnese de bunlar kendisi gibi bir hayvanı öldürecek bir
halde bulunsa bu avın eti helâl olmaz.
Kezalik: Keskin zehirli bir demir ile öldürülmüş bir avın eti de yiyi-lemez. Çünkü bu zerhin tesiriyle ölmüş olması muhtemeldir. (Neylül'me-ârib).
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Zâhirî'lere Göre Sayd Ve İstiyad :
 
1 - : Tevehhüş edib kaçan, avlanmaksızın elde edilmesine kudret bulunmayan her hangi kara hayvanı sayd sayılır.
Böyle bir hayvanın tezkiyesi; ok, kılıç, bıçak gibi tesir eden bir şeyin atılmasiyle olur. Böyle bir şeyin isabetiyle hemen öîüb de diri olarak tu-
tulmasa başka tezkiyeye mahal kalmayıb eti yiyilebilir. Hattâ diri olarak tutulduğu halde serian ölmek vaziyetinde bulunsa yine tezkiye -= Boğaz-
lanmaksjzın da eti yiyilebilir. Şu kadar var ki, boğazlamak güzeldir. Fakat serian Ölmeyecek bir halde mecruh ise boğazlanmayınca eti helâl olmaz.
2 - : Kitabî olmayan gayrı müslimin veya çocuğun kesdiği veya avladığı hayvanın ve haksız yere alman bir âlet ile avlanan avın eti yiyile-mez.
Kezalik: Üzerine amden veya nisyanen ism-i ilâhi zikredilmeyen bir hayvanın eti de yiyilemez.
Bir kitabî, zikr etdiği ismullah ile Hazreti Meşini kasd etse de bu kas-dine bakılmaz, zikr etdiği ismullah kâfi görülerek kesdiği veya avladığı
hayvanın helâl olduğuna kail oluruz. Atâ'mn, Leysin, Sevrî'nin, Ebû Ha-nife'nin, Şafiî'nin, Ebû Süleyman'ın = Yani: Davud-i Zâhirî'nin kavilleri de
böyledir. îmam Malik ise kitabîlerin kesdikleri hayvanların etlerim yemeyi kerih -görmüşdür.
3 - : Herhangi av, taş ile veya yırtıcı bir hayvanın çarpmasiyle ve saire ile yaralanıb da daha ölmeden, yani: Henüz bakıyye-i hayatı mevcud iken
elde edilerek besmele ile zebh edilse eti helâl olur.
4 - : Bir cemaat, bir ava silâhlarını atdıkları halde içlerinden yalnız birisi veya cümlesi besmelede bulunmuş olsa bakılır: Eğer hepsinin veya yalnız
besmeleyi okuyanın atdığı silâh ile av ölmüş ise eti yiyilir. Fakat besmeleyi okuyan zatın silâhı isabet etmeyib de diğerlerinin silâ hiyle ölmüş 
olursa eti yiyilmez.
Maahaza hepsi de besmeleyi okuyub hepsinin de silâhı ava isabet etmiş olursa ava hepsi de malik olur. Fakat bazılarının silâhı ava isabet etmezse
veya bazıları tesmiyede bulunmuş olmazsa bunlar ava malik olamaz.
5 - : Bir kimse, bir ava silâhını atıb da bjr uzvunu kendisinden koparıp atsa bakılır: Eğer hayvan derhal ölürse veya kendisi elde edilmeden ölecek
olursa kendisi de o kopmuş uzvu da yiyilir. Fakat avcı kendisi-, ne yetişib de henüz kesilmiş bir hayvanın yaşayabileceğinden ziyade yaşayabilecek
bir halde bulunursa tezkiyesi yapılır, kendisi helâl olur, kopmuş olan uzvunu yemek ise helâl olmaz. Çünkü bu takdirde o uzuv hakkında tezkiye
bulunmamış olur.
6 - : Bir kimse, bir vahşi hayvanı veya su avını hayyen veya mü-zekkâ olarak elde etse ona sair emvali gibi malik olur. Bu hayvan, tevahhuş ederek
kırlara veya denize avdet etmiş olsa da yine o kimsenin mülkünde kalır, onun rizası olmadıkça başkasına helâl olmaz. Bunların doğuracağı
yavruları da o kimseye aiddir.
7 - : Av, kendisini evvelce yaralayana aiddir. Bilâhare bunu başkası da yaralayarak öldürse bunun mislini evvelki yaralayan avcıya zâmin olur.
Çünkü onun mülküne taaddide bulunmuşdur.
8 - : Av hayvanının muallem olması lâzımdır. Bu hayvan, avladığı avın etinden yemeye kadir olduğu halde hemen yemeyîb -de bir müddet dursa da
badehu yiyecek olsa etin bakiyyesi helâl olur. Çünkü bu halde o. avı, kendisini salıveren avcı namına avladığı anlaşılır. Bilâhare yemesi ise açlıkdan
dolayı olmuş olabilir. Nitekim tutduğu hayvanin etinden avcı kesib verdiği takdirde de bunu yemesinden dolayı muallem olmakdan çıkmaz, etin
bakiyyesi yine helâl olarak kalır.
9 - : Simsiyah veya iki gözünün üzerinde birer beyaz nokta bulunan bir kelbin öldürdüğü av eti yiyilemez, haramdır. Böyle bir hayvanı ne av için
ve ne de başka bir şey için tutmak helâl değildir.
10 - : Gayrı muallem hayvanın avlayıb Öldürdüğü avın eti helâl olmadığı gibi ava kendiliğinden saldıran muallem veya gayrı muallem bir hayvanın
tutub öldürdüğü avın eti de helâl olmaz. Meğer ki av, henüz ba-kiyyei ruhu mevcud iken elde edilib usulü dairesinde boğazlansın, o hal de eti

yiyilir. (Elkitabül'muhallâ).     
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yirmi ikinci kitabın sonu

 
YİRMİ ÜÇÜNCÜ KİTAB

 

Meflnıdlara, lakttlere, lukatalara müteallik mesaili muhtevi olnb bir mukaddime ile üç bölüme avrılmışdrr. 
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MUKADDİME

 
Mefkuda, Lakite Ve Lukataya Müteallik Istılahlar
 
1 - (Mefkud) : Mekânı, hayat ve mematı bilinmeyen gaib kimsedir. Buna «Gavbet-i münkatıa ile gaib» namı da verilir. Böyle bir kimseye hem
beldesinden aynlıb tagayyüb etmiş olması, hem de alâkadarlar tarafından araştırılması münasebetiyle «Mefkud» denilmiştir. Çünkü mefkud, fa-kid



tâbirleri lügat itibariyle gaib etmek, madûm olmak ve araştırmak mânalarını ifade eder. «Fakd» lâfzından müştakdirler.
2 - (Fıkdan) : Fukûd kelimeleri de fakd gibi gaib etme, gaib olma, bâdelvücud madûm olmak mânalarını ifade eder, mukabilleri: Vücud, vicdandır.
3 - (İfkad) : Bir şeyi gaib ettirmek manasınadır. Gaib olan bir şeyi araştırmaya da «îftikad, tefekkud» denilir.
4 - (Lakıt) : Lügatte melkut mânasına olarak mutlaka yerden kaldırılmış şey demektir. Bilâhare menbuz veled, yani: Atılmış çocuk mânasında
istimali şayi olmuştur. Çünkü yere atılan şeyler, adete nazaran yerden kaldırılır. Himayeye lâyik bir şey ise himaye edilir. Bir yere atılan çocuk da
oradan kaldırılacağı cihetle kendisine - meali hali itibariyle - lakit namı verilmiştir. Bir şeye âkibetine göre ad verilmesi lügatte şâyidir. Yaş üzüme
hamr, ölecek bir halde bulunan bir zihayata meyyit ismi verilmesi gibi. Lakit ıstılahta: Ehli tarafından bir yere atılmış diri veya ölü çocuk demektir.
5 - (tltikat) : Bir çocuğu atılmış olduğu yerden alıb kaldırmak dır Onu alıb kaldırana «Mültekit, lâkit» denilir.
6  - (Menbuz) : Bazı zevata göre hemen doğmasını müteakib bir yere atılmış bulunan çocukdur. Lakit ise böyle değildir. Lakit, kendi mesa-lihini,
meselâ: Yiyip içmesini bizzat idareden âciz bir halde olarak bulunan herhangi erkek veya kız çocuğudur.
7  - (Lukata) : Lügatte alıb kaldırmak mânasına olan lakit lâfzından mehuzdur. Gaib olmuy, düşürülmüş bir mala da - hasbel'âde ahniD saklanıldığı
cihetle - lukata namı verilmişdir.
Lukata tâbiri, aza da çoğa da şâmil bir ismi cemidir. Lâfzan cem'i: «LukataUdır.
Lukata, «Canlı ve cansız iytifc mal», «Maliki bilinmeyen sâkit mal» veya «Yolunu şaşırmış hayvan», «Ziyaa maruz herhanvi masum bir mal» diye
tarif olunmuşdur. Bunlar binnetice müttehiddirler.
Lukatayı kaldıran kimseye: Lâkit, mültekit denildiği gibi bu yoldaki harekete de iltikat denir. Bu cihetle lukatayı: «Zayi olan bir şeyi temellük için
değil, sahibi namına hıfz için alıb kaldırmaktır» diye de tarif etmişlerdir. Bu, ayni zamanda iltikatm da tarifidir.

8  - (Dal) : Yolunu şaşırmış insan demektir. Gaib olmuş, yerinden uzak düşmüş itik hayvana da bilhassa «Dalle» namı verilir. 
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 (BİRİNCİ  BÖLÜM)

 
MEFKUDLARA DAİR MESAİLİ MUHTEVİDİR

 
İÇİNDEKİLER : Mefkudun mahiyeti, vaziyeti hukukiyyesi, hâkimin mefkud üzerinde velayeti ve hakkında bazı tasarrüfleri. Mefkud için kay-yim
nasb edilmesi, ve kayyimin yapıp yapamayacağı işler, Mefkudun malından kimlere nafaka verilebileceği. Mefkudun vefatına hükm edilmesi ve bu

hükmün netayici hukukiyyesi. Bir mülâhaza. 
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Mefkudun Mahiyeti Ve Hukukî Vaziyeti :
 
9 - : Mefkud, ikametgâha ve hayatta olub olmadığı bilinmeyen ga-ib kimsedir. Berhayat olub olmadıtına dair haber alınan bir gaibe ise mefkud
namı verilmez. Maamafih gaib ile mefkud arasında ahkâm itibariyle de fark vardır. Meselâ: Hâkim, gaibin emvalinde tasarruf ve gaib namına
kayy;m tâyin edemez. Mefkud ise bunun hilâfmadır.
Velhâsıl: Beldesinden tegayyüb edib de nerede olduğu, yaşayıb ya-şamâdığı bilinmeyen herhangi bîr şahs, mefkud olduğu gibi esir olarak danharbe
götürülüb sağ olub olmadığına dair haber alınamayan kimse de mefkud hükmündedir.
10 - : Bir mefkud '.endi nefsi hakkında -diri, başkaları hakkında ise Ölü sayılır. Ea?ka bir tâbir ile mefkud, kendisine muzir olan ahkâm husu-srnda
berhayat sayılu .  Bunlar, mevtinin sübutuna  mütevakkıf bulunan hükümlerdir.  Malının mirasa konulması gibi.  Bilâkis  kendisine faideli,
başkasına muzir olan ahk^m hususunda ise ölü sayılır. Bunlar da hayatının sübutuna tevakkuf eden hükmlerdir. Başkasına vâris olmak gibi. Çünkü
mefkudun hayatı bir hücceti dâfia olan istishab tarikile sabittir, yani: Mefkudun hayatı evvelce sabit olduğundan bunun zevaline bir delil
bulunmadıkça bekasiyle hükm olunur.
Binaenaleyh mefkud,- bu veçhile berhayat sayıldığından başkaları onun aleyhine olarak bazı hukuka nail olamazlar.
Fakat istishab, bir hücceti müsbite olmadığı, yani: Evvelce sabit ol-nayan bir şeyin sübutu için bir delil teşkil etmediği cihetle de mefkud, bu asîe
istinaden başkaları aleyhine olarak tevarüs gibi bir takım haklara kail olamaz.
Filhakika mefkudun berhayat addedilmesi, evvelce hayatı sabit bilâhare vefat edip etmediğinin meşkûk bir halde bulunmasından ileri gelmektedir.
Bu cihetle mefkudun tahtı temellük ve tasarrufunda bulunan emvali ve sair bir kısım şahsî hakları kendisinin hakikaten veya hükmen vefatı
tarihine kadar siyanet altında bulunur.
Fakat böyle zarureten sabit olan şeylerin kendi mikdarlarınca takdir olunması da hikmet ve maslahat icabatındandır. Binaenaleyh bu husus-da tatbik
sahasını tevsi etmek, mefkudu kemafissabık kat'î surette berhayat sayarak kendisinin sabık haklarından başka yeniden bir takım haklara da
nailiyetini kabul etmek doğru olamaz.
Mahaza «Beka ihtidadan esheldir», «Bekaerc tecviz edilen bir takım şeyler ibtidaen tecviz edilemez» tarzındaki kavaidi külliyyeye nazaran
mefkudun kendi emvali üzerindeki sabık haklarının bekasını kabul etmek icab ederse de kendisinin mefkudiyeti halinde tevarüs gibi bir tarik ile
başkasının zararına olarak yeniden bir takım haklara nailiyeti kabul edilemez.
Şu da malûmdur ki, irse istihkak, kat'î bir sebebe istinad eder. O -da vâris olacak şahsın kat'î surette berhayat bulunmasiyle kabil olur. Mefkudun
ise hayatı kati surette malum olmadığı cihetle mefkudiyyetinden sonra vefat eden kimselere vâris olması tecviz edilemez.
Maamafih mefkudun tevarüsü tecviz edildiği takdirde bir çok kerre irs muameleleri, teşevvüşleri mucib olur, daha yakın vârislerin haklarının
ziyama sebebiyyet verir, hakikati ketm suretiyle bazı tezvirat ikaına müeddi olabilir. Şöyle ki:
Evvelâ: Hükm zamanına kadar mefkudun ne tarihden itibaren vefat etmiş addolunacağı kat'î surette kesdirilemeyeceğinden o zamana kadar mefkud
hakkında birhayat nazariyyesi bizzarure kabuî edileceği cihetle bu müddet zarfında vefat edecek bazı kimselerin terekesinden mefkuda bir hisse
ifraz edilebilecektir. Halbuki müehharen zuhur eden bir beyyineye binaen mayize ircaı hükm ile mefkudun daha evvel vefat etmiş olması tahtı
hükme alınabileceği ihtimâl dairesindedir. Bu halde mefkudun hisse-i irsiyyeye müstahik olmadığı tezahür ederek bu suretle hakikaten vâris olacak



kimseierin izrarı cihetine gidilmiş olduğu tahakkuk eder, buna meydan vermek ise elbetöe tasvibe şayan olamaz.
Saniyen: Mefkudun vefatına hükm tarihine kadar başkalarına tevarüs etmesi tecviz edildiği takdirde devamı hayatı meşkûk olan bir kimse, hayatı
kat'iyyen malûm olan sair'vereseye, müzahim olacakttr. Böyle bir muamelenin muvafık görülemeyeceği ise bedihîdir.
Salisen : Mefkudun tevarüsü kabul edildiği takdirde çok kerre bir müteveffanın terekesine kendi akrabasından olmayan veya karabetleri kendisine
binnisbe yakin bulunmayan eşhasın mefkud vasıtasiyle tevarüs etme-
leri ıcao eaer ki, bu aa naKKaniyyete muvafık görülemez.
Rabian : Mefkudun daha evvel vefat etmiş olduğuna efradı ailesi veya sair akribası herhangi bir suretle muttali oldukları halde mücerret
başkasından mirasa nail olmasını temin maksadiyle bunu ketm edebilirler. Bu, her zaman ihtimâl dahilindedir. Bu yüzden vârislerin mütezarrır
olacakları ise aşikârdır.
Velhâsıl: Mefkudun başkalarına tevarüs etmesi adalete mukarin olamaz. Bu bususda asıl yapılacak muamele, mefkudun vâris olabileceği
kimselerden birinin vefatı halinde mefkut namına - hayatta bulunduğu takdirde - isabet edecek hissenin ihtiyaten tevkif edilmesidir. Bu hususda
mezâhibi selâse fukahası müttefikdirler. Hanbelî mezhebinde de asıl olan budur.
(Mahaza Hanbeîî mezhebine mensub bazı fukahaca mefkudun tevarüs hakkına malikiyyeti kabul edilmiş-dir. Bu hususa dair aşağıda bazı tafsilât
görülecektir.)
11 - : Mefkudun kendi nefsi hakkında berhayat sayılması esasına aşağıdaki gibi meseleler teferru eder:
12 - : Mefkudun vefatına hükm edilmedikçe malları vârisleri arasında taksim edilemez. Çünkü verese, müverrislerinin emvaline vefatından sonra
müstahak olurlar. Mefkudun ise vefatı malûm değildir. Şu kadar var ki vârisler, ellerinde bir miktar menkûl emval bulunduğu halde mefkudun
vefatını iddia etseler hâkim, yalnız bu emvali aralarında taksim edebilir. Çünkü veresenin sözü, ellerinde bulunan bu mallar hakkında muteberdir.
Kezalik vârisler, mefkudun vefatını bilikrar ona aid bir deyinden veya bir vediadan hisselerini almak isteyib de borçlu ile müstevda da mefkudun
vefatını itiraf etseler hâkim, bunları da verese beyninde taksim edebilir.
Mahaza bundan akaret müstesnadir. Akar böyle ikrar ile taksim olunamaz.
13 - : Mefkudun evvelce yapmış olduğu akdi kare, mefkudiyetile münfesih olmaz. Çünkü icare mucir ile müstecirden birinin vefatiyle münfesih
olur, mefkud ise berhayat s ayılmak da dır.
14 - : Mefkudun medyunu zimmetinde, mûdei veya müzaribi elinde bulunan mallarını beytül'mâl emini hıfz için alamaz, velevki mefkuda vâris
olacak bir kimse bulunmasın. Nitekim bu mallan mefkuda vâris olacak kimselerde bunlardan isteyib alamazlar. Meğer ki bunların hıyanetleri zahir
olsun, o zaman hâkim bu malları alarak emin bir kimseye tevdi edebilir.
15 - : Mefkudun vefatı hakikaten veya hükmen sabit olmadıkça refikası başkasiyle evlenemez. Çünkü mefkudun hayatiyle zevciyyet hakkı na
raalikiyyeti evvelce yakinen sabit, müahheren vefatiyle zevciyyetin zevali ise meşkûkdür. Yakinen sabit olan bir şey ise şek ile zâü olmaz.
16  - : Mefkudun başkaları hakkında meyyit sayılması esasına da şu gibi meseleler, müteferri olmaktadır:
17 - : Mefkud, başkasına vâris olamaz. Şu kadar var ki berhayat olduğu takdirde nail olacağı hissei irsiyye ihtiyaten tevkif edilir. Bilâhare berhayat
olduğu anlaşılırsa bu hisseyi alır, anlaşılmazsa bu hisse şâir vârislere verilir.
Meselâ: Mefkudun babası vefat ederek mefkud ile beraber iki oğlunu daha terk edecek olsa terekesi üç müsavi sehime aynlıb iki sehimi mev-cud
bulunan iki oğla verilir, diğer bir sehmi de mefkud namına hıfz edilir. Bilâhare mefkud zuhur ederse bu sehme müstahik olur, zuhur etme-yib de
vefatına hükm edilirse o bir seÜIifl dahi diğer iki oğla verilir.
Bu suretde mefkudun vefatına her ne kadar babasının vefatından sonra hükm ediliyorsa da mefkud, miras hususunda mefkudiyyeti zamanından
itibaren vefat etmiş sayıldığından babası o zamanda berhayat bu-lunmuşdur.
18 - : Mefkudun vârislerinden olacak bir kimse, mefkudun berhayat olduğunu biliddia bir terekeden hisse-i irsiyyesini taleb edecek olsa bu iddiası
dinlenemez. Çünkü mefkudun berhayat olduğunu iddia etmekle kendisinin mefkuda aid terekede hakkı olmadığını itiraf etmiş olur. Bir terekede
hakkı olmayan kimsenin ise o terekeye müteallik bir husumete salâhiyyeti olamaz.
19 - : Mefkud, - berhayat olduğuna nazaran - bir kimsenin veresesinden bulunub da diğer vârislerinden bazılarını hecb ettiği, yani: Mi-rasdan
kısmen veya tamamen mahrum bırakacak bir derecede bulunduğu takdirde bakılır: Eğer hecbi hirman ile hacr ediyor, yani irsden tamamen mahrum
bırakıyor ise hecb edilen vârise terekeden hiç bir şey verilmez. Fakat hecb-i noksan ile hecb ediyor ise hecb edilen vârise, iki nasibin ekalli verilir.
Şöyle ki: Bir kimse vefat edib de bir mefkud oğliyle iki kızını, bir de oğlunun oğlunu terk edecek olsa iki kızma terekesinin sülüsanı değil, nısfı
verilir. Çünkü mefkud, bunları hecbi noksan ile hecb etmiş olur, diğer f  da mefkud namına tevkif edilib müteveffanın hafidine bir şey verilmez.
Zira mefkud berhayat olunca bu hafidi hecbi    hireman ile hecb eder.
Fakat bilâhare jjftsfkûdun vefatı hükmen sabit olunca tevkif ©dilen nısıf hisseden iki kıza - terekenin mecmuuna nazaran - bir südüs daha verilerek
hisseleri sülüsana çıkarılır, mütebaki bir sülüs de mezkûr hafide verilir.
20 - : Mefkud, berhayat olarak zuhur etmedikçe namına yapılan vasiyete- müstahik olamaz. Şöyle ki: Bir mefkud için bir şey vasiyet etmiş olan
kimse vefat etse o şey, mefkudun hali tebeyyün edinceye kadar mevkuf tutulur. Musînih vefatı zamanında berhayat olduğu sabit olursa mefkud o
vasiyet edilen şeye müstahik olur, sabit olmayıb bilâhare vefatına hükm edilirse mevkuf bulunan şey, (müşabih) mûsinin veresesine iade edilir.

Çünkü bu halde mefkud, musîden evvel vefat etmiş sayılır. (Mebsût, Bedayî, Hindiyye, Reddimuhtar). 
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Hâkimin Mefkut Üzerinde Velayeti Ve Hakkında Bazı Tasarrufları :
 
21 - : Hâkimin mefkud hakkında  velayeti carîdir. Mahaza hâkim, mefkudun menkûl ve gayrimenkul mallarım satamaz. Çünkü hâkimin ga-ib
üzerindeki velayeti, onun yalmz hukukunu hıfza    münhasırdır, onun mallarını satmak ise bu hıfza münafidir. Meğer ki o malların bozulmasından,
ziyamdan korkulması  gibi bir mülci bulunsun, bu takdirde hâkim, bu malları satarak bedelini mefkud namına hıfz eder. Fakat böyle bir saik
bulunmadığı hal-de satacak olsa mefkud zuhur edince bu. mallan müşteriden istirdada müstahik olur.
Mefkud namına hissel irsiyye olarak tevkif edilen akar ve saire hak kında da hükm böyledir. Bunlar, ziyamdan korkulmadıkça satılmaz, şâ-yed
bunlar beytül'mâl emini tarafından satılıb da bâdehÛ mefkud zuhur edecek olsa bunları müşteriden istirdad edebilir. Bu halde müşteri de verdiği



semeni, beytül'mâl emininden talebe müstahik olur.
(Bu mesele, fukahayı Hanefiyyece böyle olmakla beraber vaktiyle mefkudlarm alelıtlak emvalini satabilmek için tarafı sultaniden kadılara,
beytül'mâl eminlerine salâhiyyet verilmiş olduğu, EbüssuÛd Efendinin maruzatında mezkûrdur. Bu salâhiyyet, diğer bir mezhebi fıkhiye göre
verilmiştir. Son zamanlarda beytül'mâl kassamlığı tarafından da mefkudlana alel'umum mallart satılmakda idi. Binaenaleyh, mefkud bilâhare zuhur
edince bu satış muamelesini fesh ettiremezdi. Çünkü bu muameleyi fesh için kadılar salâhiyetdar değildiler, meğer ki satış muamelesinde bir ni
fahiş bulunsun, o takdirde mefkud gelince bey-i vâki-i fesh etdirebilirdi.)
22 - : Hâkim, mefkudun akarını borcunu tesviye için satabilir.
Kezalik mefkud, evvelce birinden satın almış olduğu menkûl bir malı henüz kabz ve semenini itâ etmeden tegayyüb etmiş olsa hâkim, o malı
satarak bedelinden mezkûr semeni bayiine itâ edebilir. Fakat o mal, akar olsa veya mefkud tarafından kabz edilmiş bulunsa satılamaz.
23 - : Hâkim, mefkudun evvelce borcu mukabilinde rehn olarak bırakmış olduğu bir malı mürteMnin talebi üzerine satarak semeninden borcunu
tesviye edebilir.
24 - : Mefkudun evvelce satmış ve semenini almış olduğu bir mal, bilistihkak zabt edilmekle semenin müşteriye iadesi lâzım geldiği tahakkuk etse
hâkim, mefkudun o semen cinsinden olan maliyle o semeni müşteriye tediye edebilir.
25 - : Hâkim, mefkudun akarını tamir ettirebilir.  Fakat hakimin izni olmadıkça mefkudun akarını, meselâ hanesini mefkudun vekili tamir edemez,
velevki mefkud, bu tamir için evvelce vekiline salâhiyyet vermiş olsun. Çünkü mefkudun vefatiyle vekâletin zail bulunmuş olması ihtimâl
dahilindedir.
26 - : Vârisleri mefkud olan bir müteveffanın terekesinden bir kimse bir hak dâva edecek olsa hâkim, o dâva muvacehesinde dinlenebilmek için
müteveffa namına bir vasi nasb edebilir.
27 - : Hâkim, mefkudun mallarım hıfz için emin bir kimseyi kayyım tâyin ve mefkudun nafaka cinsinden olan emvalinden müstahik olanlara

nafaka itâ edebilir. Nitekim bunlar, aşağıda izah edilecekdir. (Haniy-ye, Hindiyye, Dürrümuhtar). 
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Mefkud İçîn Kayyim Nasb Edilmesi Ve Kayyimin Yapıp Yapamayacağı İşler :
 
28 - (Kayyım) : Mefkudun mallarını muhafaza, nâsın zimmetlerinde bulunan alacaklarını kabz, mefkudun emvalinde usulü dairesinde tasarruf için
hâkim tarafından nasb edilen emin, mutemet kimse demekdir.
Hâkim, kayyimi mefkudun akrabasından veya haricden olarak tâyin edebilir, bunun tâyin edilmesini mefkudun vârisleri gerek taleb etsinlei ve gerek
etmesinler. Çünkü hâkim, kendi şahsî işlerini gormekden âciz olan her kimse için bir nazır, bir hami mevkiindedir. Binaenaleyh mef-
kut hakkında bu nazırlık salâhiyyetini kayyim nasb etmek suretiyle ifa eder.
29 - : Kayyim, mefkudun mallannt hıfz eder, ekinlerini, harmanlarını korur, borçlularından  ikrar etdikleri matlublannı  alır, ziyamdan korkulan
mallarını hâkimin emriyle satar.
30 - : Kayyim, mefkud hakkında yapdığı bir akidden dolayı tahsili lâzım gelen bir hakkı dâva edebilir.
Meselâ: Mefkudun bir akarını kareye verse veya bozulmasından korkulan bîr malını satsa müstecirden kira bedelini, müşteriden semeni me-bii
dâva edib alabilir.
31 - : Kayyim, mefkudun lehine olan dâvalarda hasm olamaz. Binaenaleyh kayyim, mefkudun mûdei veya müzaribi elinde bulunan mallarım
bunlardan dâva edib alamaz. Çünkü bunların elleri mefkudua eli mesabesindedir, bunların hıfzında olan bir mal, bizzat mefkudun hıfzında imiş
gibi sayılır. Artık başkasının hıfzına hacet kalmaz. Bu cihetledir ki, mefkudun evvelce zevcesine veya sair akrabasından birine emanet bırakmış
olduğu bir malı bunlartn ellerinden alınamaz. Nitekim bu malları mefkudun vefatına hükm edilmedikçe vârisi de, beytül'mâl emini de bunların
ellerinden alamazlar. Şu kadar var ki, hâkim, bir maslahat görürse bu malları alarak emin bir kimseye,tevdi edebilir.
32 - : Kayyim, mefkudun başkası elinde bulunan bir akardaki veya uruzdaki hissesini veya bir kimsenin zimmetinde olan bir alacağını inkâra
mukarin dâva edemez. Çünkü kayyim, ne malikdir, ne de mefkudun naibidir. Belki mefkudun mallarım hıfz için hâkim tarafından tayin edilmiş bir
vekildir. Binaenaleyh bu gibi dâvaları ikameye salâhiyyeti yokdur.
33 - : Kayyim, mefkudun aleyhine olan dâvalarda hasım olamaz. Nitekim mefkudun veresesi veya mallarını hıfz için evvelce tâyin etmiş olduğu
vekili de bu hususda hasım olamaz.
Binaenaleyh bir kimse, bunlardan biri muvacehesinde mefkuddan bir deyne veya bir şirkete veya bir nikâh ve talâka, yahud bir vedia ve emsaline
müteallik .bir hak taleb edecek olsa bu dâvası dinlenemez. Çünkü dâvayı bir hasım muvacehesinde ikame edebilir. Kayyim ise hasım olama2,
vereseye gelince bunlar da müverrislerinin vefatından sonra hasım olabilirler, halbuki müverrisleri olacak mefkud, vefatına hükm edilinceye kadar
berhayat sayılmaktadır. Bu cihetledir ki, mefkudun vefatı sabit olur veya veresesi tarafından ikrar olunursa o takdirde alacaklılar, haklarını
terekesinden taleb edebilirler.
Şunu da ilâve edelim ki her ne kadar gait) ile mefkud hakkında gıyaben hükm verilmesi, esasen kabul edilmemekde ise de bir hâkim, bunlardan
birinin lehine veya aleyhine hükm verilmesini maslahata muvafık görürse bu hususdaki içtihadına binaen bir kayyim veya bir vekili müseh-har
muvacehesinde ikame edilecek dâvayı dinleyerek hükmünü verebilir. Böyle gıyabî bir hükm nafiz olur. Çünkü bu cihet, içtihada mevzu, teşkil etmiş
bir meseledir.
34 - : Kayyim, mefkudun vekiline müzahim olamaz.
Binaenaleyh mefkudun muayyen bir husus hakkında evvelce tâyin etmiş olduğu vekili mevcud olunca o hususa kayyim müdahale edemez. Hattâ
mefkudun bilcümle umurunu rüyet için evvelce tarafından nasb edilmiş vekili mevcut olunca ayrıca bir kayyim nasb edilemez. Çünkü müvek kilin
gaybubetinden dolayı vekil mün'azil olmaz. Vekil mevcud olunca da kayyime hacet kalmaz.
35 - : Mefkudun. vârisleri, hâkim tarafından tâyin edilen kayyime muhalefet ederek malında tasarrufa kıyam edemezler.
36 - : Beytül'mâl emini, kayyim tâyin edilmedikçe mefkudun malında tasarruf edemez. Binaenaleyh mefkudun bir malını hâkimin izni olmaksızın
satıb da badehu mefkud zuhur edecek olsa o malı müşteriden is-tirdad edebilir. Mefkudun vefatı sabit olduğu takdirde de bu istirdada veresesi



müstahik olur.
37 - : Hiyaneti sabit olan bir kayyim, hâkim tarafından azl edilerek yerine mütemed bir kimse tâyin edilir. (Tatarhaniyye, Hindiyye, Bah-rirâik,

Reddimuhtar). 
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Mefkudun Malından Kimlere Nafaka Verilebileceği :
 
38 - : Hâkim, mefkudun zuhuru halinde malından hükme muhtaç olmaksızın nafaka almağa müstahik olan kimselere, mefkudun gıyabında malından
nafaka takdir edebilir. Bunlar, mefkudun zevcesiyle muhtaç olaa usul ve furuundan ibaretdir.
Fakat mefkudun zuhuru halinde hâkimin hükmü olmadıkça malından nafaka almaya müstahik olmayan kimseler için hâkim, mefkudun gıyabında
nafaka takdir edemez. Bunlar da mefkudun kardeşlerinden, amcalarından ve zirahm-i mahrem bulunan sair akribasmdan ibaretdir.
îmanı Züfer'e göre hâkim, mefkudun mahndan hiç bir kimse içia uafaka takdir ve itâ edemez. Çünkü bu takdir, gaib aleyhine bir hükm
mahiyetindedir. İmamı Azama ve imameyne göre ise birinci kısma nafaka takdir edilmesi, bir hlkm mahiyetinde değildir, belki gaib hakkında bir
nazardan, bir himayedın ibaretdir. Çünkü bunlar zaten hükme muhtaç olmaksızın nafaka almaya müstahikdirler, bunlara nafaka verilmesi, bunların
hayatlarım siyanet içindir. Bu siyanet ise aralarındaki zevciy-yet rabıtasıne ve cüz'iyyet ve baziyyet alâkasına nazaran mefkudun hayatını siyanet
mesabesindedir. Diğer kısma gelince: Bunların aralarında bu derecede bir rabıta ve alâka mevcud bulunmadığından bunların nafaka alabilmeleri
herhalde hükme muhtaçdır. Hâkim ise gaib aleyhine hükm veremez.
39 - : Hâkim, mefkudun ancak nafaka cinsinden olan mallarından müstahik olanlara nafaka verebilir, bu mallar mazrub olsun olmasın, ai-tın ile
gümüşden, ve mekûlât ve melbusât kabilinden olan şeylerdir.
Binaenaleyh mefkudun sair menkûl mallariyle akar gibi gayn menkûl malları satılarak nafakaya sarf edilemez. Çünkü bu gibi mallarını satmak,
mefkudu hacr etmek, onun bu mallardaki alâkai tasarruf iyesini kesmek demekdir. Gaib olan hür, reşid bir şahs ise hacr edilemez.
Şu kadar va ki bu mallar, ziyamdan korkulduğu cihetle satılacak olsa semenlerinden icab eden nafakalar verilebilir. Çünkü bu takdirde c mallar,
nafaka cinsine tebeddül etmiş bulunur.
40 - : Hâkim, mefkudun medyunu zimmetinde veya müstevdaı elinde bulunan malından zevcesiyle usul ve furuuna nafaka verebilir. Şu kadar var
ki deyn ile vedia, ve zevciyetle neseb, hâkimce zahir veya medyun ile müstevdaın ikrarlariyle sabit olmalıdır. Hattâ bunlardan yalnız borç ile vedia,
veya yalnız zevciyet ile neseb,  hâkimce zahir olsa zahir olmayan ciheti medyun ile müstevda ikrar etmedikçe bunlardan nafaka verilemez.
41 - : Mefkuddan nafaka almaya müstahik olanlar, mefkudun mea-yûnundan veya müstevdeinden nafakalarını  dâva edemezler. Şöyle k.: Medyun
veya müstevda, deyn ile vediayı ve zevciyet ile nesebi veya yalnız bunlardan birini inkâr edecek olsa aleyhine beyyine ikame edilemez. Çünkü
bunlar, zevciyetin veya nesebin sübutu hususunda mefkud namına hasm olamazlar, bunların zimmetinde veya elinde bulunan mal da nafaka için
herhalde taayyün etmiş sayılamaz.
42 - : Mefkudun medyunu veya müstevdaı,  kendilerindeki malından mefkudun zevcesine veya usul ve füruuna hâkimin emri olmaksızın nafaka
veremez. Verecek olsa müteberri olmuş olur.
Binaenaleyh mefkud zuhur edince medyundan alacağını, müstevda dan ûa vediayı isteyebilir. Çünkü bunlar kendilerindeki malı ne sahibi olan
mefkuda, ne de onun naibine tediye ve teslim etmiş bulunmazlar, hâkim ise mefkudun naibi mesabesindedir, mefkudun borcuna veya itâsiie
mükellef olduğu nafaka hususuna muttali olunca bunu mefkudun malından tesviye edebilir.
43 - : Hâkim, mefkudun maundan zevcesiyle sair müstahik olanlara nafaka verdiği takdirde kendilerinden bir kefil alınması müstahsen dir. Çünkü
mefkud, zevcesini evvelce boşamış veya zevcesiyle sair müstahik olanlara nafakalarını evvelce peşin olarak vermiş olabilir.
44  - : Mefkudun namına bir müteveffanın terekesinden tevkif edilerek kayyimin hıfzına tevdi edilmiş olan bir irs hissesinden, mefkudun zevcesine
veya usul ve furuundan birine nafaka verilemez. Çünkü mefkudun bu hisseye  malikiyeti mütehakkak değildir.    (Hindiyye, Bezzaziyye,
Reddimuhtar). Sair mezheblerde de hükm böyledir.
(Fakat Hanbelî mezhebindeki bir kavle göre bu mevkuf hisse, mefkudun kendi malı hükmündedir. Çünkü intizar edilecek muayyen bir müddet
münkazi olmadıkça mevtine hükm olunamaz. Binaenaleyh bu mevkuf hisse ise mefkudun vârislerine intikâl eder ve bu hisseden intizar devresinde

mefkudun borcu ve zevcesile belirmesinin nafakası, verilebilir. (El-muğnî, Keşşafül'kına.)
[1]

 
Mefkudun Vefatına Hükm Edilmest Ve Bunun Netayici Hukukıyyesi :
 
45 - : Mefkudun vefatı iki türlüdür:
Birincisi: Hakikaten vefatdır ki bu, bir hasım muvacehesinde beyyine ile sabit olur. Şöylo ki: Bir mefkudun meselâ oğlu, bir mahkemeye müracaat
ederek bir şahs muvacehesinde babasının vefatından bahisle o şalısın zimmetindeki alacağının veya yedi emanetindeki vediasının kendisine
verilmesini bilverâse dâva ve o şahsın vefatı inkârına nıukarin lâakal iki şahid ikame etmekle hâkim, vefata hükm etse mefkudun hakikaten vefatı
(mevti) sabit olmuş olur.
Mefkudun böyle bir medyunu veya müstevdaı bulunmadığı takdirde zevcesinin veya sair vârislerinden birinin, yahud bir alacaklısının iddiası
üzerine hâkim, mefkud namına tayin edeceği bir hasım = Bir vekili mu-sahhar muvacehesinde dâvayı vo ikame edilecek şahidleri dinleyerek
vefatına hükm edebilir.
Mefkud hakkında mevt beyyinesi, hayat beyyinesi üzerine müreccah-thr.
Binaenaleyh bir mefkudun alacaklısı vefatına, veresesinden biri de hayatına beyyine ikame edecek olsa alacaklısının beyyinesi tercih olunur.
Çünkü beyyine, hilafı zahiri isbat içindir. Mefkudun vefatı ise hilafı zâ-birdir.
İkincisi: Hükmen vefatdır ki, bu da muayyen bir müddetin geçmesi üzerine hâkim tarafından vukubulacak bir hükm ile sabit olur. Bu hükm,
mefkudun ya medyunu veya müstevdaı veya bunlar bulunmadığı takdirde hâkim tarafından tâyin edilecek bir vekili müsehhar muvacehesinde
verilir.
46 - : Hâkim, mefkudun vefatına hükm edince emvali bu hükm zamanında mevcud olan vârisleri arasında taksim edilir, zevcesi de bu hükm
tarihinden itibaren i-ddeti vefat ile iddet beklemeğe başlar.
47 - : Mefkud olanların hükmen vefatları hususunda zahiren mun-telif, haddizatında bir esasa (yani mevt hakkında kuvvetli bir karine, ga-11b bir
zan husulüne) racî olmak üzere aşağıdaki meseleler veçhile müte-addid akvâli fıkhiyye vardır:



48 - : Mefkudun vefatına ne zaman hükm edileceği veliyyüFemr ile onun nâibleri olan hâkimlerin reylerine muhavveldir. Bunlar kendilerince
tehassül edecek kanaata göre hükm ederler.                    '
Meselâ: Alelade bir şahs ile büyük bir mevki sahibi olan bir kimse-irin mefkudiyet vaziyetleri bir olamaz. Büyük bir zatın haberi biraz müddet
münkati olunca vefatı hakkında bir zanm galib hâsıl olabilir, alellâ-de bir şahs hakkında ise böyle bir zan hemen tahassül edemez.
Binaenaleyh veliyyül'emr veya naibi, mefkudun halini, yaşadığı müddeti, içinde bulunduğu şeraiti nazara alır, kendisince husule gelen bir zan-m
galibe göre hükmünü verir. Kıyasa muvaftk olan da budur.
49 - : Şemsüreimme diyor ki: Tariki fıkha elyak olan, bu hususta bir müddet takdir edilmemesidir. Çünkü mikdarlar rey ile tâyin edilemez
Bu kavi, İmamı Âzam ile sair Hanefî imamlarından mervidir.
50 - : Mefkudun doğub büyümüş olduğu beldesindeki akranı nazara alımr. Bunlar tamamen münkariz olunca vefatına hükm edilir. Çünkü akran ve
emsali münkariz olmuş bir kimsenin halen berhayat olması, müsteb'addir. Yaşayış tarzına nazaran galib olan, bu halde mefkudun vefat etmiş
olmasıdır.
Bu kavi, Hanefî fukahasınca zahiri mezheb sayılmaktadır.
51  - : Doğduğu tarihden itibaren yüz veya yüz yirmi sene geçmiş
Bu esası kabul edenler, insanların bu yaşlara kadar yaşayabileceklerini nazara alıyorlar, mefkud hakkında ihtiyaten en yaşlı insanların hayatını
mikyas ittihaz etmiş bulunuyorlar.
52  - : Altmış veya yetmiş yaşını ikmâl  etmiş olacak mefkudların vefatlarına hükm edilir.
Bum kail olan zatlar, şimdiki insanların alelekser altmış, yetmiş se-ne kadar yaşadıklarını nazara almışlar, ve bu babdaki bir hadis-i şerif isünad
etmekde bulunmuşlardır. Müteehhir fukahanın ihtiyarlan altmış senedir.
53 - : Mefkudun doksan yaşım ikmâl etmiş olmasiyle mevtine hükm edilir. Çünkü insanların doksan seneden ziyade yaşamaları nadirdir. Ma-haza
mefkudun mevtine hükm için akran ve emsalinin vefatları bir eses-dır, fakat bunu tetkik ve tâyin müşkilâttan hâli olmayacağı cihetle doksan sene.bu
esas yerine kabul edilmişdir. Zira bu müddet galib-i ahvâle nazaran akran ve emsalin inkırazı için kâfi bir müddetdir.
Bu kavi, maslahata erfak görülmekdedir, fetva da bu veçhiledir.
54 - : Bir mehleke esnasında mefkud olanların yaşlarına bakılmaz, bunların vefatlarına bu hususda hâsıl olacak zarım galib zamanından itibaren
hükm edilebilir.
Bu kavi de Hanefî fukahasınca müftabıhdir. Nitekim bir fetvada şöyle denilmişdir: mevkii harbde adâ ile muharebe etdikden sonra mefkud olub
hayatı ve mematı malûm olmasa Zeydin mematı galib-i zan olacak mertebe müddet mürurundan sonra mevtile hükm olunmak sahb olur mu,
elcevab: Olur.» Şeyhül'islâm Üryânî zade Ahmed Esad.
Böyle bir mefkudun s affı harbe girmiş olduğu beyyine ile sabit olmalıdır.- Asker arasından çıkdığı sabit olursa dari islâmda mehleke haricinde
mefkud olmuş sayılarak hakkında diğer kavle göre muamele yapılır,
Diğer bir fetva da şu veçhiledir:
«Zeyd kuttaı tarik bulunan bir mevzide mefkud olsa Zeydin mematı galibi zan olacak mertebe zaman mürurundan sonra mevtile hükm olunmak
sahih olur mu, elcevab: Olur. Şeyhüî'islâm Mustafa Sabrı.
55 - : Bir mefkud, mevtine hükm edilib de emvali veresesi arasında taksim edildikden, zevcesi de iddetini bilikmâl başkasile izdivaç etdikden
sonra sağ olarak zuhur etse, veresesinin ellerinde mevcud olan mallarının istirdad  edebilir.  Fakat  müstehlik  olanları tazmin, zevcesini de ikinci
kocasından tefrik etdiremez. Çünkü malların taksimiyle zevcesimn başkasiyle izdivaç edebilmesi bir hükme müstenid bulunmuşdur. (Haniy-ye,
Hindiyye, Bahrirâik, Dürrümuhtar).
Bu meseleler, Eimmei Hanefîiyyeye göredir. (Malikî'ler enazaran mefkudda dört hal,  mutasavverdir:
1 - : BUâ muharebe darıharbde tegayyüb eder. Bu, esirden mâdud-dur. Binaenaleyh tevellüdünden itibaren yetmiş ve alârivayetin seksen sene
geçmedikçe ne malı ve ne de zevcesi hakkında vefatiyle hükm olunamaz. Meğer ki zevcesinin nafakası devam etmesin veya iffetinden korkul-sun.
O halde kadın talâkı ihtiyar edebilir.
Dan islâm ile danharbden hangisinde tegayyüb etdiğinde şek olunan şahs hakkında da ihtiyaten hükm böyledir.
2 - : Gayrı müslimler ile bir muharebe esnasında tegayyüb eder.
Bu kimse hakkında lâzım gelen tahkikat yapıldıkdan sonra bir sene tecil olunur. Badehu zevcesi iddet bekler, malı da mevras olur.
3 - : Darıislâmda bir mehleke esnasin-da, yani: Müslümanların arasında tahaddüs eden bir me'rekede tagayyüb eder. Bu kimsenin zevcesi hakkında
üç kavi vardır. Birincisi: İki tarafın iltikası gününden itibaren vddet bekler. İkincisi iki tarafın birbirinden ayrıldığı günden itibaren id-detine
mübaşeret eder. Üçüncüsü: Bu me'rekeden sonra mefkudun hayat ve mematına dair tahkikat yapılması için bir müddet tecil olunur, badehu iddet
beklemeğe başlar ve malı mevrus olur.
Meselâ: Medine-i Münevvere ahalisinden bir zat, Afrika gibi belde sinden uzak bir yerde vukubulan bir marekede gaib olsa bir sene tecil olunub
bâdehû zevcesi iddet bekler ve bu iddetin mebdeinden itibaren o gaibin malı veresesi arasında taksim olunur.    .
Nitekim tâûn veya veba bulunan bir beldeye giden veya böyle bir zamanda müsaferet edib de mefkuti olan, yahud tâûn esnasında bir mahaı-le
azimet etmeksizin kendi beldesinde tagayyüb eden kimsenin de zevcesi bu hastalığın zevali tarihinden itibaren iddet bekler ve malı mevrus olur.
4 - : Bilâ mehleke darı islâmda tagayyüb eder. Bu halde tevellüdünden- itibaren yetmiş sene hitam bulmadıkça vefaüyle hükm olunamayacağından
malı mevrus olmaz. Lâkin zevcesi hakkında müracaatı üzerine hâkimin icra edeceği suâl ve muhabere neticesinde hayat ve mematına dair ıttılâdan
yeis hâsıl olursa bu yeis tarihinden itibaren dört sene tecil olunur, bu müddetin inkizasım müteakib zevce - ayrıca hükme muhtaç olmaksızın - iddeti
vefatı bilikmâl başkasiyle izdivaç edebilir.
Hattâ mefkudun malından nafakası devam etmediği takdirde bu müd-detden evvel de - hâkimin izniyle - talâkını ihtiyara müstahak ölür.
Tecil müddeti hitam bulmadıkça zevce, zevcinin nikâhında kalmasını ihtiyar edebilir. Fakat iddet beklemeğe başladıkdan sonra kavli mutemede
nazaran bu ihtiyar hakkına malik olamaz, iddet nihayet buldukdan sonra ise bu hakka malikiyyeti bilittifak zail olmuş olur.
Mefkudun vefatı için, intizar müddetlerinin hitamında hükm edilmedikçe emvali taksim edilemez, tevarüs, bu hükm tarihinden itibaren sâbıt olur.
Binaenaleyh hükm verilmedikçe kimse, mefkuda vâris olamaz. Ve-levki bu hususdaki müddet gelib geçmiş olsun. Fakat zevcesi için bir miıft-tiet



tâyin edilmiş olunca bunun hitamında zevcesinin talâkı ve iddet beklemesi için hâkimin hükm ve iznine ayrıca hacet yokdur. Çünkü evvelca bir
müddet tâyin ve tecil etmesiyle hâkimin izni hâsıl olmuşdur. (Muh-tasar-ı Ebizziya ve Şerhi kebîr, El-müduvvenelürkübra.)
(Şafiî fukahasına göre de mefkud olan veya haberi münkati bulunan bir kimsenin vefatı, beyyine ile sabit veya daha ziyade yaşayamayacağına dair
bir zannı galib hâsıl olunca mevtiyle hükm olunur. Bu husus, hâkimin içtihadına muhavveldir. Bunda esah olan kavle nazaran muayyen bir müddet
yokdur.
Mefkudun mevtiyle hükm edilince emvali, yalnız bu hükm tarihinde mevcud olan vârislerine aid olur.
Mefkudun vâris olacağı bir kimse vefat edince mefkudun hissei irsiy-yesi mevkuf tutulur, bilâhare hayatı zahir olmayıb mevtiyle hükm edilince bu
hisse, birinci müteveffanın hini vefatında berhayat bulunan veresesine verilir, mefkudun vârislerine verilmez. Çünkü irs, şek ile sabit olmaz,
mefkudun daha evvel ölmüş olması ihtimâl dahilindedir.
Mefkudun mevtiyle hükm edilince bu hükm tarihinden itibaren zevcesi iddetini bilikmâl başkasile evlenebilir. Mefkud bu hükmden sonra berhayat
olarak zuhur etse bu hükme binaen başkasile evlenmiş olan zevcesini isterse boşar, isterse nikâhında ibka eder. Çünkü vâki olan evlenmenin
butlanı zahir olmuş olur.
Kütübi Şafiıyyede deniliyor ki: Hazreü Ömer ile Hazreti Osman, mel-kodun zevcesi hakkında dürt sene intizarda bulunub bâdehû dört ay on gün
iddet beklemesiyle hükm etmişlerdir. Binaenaleyh böyle bir kadın, bu muayyen müddeti (Dört seneyi) bekledikden ve dört ay on günlük id deti
vefatı da ikmâl etdikden sonra başkasiyle izdivaç edebilir. Şayed bu izdivaç neticesinde çocukları dünyaya geldikden sonra mefkud zuhur etse bu
çocuklar, şübhe-i firâşa binaen ikinci zevce aid olursa da kendisi mefkuda iade edilir. Şu kadar var ki, bu kadın ikinci zevcinden ayrılışından nâşi
icab eden iddeti talâkı ikmâl etmedikçe birinci zevci olan mefkud ile münasebeti cinsiyyede bulunamaz, buna cevaz yokdur.
Mahaza mefkudun mevtiyle henüz hükm edilmeden zevcesi, iftirak kararı alabilir nü, alamaz mı? Meselesi iukahayı Şafiîyyece câyi nazardır. Fıkhı
Şafiîde esah olan kavle nazaran zevç, mefkud olsun olmasın, musir veya mütevassitürhâl olunca zevccsiyle aralarındaki nikâh, nafakanın
verilmemesi yüzünden fesh edilemez,  velevki onun malından  nafakamı) tahsili müteazzir görülsün. Çünkü zevç, musir ve mütevassitül'hâl olunun
ca zevcesi  alelekser hâkim vasıtasiyle nafakasını istihsâle kadir olabilir
Fakat yine Şafiî fukahasiirdan bir çoklarına göre nafakanın tahsili müteazzir olunca nikâh, fesh edilebilir, velevki zevç haddizatında musir olsun.
Nitekim zevç, mü'sir olduğu, kesebe kudreti de bulunmadığı takdirde de nikâh fesh edilebilir. (Kitabül'üm, Tuhfetül'muhtac.)
(Hanbelî fıkhine gelince: Buna göre mefkudlar iki kısımdır.)
Birinci kısım: Zahiri selâmet olan bir gaybetle tagayyüb eden mef. kudlardır. Mücerred ticaret gibi, tahsili ilim ve seyahat gibi bir maksad-la
beldesinden çıkıb haberi mün'kati olan mefkudlar bu kabildendir.
Bunların vefatları bilbeyyine sabit olmazsa doğdukları tarihden itibaren doksan sene geçmesine intizar olunur. Diğer bir kavle nazaran ya‐
şayamayacağı kadar bir müddetin müruruna intizar edilir ki bunu tâyin hâkimin içtihadına muhavveldir.
Şayed doksan yaşında bir kimse mefkud olacak olsa bunun için de intizar edilecek müddet, hâkimin içtihadına tâbidir.
İkinci kısım: Zahiri helak olan bir gaybetle tagayyüb eden mefkud-lardır. Harb safları arasında veya denizde parçalanan bir gemide veya
mehlekeden sayılacak bir müsaferet halinde gaib olan, yahud bir işi hemen görüb dönmek için harice çıkdığı halde bir -daha avdet etmeyen
kimseler bu kısma dahildir.
Bunların gaybubetlerinden itibaren tam dört sene intizar olunur, badehu mallan, bu müddetin hitamında berhayat olan vârisleri "arasında taksim
edilir, zevceleri de iddetlerini bekleyerek başkasiyle evlenebilirler, ayrıca hükme lüzum kalmaz.
Mahaza bir kadının zevci gaib olub da nafakasının tahsili müteazzr; olunca, bundan evvel de talebine binaen hâkim, aralarındaki, nikâhı fesh
edebilir.                      
Bir mefkud, mevtiyle hükm edildikden sonra berhayat olarak avdet eylese taksim edilmiş emvalinden mevcud olanları istirdad eder, olmayanları da
tazmin etdirebiiir.
Kezalik bir mefkud, zevcesi muayyen müddetin mürurunu müteakib başkasiyle akdi nikâhda bulımdukdan sonra zuhur etse bakılır: Eğer bu nikâh
üzerine henüz zifaf vâki olmamış ise zevcesi kendisine iade edilir, çünkü bu halde ikinci nikâhın butlanı zahir olmuş olur. Ve eğer zifaf vâki olmuş
ise mefkud muhayyerdir, dilerse zevcesini yeniden akde muhtaç olmaksızın tahtı nikâhında ibka eder, şu kadar var ki bu zifafdan dolayı icab eden
iddet nihayet bulmadıkça bu kadına tekarrüb edemez. Dilerse ikinci nikâha razi olarak kadmı ikinci zevcesine terk eder, bu halde yeniden bir nikâh
akdine lüzum kalmaz. Mahaza Hanbelî fukahasmdan bazı zevata göre bu halde ikinci nikâhı tecdid lâzım gelir, kıyasa muvafık olan da
budur.                           

Demek ki bu takdirde mefkud zevcesini tatlik etmiş olacakdır. (EI-muğnî, NeylüTmeârib, Keşşafül'kma). 
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Bir Mülâhaza :
 
Herhangi bir mefkudun vefatına, gaybubeti tarihinden itibaren on veya on beş sene gibi bir müddet geçmesini müteakib hükm edilmesi, fu-kahaca
bir mikyas olarak kabul edilmemiş'dir. Çünkü iyi düşünülünce bunun doğru bir kıstas olmadığı tebarüz eder.
Meselâ: İkişahsdan biri kırk beş, diğeri de yirmi beş yaşında iken mefkud olmakla bunların vefatlarına gaybubetlerinden itibaren on beş sene
hitamında hükm edilecek olsa bunlardan birinin tevellütünden itibaren altmış, diğerinin ise henüz ,kırk sene geçmiş bulunur. Bu ayni mütl-det ise
bu iki mefkudun vefatı hakkında ayni kanaati tevlid edemez. Çünkü kırk yaşındaki bir şahsa nazaran altmış yaşındaki bir şahsın vefatı daha
galibdir. Binaenaleyh on beş senelik bir müddet, kırk beş yaşında iken mefkud olan şahsın vefatı hakkın-da diğerinden ziyade bir karine teşkil etmiş
olacakdır.
Bu halde muhtelif yaşlardaki mefkudların vefatlarına ayni kuvveti haiz bir karine ile hükm edilebilmesi için fıkdanlarından itibaren muhtelif
müddetlerin tâyin edilmesi lâzım gelir. Bu cihet ise mefkudların tevel-lüdîeri nazara alınmak suretiyle muntazam, muttarid bir tarzda temin edilmiş
olur.
Meselâ: Bu hususda altmış senelik bir müddet kabul edilince mefruz iki mefkuddan birinin vefatına fıkdanından itibaren on beş sene, diğerinin
vefatma da otuz beş sene hitamında hükm edilecekdir. Bu müddetin müruru ise tabiî şerait içinde her iki mefkudun vefatı hakkında ayni kanaati



husule getirir, ayni derecede kuvvetli bir karine teşkil eder. Çünkü her ikisi de vefatlarına hükm tarihinde altmış yaşında bulunmuş olacakdır, bu
yaşda vefat ise binnisbe galibdir.
Mahaza böyle bir mebde ile böyle bir müddetin kabulü, mefkudlar hakkında seyyanen tatbik edilecek bir düstur mahiyetinde bulunur, meh-leke gibi
gayrı tabiî haller ise bizzarure bundan müstesnadır.
Burada mülâhazaya şayan bir cihet daha vardır ki o da mefkudun mevtiyle hükm edilebilmek için neden altmış, yetmiş veya doksan sene gibi uzun
bir müddetin küzeranına intizar olunması meselesidir.
Şüphe yok ki mefkudun hayatı evvelce yakinen sabit bulunuyordu. Müehharen bunun zevaline hükm idilebilmesi için kuvvetli bir karine bulunmak
icab eder, bir şahsın mücerred bir müddet gaybubetine mebni hu-man hayatdan mahrumiyyetine hükm edilmesi, bir çok mahzurlardan salim
olmayabilir. Herhangi bir şahs, kendisince mühim olan bir sebeb mülâhazaya mebni uzun bir müddet tagayyüb ederek ahvalinden akrabasını ve
saireyi haberdar etmeyebilir. Bahusus zamanımızda ticaret gibi. san'at g;bi muhtelif maksadlarîa en uzak ülkelere seyahat ederek oralar-da pek uzun
bir müddet garibâne bir halde yaşayanlar bulunuyor.
Binaenaleyh bir şahsın mücerred bir müddet gaybubeti dolayısile he-.man hayatdan mahrumiyyetine hükm verilib de bunun neticesi olarak
servetinin taksimine kalkışılması, kendisiyle ailesi arasında bulunan mânevi bir rabıtanın inhilâline sebebiyyet verilecek bir hayat aşiyânesinm
dağıtılması son derece düşünülmeğe lâyik içtimaî bir hâdisedir. Böyle mühim bir hâdisenin tekevvününe alelacele meydan verilmesi, nâsın hakk-ı
hayatına, hakk-ı temellük ve tasarrufuna bir nevi tecavüz mahiyetinde tezahür eder.
Bir mefkudun vefatına alelacele hükm olunduğu takdirde mücerred veresesinin maddî istifadeleri temin edilmiş, bir gaibin tecavüzden masun olan
emvali üzerinde başkalarına bir tasarruf ve temellük hakkı verilmiş oîacakdır. Halbuki mefkudun berhayat bulunması ihtimâline nazaran böyle bir
muamele, hem onun hakk-ı hayatına bir tecavüz mahiyetinde î>u-îrnacak. hem de onun meşru emvalinin ziyamı intaç edecek, bununla beraber
kendisine intikali melhuz bir takım malların da ihtiyaten tevkifi cihetine gidilmeyib tunların da derhal başkalarına tevziine sebebiyyet ve-recekdir.
Artık mefkudun berhayat olarak zuhuru takdirinde maddî, manevî ne kadar zararlara uğramış olacağını -düşünmelidir.
Mefkudun gaybubeti müddetince emvali hâkim marifetile muhafaza ve tenmiye edilebileceği cihetle iktisadî bir bakımdan da endişeye mahal
yokdur.
Mefkudun zevcesine gelince: Bunun böyle uzun bir müddet intizarda bulunması, zararını müstelzim olabilir. Fakat bu hal, kendi hakkında bir
iptilâdir, buna sabr etmesi insanî bir vazifedir, zevciyyet hukukma riâyet bunu icab etmekdedir. Kocalarının vefatlarından sonra hâtıralarına riâyet
ederek başkaları ile evlenmeyen nice hakikatli kadınlar vardır.
Zevcenin nafakadan mahrumiyyeti halinde ise zevci namına hâkimin izniyle istidanede bulunması caizdir, bu kabil olmayınca içtimaî heyetiı
himayesine müstahik olur.
Mahaza zevcinin böyle uzun boylu iğürabına tahammül edemeyen veya nafakasının taazzüründen dolayı mutazarrır bulunan bir kadın, yukarıda
yazıldığı veçhile İmam Malik ile İmam Ahmed îbni Hanbel Hazretlerinin mezhebîerine tevfikan zevcinden tefrik edilebilir.
Nitekim vaktiyle nafakanın taazzüründen dolayı tefrik cihetine gidilmesi hakkındaki bir mesele, 23 Rebiülevvel 1334 tarihinde mülga Fetva-hane-i
Ali Heyeti telifiyesi tarafından Mezhebi Hanbelî üzere tanzim edilerek iradeye iktiran etmişdi.
Mülga' Hukuki Aile kararnamesinin 126, 127 inci maddeleri de kısmen bu mezheblcre göre tanzim edilmişdi. Velhâsıl: Mefkud hakkındaki
hükmlerin her noktai nazardan ihtiyaca tekabül edecek büyük bir genişliğe malik olduğu, mezhebi fıkhiyyemize aid müdevvenatdan zahir olmak-

dadır.  
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(İKİNCİ BÖLÜM)
 

LAKİTLERE AİD MESELELERİ HAVİDİR.
 
İÇİNDEKİLER : Lakitin mahiyyeti ve Utıkatın sıhhat ve ademi sıhhati. Lakıtlara müteallik hükmler. Lakıtlann hürriyet itibariyle vaziyetleri.

L3kıtİ2nn islâmiyyet itibariyie vaziyetleri. Lakıtların neseb itibariyle vaziyetleri. 
[4]

 
Lakıtın Mahiyyeti Ve Îltikatın Sıhhat Ve Ademî Sıhhati :
 
56 - : Lakıt,  «Mensub olduğu aile, eşhas tarafından bir yere atılmış diri veya Ölü çocuk» demekdir ki, bu, alelekser ya ihtiyaç veya zina
töhmetinden firar saikasiyle vukubulur.
57 - : Bir çocuğu atılmış olduğu yerdan alıb kaldırana «Mültakit», kaldırmaya da «ÎHikaU denir. Bu iltikatın sıhhatine gelince bu hususda bazı
şartlar vardır. Şöyle ki:
(1) : Mültakit; mükellef, yani: Akil ve baliğ olmalıdır. Binaenaleyh çocukların, mecnunların, lakitları iltikat etmeleri sahih
değildir.
(2) : Mültakit, lakiti hıfz ve siyanete muktedir olmalıdır. Binaenaleyh lakiti muhafazadan âciz olan veya lakıt hakkında ahlâkından havf olunan bir
mültakıttan hâkim, lakiti alarak emin bir kimseye tevdi eder.
58 - : Müîtakıtm hür, veya müslim olması şart değildir. Binaenaleyh kölelerin, cariyelerin veya zimmîîerin iltikatları şahindir. Şu kadar var ki,
müslim olduğuna hükm edilen bir lakıt, edyânı tea-
kül edecek bir çağa takarrüb edince mültakıtı olan gayrı müslimden alınır. (Himliyye, Bedayî. Dürrümuhtar). Bu meseleler Hanefiyyeye göredir.
(Şafii'lere göre mültakıtın mükellef, hür, reşid, müslim, adaletle, yani fıskdan selâmetle müttasıf olması şartdır.
Binaenaleyh maliklerinin izin ve icazeti bulunmadıkça kölelerin, mü-kâtebîerln inikatları sahih olmaz. Maliklerinin izin ve icazeti lâhik olunca da
mültakat, maliklerin olmuş^olur.
Kezalik sefih, fâsik, mestûrül'nal, gayrı müslim kimselerin iltikat edecekleri lakıtlar da ellerinden alınır.



Şu kadar var ki, dinince zahiren âdil görülen bir gayrı müslim, dâre tebean gayrı müslim olduğuna hükm edilen bir lakiti iltikat edebilir. Ev-cah olan
kavle göre velevki biri nasrânî, diğeri yahudi olsun (Kitabürüm, Ttıhfetül'muhtac).
(Malikî'Iere göre bir kimse, kölesini, zevcesini iltikatdan menedebilir. Çünkü lakıtm hıfz ve terbiyesi teberru kabilindendir. Memlûkler ise buna ehl
değildirler. Zevç ise zevcesini kendisine aid olmayan bu gibi şeyler ile iştigalden men'e müstahikidir.
Mültakit, vâki olan iltikatma işhadda bulunmalıdır. Lâik olan b'udur, çünkü aradan bir zaman geçdikden sonra: «Bu benim evlâdımdır.» veya «Bu
benim rakikimdir.» diye iddia etmesinden korkulur. Böyle bir iddia hakkında zannı galib hâsıl olursa işhad bir vecibe olur. (Minehül'celîl, Şerh-i
Muhammed-i Hırşî).
(Hanbeü fukahasma göre de köleler, cariyeler, efendilerinin izni olmadıkça lakiti iltika edemezler. İltikat edecek olsalar'ellerinde bırakılmaz.
Meğer ki efendilerinin icazeti lâhik olsun.
Kezalik bir gayrı müslim de islâmiyyetine şer'an hükm edilen bir lakiti iltika edemez, iltikat ederse elinde bırakılmaz. Fakat gayrı müslim
olduğuna hükm edilen bir lakiti iltikat edebilir. (Keşşafül'kma.)
59 - : Bir lakitin mültakitleri müteaddid olunca lakit hakkında na-fi' olan mültakit tercih olunur. İkisi de müsavi olunca tercih hakkı hâkimin re'yine
muhavvel olur.
Meselâ: Mültakitlerden biri salih, diğeri fâsid olsa veya biri zengin, diğeri fakir bulunsa salih ve zengin olan mültakit müreccah olur.
(Malikî'lere göre bir lakiti emin, kifayete ehl iki veya daha ziyade kimseler iltikata koşsalar bakılır: Her hangisinin vaz'ı yedi mukaddem ise o
ta&dim olunur, vaz'ı yedleri müsavi ise hıfz ve himayeye eslah olanı evvela olur, her veçhile müsavi olunca aralarında kur'a atılır. (Minehür celîl).
(Hanbelî fukahasına göre de böyle müsavi olan mültakitlerden biri hakkını iskat ederek lakiti arkadaşına teslim etmezse aralarında kur'a keşide
edilir.
Bir lakiti iki kimse beraber görüb de biri koşarak alsa veya elini üzerine koysa lakite bu ehak olur. Çünkü iltikat, almakdır, görmek demek değildir.
îki kimseden biri, diğerine lakiti almasını teklif edib o da alınca niy-yetine bakılır: Eğer kendi namına almış ise lakita arkadaşından ehak olur, fakat
arkadaşı namına almak niyyetinde bulunmuş ise lakit âmire, yani arkadaşına aid olur. Bu âdeta mubah olan bir şeyi tahsile tevkil bilinçlendir.
Bir Ukiti iki kimse iltikat etmiş olmak iddiasiyle bilâ beyyine ihti-l.ti'da bulunsalar söz meâlycnıin lakila vamil'yed olanındır.

İmanı  Şafii'nin kavli  de böyledir. (Klınuğnî. Keşşafül'Iana). 
[5]

 
Lakıtlaka Müteallik  Hükihleh  :
 
60 - : Lakıtı atan veya terk ederek ziyama meydan veren şahs: fı^t'itlır. Anı iltikat edib hıfz etmek ise meııdubdur. Bir çok hayırlı işle-iv faıkdir.
Çünkü Sakıt, sahibsiz, âeU bir çocukdur, zayi olmak tehlükesi-ne maruzdur, anı iltika ilinek ise ihya etmek dernekdir. Bir şahsı ihya isj bütün 
beşerîyyeli ihya gibidir.
Mahaza iitıkat, çocuk hakkında bir terohhüm ve şefkat eseridir, rahm ve şefkat ise iymandan sonra amalin eldalidir. Bir harîis-i şerii'de: «Aîlau
taâlâya iymamlan sunra amellerin efdali, emr-i ilâhiye tazım ve mahluka ilahiye şefkatdır.» buyuruimuşdur. Diğer bir hadisi şerifde. «-Çocuğa
merhamet, büyüğe hürmet etmeyen bizden değildir.»  meâlindedir.
tllikat, çok kerre mendubiyyetie de kalmaz; belki cemiyyete müteveccih bir farz-i kifâye mahiyetimle bulunur, eğer lakıtı cfiııiyyetden bi:1 ferd
alıb kurtarmazsa bütün cemiyyet efradı asim olur. Şaycd lakıtı yaı-111/ bir kim.-;e görür de iltikat etmediği takdirde zayi olacağına zama galibi hâsıl
olursa bu ülikat, kendisi için bir farz-ı ayrı olmuş olur.
Suya atılmış veya bir kuyu başına atılarak kuyuya düşmesi kuvvetle melhuz bulunmuş veya yırtıcı bir hayvamn civarına bırakılmış Şakıtlar gibi.
(Eimmei Selâsc-ye göre de iakıtlan iltikat, bazen farzı kifâye, baze.ı de farza ayin olur.)                                                   
61 - : Lakıti imsak hususunda mültekit, başkalarına tercih Olunur.
Binaenaleyh mültekitin rızası olmadıkça lakıtı başkaları alampz. Çünkü lakiti ihya eden odur. Nitekim bir arzi meyteyi ihya eĞen de. o yere
bekalarından ehakdır
Hattâ veliyyül'emr dahî bir lüzum görülmedikçe velayeti âmrrî&şine istinaden lakıtı mültakitten almamalıdır.
Fakat mültakit, lakıtı başkasına def edecek olursa bilâhare istirda-d:ı hakkı olmaz. Çünkü kendi hakkını endi ihtiyarile ibtâl etmiş olur.
62 - : Mültakit lakiti hâkime gülürüb teslim etmek isterse hâkini, kendisini bilâ beyyine tasdik etmeyebilir, Çünkü mültekit, müttehemdir, lakitin
meûnetini beytüTmâle tevcih etmiş olur. Lâkit, kendisinin oğlu veya nafakası kendisine lâzım gelecek bir karibi olabilir, bu iddia ile nafakadan
kurtulmak gayesini takib etmesi melhuzdur.
Fakat heyyine ikame ederse hâkim, bir hasm muvacehesine lüzum gör-meksizin bu beyyineyi kabul eder. Zira bu beyyine, mücerred keşfi hal
içindir, keşfi hal için olan beyyinelerde ise hasmın huzuruna lüzum yok-dur. Bir de bu beyyine, bir hücceti mülzime değildir, hasmın huzuru ise
ilzam itibariyle meşrutdur.
Beyyine ikame edildiği takdirde hâkim muhayyerdir: Dilerse lakiti alır, dilerse almaz, «Madem ki bumın hıfzını iltizam etdin, iltizama devam et.»
diyerek mültakitin himayesinde ibka eder. Meğer ki mültakitin acz ve taksiri zahir olsun veya mu'i ahlakından korkulsun, bu son takdir de lakit,
sinni intihaya takarrüb edince mültakitden herhalde alınır,
63 - : Hâkim, lakiti mültakitin talebile alıb başka birinin himayesine tevdi etdikderr sonra mültakit, tekrar müracaat ederek lakitin kendisine
iadesini taleb etse hâkim, muhayyer olur: Dilerse iade eder, dilerse iade etmez.
Fakat bir şans, lakiti mütakitinden bizzat alıb yanında bulundum hâkim, talebine mebni mültakite lakiti iade eder.
ıtfah'kî'İere göre mültakit, lakiti mevziine veya başka bir mevzie reddedemez. Çünkü iltikat etmekle onu muhafaza etmesi teayyün etmişdir. Meğer
ki hâkime ref etmek veya muayyen bir şahsa: «Bu senin çocuğuı mudur? diye sormak için almış olsun. Bu takdirde hâkim veya o şahs kabul
etmezse lakiti mevziine reddedebilir. Şu kadar var ki red edeceği mev-si, nasın gidib geleceği bir yer olub lakitin helakinden korkulmam alıdır.)
64 - : Lakitin velisi, ve Uy yül'enirdir.
Binaenaleyh veiîyyüremr veya anın naibi, lakiti tezvic ve amn malında tasarruf edebilir. Mültakit ise bunları yapamaz. Çünkü onun hakkın da
velayetin sebebi olan karabet ve saltanat mevcud değildir.



Şu kadar var ki mültakit, lakit namına hibeyi kabul edebilir. Lakiti Dir san'ata koyabilir, ve bir beldeden diğerine nakl edebilir. Çünkü bunlar
vekâlet kabilinden değildir, belki lakitin nefine hizmetdir.
Fakat mültakit, lakiti - esah olan kavle göre - bir kimseye ecir olarak veremez, sünnet etdiremez, etdirir de bu yüzden vefat ederse zâmin olur.
Lakitin bir beldeden daimî suretde ikamet için bir karyeye nakl edilmemesi de muvakıfdır. Çünkü bu nakil, anın terbiyesine tesir edebilir.
(Hanbelî fukahasma göre mültakit, emin değilse lakiti alıb sefere çıkmasına müsaade edilmez. Fakat emin ise lakit elinden alınmaz. Bu halde işhad
etmesi bir veçhe göre icab eder. Çünkü bu işhad ile lakitin nesebi ve hürriyeti hıfz edilmiş olur.)
65 - : Lakitin velâsı ve âkılesi, -beytül'mâle aiddir. Binaenaleyh lakitin hataen yapacağı bir cinayetin diyetini beytül'mâi
tediye eder, vâris bırakmaksızın vefatında da bütün terekesi beytül'mâle intikâl eder.
(Eimmei Selâseye göre de böyledir. Yalnız Şûrîh ile İshaka göre lakitin velâsı mültakite aiddir. Velâsı beytül'mâle aid olduğuna göre lakitin
vefatında yalnız zevcesi bulunsa terekesinin rub'u zevcesine bakisi de beytül'mâle aid olur.)
66 - : Hâkim, lakitin velâsını mültakitine takrir edebilir. Yani bunların arasında velâ-i muvalât tesis edebilir. Bu halde mültakit, lakite vâris
olabilir, lakit de bir cinayet işlese diyetini mültakit öder.
67 - : Lakit, âkilen baliğ olunca dilediği kimse ile akdi muvâlâtda bulunabilir,  meğer ki yapmış   olduğu bir cinayetin  diyetini beytül'mâi ödemiş
olsun, o halde başkasile muvâlâtda -bulunamaz.
68 - : Mültakit, lakiti infaka mecbur;değildir, infak edince bakılır: Eğer hâkimin izniyle - alacağı bir deyn .olmak üzere - inîak ederse bilâhare
lakitin zuhur edecek karibine, meselâ babasına, ve zuhur etmediği takdirde büyüyünce lakite rücu edebilir. Fakat bilâ izin infak ederse rücu edemez,
müteberrî olmuş olur.
Kezalik hâkim, izin verirken -lakit üzerine alacak bir deyn olmasını tasrih etmezse zahirürrivayeye nazaran yine rücua istihkak bulunmaz, esah olan
da budur.
(Malikî'lere göre lakitin hizânesi, nafakası kesbe kadir bir halde baliğ oluncaya kadar multtkite lâzım gelir. Mültakit bununla bilâhare lakite rücu
edemez. Çünkü iltikatla bunu itizam. etmişdir. Meğer ki lakitin malı bulunsun veya kifaet mikdarı nafakası beytülmâlden itâ edilsin. O hai-de
nafakası mültakite lâzım gelmez.
Mültakit, nafakaya sarf edeceği kadri maruf meblâğ ile lakitin ileride zuhur edecek babasına rücu edebilir. Şu kadar var ki lakiti babasının amden
atmış olduğu ikrariyle veya beyyine ile sabit olmalı, ve babası infak zamanında musir bulunmuş olmalı, mültakit de teberruan değil, rücu etmek
üzere infakda bulunduğuna yemin veya işhad etmiş bulunmalıdır. Şayed çocuk kendi kendine çıkıb kendi kendine gaib olmuş veya kaçmış ise
mültakit, sarf edeceği nafaka bedeliyle babasına rücu edemez, bu halde yapılan infak, teberrua masruf olur. (Şerh-i Kebîr, Haşiye-i Düsûkî.)
69 - : Lakitin nafakası, ve muhtaç olduğu ilâç parası ve ihtiyaca mebni veliyyül'emr tarafından tezvic edilince zevcesinin mehri beytül'mâi
tarafından tesviye edilir. Çünkü lakitin mirası, bilâ vâris vefat edince beytütmâle aid olacakdır. Ganimet ise garamete mukabildir.
(İmam Şafiî'ye göre de malı olmayan lakitin nafakası beytül'mâle aiddir.)
(Hanbelî fukahasına göre de bu nafaka, beytül'nıâle aiddir. Şayet bey-tül'mâlde nafakayı temin müteazzir olursa lakitin infakı, haline muttali olan
müslumanlara müteveccih bir vecibe olur. Çünkü onu nafakasız bırakmak, helake maruz kılmak demekdir, böyle bir şahsı helâkden kurtarmak ise
bir farzı kifâyedir. Bir şahsı gark olmakdan kurtarmak gibi. (Keşşaf kına.)
70 - : Lakite bağlı bulunan bir mal, lakitin bağlı bulunduğu bir hayvan zahiri hale binaen lakite aiddir. Çünkü hilafı zahir olmadıkça zahiri hale
binaen hükm caizdir. Bu halde lakitin nafakası ve sair muhtaç olduğu şeyler bu maldan temin edilir. Çünkü neytül.mâlden infak bir zarurete
mebnidir, lakitin malı mevcud olunca da bu zaruret kalmaz.
Fakat lakitin civarında sahibsiz bulunan bir mal, lakite aid olmaz. Belki o da bir lukatadan ibaret bulunmuş olur. (Bedayî, Hindiyye, Reddi-muhtar.)
(Malikî'lere göre de lakite hağlı olan bir mal, lakite aiddir. Fakat bulunduğu yerin altında medfun olan bir.mal, lakite aid değildir, meğer ki ana
aidiyyetine dair bir yazı bulunsun.)
(Şafiî'lere göre lakitin içinde bulunduğu sahibsiz hane, dükkân veya ikamete mahsus bahçe lakite aiddir. Lakitin nafakası kendi malından veya
lakitlere vakf veya vasiyyet edilmiş olan mallardan temin edilir. Bir cihet için yapılan bir vakfın sıhhati için o cihetin tahakkukı vücudi şart değildir,
belki imkâm vücudi kâfidir. Binaenaleyh lakitlere vakf da sa-hihdir. Bu, onların mallarından madûd olur. Bu veçhile malları buunma-yan akitlerin
nafakaları beytüTmâlden verilir, bey tül'mâlde mevcut bulunmazsa bu nafaka, kifâye mikdarı olarak zengin müslümanlar tarafından temin edilir.)
Hanbelî fukahasına göre mültakit,, lakitin malından nafakasına sarf edebilir, velev ki hâkimin iznini istihsâl etmesin. Çünkü bu, lakitin velisi
demekdir, ve bu infak emr bü'mâruf kabilindendir.
Fakat İmam Şafiî'ye göre hâkim bulunduğu bir yerde onun izni ol-naksızın, mültakit lakitin malını nafakasına sarf edemez. Sarf ederse zâ-nin olur.
Lakit, baliğ olub da sarf edilen meblâğın mikdannda multakît ile aralarında ihtilâf vâki olsa söz, münfik elan müttakitindir. Çünkü, o, veliyyül'

yetim gibi emindir. (Elmugnî, KeşşafüTkına.) 
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Lakîtlerin Hürrtyyet İtibarile Vaziyetleri :
 
71 - : Lakit, zâhirihâle nazaran hür sayılır. Çünkü benî ademde asi olan hürriyetdir. Çünkü bütün insanlar hür bulunan Hazreti Adem ile Haz-reti
Havva'nın evlâdıdır. Böyle iki hürden tevellüd edib teşeüb eyleyen evlâd ise bizzarûre hür bulunmuş olur, bazı insanlardaki rik hali ise bilâhare bir
ârize-i küfrden münbeis bulunmuşdur.
Binaenaleyh hilâfına delil bulunmadıkça asi ile amel icab edeceğinden iakit hakkında şahadete, itâka, tedbire, kitabete ehliyyet ve haddi kaz-fe
istihkak ve saire gibi hususlarda tamamen hür ahkâmı cereyan eder. Şu kadar var ki, validesi hakkındaki kazf, kazifi hakkında haddi icab etmez,
çünkü validesi meçhuldür, ihsanı haiz olul olmadığı malûm değildir.
(Lakit, Eimmei Selâseyeye göre de hür sayılır. İmam Malike göre la-kitin zina hakkındaki şahadeti kabul olunmaz, çünkü halk arasında veled-i zina
olmakla müttehemdir, bununla tâbir olunur.)
72 - : Lakit, hür olduğundan mültakit veya sair bir kimse: Bu benim kölemdir veya cariyem-dir, diye iddiada bulunsa bu iddia beyyineye mukarin
olmadıkça mesmu olmaz. Çünkü lakitin min'haysizzâhir sabit olan hürriyeti bir delil bulunmadıkça ibtâl edilemez. Diğer bir tâbir ile -sabit olan bir



hak, mücerred bir dâva ile bâtıl olmaz. Fakat beyyine ikame edilirse rıkkma hükm olunur, çünkü zâhiri'hâl, beyyineye muariz olamaz.
73 - : Bir gayrî müsîim, isîâmiyyetine zahiren hükm edilen bir la kit aleyhine iki gayrı müslim sahi d ikame ederek: «Bu benim kölemdir.s diye
iddiada bulunsa bu şahidlerin şahadeti makbul olmaz. Çünkü bir millimin rıkkma dair ehl-i zimmetin şahadetleri muteber değildir. Fakat bir gayri
müslim bu iddiasına iki'müslim şahid ikame ederse lakitin rıkkına hükm edilir.
74 - : Lakit, baliğ oldukdan sonra: «Ben filân kimsenirr kölesiyim.; diye ikrarda bulunsa bakılır: Eğer o kimse bu ikrarı tasdik etmezse lakit hür
olarak kalır, mücerred bu ikrariyle hürriyetden mahrum kalmış olmaz.
Kezalik: O kimse tasdik etdiği haîde lakit hakkında o zamana kadar - şahadeti kabul edilmek, kazıma hâd vurulmak gibi - ahrar ahkâmın dan bir şey
cari olmuş ise yine ikrarı sahih olmaz. Çünkü bu takdirde hürriyeti beynennas şayi olmuş olacağından bunu ikrariyle ibtâl edemez. Fakat o zamana
kadar hakkında ahrar ahkâmından bir şey sebk etmemiş ise ikrarı sahih olur. Çünkü bir kimse kendi aleyhine hilafı hakikat olarak ikrarda bulunmaz.
Şu kadar var ki, ikran zamanına kadar hibe, kefalet, itak, nikâh gibi yapmış olduğu tasarruflarını ibtâl hususunda bu ikrarı yine muteber olmaz, bu
tasarrufları sahih olarak kalır.
Meselâ: Bir lakit, bilâhare baliğ olub bir kadınla bir mehri müeccel mukabilinde izdivaç etdikden sonra: «Ben filân şahsın kölesiyim.» tüye ikrarda
bulunsa bu ikrarı, o mehri ibtâl edemez, belki bu mehr, onun zimmetinde lâzimül'edâ bir deyn olarak kalır. Çünkü bu ikrarında müttehemdir. Bir
hükmün sübutu hüccet ile olur, bunun ikrarı ise başkası aleyhine bir hüccet değildir. Binaenaleyh bu hususdaki ikrarı ile a-demi ikraa müsavidir.
Kezalik: Bir lakit, kız olub da kocaya vardıkdan sonra bir şahsın cariyesi olduğunu ikrar o şahs da tasdik etse.- başka bir mani yok iseanın cariyesi
olmuş olur. Fakat bu ikrarı kocasiyle aralarındaki nikâha tesir ederek anı ibtâl edemez. (îmam Şafiî'nin iki kavlinden birine göre lakitin ikrarı, cemi-
i ahvâlde kabul edilir. Binaenaleyh bu ikrariyle hibe, kefalet, nikâh gibi bütün tasarrufatı münfesh olur. Çünkü rıkkını ikrar edince bu tasarrufat
zamanında rakik bulunmuş olduğu zahir olur. Rakik ise tfu gibi tasarruflara ehl değildir.
Bu kavle nazaran lakitin yapmış olduğu ukud, fâsid olur, mevcud olan ayan sahiblerine iade edilir, itlaf edilen ayanın kıymetleri rakabesi-ne taallûk
eder, azâd edildikden sonra kendisinden taleb edilir.
Nikâh hususuna gelince eğer mukir olan bir lakit erkek ise yapmış olduğu nikâh fâsid olur, duhul vâki olmamış ise üzerine nısf-ı mehr lâzım gelir,
duhul vâki olmuş ise üzerine tam mehr lâzım gelir.
Fakat mukir olan kadın ise nikâh fâsid olur, zevciyle aralan tefrik edilir, duhul vâki olmamış ise mehre müstahik olmaz. Vâki olmuş ise, malikinin
izni olmaksızın tezvic eden bir cariyenin mehri mikdanna müstahik olur. Çocukları var ise hür sayılır. Çünkü kocası onan hürriyetine aldan-mışdır.
Bu halde bunların yalnız tevellüd günündeki kıymetlerini zâmin olur. (Katâbüi'üm, Tuhfetül'muhtac.)
(Hanbelî'lere göre de bir lakitin rakik olduğu beyyine ile isbat edilirse o zamana kadar olan tasarrufatı nakz edilir, fakat beyyine bulunmayıb da
îakit, bâdel'bulûğ rakik olduğunu ikrar ederse bakılır: Eğer evvelce hür olduğunu itiraf etmiş ise bu ikran kabul olunmaz, çünkü hürriyet, hakk-ı
ilâhidir, bunu ibtâl hususunda itirafından rücuu makbul değildir. Fakat evvelce itirafda bulunmamış ise bir veçhe göre ikran kabul olunur. Bir
veçhe göre ise kabul olunmaz, asi olan da budur. Çünkü bir kerre bu ikrariyle mahkûmünbihâ olan hürriyetini ibtâl etmiş olacakdır, sonra da
kendisinin nkkına, hürriyetine esasen vâkıf değildir. Artık bu ikrarı nasıl doğru olabilir. Kasım'ın, îbni Münzîr'in kavilleri de böyledir. (Elmugni,
Keşşafül'-kına.)
75 - : Bir lakitin rakik olduğu beyyine ile isbat edilebilir. Bu halde lakitin o zamana kadar yapmış olduğu hibe, kefalet, itâk gibi tasarrufları
münfesih olur. Çünkü beyyine, başkasının hukukuna tecavüz itibariyle töh-metden âri olduğundan kabulüne bir mani yokdur. (Bedayî, Hindiyye,

Bah-rirâik.) 
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Lakitlerin İslâmiyyet İtîbarile Vaziyetleri :
 
76 - : Herhangi bir lakitin müslim sayılıb sayılmaması   hususundu bulunduğu mekâna itibar olunur. Şöyle ki: Bir müslimin veya bir zimmî-nin
islâm beldelerinden, veya karyelerinden birinde bulduğu lakit, müs-limdir.
Bilâkis bir müslimin veya bir zimmînin bir kilisede, bir havrada, müs-lümanların bulunmadığı bir karyede bulduğu lakit de - zahiri hâl tahkim
edilerek - zimmî sayılır. Sahih olan da budur.
Fakat İmam Muhammed'den bir rivayete göre yalnız mültâkitin haline itibar olunur, lakit dînen mültakitine tâbi olur. Diğer rivayete göre de lakit,
herhalde müslim sayılır.
77 - : Bir lakit, dari islâmda ölü bir halde bulunsa veya bâdeliltikat vefat etse dare tebean islâm sayılacağından gasl olunur, cenaze namazı kılınır,
islâm makberesine defn edilir. Ve bir mahalde katil olarak bulunsa hakkında diyet ve kasame ahkâmı carî olur. Kasame bahsine müracaat!.
(Malikflere göre de lakit, bir islâm beldesinde veya karyesinde bulunduğu takdirde muslinidir ve nihayet iki müslim hanesini ihtiva eden bir
karyede bir müslim tarafından iltikat edildiği suretde de muslinidir. Fakat tamamen gayri müslimlere aid bir karyede bulunursa dare tebean gayri
müslim sayılır, velev ki mültakiti müslim olsun. (Şerh-i Kebîr, Haşiye-. Düsûkî).
(Şafiî'ler ile Hanbelî'lere göre de dari islâmda bulunan her lakit, müs-Ümdir. Gayri müslimler tarafından işgal edilmiş olan bir islâm beldesindeki
lakit de orada velev bir müslim bulundukça müsümdir. Meğer ki hı lâfına beyyine kaim olsun.)
Öteden beri gayri müslimlere aid bir beldedeki lakit ise dare tebean gayri müslimdir. Şu kadar var ki bu beldede ticaret veya seyahat gibi bir
maksadla bazı müslimanlar bulunursa lakitin islâmiyyetine hükm ediltb edilmeyeceği hususunda iki ihtimâl vardır. (Elmugnî, Keşşafül'kına).
78 - : Dari islâmda iltikat edilen bir lakit, baliğ olunca izharı küfr etse islâmiyyeti kabule haps suretiyle cebr olunur. Fakat kabulden imtina ederse
kati edilmez. Çünkü kendisinin esasen müslim olduğu kat'î suretde malûm değildir, ancak bulunduğu dare tebean islâmiyyetine hükm edilmiş-dir.
Binaenaleyh riddeti tahakkuk edemeyeceği cihetle katli cihetine gidilemez. (Muhit, Hindiyye, Reddimuhtar.)
(Malikî'lere göre şer'an islâmiyyetine hükm edilen bir lakit, baliğ' olub da islâmiyyeti kabulden imtina etse mürted sayılır, tevbe etmezse kati

olunur. Riddet bahsine müracaat!.) 
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Lakitlerin Neseb İtibarîyle Vaziyetleri :



 
79  - : Lakit, mechulün'nesebdir. Binaenaleyh bir kimse çıkıb da «Bu, benim oğlumdur, veya benîm azadlımdır.» diye bilâ beyyine dâvada bulunsa
iddiası sahih olur ve nesebi veya velâsı kendisinden sabit olmuş bulunur. Çünkü bu iddia, haddizatında muhtemelüssübûtdur. Ve bu iddiada lakit
için bir zarar yokdur, bilâkis bu iddia, onun şerefi nesebe veya muavenete nailiyetine, esbabı helâkden siyanet ve terbiyesine hadimdir. Bunda
mültakit için de bir zarar yokdur, çünkü bu suretle evlâde veya velâ-i itâ-kaye nail^olacak, evlâdiyle dinî ve dünyevî mesalihine istianede
bulunacak, velâ ile de hukuk-u velâdan istifade edecekdir.
80 - : Nefsinden tâbire kadir, yani: Mümeyyiz, nesebi fârik bir lakitin nesebi kendisi tasdik etmedikçe başkasının mücerred iddiasiyle sabit olmaz.
Mahaza zahiri hâlde bu iddiayı mükezzib olmamalıdır. Müddeinin la kite baba olabilecek bir yaşda bulunmaması gibi.
81 - : Hür ve müslim sayılan bir lakitin nesebinin bir köle veya bir zimmî bilâ beyyine iddiada bulunsa nesebi o köleden veya zimmîden sabit olur.
Şu kadar var ki bu iddia, lakitin hürriyetine, islâmiyyetine müessir olmaz. Çünkü nesebin sübutu başka, hürriyet ve islâmiyyetin subûtu da
başkadır, bunların birbirinden- infisâli    mutasavverdir, iki hükmden birinde bir kavlin kabul edilmemesi diğerinde de kabul edilmemesini iktiza
etmez.
Binaenaleyh bu iddia, neseb hususunda tasdik edilirse de nk ve ademi islâmiyyet hususunda tasdik olunmaz. Fakat böyle bir iddia beyyine ile sabit
olursa lakit, müddeiye nk veya dîn itibariyle de tâbi olur, çünkü ikrar, töhmetden hali değilse de beyyine hâlidir. (Menısut, Bedayî).
(îmam Şafiî ile îmam Ahmed'iir kavilleri de bu veçhiledir. îmam Şafiî'nin bir kavline göre lakit, gayri müslime mücerred iddia ile hem neşe-ben
hem de dînen tâbi olur. Ebû Sevr'e göre dari islâmda bulunan bir lakitin nesebi gayri müslime lâhik olmaz, çünkü şer'an islâmiyyetine hükm
kaiflere gösterilir, herhangisine ilhak ederlerse nesebi ona lâhik olur. Şu kadar var ki gayri müslime veya köleye ilhak ederlerse lakitin gayri mûî
olunmuşdur.
imam Ahmed'e göre müddei, küle ise lakitin nafakası yine bcytül'mâ-le aid olur, çünkü hürriyetine hükm edilmişdir.)
82 - : Bir lakitin nesebini, mültakit ile haricden bir şahs bilâbeyyi-ne iddia etseler mültakitin iddiası evlâ olur. Velev ki mültakit, zimrnî, o gahs ise
müslim olsun.
Vakıa inültakitin iltikat iddiasiyle bilâhare neseb iddiası zahiren mu-tenakızdır, binaenaleyh kabul edilmemesi kıyasen iktiza eder. FaKat nesebin
herhalde sübutu matlûbdur, bu cihetle .tenakuz, nesebin sübutuna is-tihsanen mani olmaz.
(Malikî'lere göre lakitin nesebi, beyyine bulunmadıkça mücerred iddia ile ne mültakitden, ne de başkasından sabit olmaz. Meğer ki bu iddianın
sıdkına delâlet edecek bir vech bulunsun, kant ve gala gibi).
83 - : Bir lakit hakkında, bir kimse; «Bu benim filân hür zevcemden mütevellid oğlumdür.» diye dâva, diğer bir şahs da: «Bu benim kolem-dir.»
diye iddia edib ikisi de beyyine ikâme eylese bünüvvet beyyinesile hükm olunur.
Kezalik birisi: «Bu benim filân hür zevcemden mütevellid oğlumdur. diye dâva, diğeri ise: «Bu benim filân câriye olan zevcemden mütevellid
oğlumdur.» diye iddiada bulunub ikisi de beyyine ikame edecek olsa hür zevceden mütevellid olduğuna dair olan beyyine müreccah olur.
Fakat ikisi de kendisinin hür olan zevcesinden mütevellid oğlu olduğunu iddia ve beyyine ikame eylese lakitin nesebi hem bu iki müddeiden. hem
de zevcelerinden sabit olmuş olur. Bu, İmamı Azama göredir, imameyne göre zevcelerden sabit olmaz.
84  - : Bir lakitin nesebini iki kimse iddia edib ikisi de tarih beyan ederek beyyine ikame edecek olsa lakitin yaşı hangi tarihe tevafuk ediyorsa o
tarih sahibinin beyyinesi müreccah olur.
Fakat lakitin yaşı müştebeh olub da iki tarihe de tevafuk etmese îmamı Azamdan bir rivayete ve İmameyne göre bu tarihlere itibar olunmayıb
nesebinin bu iki müddeîden sübutuna hükm edilir, sahih olan da budur, îmam-ı Azamdan diğer bir rivayete göre ise tarihi mukaddem olanın lehine
hükm olunur.
85 - : Bir lakitin nesebini haricden iki kimse bilâ beyyine iddia edince bakılır: Eğer biri müslim, diğeri gayri müslim ise müslim evlâ olur. Kc-zalik:
Biri hür, diğeri köle ise hür tercih edilir. Velev ki köle, müslim, Sür ise gayri müslim bulunsun.
(tmam Şafiî ile İmam Ahmed'e göre bir lakitin nesebini bir müslim Le bir gayri müslim, veya bir hür ile bir köle bilâ beyyine iddia etseler lakit, Um
veya rakik olduğuna hükm edilmez. Çünkü onun hakkında zahiri dare nazaran islâmiyyet ve hürriyet sabit olmuşdur, bu, mücerred bir müşabehet
ve tahmin ile zail olmaz.
Bu müddeilerden biri beyyine ikame ederse lehine hükm olunur, ikisi de beyyine ikame ederse beyyineleri tearuz ile sâkit olur, yine kaiflere
müracaate lüzum görülür.
Hanifîyyeye göre kaillerin hükmü yokdur, çünkü bunların sözlerine binaen hükm etmek, mücerred, şibih, zanf ve tahmin üzerine bina-i hükm etmek
demekdir. Halbuki bazen müşabehet ecnebiler arasında bulunur da kari^ler arasında bulunmaz. (Elmugnî, Tuhgetül'muhtaç).
86  - : Bir lakitin nesebini iki müslim, veya iki köle veya iki zimmî - beyyine gibi, hürriyet veya sabk-i tarih gibi tercihe medar olacak bir şey
bulunmaksızın - iddia edib de birisi lakitin cisminde - "bulunan bir alâmeti, hakikatine mutabık olarak haber verdiği halde diğeri haber vermese bu
alâmeti haber verenin iddiası râcih olur. Çünkü iştibah halinde zey ve alâmete itibar bir esasdır. Nitekim bir yerde, meselâ meydanı harb-de
müslümanlar ile gayri müslimlerin Ölüleri muhtelit bir halde bulunsa zey ve alâmetlerine göre tefrik olunurlar.
Şayed iki müddei ayni alâmeti olduğu gibi haber verecek olursa lakitin nesebi ikisinden de sabit olur, çünkü bu takdirde bunlardan birini diğerine
tercihe medar yokdur, {Mebsût, Hindiyye, Bahr).
87 - : Bir lakitin nesebini bir kadın iddia edince bakılır: Eğer zevci mevcud olub da bu iddiayı tasdik ederse- veya münkir olur da bu iddia kabilenin
veya bir erkek ile iki kadının şaha-detleriyle sabit olursa neseba hükm edilir. Ve illâ edilmez.
Kabilenin şahadetile velâdet sabit olur, bunun zımnında da neseb tahakkuk eder. Kasden isbâtı mümkün olmayan bir şey, bazen başka bir şeyin
zımnında hükmen sabit olabilir.
Fakat bu kadının bu iddiasını inkâr edecek zevci bulunmadığı takdirde bu iddiasının lâakal iki erkeğin şahadetiyle sabit olması lâzımdır. Aksi
takdirde, neseb sabit olmaz, tâ ki çocuğa zinadan mütevellid olmak töhmeti lâhik olmasın.
(imam Şafiî'ye göre kadının bu iddiası bilâ beyyine hiç bir halde tasdik olunmaz, Ebû Sevir'in ve  sair bir kısım ulemânın kavilleri de böyledir.
Çünkü kadın için velâdetine beyyine ikamesi mümkündür, mücerred kavli kabul edilemez.
îmam Ahmed'den bir rivayete göre bir kadın, bir lakitin nesebini iddia edecek olsa iddiası kabul olunub lakitin nesebi yalnız kendisine i' hak edilir,



zevcine ilhak edilmez, nitekim bir erkek de böyle bir iddiada bulunsa lakitin nesebi zevcesine lahik olmaz. Şafiîyyeden bazı zevata göre de
böyledir.
İmam Ahmed'den diğer bir rivayete göre eğer kadının kocası var ise anın ikrar ve rizası olmadıkça lakitin nesebi sabit olmaz, çünkü aksi takdirde
zevcine zarar lâhik olur. Fakat kocası yok ise iddiası kabul olunur, bu da Şafiîyyeden-mervîdlr.
tmam Ahmed'den bir rivayete nazaran da kadının kardeşleri veya maruf nesebi var ise bu iddiası bilâ beyyine tasdik edilmez, ve illâ tasdk edilir.
Çünkü bu takdirde bundan mutazarrır olacak kimse yokdur.
Müddeî, cariye olduğu takdirde de hükm böyledir. Şu kadar var b, cariyenin neseb hususundaki bu iddiası tasdik edilse de lakitin rikki hu-iusunda
tasdik olunama2.)
88 - : Bir lakitin nesebini iki kadın iddia edib de yalnız birisi beyyine1 ikame eylese nesebi yalnız kendisinden sabit olur. îkisi de beyyine İkame
edecek olsa ikisinden de sabit olur, ve her biri: «Bu benim şu zevcemden hâsıl çocuğumdur.» diye iddia ve o veçhile beyyine ikame etse lakitin
nesebi hem bu iki kadından, hem de bunların o iki kocasından sabit olur. Bu, îmamı Âzam'a göredir. îmanı Ebû Yûsüfe ve îmam Muham-med'den
bir rivayete göre bu neseb, hiç birinden, yani: Ne o kadınlardan,
Jae de kocalarından sabit olmaz.
89 - : îki kadın bir çocuğun nesebini iddia ve her birinin iddiasına başka bir kabile şahadet etse - Başka bir mani yoksa - çocuğun jbe-sebi ikisinden
de sSbit olur. Fakat bir rivayete nazaran ikisinden de sabit olmaz. Çünkü bir kabilenin. şahadeti bir hücceti zâifedir, bir şahadeti za-ruriyyedir,
erkeklerin muttali  olamayacakları hususlara aiddir. Binaenaleyh muare'ze ve müzaheme ânında hüccet olamaz.
90 - : îki kadından biri neseb iddiasına iki erkek, diğeri ise iki kadın şahid ikame edecek olsa iki erkeğin şahadetine göre hükm olunur.
91 - : Bir lakit hakkında iki şahsdan biri: «Bu benim lazımdır.», diğeri de: «Bu benim oğlumdur.» diye iddia etdiği halde lakitin hünsayi nrnşkil
olduğu zahir olsa her ikisine de nesebin sübûtile hükm olunur.
Fakat hünsayi vâzih olduğu zahir olursa bakılır:    Eğer erkekliğine hükm edilmekde ise, «Oğlumdur.» diyenin, ve eğer dişiliğine hükm ediı-mekde
ise, «Kızımdır.» diyenin iddiası evlâ olmuş olur. (Hindiyye, Dürrü-muhtar, Bahrirâik.)
{Hanbelî fukahasına göre bu halde hünsayi müşkil müddeiler ile biı-likde kaiflere gösterilir. Her iki müddei beyyine ikame etdiği takdirde de hükm
böyledir. Çünkü bu beyyinelerden birisi herhalde kâzibdir, kâzilt bir beyyinenin vücudiyle ademi ise müsavidir. (Elmugnî, Tuhfetül*muhtac,
Keşşafürkına.)
92 - : Bir kimse erkek olan bir lakit hakkında: «Bu benim kızım-dır.» veya kız olan bir lakit hakkında: «Bu benim oğlumdur.» diye neseb iddiasında
bulunsa bu iddiası mesmu olmaz.
93 - : Bir lakit, mal bırakarak vefat etdikden sonra bir kimse zuhur ederek: «Bu benim oğlum İdi.» veya «Kızım idi.» diye iddiada bulunsa bu
iddiası beyyinesiz tasdik edilmez, çünkü bu halde lakitin nesebe ihtiyacı kalmamışdır, mukırrin maksadı ise anın malına nail olmakdır. Mal
bırakmamış olduğu takdirde de hükm böyledir. (Haniyye, Bedayî, Bahri-râik.)

Neseb bahsine de müracaat!. 
[9]
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LUKATALARA MÜTEALLİK MESELELERİ MUHTEVİDİR.

 
İÇİNDEKİLER : Lukataların mahiyyeti ve nevileri. Lukataların ahkâmı. L.uka talar hakkında i s had ve tarif. Lukataların muhafazalarına,
nafakalarına aid masraflar. Sahihleri zuhur eden lukatalar. Sahiblerj zuhur etmeyen lukatalar. Çocukların, rakiklerin, gayri müslimlerin itikat edece‐

ği lukatalar. Lukatalara aid bazı iddialar, beyyineler. Lukata mesabesinde olub olmayan şeyler. Lukataların beytül'mâle, hâkime tevdii. 
[10]

 
Lukataların Mahiyyeti Ve Nevileri :
 
94 - : Lukata, canlı olsun olmasın iytik mal demekdir. Böyle bir malı alıb kaldırana «LâkiU, «Mültakit» denir.  Bu kaldırmaya da cîltikat» denilir.
Mahaza yolunu şaşırmış insana «.Dal» denildiği gibi gaib olmuş, yerinden uzak düşmüş iytik hayvana da «Dâlle» adı verilir.
Şunu da ilâve edelim ki bir malın lukata, dâlle addedilmesi için herhalde sahibinin meçhul olması lâzım değildir. Malûm bir insanın gaib et-diği bir
mal da lukata hükmündedir. Şu kadar var ki bunun için ilâna lüzum yokdur, bu sırf emanetdir, bunu mümkün ise hemen sahibine iade etmek lâzım
gelir.
95 - : Lukataların nevilerine gelince bu da ehemmiyetli olub olmamak itibariyle  iki nev'e ayrıldığı gibi canlı olub olmamak itibariyle de iki nev'e
ayrılır.
Meselâ: Bazı kırlarda, tarlalarda, bahçelerde müteferrik suretde bırakılmış, sahibleri tarafından aranılması mûtâd bulunmamış olan başaklar,
meyvalar, kabuklar, çekirdekler ehemmiyetsiz olan lukatalardandır ki bunlara (Tafih) denir.
Nisab-ı sirkat mikdanndan dûn olmayan altun, gümüş, mücevherat, uruz ve emtia gibi sahibsiz şeyler de ehemmiyetli, kıymetli, tâbiri aharla lafih
sayılmayan cansız lukatalardan madûddur. Behâim denilib sahibsiz bulunan zihayat hayvanlar da canlı lukatalan teşkil eder.
Lügat itibarîyle behâim herhangi dört ayaklı bir hayvan demek olan behimenin cem'idir. Temyiz istidadından mahrum olan herhangi zihayata
behime denir. Bu isim, develere, sığırlara, atlara, koyunlara, kuşlara, ta vuk gibi hayvanlara ve ehli bir hale getirilmiş güvercinlere şâmildir.
Binaenaleyh lukata ahkâmı bunların hepsinde carî olabilir. (Bedayî, Dürrü muhtar.)
(Malikî'lere göre at, himar, evde bırakılmasına müsaade edilen kelb ve saire gibi behâim iltikat edilebilir. Fakat sahrada ve sair yerlerde sahibsiz
görülen develer îltikat edilemez. Bunlar halleri üzere bırakılır. Me- ğer ki, nâsın hiyanetinden korkulsun, o takdirde bunlar da iltikat edilir.
 Şâyed bir kimse bir deveyi iltikat edecek olsa bir sene ilân eder, sahibi zuhur etmeyince yine mahalline terk eder. (Şerh-i Kebîr, Hâşiye-i Dü-sûkî).
(Şafii'lere göre kırlarda iytik bir halde bulunan ve kendilerini yırtıcı hayvanların binnisbe küçüklerinden, meselâ kurddan, çakaldan, ayıdan



tepmeleriyle, uçmalariyle, v«ya koşmalariyle koruyabilen memlûk hayvanları iltikat etmek caizdir. Hattâ teleflerinden korkulursa bu iltikat lâ-zim
olur. Fakat bu hayvanları teleflerinden korkulmadığı takdirde temeı-lük için iltikat caiz değildir. Bunlarda - âtiyen beyan edeceğimiz veçhile -
temellük carî olmaz. Bunları bu halde kim iitikat ederse hâkime red edinceye kadar zamanlarından beri olamaz. Çünkü bunlar çobansız ot-layarak
kendilerini banndırabüirler, şu kadar var ki, bir nehb ve garet zamanında bu gibi sahibsiz hayvanları temellük için kırdan veya sair yerlerden iltikat
etmek caizdir.
Fakat kendilerini müdafaa edebilen bu gibi hayvanları bir ümranda, bir karye civarında bulunacak olsa temellük niyyetiyle - yani bilâhare sahibi
zuhur edince bedelini Ödemek üzere - iltikat caiz olur. Çünkü bu gibi yerlerde bunlara hain kimselerin vaz'ıyet etmeleri galibdir,- buna mey dan
vermemek için bu niyyetle iltikat caizdir.
Kendilerini küçük yırtıcı hayvanlardan bile koruyamayacak koyun, keçi gibi sahibsiz hayvanlara gelince bunları kırlarda tia, karye civarında da
herhangi bir vakit temellük için iltikat caizdir. (Kitabül'üm, Tuh-fetüTmuhtac.)
(Mezhebi Hanbelî'ye gelince şehirlerde veya sahrada bulunan koyunlar lukatadan madûddur, haklarında lukata ahkâmı carî olur. îmam Ah-med'den
bir rivayete göre koyun, kaz, tavuk gibi hayvanları veîiyyüTemr-derr başkası iltikat edemez.
Kezaelik deve, at, katır, geyik, kelb, doğan gibi kendilerini müdafaa edebilecek hayvanları iltikat caiz değildir. Evzaî'nin kavli  de böyledir.
Binaenaleyh bir kimse, veîev ki veliyyüTerar olsun böyle bir hayvanı iitikat edecek olursa zâmin olur. Hatta mevziine red etse de zamanından
kurtulamaz. Çünkü bu, bir gasb mesabesindedir.
Şu kadar var ki veliyyül'emr veya naibi dâîle denilen hayvanatdan ibaret lukatalan, sahibi narhına muayyen yerlerde hıfz için ahz edebilir. Bunları
ilân lâzım gelmez. Çünkü bu gibi dâlleler için hükümetçe muayyen bir mevzi bulunacağından sahibleri buraya müracaat eder, hayvanını bulunca
beyyine ikame ederek alır, bunların yalnız vasıflarım beyan etmeleri kifayet etmez. Çünkü burası umum için açıkdır.
Veliyyül'emr, bu hayvanları koruya salabilir, veya maslahata daha muvafık görürse satarak semenim sahibleri için saklar. (Elmugnî Keşsa-fül'kma.)
(Zâhirî'lere göre de şehirde, sahrada medfun veya gayrı medfun olarak bulunan ve müslümanlann bulundukları bir müddet içinde darb edildiği
üzerindeki alâmetden anlaşılan her mal, lukatadır. Ve bulunan her düşürülmüş mal da nasıl bir mal olursa olsun lukatadir. Bunu bulan kimse
üzerine farzdır ki, ziyama meydan vermemek için bunu alsın ve bun.ı bulub aldığına en az bir âdil şahsı işhad etsin. Sonra da bunu tarifde - îlânda
bulunsun. Nitekim tafsilâtı ileride görülecekdir.
Zâhirî'lere nazaran Dâlle denilen hayvanlar üç kısımdır: Birincisi, koyun, keçidir. Bunlar kurdun tasallutundan veya nâsın ahz etmelerin-i ti:
korkulacak bir yerde bulunur da kendilerini hıfz edecek kimse bulunmazsa su kenarına da yakın olmazsa bu hayvan, kendisini bulub alana, helâl
olur.. Velev ki bilâhare sahibi zuhur etsin. Artık bunu alamaz, tazmin erdiremez.
ikincisi: Otlamaya, su kenarına gitmeğe kuvvetli bulunan devedir, Bunu kimsenin ahz etmesi helâl değildir. Bunun hükmü serbest bırak-makcîır.
Her kim bunu alır da yanında telef olursa zâmin olur.
Üçüncüsü: Otlamaya, su kenarına gitmeğe kuvveti bulunmayan devedir, ve sair sığır, at, katır, hımar, geyik gibi hayvanlardır. Ve kendisine kurdun
ve nâsın tasallutundan korkulmayan koyundur. Bunları ahz etmek ve daima ilânda bulunmak farzdır. Sahihlerini bilmekden yeis hâsıl olunca
bunlar ya hâkim veya mültakit tarafından mesalihi müslinıine tahsis edilir. Sahihlerinden kaçmış olan köleler, cariyeler de bu hükmdedir.^OKi-

tâbüTmuhallâ). 
[11]

 
Lukataların Ahkamı :
 
96 - : Lukatalar hakkında iltikatdan evvel ve sonra cereyan eden bazı hükmler, haller vardır! Bir kısmı aşağıda yazılıdır.
97 - : Lukataları, görüldükleri yerlerden alıb saklamak bazen mubah, bazen mendub, bazen vâcib, bazen de haram olur. Şöyle ki:
Terk edildikleri takdirde zayi olmalarından korkulmayan, meselâ başka emin bir kimse tarafından iltikat edileceği malûm bulunan bir lukata-yi alıb
saklamak mübahdır.
Terk ediMikleri takdirde zayi olmak ihtimâli bulunan bir lukatayı sa hibi için alıb saklamak mendubdur. Çünkü bununla sahibinin malı ihys edilmiş,
bir hain ele geçmesi ihtimâline meydan bırakılmamış olur.    .
GÖrüldütü yerde birakıldıtı takdirde zayi olacatından korkulan bir lukatayı sahibinin namına iltikat etmek de vacibdir.
Herhangi - tafih olmayan - bir lukatayı sahibine vermeyib imsak ve intifa etmek için iltikat da haramdır. Çünkü bu takdirde iltikat, bir gasb
mahiyetinde bulunmuş olur.
Velhâsıl bir çok defa lukataları iltikat, terkinden efdal bulunur. Fakat nefsinden kat'î suretde emin olmayan bir şahs için iltikatı terk etmen daha
hayırlıdır.
Kezalik': Köylerin, himegâhların civarında gaib olmuş behaimi halleri üzerine terk etmek de daha iyidir, çünkü bunların sahibleri tarafından bir an
evvel bulunması kuvvetle melhuzdur. (MebsÛt, Bedayî, Dürrümuh-tar.)
(Malikî'lere göre de lukatalan iltikat, mekruh, vâcib, haram kısımlarına ayrılır. Şöyle ki: Lukata hakkında nefsinin emanetini, hiyanetini bilmeyen,
veya nefsinin emanetine kani olmakla beraber bir hainin hıyanetinden korkmayan kimse için iltikat, mekruhdur.
Nefsinin emin olduğuna kani olub bir hainin hiyanetinden korkan kimse için iltikat, vacibdir. Nefsinin hiyanetine muttali olan kimse içıa de iltikat,
haramdır. (Minehül'celîl, Şerh-i Kebîr).
îmam Şafiî'ye göre ziyamdan korkulmayan bir lukatayı iltikat, müs-tehebdir. Ziyamdan korkulan bir lukatayı iltikat ise vacibdir. Çünkü böyle bir
malı tazyi etmek haram olduğundan ahz ve siyaneti vâcib olmuş olur. Mahaza bazen ds iltikat, mekruh ve haram olur.)
(İmam Ahmed'e göre iltikatı terk etmek efdaldir, çünkü bunda nefsi haramı eki etmeğe maruz bırakmak tehlükesi vardır. (KeşşafüTkına, Eı mizan
üTkübra.)
98 - : İltikat edilen lukatalar, bir hale nazaran emanet, diğer bir hale nazaran magsub mesabesinde olur mazmundur. Şöyle ki:
Sahibi için bil'işhad iltikat edilen bir lukata, mültakitin elinde ema-netdir. Binaenaleyh anın sun'u taksiri olmaksızın zayi olursa kendisine zaman
lâzım gelmez.
Fakat mültakitin kendi nefsi için iltikat etdiği bir lukata, mazmundur, mültakitin elinde zayi olunca misliyyatdan ise misliyle, kıyemiyyat-dan ise



kıymetiyle tazmin edilmesi icab eder.
Şafiî'lere göre bir kimse bir lukatayı evvelâ tarif, bâdehû - bedeli ni zâmin olmak üzere - temellük etmek için iltikat ederse bu lukata hem tarif
müddetince, hem de 'arif d en sonra temellük edinceye kadar elinde emanet olur, temellüke niyyet etdiğinden itibaren mazmun olmaya başlar.
Fakat bir kimse bir lukatayı hıyanet, yani benimsemek maksadıyla iltikat ederse derhal mazmun olur, telefi takdirinde bedelini tazmin ede-. Şu
kadar var ki telef olmadan hâkime def ederse zamanından kurtulur.
Mahaza bir kimse bir lukatayı hıyanet maksadiyle iltikat etdi mi artık anı temellük edemez. Çünkü gâsıb hükmünde bulunmuş olur. (Tuhu
tül'muhtaç.)
(Hanbelî mezhebine nazaran lukata, ilk sene mültakitin elinde ema-netdir. Binaenaleyh kendisinin tefriti olmaksızın telef olursa zâmin o'.-maz.
Fakat lukata, bu müddet içinde mültakitin fiiliyle veya tefritiyle telef olursa mazmun olur.
Amma lukata ilk sene hitamından sonra telef olursa bedeli mültakitin zimmetine müteveccih bir borç olur. Çünkü onun mülküne dahil bu
lunmuşdur, gerek kendisinin taaddisi, taksiri bulunsun ve gerek bulunmasın.
Şâyed bir ayıb husûliyle kıymetine noksan âriz olmuş olursa sahibi bu noksanı da tazmin etdirebilir.
Bu mesele, ilân müddeti olan bir seneden sonra lukata üzerinde mü'-takitin mülkiyyet hakkı sabit olacağı kavline göredir. Fakat bilâ temellük mülk
hâsıl olamayacağına kail olan fukahaya göre temellük bulunmadıkça mültakite zaman lâzım gelmez.
Hanbelî fukahasına göre mültakit. lukatayı aldıkdan sonra mevziine red eylese zâmin olur. Bu, Tavus'dan da mervidir. Çünkü lukata, mültaki tin
elinde emanetdir, bunu hıfz etmesi icab eder, veliyyüremre veya ni-ibine red etmedikçe zamanından kurtulamaz. (Koşşafül'kma, BidayetüT
müctehid.)
(Nehaî'ye göre lukatalar temellük edilemez. Binaenaleyh bilâ taaddi telef olunca mültakiti zâmin olmaz.)
99 - : Bir lukatanm emanet mahiyetinde olub olmaması ya îukâ-te sahibinin tasdikiyle veya mültakitin işhad etmiş olmasiyle tahakkuk eder. Bu,
îmamı Âzam'a göredir, imameyne göre ya tasdik ile veya mü!-takitin yeminiyle taayyün eder.
Binaenaleyh mültakitin yanında zayi olan bir lukatanm sahibi zuhtu edib de kendisinin namına iltikat edildiğini ve taaddi bulunmaksızın za.
olduğunu tasdik ederse mültakite bilittifak zaman lâzım gelmez. Faksî tasdik etmezse imameyne göre mültakit yeminiyle tasdik olunur, yenin
edince zamanından kurtulur, çünkü meşru bir veçhile iltikat etmiş olması asidir. îmamı Azam'a göre ise bu takdirde terud etmiş bulunmalıdır. Işhad
bulunmazsa zaman lâzım gelir. Çün^ü bir insanın bir malı kenai helsi için ahz etmesi asidir, ve başkasi.sjn bir malını rizası olmaksızın ahz etmek
haddizatında zamanı mucirdir..
Mültakit, lukatayı kendisi için iltika etmiş olduğunu ikrar etdiği su-rstde de bilittifak zâmin olur.
100 - : Bir kimse bir lukatayı kendi nefsi için iltikat etdikden sonra tekrar mevziine red ve iade etse ziyaı takdirinde zâmin olur. Bu lukata, gerek
behaim kabilinden olsun ve gerek olmasın.
Fakat sahibine vermek üzere aldıkdan sonra tekrar aldığı mevzie red etse zahirürrivayeye nazaran zâmin olmaz, gerek o mevziden ayrılmış olsun ve
gerek olmasın. Çünkü mültakit, bir müteberri demekdir, lukatayı yerine iade edince teberruunu esasından fesh etmiş, onu asla iltikat etmemiş
sayılır.
Faliat bazı fukahaya göre mültakit, lukatayı aldığı mevziden aynldık-dan sonra tekrar dönerek oraya bıraksa ziyaı takdirinde zâmin olur.
(İmam Şafiî'ye göre mültakit, iltikat etdiği mevziden gerek aynisin ve gerek ayrılmasın lukatayı oraya iade edince zâmin olur. Çünkü lukatayı bir
kerre almakla hıfzını iltizam etmişdir. Bilâhare iadesi âdeta mu-dein vediayı zayi olacak bir mahalle bırakması mesabesinde olmuş olur.)
101 - : Lukatalarda istimal sayılacak suretde tasarruf, zamanı mu-cibdir.
Binaenaleyh -bir kimse lukata olan bir hayvanı rakib oldukdan sonra mevziine red etse veya bir elbiseyi alıb giydikden sonra çıkarara yerine iade
eylese ziyaı takdirinde zâmin olur.
102 - : Lukatalan, sahihlerine iade etmemek de zamanı mucibdir.. Binaenaleyh bir lukatayı, zuhur eden sahibi istediği halde mültakit, bilâmazere
vermese de bâdehû zayi olsa mültakit bedelini zâmin olur, bu ziya, gerek kendisinin sun ve taksiriyle olsun ve gerek olmasın. (Hindİy-ye,

Reddimuhtar, Mecmaül'enhür.) 
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Lukatalar Hakkında İşhad Ve Tarif :
 
103 - : Lukatalar hakkında işhad ve tarif lâzımdır. Şöyle ki:
Bir kimse bir lukatayı bulsa bunu sahibine vermek üzere almış olduğuna bazı kimseleri işhad etmek lâzım gelir ki, ileride zamanından kor-
tulabilsin. Bu işhad, lukatayı ahz zamanında olur, mültakit bu zamanda, işhad edecek kimse bulamazsa veya işhad etdiği takdirde bir zâlimin gasb
edeceğinden korkarsa işhadı terk etdiğinden dolayı kendisine zaman lazım gelmez.
Fakat ahz zamanında böyle bir mani bulunmaksızın işhadî terk etmek zamanı mucib olur.
Bir fetvaya nazaran ahz zamanında işhad edilecek kimse bulunmazsa ilk kudret husulü ânında işhad edilmelidir ki, ileride ziyamdan dolayı bir
zaman lâzim gelmesin.
104 - : Lukata hakkındaki işhad, mültakit tarafından: «Ben bir lu kata buldum.» veya «Bende bulunmuş bir şey var, arayan, kimseye tesadüf
ederseni, haber veriniz, bana müracaat etsin.» denilmek gibi bir su-netle yapılır.
Böyle bir veçhile yapılan işhad, örf ve âdete nazaran müteaddid lu-katalar hakkında da kâfidir, çünkü lukata veya «Bulunmuş bir şey» tâbiri gayri
muayyen olub müteaddid İukatalara şâmil bir ism-i cins demek-dir.
105 - :Lukatalar hakkındaki tarife gelince bu ilâm ve ilân demek dir. Bu tarif, sokaklar, çarşılar, mescid kapıları gibi mecme-i nâs olan yerlerde
yapılır. Çünkü bu gibi yerlerde yapılan ilânlar, hâdisenin daha çabuk teşhirine hizmet eder. Maamafih lukatanın bulunduğu yerde ilâm lâyikdır,
çünkü sahibinin orada araması melhuzdur.  '
Lukatayı tarif » İlân edene: (Münşit), lukatayı arayıb soran kimseye de: (Naşit) namı verilir.
106 - : Lukata hakkında ilân müddeti bir senedir,    gerek çok bir şey olsun ve gerek olmasın. Bu müddet içinde vakit vakit,, yani: Bidaye-ten bir kaç
gün muttasıl, bâdefû her cuma günü veya her ay veya her altı ayda bir ilân yapılır.



Fakat zâhirürrivayeye nazaran bu ilân için muayyen bir müddet yok-dur, bu müddet, lukatanın mahiyyetine, örf ve âdete göre tebeddül eder,
sahibinin artık aramayacağına kanaat gelinceye kadar devam eder. Mü'f-tabih olan da budur.
îmamı Azam'dan bir rivayete göre bir lukata, yüz dirhem veya emsali bir şey ise bir sene, on dirhem veya emsali bir şey ise bir ay, üç dirhem ve
emsali bir şey ise bir hafta veya on gün, bir dirhem ve emsali bir şey ise üç gün, bir dânik ve emsali bir şey ise bir gün ilân edilir. Bundan dûn bir
şey hakkında ilân lâzım gelmez.
Maahaza bu müddetlere riâyet edilmesi İukatanm çabuk bozulacak bir şey olmadığı takdirdedir. Bozulmasından korkulduğu takdirde ise bu
müddetleri ikmâle lüzum görülmez. Lukata hakkında lâzım gelen muamele daha evvel yapılır.
107 - : Mekke-i  Mükerreme'nin haremi    dahilindeki lukatalar üe anın haricindeki lukatalar ayni hükme tabidirler, her iki kısım hakkında da ayni
veçhile işhad ve tarif muamelesi carî olur.
108 - : Lukataları ilân hususunda istinabe caizdir. Çünkü her kimse bizzat ilâna kâtiir olamaz.
109 - : Mültakit, işhad ve ilândan sonra vefat edeceğinden korkar-sa lukata hakkında vasiyetde bulunmalıdır, tâ ki terekesine idhâl edilmesin.
Vârisler dahi lukatayı ilânda bulunurlar, bulunmazlarsa ziyaı takdirinde z.âmin olmaları lâzım gelir.
Bazı zevata göre mültakitin ilânı kâfidir, vârislerin ayrıca ilânı icab etmez.
110 - : Mültakit, işhatida bulundukdan sonra lukatanın bilâ taaddı zayi olduğunu iddia etse bu iddiası bilittifak kabul olunur, üzerine zaman lâzım
gelmez. Çünkü anın eli, bir yed-i emanet bulunmuşdur. Meğer ki, hilafı bilbeyyine sabit olsun. (Bedayî, Haniyye, Bahrirâik.) Bu meseleler,
Hanifîyyeye göredir.
(Eimmei Selâseye göre lukatalar hakkında işhad, müstehabdır. Herhalde lâzım değildir, ademi işhad zamanı icab etmez. Lukatalarm tarif müddeti
ise bir senedir. Şöyle ki:
Malikî'lere göre bir lukata, pek az, kıymetli bir şey olsa da bir sene ilân edilir. Tâfih, yani: Kıymeti bir dirhemden az olub nâsın ehemmiyet
vermediği şeyler ise müstesnadır, bunlar için ilâna hacet yokdur, sahib-leri malûm değilse bunlardan mültakit hemen istifa edebilir.
Tarif, ya mültakit veya sair bir kimse vasıtasiyle yapılır. Bu tarif ilk günlerde sık sık yapılırsa da bilâhare iki üç günde, haftada, iki ayda bir
yapılması kifayet eder. Muarrif, lukatanın cinsini beyan ve ismini tasrih etmez. Bu ilânda terâhi gösterilmesi zamanı mucibdir.
Eğer mültakit, bizzat ilân "edecek kimselerden değilse lukatadan verilmek üzere ücretle bir muarrif tedarik edebilir. Yaş meyva ve et gibi çabuk
bozulacak bir lukatanın yenilmesinden dolayı, zaman lâzım gelmez, bunu ilân da icab etmez.
İmam Malikden bir rivayete göre rübu dinardan dûn olan bir lukata için ilân icab etmez, çünkü böyle nisabı sirkatden dûn olan bir mal tafih sayılır.)
(Şafiî'lerce ilân, vâcib veya mendubdur. îltikatm akabinde olması lüzumuna kail olanlar bulunduğu gibi bilâhare yapılabileceğine kâü olanlar da
vardır, elverir ki malikinin keyfiyyetden haberdar olabileceği bir müddet geçmiş olmasın.
Âdî bir lukata hakkında bir seneden az müddetle ilân kifayet eder. Esah olan da budur. îlân, lukatanın bazı evsafını beyan suretile yapık--tlân ücreti
mültakite aiddir.)
 (Hanbelî mezhebine göre de her mültakit için bir sene ilânda bulun mak vâcibdir. Bu îlân, bidayeten bir hafta kadar mütevâliyen, bilâhare fa sıla ile
gündüzleri sokak, mescid ve cami kapıları gibi nâsın toplanacağ; yerlerde yapılır. Bu ilânı ya mültakit veya naibi yapar, ilân ücreti miL-takite aiddir.
Mültakit, lukatayı ilk bulduğu günden itibaren ilâna başlar, ilân mümkün olduğu halde bunu ilk sene terk etse âsim olur. Fakat ilâna imkân
bulamamış, meselâ: Hastalık, hapis, nisyan gibi bir sebebe mebni buna muvaffak olamamış ise bunda iki vech vardır. Bir veçhe göre artık ikinci
sene ilân etse de etmese de hiç ilân etmemiş gibi sayılır, çünkü vakti fevt olmuşdur. İkinci veçhe göre ikinci sene tarif eder, bâdehû malik olur.
Çünkü ilânı vakti imkânından tehir etmiş değildir.
îlân, lukatanın yalnız cinsini, meselâ: Altın, gümüş, veya siyab olduğunu beyan suretiyle olur, fazla evsafını bildirmek caiz değildir. (Elmug m,
Şerh-i Muhammed-i Hırşî, Tuhfetül'muhtaç, Keşşaf ül'kına.)
(Zahiriyyeye göre de lukatalar çok olsun olmasın ilân edilir. Ancak insanın aramayacağı pek az bir şey hakkında ilân icab etmez, bir hurma, bir
elma danesi gibi, bunlardan bilâ ilân intifa etmekde bir beis yokdur. İlân mecme-i nâsda yapılır, «Kimin bir malı zayi olmuş ise alâmetini haber
versin.» denilir. Bir sene-i kameriyye bu veçhile ilân olunur. Bu müd det içinde bir kimse, bunun kendisine aidiyyetini beyyine ile isbat eder veya
bunun evsafını, veya zarfını veya ne suretle bağlı bulunmuş olduğunu beyan ederse tasdik olunur, bu mal kendisine verilir. Böyle bir kimse zuhur
etmediği takdirde bu lııkata sene nihayetinde mültakitin malı olur. Mültakit, gerek fakir ve gerek zengin olsun. Bunda dilediği gibi tasarruf edebilir.
Vefatında da vârislerine kalır. Şu kadar var ki, bilâhare b:r kimse zuhur ederek bunu beyyine ile veya evsafını ve sairesini beyan ile isbat ederse
tasdik olunur, bunu berhayat ise mültakit. değilse vâris leri o kimseye zâmin olurlar.
Lukata, yalnız bir dinar, bir dirhem, bir inci danesi, bir sevb veya herhangi kabsız, bağsız bir şey olursa bu derhal mültakite aid olur. Şu kadar var
ki, mültakit bunu yaşadıkça ilân eder. Bir kimse zuhur eder de kendisine aidiyyetini isbat eylerse ona zâmin olur. Mültakit vefat etmiş. ise vârisi
tazmin eder.
Şâyed böyle bir lukata, Mekke-i Mükerreme'nin hareminde veya ume-reye veya hacca giden refikler arasında bulunursa daima ilân edilir, buna
mültakitin temellük etmesi helâl olmaz. Belki mevkuf bulunur, sahibini bilmekden kat'î suretde yeis hâsıl olunca bu, mesâlihi müslimine tahsis
edilir. Çünkü Resûli Ekrem, Sallallâhü Taâlâ Aleyhi Veselîem, Hac lukatasım temellük için almakdan nehî buyurmusdur. (Elmuhallâ).
 (Malikî'lerce meşhur olan kavle ve îmam Ahmed'den bir rivayete göre Mekke-i Mükerreme ile sair aktarın lukatalan arasında fark yokdur İmam
Şafiî'ye göre harem dahilindeki lukatalardan intifa helâl olamaz. Bunlar sahibleri için hıfz edilmek üzere alınır, ve mültakit, haremde bulundukça

bunu tarifde bulunur, haremden çıkınca hâkime teslim eder. Bunu temellük için ahz edemez/ (Bidâyetül'müctehid, Elmizanül'kübrâ.) 
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Lukatalarln Beytül'mâle. Hakime Tevdii :
 
111 - : Zimmîlere aid oMuğu anlaşılan lukatalar, beytüi'mâle vaz'-edilmek lâzım gelir. Sahibleri zuhur ederse beytül'mâlden aynen veya be-delen
alırlar, zuhur etmezse nevaibi müslimine sarf edilir.
112 - : Müslümanlara aid lukataların da bâdel'işhad - müstahık-kine verilmek veya beytüi'mâle vaz'edilmek üzere hâkime tevdi edilmesi evlâdır.
Meğer ki hâkim tarafından müstahikkine verilmesi şüpheli olsun, o halde mültakitin bizzat ahz ve hıfzı ve usulen tesadduk etmesi daha



muvafıkdır.
113 - : Müslümanlara aid olan bir lukatayı mültakit, işhad ve ilândan sonra nezdinde hıfz edebilir. Mahaza  isterse götürüb veliyyül'emre de ref
edebilir. Bu halde" veliyyüTemr muhayyerdir, lukatayı dilerse kabul eder,  dilerse kabul etmez, kabul  etdiği takdirde de dilerse hemen fukaraya
tesadduk eder, veya zengin şahsa ödüne verir veya müzarebe suretiyle tevdi eder, yahud mültakitine iade  eyler. Mültakit de muhay
yerdir, dilerse lukatayı aynen hıfz eder, dilerse satıb semenini saklar, ve dilerse fukaraya tesadduk eder.
114 - : VeliyyüPemr, bir maslahat görürse lukatayı mültakitin elinden alarak beytüTmâl hâzinlerine tevdi edebilir. Çünkü veliyyül'emr, lukata
sahibi, hakkında nazırdır, eslâh gördüğünü ihtiyar eder.
Ebû Reşid'in azadlısı Ebû Said demişdir ki: «Ben mükâteb idim, hir-rede beş yüz dirhem buldum, bunu Hazreti Ömer'e haber verdim, cBd-nunla iş
gör, ve ilân et.» diye emr et diler beir de bununla i? yspdım, bedeli kitabeti ödedim, sonra da keyfiyeti Faruk-i Azam'a arz etdim, «Bu meblâğı
beytül'mâi hâzinlerine ver.» diye emr etdiier.
Hâsılı bu gibi mallar, beytül'mâün varidatı cümlesindendir. îslâm Hukukında vergiler bahsine müracaat!.
115 - : Lukatalan iltikat ve muhafaza için «Zabiti lukata» namı verilen memurlar var ise bunlar elde etdikleri lukatalan beytül'mâi namına hıfz
ederler, böyle bir memur lukatayı hıfz etmek üzere iken azl edilib yerine başkası nasb edilse o lukatayı selâhiyetdar olan makamın emri olmadıkça
o memurdan ahz ve tesellüm edemez.
116 - : Mültakit veya zabiti  lukata,  bulduğu  hayvanı bâdel'îşhad kendi hizmetinde istihdam etmekle kıymetine noksan âriz olsa sahibi zuhur
edince bu hayvanın o noksan kıymetini de alabilir. (Mebsutu Serahsî, Eedayî, Reddimuhtar.)
(Malikî'lere göre veliyyüremr, bir lukataya vaz'i yed edince bunu bizzat temellük veya tesadduk edemez, çünkü bunu bilâhare kendisine tazmin
etdirmek müşkildir.
Binaenaleyh veliyyüremr bu lukatayı ya sahibi namına tevkif eder veya satarak semenim beytül'mâle tevdi eyler.
Bir kimse zimmîlere aid bir karyede bir lukata elde etse bunu onların âlimlerinden birine, âlimleri yok ise rahibi erinden, yani: Abidİerin-den birine
tevdi etmelidir, Kendisinin ilân etmesi icab etmez. Bu lukatayı bunlara tevdi etmek, hükümete tevdi etmekden daha münasibdir. Çünkü onlann

meşgaleleri daha az olduğundan lukatanm sahibini daha evvel bulmaları melhuzdur. (Muhtasar-ı Ebizziya, Şerh-i Kebîr, Hâşiye-i Düsûkî.) 
[14]

 
Lukataların Muhafazalarına, Nafakalarına Aid Masraflar:                                                                                      
 
117 - : Hayvanat kabilinden olan İukatalar nafakalarına hâkimin emriyle sarf edilen meblâğ sahibinin zimmetine müteveccil bir borç olur. Fakat
hâkimin emri olmaksızın sarf edilen şeyler teberru sayılır.
118 - : Hâkim tarafından lukataların infakına müsaade edilebilmesi için lukata oldukları beyyine ile sabit olmalıdır. îltikat iddiasında bulunan kimse,
beyyine ikame edemezse hâkim, infak ile mukayyed suretde emr eder. Şöyle ki: Hâkim, bazı emin kimseler muvacehesinde: «Bu kimse, şu malın
lukata olduğunu iddia diyor, bu iddiasında doğru olub olmadığı bence meçhuldür, siz şahid olunuz, iddiasında doğru ise infakına emr ediyorum.»
der ve maliki mevcud ise çıkıb geleceğine kanaat edeceği iki, üç günlük bir müddet için bu infaka müsaade eder, maliki zuhur etmezse satılmasına
karar verir,  semeninden mültakitin  sarf etdiği  nafaka bedeli tediye  edilir.
119 - : Hâkimin emriyle infak edilen lukata helak olsa mültakit, sarf etmiş olduğu nafaka bedeli ile sahibine rücu edebilir.
120 - : Hayvanat kabilinden olan lukatalan hâkimin takdirine havale etmek gerekdir. Şöyle ki: Hâkim, maslahata göre hareket eder, eğer kiraya
verilmek suretiyle intifa kabil ise kiraya verilmesine emr eder, nafakası bundan temin edilir, kiraya verilmesi kabil olmadığı ve nafaka sına sarf
edilecek meblâğın kıymetinden zâid olacağı anlaşılırsa satılmasına karar verir. Fakat satilmayıb infak edilmesi daha muvafık görülür se
kıymetinden zâid sarf edilmek üzere infakına emir verir, ve bu infak masrafı sahibinin borcu olur.
Binaenaleyh sahibi bu masrafı ödeyinceye kadar lukata, haps edilebilir. Ödemekden imtina ederse hâkim, lukatayı satarak nafakasına sarf edilen
meblâğı mültakite verir.
Şu kadar var ki, hâkim, infakına müsaade edince sahibine rücu etmek üzere infaka müsaaJe etdiğini tasrih etmelidir. Rücuu tasrih etmezse - kavli
esehha göre - lâzimüttediye bir borç olmaz.
121 - : Zabiti lukata, ahz ve işhad eylediği bir hayvana meselâ yev-mî şu kadar kuruş nafaka takdir etdirdikden sonra sahibi zuhur edib tak-1ir edilen
meblâğdan şu kadar kuruş noksan sarf edilmiş olduğunu iddia ;tse ziyade sarf edilen mikdarı isbat lâzım gelir. İsbat edilemezse bu ziyade mikdar,
lukata sahibinden alınamaz.
122 - : Mültakit, iltikatmdan dolayı  bir ücrete     müstahik olmaz. Çünkü bu hareketi teberruan- vuku bulmuşdur.
Binaenaleyh bir kimse meselâ; Bir itik parayı veya yolunu şaşırmış bir cariyeyi veya köleyi ve yahud gaib olmuş bir hayvanı bulub sahibine red etse
bundan dolayı bir ücret taleb edemez. Şu kadar var ki, lukata sahibinin o kimseye bir ivaz vermesi müstahsendir. Çünkü bu iltikat ve teslim
muamelesi bir ihsandır, ihsanın mükâfatı da ihsandan başka bir şey değildir. (Bedayî, Hindiyye, Reddimuhtar.)
(Malikî'lere göre bir kimse iltikat etdiği sığır, at, deve hayvanlarım nafakalarını tedarik için kifayet edecek müddetle kiraya verebilir ve böyle bir
hayvana iltikat mevziinden kendi ikametgâhına kadar râkib olabilir. Fakat bundan fazla bir müddetle veya emin olmayan kimseye kiraya veremez,
ve ikametgâhından başka bir mevzie kadar râkib olamaz, aksi takdirde uhdesine zaman teveccüh eder.
Mültakid, lukatanın nafakasını kendi malından tedarik edince sahibi muhayyer olur: Dilerse bu nafakanın bediini vererek lukatayı alır, dilerse bu
nafaka mukabilinde lukatayı mültakite terk eder, bir kerre terk et-di mi artık bir daha alamaz.
Lukata sahibinin borcu zuhur etse mültakit, bu nafakadan dolayı sair garimlere = Alacaklılara tekaddüm eder. {Müdevvene, Şerh-i Kebîr)
(Hanbelî fukahasına göre lukata sahibi, bunu bulub    kendisine iade
edecek şahsa bir cuûl -» Ücret vereceğini deruhde etmekle bir kimse buna muttali oldukdan sonra lukatayı bulub sahibine iade etse o ücrete müs-
tahik olur.
Bu ücret, muayyen bir kimse hakkında yapılabilir, bu halde başkası lukatayı bulub teslim etse bu ücrete müstahik olmaz. Ve bu ücret, müte-addid
kimselere mütefavit mikdarda da denıhde edilebilir. Çünkü icarc-de amel müttehid olsa -da ücret muhtelif olabilir.
Fakat bir lukatayı, bir dal veya dâlleyi böyle bir cuûl olmaksızın bulub sahibine veren kimse ücrete müstahik olmaz, bundan abik meselesi



müstesnadır. Abik bahsine müracaat!.
Denizde kırılıb batan bir geminin hamulesinin bir takım kimseler ko-şub kurtarsalar, îmam Ahmed'in tasrihine kıyasen ücrete müstahik olur lar.
Çünkü bu ücrete istihkak, o hamulenin tahlis ve hıfz edilmesine ve sile olur, denize' dalacak kimseler böyle bir ücrete müstabik olduklarını bilince
bu işe mübâderet ederler, aksi takdirde nefslerini böyle bir muhataraya atmazlar. İmam Malik ile îmam Şafiî'ye ve İbni Münzire göre bu hamule

sahihlerine verilir, bunları tahlis edenler, müteberri olacakann-dan ücrete müstahik olmazlar. (Elmugnî., KeşşafüTkına.) 
[15]

 
Sahibleri Zuhur Eden Lukatalar :
 
123 - : Bir lukata, ilân edildikden sonra bir kimse zuhur edib sa hibiyyet iddiasında bulunsa bakılır: Eğer beyyine ikame ederse lukata kendisine
verilir, beyyine ikame etmeyib de lukatanm bazı evsafım, meselâ: Veznini, adedini, mehfezesini bildirirse mültakit    muhayyer olur, dilerse - zahiri
hâle itimaden - lukatayı o kimseye verir, bu takdirde kendisinden bir kefil alabilir, çünkü başka bir şahsın zuhur ederek îukatanın kendisine
aidiyyetinî bil'beyyine isbat etmesi melhuzdur. Ve dilerse vermez, çünkü bu evsafı bildirmek malikiyyeti icab etmez, bir kimse başkasına aid bir
maîm da evsafını görmek, işitmek suretiyle bilebilir. Bu. ihtimâl rîaire-sindedir, muhtemel olan bir şey ise ilzam için bir hüccet olamaz. İstihkak
ancak bir hücceti hükmiyye ile zahir olur.
124 - : Mültakit, lukatayı bazı evsafını beyan ederek sahibiyyet id diasında bulunan şahsa teslim etdikden sonra başka bir kimse zuhur ederek
malikiyyetini bil'beyyine isbât eylese, îukatayı mevcud ise aynerr, değil ise bedelen o şahsdan alır, lukata mevcu-d değilse veya o şahsdan alması
kabil bulunmuyorsa bunu mültakite tazmin etdirebilir.
125 - : Mültakit, Îukatanın bir şahsa aidiyyetini ikrar etdiği halde başka biri zuhur ederek kendisinin malikiyyetini birbeyyine isbat eylese lukata, bu
beyyine sahibine aid olmuş olur. Mahaza mültakit, bu lukatayı hâkimin emriyle sahibiyyet iddiasında bulunan şahsa teslim etmiş ise kendisi zâmin
olmaz. Bu, imam Ebû Yûsüf'e göredir. Çünkü mültakitin bu teslimi, hâkimin emrine müsteniddir, fetva da bu veçhiledir.
Fakat tmam Muhammed'e göre zâmin olur, çünkü hâkim, bu emri miü-takitin ikrarına mebni vermişdir.
126 - : Mültakit, bil'beyyine sabit olan lukatayı sahibine bizzat ver-meyib hâkimin huzurunda vermeyi ihtiyar edebilir. Nezdinde bulunan lukata, bu
esnada zayi olsa üzerine zaman lâzım gelmez.
127 - : Hâkim veya hâkimin izniyle    mültakid, lukatayı satdıkdan sonra sahibi zuhur etse semeninden başka bir şey taleb edemez, çünkü bu satış
muamelesi bir velayeti şer'iyye ile nafiz olmuş bulunur. Fakat mültakit hakimin emri olmaksızın satmış ise bakılır: Eğer lukata müşterinin elinde
mevcud ise sahibi muhayyerdir: Dilerse satışa icazet verir, semenini alır,. dilerse satışı ibtâl edib lukatayı istirdad eder, fakat lukata. zayi olmuş ise
sahibi dilerse kıymetini müşteriye tazmin etdirir, müşteri de semeniyle mültakite rücu eder. Ve  dilerse kıymetini mültakite tazmin etdirir, bu
takdirde satış muamelesi, bayi, yani: Mültakit cihetinden nafiz olmuş olur. Şu kadar var ki mültakitin almış olduğu semen:., ödeyeceği kıymetden
ziyade ise bu zâid mikdarını tesadduk etmelidir, çünkü bu mikdar, kendisine habis bir kesb ile hâsil olmuş demekdir.
128 - : İlân müddetini müteakib fukaraya tesaddu edilen bir Îukatanın sahibi zuhur etse muhayyer olur: Dilerse vâki olan tesadduku kabul eder,
sevabı kendisine aid olur, dilerse kabul etmeyib mültakite veya bu-labilirse fukaraya tazmin etdirir, bunlardan herhangisi tazmin ederse diğerine
rücu edemez. (Hindiyye, Bahrirâik, Mecmaül'enhür.)
Bu meseleler. Hanefiyyeye göredir.
(Malikî'lere göre de bu husus-da şu hükmîer carîdir:
(1) - : Mültakit, lukatayı evsaf ve alâmetini tamamen beyan ederek malikiyyet iddiasında bulunan kimseye vermeğe mecburdur. Çünkü Îukatanın
böyle evsaf ve alâmetini beyan edince amn sahibi olduğuna dair bir tevehhüm vücuda gelir, istihkak ise zahiri hâle nazaran sabit olur,, bahusus
başka bir münazi bulunmayınca.
(2) - : Lukata, evsafını beyan ederek malikiyyet iddiasında bulunan kimseye yemin eidirilmeksizin verilir, bilâhare başka bir şahs zuhur ederek
kendisine aid olduğuna dair beyyine ikame eylese mültakit zâmia olveçhile evsafını beyan etse tahlif olunurlar, ikisi de yemin eder veya ye» nünden
imtina eylerse lukata, aralarında taksim olunur, fakat yalnız birisi yemin ederse lukata tamamen kendisine verilir.
(4) - : Bir kimse, lukatanın evsafını beyan ile malikiyyet iddiasında bulunub da hâdisenin işaasına müsaid bir vakit geçdikden sonra başka birisi de
zuhur ederek ayni veçhile lukatanın evsafını beyan ile malikiyyet iddiasında bulunsa artık bu ikinci iddiaya itibar olunmaz.
(5) - : îki kimseden her biri bir lukatanın ziya tarihini beyan etmeksizin kendisine aid olduğunu iddia ve beyyiire ikame eylese lukata, aralarında
bâdel'yemin taksim olunur. Fakat tarih beyan ederlerse mukaddem tarihli beyyine râcih olur.
(6) - : Müîtakit, lukatayı bir sene tarifden sonra hâkimin emriyle veya emri olmaksızın satsa da bâdehû sahibi zuhur etse bu satış muamelesini
bozamaz, belki semenini mültakitden alır. Fakat bir sene geçmeden satılmış olursa muhayyerdir. Dilerse satış muamelesini kabul eder, dilerse
kabul etmeyib bozar.
(7) - : Müîtakit, lukatayı bir sene tarifden sonra kendisi temellük veya birisine tesadduk etse de bilâhare sahibi zuhur eylese bakılır: Eğer lukata,
olduğu gibi duruyorsa bunu aynen alır, kıymetini taleb edemez, fakat lukatayı bir istimal ve taaddi sebebiyle eksilmiş, ayıblanmış bir halde bulursa
muhayyerdir: Dilerse onu böyle noksan olarak alır, dilerse temellük veya tesadduk günündeki kıymetini mültakitden almakla iktifa eder, bu takdirde
müîtakit dahi lukatayı tesadduk etmiş olduğu fakirin elinde tamamen veya kısmen mevcud bulursa istirdad edebilir. Meğer ki kendi namına
tesadduk etmiş olsun, o zaman istirdad edemez, nitekim lukata. fakirin elinde tamamen telef olmuş olduğu takdirde de hükm böyledir.
Lukatanın noksanı, bir taaddi sebebiyle değil de bir âfet-i semâ-viyye sebebiyle olduğu takdirde ise sahibi bundan başka bir şey almağa müstahik
olmaz. (Minehül'celü, Şerh-i Kebîr, Düsûkî.) (Hanbelî mezhebine göre de şu hükmler carîdir:
(1) - : Müîtakit, lukatayı evsafını beyan ile malikiyyet iddiasında bulunan kimseye bilâ yemin verir, sıtk'ı hakkında gerek zannı galibi bulunsun ve
gerek bulunmasın. Çünkü lukataya beyyine ikamesi çok kerre mü-teazzir olur.
Ebû Übeyde'ye, Davud-ı Zahrî'ye göre de böyledir.
(2) - : Lukatayı iki kimse vasfım beyan ederek iddiada bulunursa aralarında  kura keşide edilir, namına  isabet edene bâdel'yemin teslim olunur, tkisi
de beyyine ikame edince de böyle yapılır.
(3) - : Lukata, vasfını beyan ederr şahsa verîldikden sonra başka biri zuhur edib beyyine ikame eylese lukatayı mevcut ise alır, değilse



muhayyerdir, dilerse mültakite ve dilerse o şahsa tazmin etdirir, İmam Şafiî' ye göre de böyledir. Çünkü lukata, müstahikki olmayan kimseye def
edii-mişdir. Şu kadar var ki hâkimin hükmiyle o şahsa verilmiş ise artık mültakite tazmin etdirilemez.
(4) - : Lukatalar, beyyine ikame veya evsafını beyan etmeyen kim-pelere mücerred iddialarına mebni verilemez, verilirse zamanı mucib olur. Çünkü
bunlar birer vediadır, sahihlerinden başkalanna verilemez, verilirse istirdadı lâzım gelir.
Lukatayı sahibi ziyade-i muttasıla ve münfasilesile beraber alır, çün-!;ü bunlar kendi mülkünün nemasıdır. (Elmuğnî, Keşşafül'kınâ.)
(5) - : Lukata, mültakitin mülkünden beyi ve hibe gibi bir sebeb-le çikdıkdan sonra sahibi zuhur etse lukatanın bedelini alabilir, kendisini istirdad
edemez, çünkü mültakitin bu tasarrufu kendi mülkünde vâki olmakla sahih olarak mün'akid olmuşdur. Fakat her hangi bir suretle tekrar mültakitin
mülküne avd**t ederse bunu sahibi aynen istirdad edebilir.
(6)  - : Lukata, mevcuu  iğû halde müîtakit vefat etse vârisi makamına kaim olur. Bu halde baKilır: Eğer iltikat tarihinden itibaren henüz bir sene
geçmeden vefat ederse vârisi ilân müddetini ikmâl eder, sonra lukataya malik olur. Fakat bir sene geçdikden sonra vefat ederse vârisi lukataya1 sair
terekesi gibi heman malik olur. Binaenaleyh sahibi zuhur edince lukatayı vârisden alır.
Lukata, tültakitin vefatından evvel madumetül'ayn olduğu takdirde ise nazar olunur, eğer bir sene geçtikden sonra madum olmuş ise sahibi
mültakitin bir garimi olmuş olur, lukatayı misliyyatdan ise misliyle, kıye-miyatdan ise kıymetiie terekesinden tazmin etdirir, gerek mültakitin filile
telef olmuş olsun ve gerek olmasın. Çünkü bu halde lukata, mültakitin müküne dahil bulunmuşdur. Fakat bir sene geçmeden ve mültakitin taksiri
olmaksızın madûm olmuş ise zaman lâzım gelmez. Çünkü bu takdirde lukata, emanet m ahiy ye tindedir. (Elmuğnî, Keşşafül'kınâ, Neyltil'-meârib.)
(Şafiî'lere gelince bunlara göre müîtakit, lukatayı ilân çder. tlân müddeti nihayet bulur da sahibi zuhur etmezse muhayyer olur. Dilerse luka-tayı
başka bir kimseye terk eder, dilerse kendisi temellük eder. Fakat bilâhare sahibi zuhur ederse bedelini zâmin olur. Yani: Lukata bâdettemel-lük
hissan veya şer'an telef olmuş ise misliyyatdan ise mislini, kıyemiyyat-dan ise kıymetini tasmin eder. Lukata kabilintien bir rakikin azad edilmesi
şer'an telef demekdir. Çünkü artık bunun nkka iadesi caiz olamaz. Bâ-dettemellük husule gelen ziyade-i müttasıîanın sahibine reddi lâzım gelirse
de hami gibi ziyade-i münfasile sayılan şeylerin reddi lâzım gelmez.

(Tuhfetürmuhtac, El-müntehâ.) 
[16]

 
Sahihleri Zuhur Etmeyen Lukatalar :
 
129 - : Bir lukata hakkında ilân yapıldığı halde muayyen müddet hitamına kadar  sahibi zuhur etmezse mültakit muhayyer olur:  Lukatayı dilerse
hıfza devam eder, dilerse fukaraya tesadduk eder, dilerse hâkime tevdi eyler, kendisi zengin ise bundan intifa edemez. Fakat fakir ise bundan bizzat
- bir rivayete göre hâkimin müsaadesiyle - intifa edebilir. Kendisinin fakir olan babasına veya fakir olan büyük oğluna, ve kendisi de fakir ise fakir
olan küçük oğluna, ve fakir bulunan, zevcesine tesadduk edebilir.
130 - :  Lukata ile ilân    müddetinden sonra    zengin bir kimsenin - zimmetinde bir borç olmak üzere - intifa edebilmesi veliyyül'emrin iznine
mütevakkıfdır. Çünkü lukatanın sahibi zuhur etmeyince tesadduk edilmesi icab eder, sadakanın masrafı ise zengin değil, fakirdir. Maama-fih bir
kimsenin maliyle rizası olmaksızın bilâzaruretin başkasının intifa etmesi caiz değildir, zengin hakkında ise böyle bir zaruret tasavvur olunamaz.
Fakat veliyyül'emr muvafık görürse lukatayı zengin bîr şahsa ikraz suretiyle idame edebilir.
131 - : Mültakit, bâdel'ilân sahibi zuhur etmeyen  bir lukatayı sa-tıb semenini ihtiyacına mebni kendi umuruna sarf etdikden sonra zengin olsa
bunun bir mislini fukaraya  tesadduk etmesi - kavli muhtara göre - icab etmez. Çünkü sarf zamanında fakir olmakla buna müstahİK bulunmuşdur. 
(Hindiyye,  Dürrümuhtar,  Bahrirâik.)
Bu meseleler, Hanefîyyeye göredir.
(Malikî'lere göre mültakit, bâdel'ilân safhibi zuhur etmeyen bir lukatayı dilerse sahibi belki zuhur eder ümidiyle elinde, hıfz edebilir, dilerse
fukaraya tesadduk eder, ve dilerse - sahibi zuhurunda zâmin olmak üzere - temellük edebilir.)
(tmam Şafiî'ye göre: Mültakit, lukatayı bir sene ilân eder de sahibi zuhur etmezse - uhdesinde bir borç olmak üzere - bundan intifa edebf-lir, gerek
zengin olsun ve gerek olmasın.
Şafiî'lere göre bir kimse, kır bir yerde sahibsiz bir hayvanı iltikat edince muhayyer olur. Dilerse ilân eder, sonra temellâk eyler, dilerse hâkimin
izniyle satar semenini saklar, bâdehû lukatayı ilân eder, sonra da semenini temellük e-der ve dilerse fü'hâl temellâk eder, eti yenilecek
hayvanlardan ise - ümrana nakli müşkil olacağından - kesib etini yer, ilânda bulunur, bilâhare sahibi zuhur edince de temellük etdiği gündeki
kıymetini zamin olur.
Ümrandan iltikat edilen hayvanlar ise yenilmek suretiyle temellük edilmez, çünkü bunların orada satılmasında suhulet vardır.
Sair lukatalar hususunda da sahiblerine daha nafi olacak veçhile hareket edilir. Şöyle ki: Ya fil'hâl temellük edilir, veya sahibinin mülkünde ibka
suretiyle saklanılır, veya hâkime tevdi olunur, mültakit, lukata-yi hâkime tevdi etmek isteyince hâkimin kabuli lâzım gelir, çünkü bu halde lukata,
daha kuvvetli bir emanete nakl edilmiş olur. Şu kadar var. ki lukataları emin olmayan bir hâkime tevdi etmemek icab eder. (Tuh-fetül'muhtac,
Hâşiye-i Şirvânî).
(Hanbelî mezhebine gelince, buna göre sahibi zuhur etmeyen bir lukata, mültakitin - sair emvali gibi - malı olur, ister fakir olsun, ister olmasın.
Atâ'nın kavli de böyledir.
Fakat Ebülhattab'a göre mültakit, ihtiyar etmedikçe, meselâ: Bunun temellükünü ihtiyar etdinr* demedikçe lukataya malik olmuş olamaz.
Hanbelî fukahasına göre mültakit, lukataya bîgayri ivazın malik olur, çünkü bu mübahat kabilindendir. Bu cihetle lukata hakkında vasiyyet yapmak,
ve mültakit vefat edince lukatayı terekesinden ayırmak lâzım gelmez. Şu kadar var ki sahibi zuhur edince lukatayı alabilir, aynen alması müteazzir
olunca bedelini isteyebilir.
Bir lukatayı iki kimse birlikde bulsalar, bâdel'ilân buna müştereken malik olurlar. Fakat bir lukatayı iki kimse birlikde görüb de yalnız birisi alsa
lukata bu alana aid olur, iki kimseden biri diğerine: «İşte lukata, al.» diye işaret edib de diğeri alacak olsa bakılır: Eğer gösterenin namına niy-yet
ederek almış ise lukata onun, olur, fakat kendi namına almış ise kendisine aid olur, âmirin olmaz, nitekim istıya-da vekâlet de böyledir.
Bu beyan olunan hükümler, her lukatada carîdir, bunda esman ile uruz beyninde fark yokdur. Fakat Hanbelî fukahasının ekserine göre mültakit,
uruz kabilinden olan bir lukataya ilân ile malik olamaz, bir kavle göre bunu daima ilân eder, bir kavle göre de muhayyerdir: Dilerse sahibi zuhur



edinceye kadar ilân eder, dilerse hâkinim re'yine havale eyler, bir sene sonra bunu satması veya tesadduk etmesi hususunda ise iki rivayet vardır.

(Keşşafül'kına, Elmuğnî).  
[17]

                                          
 
Çocukların, Rakiklerin, Gayrı Müslimlerin Îltikat Edeceği Lukatalar :
 
132 - : Mültakitin baliğ, hür ve müslim olması şart değildir. Binaenaleyh böyle olmayanların da iltikat etdikleri mallar hakkında
lukata ahkâmı cereyan eder.
133 - : Gayri baliğ olan bir mültakit namına ilânı velisi veya vasisi yapar, ticarete mezun olmayan bir rakik namına da maliki yapar.
134 - : Lukatalara aid işhad hususunda çocuklar da baliğ hükmün-dedirler.
Binaenaleyh işhadda bulunmadıkları takdirde uhdelerine zaman teveccüh eder. Bu meseleler, Hanefîyeye göredir. (Hindiyye, Reddimuhtaf ;
(Şafiî'lere göre bir dereceye kadar mümeyyiz bulunan çocukların, mecnunların, mehcurünaleyh olan kimselerin, zimmilerin, muahidler ile
müste'minlerin, mürtedlerin dari islâmda lukata iltikatîan sahihdir, yani bunların bu iltikatîan hakkında da lukata hükümleri carî olur. Çünkü bu
iltikatda iktisab mânası, emanet ve velayet mânâsına «mahiyyetine» ga libdir. Maamafih bunlar, bidayeten iltikatdan m en'ediliri er. Hâkim, fâsik
olan bir mültakitin elinden lukatayı alarak bir yed-i adle vaz'eder.
Fâsıkın, gayri müslimin ilânları muteber değildir, bu ilânları murakabe için kendierine âdil bir kimse terfik edilir.
Çocukların, mecnunların, sefihlerin elde etdikleri lukatalar, velileri marifetiyle hıfz edilir, bunların velileri, kendilerinin nâibleridir.
Binaenaleyh velileri ilânda bulunur, ve bu ilân masrafı bunların malından değil, beytül'mâlden verilir. Çünkü bu gibi kasırlar teberrua ehl
değildirler.
Halbuki mültakit âkil ve baliğ olunca ilân-meûneti kendisine aid olur. Bunu beytül'mâiden isteyib alamaz.
Bir veli, haberdar olduğu halde lukatayı çocuğun elinden almaz da - telefine veya itlafına meydan verirse bunu - taksirinden dolayı - zârmn olur.
Fakat haberdar bulunmamış olursa zaman, çocuğun maline teveccüh eder.
Kesbe.mezun olmayan rakiklerin iltikatlan sahih değildir, meğer ki bunların iltikat etdikleri lukatalan malikleri deruhde etsinler, o takdirde
mültakit, malikleri sayılır. (Tuhfetül'muhtac ve hafiyeleri.)
(Hanbelî mezhebine göre de çocuğun veya sefihin bulduğa lukatayı velisi hıfz eder, bunların yerine kaim olur, bir sene tamam oldukdan sonra bu
lukatayı bulanın mülküne zam eyler.
Kölelerin iltikatîan caizdir, çünkü bu iltîkat, bir malı ziyamdan tah-lıs demekdir, magsub veya nıağmk bir malı tahlis gibi. Köleler ise buna
ehildirler.
Kölelerin iltikat etdikleri lukatalara bir sene ilân müddeti tamam olunca malikleri malik olur. Çünkü bu iltikat, kölenin bir kesbi demek dir, kölenin
kesbi ise malikine aiddir.
Zimmîlerin iltikatîan da caizdir. Binaenaleyh bunlar da bir sene ilândan sonra iltikat etmiş oldukları lukatalara malik olurlar. (Keşşafül'kına,

Elmuğnî.) 
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Lukatalara Aid Bazı İddialar,  Beyyineler :
 
135 - : Bir kimse: «Ben filân yerde bulduğum bir lukatayı sahibine vermek üzere işhadda bulunmuş idim, elimde zayi oldu.» diye iddia, sahibi de:
«Hayır, o lukata değildi, onu ben sonra alayım diye kendi elimle oraya bırakmışdım.» diye iddia eylese bakılır, eğer o şeyin bulunduğu yer bir yol
ise, veya kurbinde kimse bulunmayan bir mahal ise söz, o kimsenindir. Binaenaleyh ziya iddiası yeminiyle tasdik olunur.
136 - :  Bir kimse:  «Ben filân şeyi lukata olarak buldum, aldım, sahibine reddetmek üzere saklamakda iken zayi oldu.» diye iddia, sahibi ise: «Sen,
benim o malımı gasben aldın.» veya «Hanemden aldın.» diye dâva etse o kimse zâmin olur.
137 - : Bir kimse satın aldığı bir hane içinde bir mikdar para bulsa bu lukata mesabesinde olur, fakat bayi, bunun kendisine aidiyyetini iddia ederse
kendisine reddi lâzım gelir.
138 - : Bir müslimin elinde bulunan bir lukataya bir kimse sahib çıkıb da buna iki gayri müslim şâhid ikame edecek olsa şahadetleri kabul. edilmez.
Fakat bir gayri müslimin elindeki bir lukataya dair iki gayrı müslim şahid ikame edilse şahadetleri istihsanen kabul edilir.
Bir müslim ile bir gayri müslim elindeki bir lukata hakkında böyle iki gayri müslim şahid ikame edilse şahadetleri yalnız gayri müslim ha~K-kında
istihsanen kabul edilir, anın elindeki lukata ile hükm olunur.
139 - : Bir mültakit, zayi etmiş olduğu lukatayı başka birisinin elinde bulsa andan bil'muhakeme almaya müstahik olmaz, çünkü bu lukatayı almak
hususunda ikisi müsavidir.
Fakat bir kimse, lukatayı mültakitin elinden çeker alırsa mültakit, bunu istirdada müstahik olur. Çünkü bunun bîhasebizzâhir başka müsta-hikki
yokdur.
Bu meseleler, Hanefîyeye göredir.
(Hanbelî mezhebine nazaran bir kimse, bir mültakitin zayi etdiği bir lukatayı bulacak olsa bunu mültakite iade etmesi lâzım gelir. Çünkü bu birinci
mültakitin temevvül hakkı, ilân ve muhafaza velayeti sabit olmuş-dur.
Fakat ikinci mültakit, birinci mültakiti bilmeyib de hıkatayı^bir sene müddetle ilân ederse buna malik olur. Çünkü kendisine sebebi mülk, bigayri
udvânin sabit olmuş bulunur. Artık birinci mültakit, bunu amn elinden-nez'edemez. Kendisinin yalnız bir temellük hakkı var idi, mülk ise hakk-ı
temellükden mukaddemdir. Bu halde lukata sahibi zuhur ederse bunu ikinci mültakitden alır, ikinci mültakittlen isteyemez, çünkü anın bir tefriti

yokdur. (Elmuğnî, KeşşafülJkına.) 
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Lukata Mesabesinde Olub Olmayan Bazı Şeyler :
 



140 - : Ehlî olduğu anlaşılan her türlü hayvanlar hakkında lukata hükmü cereyan eder.
Meselâ: Bir kimse ayaklarında çan bulunan bir doğan kuşunu, veya boynunda kılâdesi - Gerdanlığı bulunan bir ceylânı bir köy veya şehir civarında
yakalayacak olsa sahibine vermek üzere işhad ve ilân etmesi lâzım gelir, çünkü çan ve kılâde bu hayvanların ehlî olduğuna delildir.
141- : Biri kimsenin yapmış olduğu güvercinliklere başkalarının ehlî güvercinleri gelib kendisinin güvercinlerine karışacak olsa bunları tutub
alması muvafık olmaz, belki arayıb sahiblerine vermesi lâzım gelir.
Bu güvercinler, burada yavrulayacak olunca bakılır: Eğer anaları ga-rib güvercinler ise bu yavrulara taarruz olunmaz, haklarında lukata hükmü
cereyan eder, fakat anaları güvercinlik sahibine aid olub babaları ga-rib güvercinler ise bunlar güvercinlik sahibine aid bulunur, çünkü kuşlaî
analarına tabidirler.
142 - : Bir kimsenin ağına sahibsiz bir kuş düşse, veya kabının içinde yağmur suları birikse veya kucağına bir velime münasebetiyle serpilen
paralar, şekerlemeler düşse veya arsasına gübre gibi şeyler atılsa bakılır: Eğer o kimse bunları ihraz etmek üzere ağını ve saireyi vaz' ve ihzar etmiş
ise bunlara temellük etmiş olur, başkalarının bunları almaları caiz olmaz, fakat böyle bir maksadla vaz' ve ihzar etmemiş ise bunları başkaları da
birer lukata veya ihrazı mubah eşya mesabesinde olarak alabilirler. Bunlar «Bir işden maksad ne ise hükm ana göredir.» kaidesine tefemi eden
meselelerdendir.
143 - : Bir kimse bir malı bir yere atıb, «Bunu kim isterse alsın.» demiş olsa bundan haberdar olanlar o malı alabilirler. Çünkü bu bir hibe demekdir,
kabz ile tamam olur, vakıa mevhubünleh bidayeteir meçhul ise de bu cehalet, münazaaya müfzi olmaz.
144 - : Tesbib edilen, yani: Başıboş bırakılan bir hayvanı, meselâ Ölüme mahkûm, zaif bir beygiri bir kimse aiıb islâh etdikden sonra sahibi zuhur
edib almak istese bakılır: Eğer tesbib zamanında: «Kim alırsa alsın, kendisinin olsun.» dememiş ise alabilir, ve illâ alamaz.
145 - : Garibüddiyar bir kimse, fakir bir şahsın hanesinde vefat edib de vârisi marufu bulunmadığı halde dört beş dirhem gibi cüz'i bir mal terk etse
bu malı o şahs, kendi nefsine tesadduk edebilir. Çünkü bu, lukata mesabesindedir, esbet olan da budur. Fakat diğer bir kavle göre tesadduk
edemez, çünkü bu, lukata mesabesinde değildir, vâris bulunmayınca beytül* mâle aîd olur.
146 - : Bir kimsenin bir mikdar bir borcu veya nezdinde emanet olarak bir mikdar eşya veya elinde haksız yere bir mikdar mal bulunsa da bunların
müstahiklerini arayıb bulmakdan kendisine yeis hâsıl olsa bunları tesadduk etmesi lâzım gelir.
Bunları böyle tesadduk edib haksızlığından dolayı da bir nedamet duy-gusiyle tâib olunca kendisinden uhrevî mes'uliyyet sâkit olacağı ümid
olunur. Fakat bunun dünyevi mutalebe hakkı sâkit olmaz. Binaenaleyh sahihleri zuhur edince bunları isteyib alabilirler.
147 - : Yolda düşmüş uyumuş, zâhibül'akl bir sarhoşun yola düşmüş elbisesini bilâhare kendisine vermek üzere bir kimse alacak olsa da taad-dişi
olmaksızın elinde zayi olsa bunu zâmin olmaz, çünkü bu elbise, bir lukata mesabesindedir.
Fakat zayi olmasından korkarak elbisesini başının altından, veya yüzüğünü parmağından veya kesesini koynundan alacak olsa zâmin olur, çünkü
bunlar, lukata değil, sahibinin yanında mahfuzdur.
148 - : Yola atılmış ölü bir koyunun yünlerini almak, veya derisini soyub dibağat etmek caizdir. Fakat bilâhare sahibi gelib deriyi almak isterse -
dibağat sebebiyle kıymetçe husule gelen farkı vermek şartiyle - bunu alabilir.
149 - : Bir bostandan sebzeler almdıkdan, meselâ: Bir karpuz tarlasından karpuzlar devşirildikden sonra bir mikdar karpuz kalmış olsa bakılır:
Eğer sahibi, dileyenlerin almaları için bırakmış ise bunları nâsm in-tihab etmeleri caiz olur.
150 - : Tarlalarda, bağlarda müteferrik suretde bırakılıb sahihleri tarafından aranılması mûtad bulunmayan başaklar ve saire tafih kabilinden
ehemmiyetsiz lukatalar demekdir. Bunların hakkında işhad ve ilân lâzım gelmez, bunları bulanlar, bunlardan derhal istifade edebilirler. Şu kadar var
ki, bunları toplanıldıkdan sonra sahibi gelib mültakitinin elinden alabilir. Çünkü bunlar iltikat ile mültakitin mülkü olmuş olmaz.
Kezalik: Irmaklarda bulunan elma, ayva gibi meyvalardan, ve sular ile akıb gelen ve kereste kabilinden olmayan odun parçalarından derhal intifa
caizdir, velevki mikdarlan ziyade olsun.
151 - : Makberlerde bulunan sahibsiz kuru ağaçlardan ihtitab caizdir, fakat yaş ağaçlardan ihtitab mekruhdur.
152 - : Bir kimsenin bir malı, meselâ: Baş Örtüsü, veya ayakkablan değiştirilecek olsa bakılır: Eğer bunun bir yanlışlık neticesi olduğu karai-nihâle
nazaran anlaşılırsa bırakılan baş Örtüsü veya ayakkabı lukata hük münde olur. Sahibini araşdırmak lâzım gelir. Alınan baş örtüsü veya ayakkabı,
bırakılandan daha kıymetli olsun olmasın müsavidir. Kasden aünıb alınmadığında iştibah vâki olduğu takdirde de hükm böyledir.
Fakat bir kimsenin, böyle bir malı, meselâ ayakkabları kasden çalınıb yerine andan kıymetçe noksan bir ayakkabı bırakılsa bu bırakılan
ayakkabıdan istifade etmesi caiz olur. (Mebsût, Bedâyî, Fethül'kadir, Bahrirâik.)
(Malikî'lere göre bir kimse, fîfada - Yani büyük bir sahrada bulduğu sahibsiz bir koyunu kesib etini yiyebilir, kavli meşhure göre bedelini de zâmin
olmaz. Fakat bu koyunu veya kesib etini umrane getirecek olursa buna - nakl ücretini vermek suretiyle - sahibi ehak olur.
Ümranda veya ümran civannda bulunan veya sahrada elde edilib de diri olarak ümrana getirilen koyun ve emsali hakkında tam lukata ahkâmı
cereyan eder.
Kezalik sahrada bulunub da aclıkdan veya yırtıcı hayvanların tasallutundan veya oradan mürur edecek kimselerin hıyanetinden dolayı telefinden
korkulan sığır hayvanları hakkında da lukata ahkâmı cereyan eder. Şu kadar var ki böyle bir hayvanın etini ümrana suhuletle sevk etmek mümkün
olunca bunu mültakit yiyemez. Korkulanı ayacak bir mahalde bulunan sığır hayvanları ise esasen iltikat edilmez, hali üzere bırakılırlar.
(Minehül'celîl, Şerh-i Kebîr, Hâşiye-i Düsûkİ).
(Şafiî'lere göre bir müslimin dan harbde bulduğu bir mal hakkında bakılır, eğer o müslim oraya eman ile = Bir müsaade ile girmiş ise veya orada
sair müslümanlar da bulunmakda ise o mal lukatadır. Fakat oraya aman ile girmemiş ve orada sair müslümanlar da bulunmamış olursa ga-naimden,
sayılır. (Tuhfetürmuhtac).
(Aşağıdaki meseleler de Hanbelî mezhebine aiddir):
(1) - : Bir kimse bir iukatayı darı harbde İslâm ordusu arasında bulacak olursa bulduğu tarihden itibaren bir sene ilân eder, bâdehû taksim edilecek
ganâim emvalime reddedilir.
Fakat bir kimse aman ile girmiş olduğu bir dari harbde bir lukata bulursa onu orada ilân etmesi muvafık olur. Çünkü onlann malları kendisine
haramdır. Şâyed ilân etmezse o mala dari islâmda malik olduğa veçhile malik olur.
Şâyed darı harbe mütelessis olarak girer de bir lukata elde ederse bunu dan islâmda ilân eder, sonra mali ganaim hükmünde olur. Bir ihtimâle göre



de bu mal, lâkitine aid olur, ilâna muhtaç olmaz. Çünkü ehli harbin malı bu halde kendisine mubah bulunmuşdur, zahir olan ise bu malın ehli harbe
aid olmasıdır.
(2) - : Bir kimsenin bir mehlekeye terk etdiği bir hayvanı başka biri alarak yedirse, içirse, mehleketen kurtarsa ana malik olur. Ebülleysin kavli tie
böyledir.
Fakat bilâhare gelibre almak üzere terk edilmiş ise buna, bulan malik olamaz.
(3) - : Bir kimse, bir mehlekeve bırakılmış, meselâ hayvan üzerin-
de terk edilmiş emtia kabilinden bir malı kurtarmakla ana malik olamaz. Çünkü bu malın telefinden korkulmaz. Hayvan yemez, içmezse ölür, emtia
ise böyle değildir, sahibinin avdetine kadar kalabilir.
(4) - : Bir kimse bir sene kadar mevcudiyetini muhafaza edemeyecek bir şeyi iltikat edince bakılır: Eğer bu bir ilâç suretiyle de baki kalmayacak
şeylerden ise mültakit, muhayyerdir:  Dilerse bunları yer, dilerse satar semenini saklar. Bunları aynen saklayamaz, çünkü sonra telef olur. Karpuz,
kavun, hiyar ve yaş sebzeler gibi.
Mültakit, bunları yerse kıymetleri zimmetinde borç olur. Satmak isterse bizzat satabilir. İmam Ahmed Hazretlerinden bir kavle göre bunlar az bir
şey ise bizzat satabilir, çok ise veliyyüremre tevdi eder.
Fakat bu iltikat edilen şeyler, bir ilâç ile, meselâ usulen kurudul-mak suretiyle muhafaza edilebilecek şeylerden ise sahibi hakkında en fa-ideli olan
cihet iltizam edilir, şöyle ki: Sahibi hakkında ibkası nafi' ise ibka edilir, satılması nafi' ise satılır, satılması müteazzir, kurudulması da gayri mümkün
olduğu takdirde de yenilir, yaş üzüm, incir ve saire gibi. Diğer bir kavle göre de bunları mültakit, yiyemez, ya satar, ya tesadduk eder, sonra sahibi
gelince zâmin olur.
(5) - : Bir kimse avladığı ceylânın boynunda küâde veya kulağında küpe veya bu gibi başkasının sübût-i yedine delâlet eder bir şey bulunsa
hakkında lukata hükmü cereyan eder.
(6) - :  Bir kimse bir balık avlasa da içerisinden - işlenmemiş - bir inci danesi veya anbere çıksa kendisim* aid olur, Çünkü- bunlar denizde
bulunur.
Sayyad, avladığı balığı satsa da içerisindeki inciyi müşteri bulacak olsa bu inci sayyada aid olur: Nitekim bir hanede medfun olan mal da hanenin
bayiine aid olur, müşterisine aid olmaz.
Fakat balığın içerisinden dirhem, dinar veya işlenmiş, yani üzerinde eseri âdemi bulunan bir inci çıkacak olsa bu îukata olmuş olur. Çünkü bunlar bu
veçhile denizde hılkî olarak bulunmaz. Binaenaleyh bunları müşteri bulunca ilân vazifesi kendisine teveccüh eder,  çünkü bunları bulan odur.
Nehirlerde tutulan balıkların karnından çıkan inci ve saire hakkında da lukata hükmü cereyan eder, çünkü âdete nazaran bu gibi şeyler hılkî olarak
nehirlerde bulunmaz.
Deniz sahilinde bulunan anbere de bulana aiddir. Çünkü bunu denizin sahile atmış olması mümkündür. BinaenaJeyh    mubahatül'ahz bulun-'
muş olur.
(7) - : Bir hanenin sahibile sakini o hanede medfun olan bir mal hakkında münazaa ederek, «Onu ben defnetdim.» diye her biri nıalikiy-yet
iddiasında bulunsa, medfun olan malin neden ibaret olduğu kendilerine sorulur, herhangisi vasfını beyan ederce ana aid olur.
(8) - : Bir kimse hammam ve saire gibi bir yerde    elbisesinin ve ayakkablarmın yerinde başka elbise veya ayakkabı bulsa veya elbisesi ça-lınıb da
yerinde başkasını bulsa bunları alamaz. Alacak olursa bir sene ilân eder, sonra tesadduk eder. Çünkü bunları sahibile bunları bulan kimse arasında
bir muaveze muameseli cereyan etmemişdir.
Maamafih bu meselede bir ihtimâl olarak üç vech, dermeyan edil-mekdedir. Şöyle ki: Eğer sirkate bir karine bulunur ve alınan elbise ve saire
bırakılan elbise ve saireden kıymetli olursa bu bırakılanlar bir veçhe göre tesadduk edilir, diğer bir veçhe göre bunları almak mubah olur, çünkü
zâhirihâle nazaran sahibi bunun için bırakmışdır, üçüncü bir veçhe göre de bunlar hâkime ref'edilir, tâ ki satılarak semeninden alınan şeyin bedeli
verilsin. İkinci vech, nâsın ahvaline evfak görülmüşdür.
(9) - : Uyumuş veya bayılmış bir kimse, ayıldığı zaman elbisesi arasında veya kesesi içinde - kimin tarafından konulduğunu bilmediği - bir mal
bulsa buna malik olur. İlâna lüzum görülmez. Çünkü hal karinesi. o malın kendisine temlik edildiğini iktiza eder. (Elmuğnî, KegşafüTkına,

Neylül'meârih.) 
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Yirmi Üçüncü Kitabın Sonu
 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ KİTAB
 

HACR İLE İZNE VE İKRAHE DAİR OLUB BİR MUKADDİME İLE İKİ BÖLÜME AYRILMISDIR.
 

MUKADDİME
 
Hacre, İzne, İkrahe Aid Istılahlar :
 
1 - (Hacr) : Lûgatde mutlaka men' manasınadır. Tazyik, haram mâ nasına da gelir. Akle de hacr denilmişdir, çünkü sahibini çirkin ve akıbeti muzir
şeylerden men'eder. istilanda «Bir muayyen şahsı tasarruf-ı kavlî-sinden men'etmekdir» ki o şahsa bu hacrden sonra «Mehcur» denir.
Tasarruf-ı kavli'den men, o tasarrufu hükümsüz, gayrı sabit ve gayri nafiz addetmek demekdir.
Hacr, fiilde carî değildir. Çünkü bir fiilin vukuundan sonra reddi mümkün olmaz ki ondan hacr tasavvur olunsun. Hicr de bu mânayadır.
2 -  (Hacr-i kaviy) : Bir şahsı asl-i tasarrufdan men' demekdir ki, o tasarruf asla nafiz olmaz. Mecnun-i mutbiki,  gayri mümeyyiz çocuğu beyi, icar,
nikâh, talâk, ikrar hibe gibi tasarrufatı kaliyyeden men' gibi. Bunların bu tasarrufları asla sabit olmaz.
3  - (Hacr-i mütevessit) : Bir şahsın tasarrufi kavlisini vasfı, yani: Nefazı itibariyle men'etmektedir. Ma'tuhun, mümeyyiz çocuğun nef ile zarar
beyninde dair olan tasarrufi kavilleri gibi ki bunlar, velilerinin izinleri munzem olma-dıkca nafiz olmaz.
4  - (Hacr-i zaif) : Bir şahsın tasarruf-ı kavlîsinin vasfının vasfım, yani:  Nefazının fil'hâl  tahakkukum men'etmekdir. Mehcur olan medyunun



başkasına borç ikrarının hal-i hacrinde nefazını men' gibi ki, bu ikrarı bilâhare hacri fek edilince zimmetine taallûk etmiş olarak mutebe: olur.
5  - (Fekk-i hacr) : Hacri izâle etmek, mehcure mezuniyyet vermek, mehcurun tasarrufatına müsaade etmekdir.
6  - (îzn) : Lûgatde mutlaka itlâk = Salıvermek manasınadır. îba-haye, müsaadeye, ilâma, fekk-i hacre de izin denilir, istilanda bir şahs hakkındaki
hacri fekketmek, meni' hakkım ıskat eylemek,    tasarrufatda bulunmasına müsaade vermek demekdir. Kendisine böyle izin verilen şahsa da
«Mezun» denilir ki «Mezunünleh» demekdir.
Bu izn, İmam Züfer ile İmam Şafiî'ye göre tevkildir, inâbedir.
7 - (Sağir) : Sabiy, yani: Henüz bulûğ çağına ermemiş çocuk demek-dir. Mümeyyiz ve gayri mümeyyiz kısımlarına ayrılır: Şöyle ki:  «Sağir-i
mümeyyiz» alış verişi anlayan, yani: Satmanın mülkü izâle etdiğini, satın almanın da mülkü calib olduğunu bilen ve onda beş aldanmak gibi gabm
fahiş olduğu zahir ve herkesçe malûm olan bir gabni, gabni yesîrden ayırabilen çocukdur. «Sağir-i gayri mümeyyiz» ise satışını sâlib, satın
almanın calib olduğunu bilmeyen, gabni fahişi gabni yesirden temyiz ve tefrika kadir bulunmayan çocuk demekdir.
8 - : (Ma'tuh) : Şuuru muhtel olan kimsedir ki; fehmı az, lâkırdısı karışık, tedbiri bozuk olur. Böyle bir hâle «Eteh ™ Bunaklık» denir ki, aklın
noksanlığından ibaretdir. Şu kadar var ki matuh, onun bunun has-kmda mecnun gibi darb ve şetimde bulunmaz.
9 - (Mecnun! ; Deii demekdir. iki kısma ayrılır. Biri (Mecnun-i müt-bik) dir ki, deliliği en az bir ay içinde ve diğer bir kavle göre bir sene içinde
bütün vakitlerini kaplamış bulunur, cinneti bilâ fasıla devam eder. Diğeri «Mecnun-i gayri mütbik» dir ki, bir ay veya bir sene içinde bazen deli
olub bazen de ifakat bulan kimsedir, deliliği bilâ fasıla temadi etmez.
10  - (Mutbik) ;  İtbâk kelimesinden mehurdur.  Bir  şeyi   tamamen örtüb kaplayan, bir şeyden asla ayrılmayan şey demekdir. Bu cihetle sa-hibind-
en ayrılmayan bir cinnete  «Cünun-i mutbik», vakit vakit ayrılaj cinnete de «Cünun-i gayri mutbik» deniîmişdir. Hümayı mutbika, hüma-yı gayri
mutbika tâbirleri de bu kabildendir.
Cünun-i mutbikm müddeti, îmam Ebû Yûsuf den bir rivayete göre senenin ekserisine şâmil olan, tedavül eden cünundur. Diğer bir rivayete göre
bn* gün bir geceden ekser olan einnetdir. Çünkü bu kadar uzayan bir cinnet ile kaza-i salât sâkit olur. Diğer bir rivayete göre de tam bir aydır.
îffiami Azam'ın bir. kavli de böyledir. îmam Muhammedi en bir rivayete göre bir aydan sı devam eden bir cinnet, uzun bir cünun sayılmaz.
Nitekim bir kimse borcunu acilen veya ankarib ödeyeceğine yemin etse bir aydan evvel ödeyince yemininde ban, bir aydan sonra ödeyince hânis
olur. Ve bir syı kaplayan bir cünun ile o aya rastlayan ramazanı şerif orucu sâkit olur. Bundan noksanı ise böyle değildir. Maamafih îmam
Muhammed' den diğ?r bir kavle göre bu müddet tam bir senedir. İmamı Âzam'ın bif kavli de böyledir. Çünkü bu kadar uzayan bircinnet ile zekât ve
saire gibi bütün ibadetler sâkit olur. Bir de böyle füsûli erbaayı cami bir müddet için-de ifakat bulmayınca bunun asıl akuda bir âfet olduğu bilinmiş,
mecnunun cinneti tekarrür etmiş olur. Binaenaleyh tasarrufatda muhtar olan da îmam Muhammed'in bu kavlidir. (Mebsût, Mecmaül'enhür.)
11  - (Sefih)  :   Malını beyhude, faidesiz yere sarf ve masraflarında israf ve tebzir ile mamelekini itlaf ve izaa eden kimssdir. Bu hale sefeh, sefahet
denir. Sefihin cem'i süfehadır. Havasına uyub şer'i şerifin ahkâmı mucebince amel etmeyen kimse de süfehadan sayılır.
Ebleh ve sâde dil olmak yüzünden kazanç yolunu bilemeyib alış verişlerinde aldanan kimse de sefih demekdir.
Mâlini şer uğrunda ibzal eden bir şahs, hacr edileceği gibi bütün emvalini hayra sarf edib da fakir, sıfrüTyed kalacak kimse de hacr edilebilir.
12  - fîsrafl : Bir şeyi lâyık olan mahalde münasib olan mikdardan ziyade sarf etmekdir. Sahibine «Müsrif-» denir.
13  - (Tebîir) : Bir şeyi lâik olmayan mahalde sarf etmekdir. Sahibine «Mübezzir» denir.
İ4 - (Dâin) : Alacaklı, bir vâde ile alacak sahibi, bir kimsenin zimmetinde alacağı olan şahs demekdir. Buna «Garim» de denir. Cem'i «Gu-rema»
dır.
«Medyun» da borçlu, ödünç almış kimsedir ki, buna «Medin» de denir. Borç vermeye «İdâne» borç edinmeğe de «İstidâne». denilir. «Müdayene»
de karşılıklı borç edinmek, birbirine borç pars vermek yerinde müstameldir.
«Deyn» için üçüncü kitaba müracaat!.
15- (Maras-i mevt) : Hastayı zaif düşürüb kendisinde ölüm korkusu bulunan maraz demekdir ki araya sıhhat girmeden mevte müncer olur.
16  - (Miimatale) : Borcu, borcun vâdesini bugün yarın diye uzatıb tehire bırakmakdır. Böyle hareket eden bir borçluya «Medyûni mümatü> denir.
Borcunu edaya muktedir olduğu halde tehir edib duran kimse demekdir.
Metal de bir şeyi, meselâ borcu uzatıb durmakdır ki, bir zarurete meb-ni-olmayınca zuîm sayılır.
17  - (tfîâs) : Bir kimsenin malı tükenib muhtaç olması, emvalinin fülûse, yani pula, mangıra tehavvül ederek sıfrül'yed kalması demekdir. Böyle bir
şahsa «Müflis» denir. Bir şahsın iflâsına hâkim tarafından hükm verilmesine de «teflis» denir. «Fels» pul, mangır, kıymetsiz paradır. Cem'i
«Fuhıs»dır.
18  - (îlüşd) : Dîn ve dünya seîâhıdır, dine ve dünyaya zarar verib vermeyecek şeyleri bilmekdir. Hakka, Kur'ana da «Rüşd» denir. «Reşe-d» de
hayır, rahmet, hidayet demekdir. «Reşad» da kuvvetli akıl sahibi ol-makdır. Mâlini muhafaza hususunda tekayyüd ederek sefahatden,  israf-dan
kaçman kimseye «Reşîd» denir. Umurunc güzelce idareye muktedir suretde baliğ olan kimse de «Reşîd» namım alır.
19  - :(îkrah) : LÛgatde bir kimseyi istemediği bir sözü söylemeğe veya bir işi yapmağa zorlamakdır. istilanda bir kimseyi tehdid ile, îhafe ile rizası
olmaksızın bir sözü söylemeğe veya bir işi işlemeğe haksız yere sevk etmekdir. Kendisine böyle cebr edilen kimseye «Mükreh» cebr edilen şeye
«Mükrehünaleyh», mükrehin korkmasını mucib, rizasını sâlib olan şeye de «Mükrehünbih» denir. İkrahda bulunan şahsa da «Mükrih», «Mücbir»
denir.
20  - (İkrah-i müîcî) : Nefsi itlaf, uzvu katı' veya bunlardan birine müeddi olacak şi-ddetii darb ile yapılan ikrahdır ki, mükrehin rizasını izâle,
ihtiyarını ifsSd eder. Maamafih asıl ihtiyarı yine sabit bulunur.
21 - (İkrah-i gayri mülcî) : Nefsi itlaf, uzvu kafa müeddi olmayıb yalnız gam ve elemi mucib olacak derecedeki darb ve habs gibi şeyler ile yapılan
ikrahdır ki, mükrehin rizasını izâle ederse de ihtiyarını ifsada müeddi olmaz.
22 - (Cebr = İcbar) : İkrah demektir. Cebr edene «Mücbir» denir. Tahtı velâyetindeki  kimseler hakkında istesinler, istemesinler tasarrufu nafiz
olan veliye «Veliyyi mücbir» denir.
Kahir, galib, mütekebbir kimseye «Cebbar» denilir. «Cübar» ûz heder olmak, tazmini lâzım gelmeksizin telef olmak manasınadır. < Cebr» lâfzı
ıslah, telâfi mânasına da gelir. Nitekim «Cebr-i mafat» denir.
Cebrin mukabili, ihtiyardır, kerahatin mukabili de rızadır.



23 - (llca) : Sevk etmek, bir jeyi yapmaya icbar etmek. Bir takım hâdiselerin vukuuna saik olan şeylere «îlcaâtı zemâne» denir. 
[21]

 
 (BİRİNCİ  BÖLÜM)

 
HACRE VE İZNE MÜTEALLİK MESELELERİ  MUHTEVİDİR

 
İÇİNDEKİLER : Hacrin sebebleri ve mehcurlann kısımları Çocuklara, mecnunlara ve matuhlara aid, izne müteallik meseleler. Hacredilen
medyunlara ve müflislere aid meseleler. Medyunların haps edilib edilememesi. Maraz-i mevtin mahiyyeti ve şeraiti. Maraz-i mevt halindeki

tasarrufların hükmleri. Hacrin hikmet-i teşrîivye .. 
[22]

 
Hacrin Esbabı Ve Mehcürların Aksamı :
 
24 - :  Hacrin sebebleri sebavet, cinnet, eteh, nk,  deyn, belâhet, sefeh, zarar-i âmmeden ibaret olmak üzere yedidir.
Mehcurlar da iki kısımdır. Bir kısmı, zaten mehcur olanlardır ki; bunlar çocuklar, mecnunlar, matuhlar, rakiklerdir. Maraz-i mevt halinde bulunan
kimse de bu kısma dahildir ki, bunun mehcuriyyeti maraz-i mevt ile raukayyeddir.
Diğer kısmı da hâkimin hükmiyle irfeheur olanlardır ki, bunlara medyunlar, eblehler, sefihler, cahil tabibler, müflis mükârîler ve mâcin: yani nâsa
bâtıl hileler talim etmek suretiyle fetva veren kimselerdir.
Maamafih bu mesele, imameyne göredir, imamı Azam'a göre borç, sefeh, eblehlik, esbabı hacrren değildir. Bunların hür, baliğ olan sahible-ri
tasarrufatı hukukıyyeden hacr edilemez. Bu hacr onların hürriyetine, mükellefiyyetine münafi, şerefi insaniyyete muhaltfdir.
25 - : Çocuklar, mümeyyiz olsunlar olmasınlar zaten mehcurdurlar. Mecnunlar da cinnetleri gerek cünuni mutbik ve gerek cünuni gayri mut-bik
olsun hali cinnetlerinde zaten mehcurdurlar. Matuhlar ile rakikler de zaten mehcurdurlar. Binaenaleyh bunların hacri hâkimin hükmüne mütevakkıf
değildir. Bunlann âtiyen beyan olunacağı veçhile bir kısım tasar-rufati ya bâtıl veya velilerinin iznine mütevakkıf olarak gayri nafiz bulunur.
(Hindiyye, Surretül'fetavâ).
26 - : Hâkim tarafından hacr edilmesine lüzum görülen medyunun veya sefihin hacrine hükm esnasında kendisinin hazır bulunması şart de-ğilrir,
gıyabında da hacri sahihdir. Şu kadar var ki, hacrini haber alıncaya kadar vâki olan tasarrufatı kavliyyesi, meselâ bey'i ve şirası, başkasına borç
ikrarı muteber olur. (Hindiyye).
27 - : Cahil olan tabib, mâcin olan müiti ve müflis olan mültaip gibi âmmeye zararı dokunan kimseler, zarar-i âmmeyi def için tababetden iftadan,
muamelâtı nakilivyeden hacr ve men* olunurlar. Fakat bunların bu hacri bir emr-i idarîdir ve mahdud bir sahaya münhasirrir. Yoksa bunların
tasarrufatı kavliyyehri muteberdir,   bunlar bu tasarrufatdan  men' olunmazlar. (Mecmaüî'enhür).
28 - : Cahil olan tabibden maksad, nâsı bilerek bilmeyerek mühlik ilâçlar ile tedaviye kalkışan, yüz gösteren tehlikenin zararını izâleye kadir
olmayan mütetabbib kimselerdir.
Müfti-i mâcinden maksad da nâsa müctehidin-i kiramın kail olmadığı bir takım bâtıl hifeleri öğreten, bilmediği hâlde fetva vermeğe cür'et eden
nıübalâtsız kimserir.
Mükâriyi müflisden maksad da kendisinin muntazam vesaiti nakliy-yesi ve parası olmadığı halde yolcuların naklini deruhde eden ve nakil  zamanı
gelince saklanarak yolcuları aldatan kimsedir.
29 - : Öteden beri veya bilâhare fâsik olan kimse, malini israf ve, tebzir etmedikçe mücerred  fışkından  dolayı hacr edilemez. Bu hususda frsk-ı aslî
ile fısk-i târî müsavidir, yani: Bulûğundan evvel ve sonra fâsık olan ile bulûğundan evvel âdil olub bulûğundan sonra fâsık olmaya başlayan kimse
arasında bu bakımdan bir fark yokdur. (Tatarhaniyye).
30 - : Bir kimsenin meşru suretdeki mesaisi, başkalarının kazancına mâni alsa da hakkınca esbab-i hacrden olamaz.
Binaenaleyh bir çarşıda san'at veya ticaret icra eden kimse, o san'at veya ticaret erbabının kâr ve kesblerine halel gelmesi iddialarına binaen icra
etdîji san'afcdan veya tiearetden hacr ve men1 edilemez. Çünkü bir za-rar-ı hassı def için diğer bir zarar-ı has ihtiyar edilemez. (Mecelle, Ten-kih-i
Hâraidî).
31 - : Sefih olan kimseler, imameyne göre hâkim tarafından hacr olunabileceği gibi medyun olanlar da yine imameyne göre    alacaklıların talebiyle
hâkim tarafından hacr olunabilir. Müftabih olan da budur. F.ı kat bunlar zaten mehcur olmadıkları cihetle kablelhacr tasarrufları sahih olur.
32 - : Sefih veya medyun hâkim tarafından hacr edilince bu hac-rin sebebi hâkim tarafından nâsa beyan ile ihtiyaten işhad ve münasib vasıtalarla
'keyfiyyet İlân olunur. Tâ ki nâs bunlar ile ona göre muamelede bulunsun ve hacri inkâr takdirinde îsbât kabil olsun. îmam Muhammedi göre
sefehden dolayı hacr, hâkimin hükmüne tevakkuf etmez. (Hindiyye. Zahire).
33 - : Hacrden sonra sefihin mehcurriyyeti, hem vakt-i hacrindeki, hem de sonradan eline geçecek emvaline tesir eder. Bu hacrden sonra tasarrufatı
kavliyyesi nafiz olmayacağı gibi bir kimseye borçlu olduğunu ikrar etmesi de sahih olmaz.
Borcundan dolayı hacr edilen kimsenin mehcuriyyeti ise yalnız vakt-i hacrinde mevcui olan mallarına tesir eder, hacrden sonra eline geçecek
mallarına tesir etmez. Binaenaleyh hali hacrinde başkasına bir borç ikrar etse bununla fekk-i hacrden sonra muahaze olunur. (Hindiyye).
34 - : Tasarrufatı kâvliyye, üç nevidir. Birincisi: Nef-i mahz olan tasarrufatdır. Hibeyi, sadakayı kabul gibi. Mümeyyiz olan bir çocuğun veya bir
matuhun veya bir sefihin bu gibi tasarrufatı muteberdir, başkasının iznine mütevakkıf bulunmaz.
İkincisi: Zarar-ı mahz olan tasarruf atdır. Başkasına bir şey hibe veya tesadduk etmek gibi. Sağir ile matuftun bu kabil tasarrufatı velilerinin izni
munzem olsa da bâtıldır.
Üçüncüsü: Nefi' ile zarar beyninde dair olan tasarrufatdır. Beyi ve şira, borç ikrarı gibi. Sağir-i gayri mümeyyizin bu kabil tasarrufatı da bâtıldır.
Sagir-i mümeyyiz ile matuhun bu kabil -tasarrufatı ise velilerinin iznine mütevakkıf bulunur, bilâ izin muteber olmaz. Fakat mümeyyiz bir çocuğun
veya bir matuhun başkası namına bilvekâle beyi ve şirası muteber olur. (Reddimuhtar.)
35 - : Sağir, matuh,'mecnun gibi mehcurların beyi ve şira gibi feshe muhtemil, hezl ile bâtıl olacak tasarrufatı kavliyyeleri muteber olmaz ise de



kendi fiillerinden neş'et eden zarar ve ziyanı mehcuriyyetin zevaline intizar olunmaksızın hemen kendi mallarından zâmin olurlar. Çünkü onlar,
fiillerinden dolayı bilicmâ mehcur değildirler.
Meselâ: Bir mecnun veya gayri mümeyyiz bir çocuk birinin malım itlaf etse misliyyatdan ise mislini, kıyemiyyatdan ise vakt-i itlâfındaki kıymeti
onun malından tazmin edilir. Mallan yok ise hali yüsrlerine İntizar olunur. Yoksa velilerinin kendi mallarından tazmin etmeleri icab etmez.
Bir de mehcur olan sefihlerin, medyunların nikâha, talâka, vücubi zekâta, vücubi hacca, ve ukûbâta aid ikrarları muteber olduğu gibi bunların
hacca, fukaraya ve sair hayr cihetlerine aid vasiyyetleri de mallarının sülüsünden caiz olur. Bu tasarruflardan bilicmâ hacr edilemezler. Ancak ehl-i
hayr ve salâha lâyık olmayan bir veçhile yapacakları vasiyyetleri ten-fiz edilmez. Bunların vakıfları da bâtıldır, (înâye, Dürrümuhtar.)
36  - : Mehcur oîan çocukların veya mecnunların bir malı istihlâk etmesine sahibi tarafından sebebiyyet verilirse bunlara îmamı Azam üe îmam
Muhammed'e göre zaman teveccüh etmez.
Meselâ: Bir kimse bir mecnuna veya bir sabiyyi gayri mümeyyize bir malını satib veya icar edib veya rehin verib teslim etse veya ikraz, iydâ veya
iare edib teslim etse veya fâsid bir hibe ile veya sermaye-i şirket olarak teslim etse de o da bu malı itlâf eylese üzerine zaman lâzım gelmez. Çünkü
o malın sahibi bu teslim ile kendisi taksirde bulunmuşdur. Fakat îmanı Ebû Yûsuf e göre zaman lâzım gelir. (Tahtavî, Reddimuhtar)
(Malikî'lere göre de hacrin sebebleri şu yedi şeyden ibaretdir. Seba-vet, cinnet sefahet, nk, borcdan dolayı iflâs, kendisinde ölüm tehlikesi bulunan
maraz, zevcelik. Bunları sırasiyle izah edeceğiz.
(1) : Sebavet.  Çocuklar baliğ oluncaya  kadar mehcurdurlar.  ErkeK çocuk' reşid olarak baliğ olunca serbest kalır, dilediği yere gidebilir. Meğer ki
fesada veya helake maruz kalacağından korkulsun, o zaman velisi veya vasisi veya sair nâs, kendisini men'edebilirler.
Kız çocuklarının nefsleri hakkındaki mehcuriyyet ise kocaya vanb zifaf oluncaya ve bâdezzifaf onun hüsn-i tasarrufa malik olduğuna dair en az iki
âdil kimsenin şahadetine kadar devam eder. Mallarını hıfza muktedir olub şehevat-i nefsâniyyeleri uğrunda sarf etmeyecekleri bu veçhile
anlaşılınca mallan hakkındaki hacr rfe bertaraf olur. Şu kadar var ki, bu oğlan ve kız çocukların vasiyleri var ise onların bu mehcuriyyetlerini şu-hud
huzurunda fek etmeleri de lâzım gelir. Yani: Vasi, şahidlere hitaben der ki: «Şahid olunuz ki, vesayetim altında bulunan fülânın veya fülâns-hin
rüşdüne ve malının hıfz edeceğine kanaat etdiğim için onun hacrim fekketdim, tasarrufunu kendisine birakdım... Kendisine temlik etdim.
(2) : Cinnet. Mecnunlar, mehcurdurlar.    Bunların mehcuriyyeti hali ifakatlerine kadar devam eder. Çocukluğundan beri mecnun olan bir şahs,
mehcur olmakla velisi bnbasıdir veya babasının vasisidir. Bulûğundan sonra tecennün eden bir şp'as da mehcur olacağından velisi hâkimdir, hâkim
bulunmazsa cemaati müslimindir.
(3) : Sefahat : Sefih oiınlar mehcurdurlar. Çocuklarından beri sefih olanların velileri reşid olan babalarıdır, sonra babalarının vasileridir ve bu
vasilerin vasileridir.  Cedlerinin,  amcalarının,  kardeşlerinin, validele-. rinin velayetleri yokdur. Meğer ki babalan tarafın-dan vasi tâyin edilmiş
olsunlar, Vasilerden sonra da veli hâkimdir.
Bir kimsenin rüşdine veya sefehine, vasiyyetinin sıhhat veya fesadına^ vasiyyetlerin takdim ve tehirine, gaibin evlâd ve lyâlinin nafakaları için
malının satılıb satılmamasına, nesebin luhukuna ve adem-i luhukuna, vefanın sübût ve adem-i sübûtuna, hüdad ve kısasın icra edilib edilmemesine
ve yetimlerin maîlanna hükm edecek olan, ancak hâkimler ile onların nâibleridir.
(4) : Rık. Rakikler, tam köle veya cariye olsunlar veya müdebber veya bir vakt için azadlı bulunsunlar nefsleri ve az olsun çok olsun malları
hususunda maliklerine karşı şer'an mehcurdurlar.
Mübaâz  Vakit vakit rakik olanlar da kendi günlerinde hür gibidirler, efendilerinin günlerinde de mehcurdurlar. Meğer ki efendileri bugünlerde de
tasarruflarına izin versinler.
Sarahaten veya zımnen ticaretde bulunmalarına izin verilen rakikler, mehcur sayılmazlar. Hattâ bir nevi ticarete mezun bir rakik, alelıtlak
ticaretlere mezun olmuş olur.
Bir kölenin kitabete rabtı, ticaretde bulunmasına hükmen izindir.
Bir köle, kendi maliyle değil, mevlâsınm maliyle ticaretde bulunub kazancı mevlâsına aid olmak üzere mezun bulunsa bu bir vekâlet sayılır. Bu
halde köle, bu mezun olduğu hususun maadasında yine mehcurdur.
Ticarete mezun olan rakiki gârimlerinin talebi üzerine ancak hâkim hacr edebilir. O bu hususda hür gibidir, onu maliki veya gârimleri hacr edemez.
Zimmetinde sabit olan borçlar, elinde bulunan mallarından alınır, ticarete mezuniyyetinden sonra husule gelen gailesinden alınamaz ve
rakabesinden satılıb alınamaz. Çünkü gârimlerin alacakları onun zimmö-tine taallûk etmişdir, rakabesine değil.
Fakat ticarete mezun olan rakikin kimseye borcu bulunmazsa, onu tekrar hacr etmek hakkı malikine aiddir, maliki onun mallarını elinden als rak
kendisini hacr edebilir, hâkimin hacrine hacet görülmez.
(5) : îflâs. Borcu malından ziyade olan bir kimsenin iflâsına hükm edilerek tasarrufatdan men'i cihetine gidilebilir. Şöyle ki: Bir medyun borcunu
tediyeden âciz kalınca hâkim tarafından mevcud mallan elinden alınarak garîmlerine tahsis edilebilir. Buna «Teflis» denir. Medyun bu hükm
zamanında hazır bulunmuş olsun olmasın, bu hükm üzerine teberruatden, tasarrufatı fiiliyyeden men' edilmiş olur, müeccel olan borçlan da
zamanlan hulul etmiş gibi mevcud malından ödenir. Maamafih terlisin şartlan şunlardır :
(A) : Garîmler, iflâsa hükm edilmesini istemelidirler. Garîmlerden bazılarının istemesi de kâfidir, velev ki diğerleri istemesinler.
Medyun kendi iflâsına hükm edilmesini hâkimden taleb edemez.
(B) : Borcun zamanı hulul etmiş olmalıdır. Daha zamanı hulul etmemiş olan bir borcdan dolayı, iflâsa hükm edilemez.
(C) : Medyunun borcu malından ziyade olmalıdır. Malı borcuna müsavi olursa iflâsına hükm edilemez. Meselâ: Bin lira muaccel, bin lira da
müeccel borcu olduğu halde malı bin beş yüz lira bulunsa iflâsına hükm edilebilir. Çünkü muaccel borcundan sonra kalan malı müeccel olan
borcuna kifayet etmez.
îbni Muhriz'e göre muaccel borcu verildikden sonra elinde kalan meblâğ ile muamelâtı maliyyede bulunarak müeccel borcunu verebileceği umu-
lursa iflâsına hükm edilmez,
iflâsına hükm edilen medyunun malı elinden alındığı ve malından bir şey saklamadığına yemin etdiği takdirde mahcuriyyeti zail olur. Velevfci
fekk-i hacrine hükm edilmesin.
(6) : Korkunç, kendisinde Ölüm tehlikesi bulunan maraz veya bu mesabede bulunan bir vaziyyet. Şöyle ki: Ehli tıbbın çokça ölüme sebebiyyet
vereceğine kani olduğu bir hastalık, hacre sebeb olur. Kati edilmek için mahbus olan veya saffı harbde hazır bulunan bir kimse de bu hükmdedir.



Hacr edilecek marizler ve emsali, tedavilerine, meûnetlerine aid sar-fiyyatdan ve muaveze-i maliyyeden men' olunamazlar. Mallarının sülüsünden
zâid olan teberruatdan men' olunurlar. Vakf, nikâh, hulû teberruat kabilind endir. Vasiyyet teberru kabilinden değildir, ondan rücuu sahih-dir,
vefatına kadar tevkif edilir. Vefat ederse malının sülüsünden tenfiz edilir.
Teberruatda bulunan böyle bir mariz, ölmez de sıhhat bulursa bu te-berruatı emvalinin tamamından  nafiz olmuş olur.
Marizin muhabatı da o marazından öldüğü takdirde vârisinin gayrisine olunca emvalinin sülüsünden muteber olur, vârisine muhabatı ise bâtıldır.
Fakat vefat etmezse yabancıya da vârisine de olan muhabatı emvalinin tamamından olarak nafiz olur.
(1): Zevciyyet, bir kadın kocasına karşı kısmen mehcurdur. Şöyle ki: Bir hürre-i reşide, baliğ ve reşid olan zevcine veya sefih olan zevcinin
velisine karşı malının sülüsünden ziyadesini teberru hususunda şer'an mehcurdur. Velevkî kocası köle olsun. Çünkü kadının malından madud,
kocasına karşı tecemmülde bulunmasıdır. Kocasının bu tecemmülde hakkı vardır.
Hattâ bir kadın, kefalet tarikiyle olsa da malının sülüsünden ziyadesini kocasının gayrisine teberru edemez. Kocası bu teberruu imaa edebileceği
gibi bunun tamamını veya bir kısmını red de edebilir.
Bir kadın sülüsi malından ziyadesinin kocasının izni olmaksızın başkasına ikraz edib edemiyeceği hakkında ise iki kavi vardır. Ezhar olan, bunun
da muteber olmamasıdır.
Maamafih bir kadının sülüsi malından zâid olan teberruatıt kocasının tamamen veya kısmen reddine kadar caiz ve carî bulunur. Hattâ kocası bunu
bilmeden kadın vefat etse veya dul kalsa bu teberruatı nafiz olmuş olur.
Bir kadın, malının sülüsünü teberru etdikden sonra kocasının izni olmadıkça bir daha teberruatda bulunamaz. Meğer ki aradan bir sene gibi ve
diğer bir kavle göre altı ay gibi uzunca bir müddet geçsin. O halde ma-lımn mütebaki iki sülüsünden bir sülüs mikdarı teberruda bulunabilir.
Müddetin uzamasına binaen bu mütebaki mikdar, müstakil, kendisinden teberru yapılmamış bir mal gibi sayılır. (Muhtasar-i Ebizziya, Şerh-i
Kebîr, Düsûkî.)
(Şafiî'lere göre de hacr, bir sebeb-i hassa mebni bir tasamıf-i hasdan men' demek olub, sabavet, cinnet, sefahet, iflâs, maraz, irtidad gibi hususî
sebeblerden neş'et eder ve bu hacrdeki menfaat ve maslahat, ya mehcura veya başkalarına aid bulunur. Meselâ: Çocuklar, mecnunlar; mübez-zirler
gibi kendi menfaatleri için, müflisler garîmlerin menfaatleri için, marizler vârislerinin menfaatleri için, mürtedler de müslümanların menfaatler,
haklan için hacr olunurlar. Şöyle ki:
(1) : Sabavet. Çocuklar mehcurdurlar. Bir çocuk gayri reşid olarak baliğ olsa mehcuriyyeti devam eder. Reşid olarak baliğ olunca da hacri
kendiliğinden münfek olur, malı kendisine verilir. Bir kavle göre hâkimin veya babası gibi velisinin hacri fekketmesi şartdır.
Bir çocuk reşid oldukdan sonra malını tebzire başlasa hâkim tarafından hacredilir. Bir kavle göre de başkasının iadesine muhtaç olmaksızın bu
tebziri sebebiyle hacri avdet eder.
Rüşdü, salâhı zahir oldukdan sonra fâsık olsa esah olan kavle göre hacredilmez. Çünkü selef, fıskdan-dolahı kimseyi hacr etmemişlerdir. Bir
çocuğun rüşdü,  içtimaî  durumlarına göre velisi     tarafından  tecrübe edilir.
Meselâ: Tacir çocuğu alış veriş ile, bunlardaki tutunıiyle, ekinci çocuğu ziraatle, ziraat amelesini ücretle istihdam etmesiyle, san'atkâr çocuğu da
san'at ve hırfete aid hususlar üe tecrübe edilir. Kız çocukları da yemek pişirmeleriyle, çorab ve saire dokumalariyle, libaslarını ve kumaşlarını
güzelce muhafaza edebilmeleriyle tecrübe olunurlar. Esah olan kavle göre bu tecrübe zamanı bulûğdan evvelcedir, Bir kavle göre de bulûğdan
sonradır.
(2) : Cinnet. Mecnunlar mehcurdurlar. Çocukluğundan  beri mecnun olanın velisi, hal-i sıgarindeki velisidir. Bâdelbülûğ mecnun olanın velisi de
yine çocukluğundaki velisidir. Bir kavle göre de hâkimdir.
Cünûn ile velayetler ve iübar-ı akvâl münselib olur. Mecnunun kimse üzerinde velayeti olamaz, sözlerine itibar olunmaz.
Mecnunun rüşdi ifakat bulmasiyle mürtefi olur. Rüşd ise dîn v.e malca salâh-ı hâldir.
(3) : Sefahet. Sefih olanlar hacredilirler. Bulûğdan sonra âriz olan se-fehden dolayı hacretmek selâhiyyeti hâkime aiddir. Bir kavle göre de
çocukluğunda velisi kim ise onun tarafından hacredilir.
Sefehinden dolayı mehcur olanın muztar bulunduğu taamından başka alış verişi, ivaz mukabilinde de olsa itakı, hibesi sahih olmaz.
Binaenaleyh bir malı iştira veya istikraz suretiyle kabz edib de itlaf etse veya elinde telef olsa kendisine ne hâilen ve ne de fekki hacrinden sonra
zaman lâzım gelmez. Kendisiyle muamelede bulunan şahs, bunun bu mehcuriyyetini gerek bilmiş olsun ve gerek olmasın. Çünkü kemlisi tecrübede
bulunmadığı halde malını kabza teslit etdiği cihetle kusurda bulunmuş olur.
(4) : İflâs. Müflis olanlar da hacredilebilirler.  Müflis lûgatde musîr demekdir, şer'an malı borcuna kâfi olmayan kimsedir. Böyle bir borçlunun
halini, iflâsını ilân ve teşhir etmeğe de lûgatde «Teflis» denir. Hâkimin medyunu §urutu dairesinde hacretmesi bir teflis muamelesidir.
Filhâl lâzimül'edâ olan borcu malından ziyade bulunan kimseyi hâkim, alacaklıların talebiyle hacreder, taleb bulunmadıkça hacretmez. Müeccel
bir borç için de hacredilemez.
Vâdesi hulul etmiş olan bir borcundan dolayı hacredilen kimsenin bu hacr ile müeccel olan borçlan hiüûl etmiş olmaz. Ezhar olan budur. Çünkü o
medyunun zimmeti hali üzere bakidir. Ölüm halinde ise böyle değildir, bütün borçlar teaccül etmiş olur.
Malı borçlarına müsavi olan kimse hacredilemez. Velev ki kazanç sahibi olmayıb nafakasını bu maldan temin etmekde bulunsun esah olan budur.
Çünkü alacaklılar haklarını ondan derhal isteyib alabilirler.
Alacaklılardan birici hacr talebinde bulunsa bakılır: Eğer medyudun malı o alacaklının alacağında kâfi ise hacr edilmez. Çünkü bu takdirde hacre
lüzum yokdur, alacaklı hakkını tamamiyle istifa edebilir.
Hâkim, müflisin veya vekilinin talebiyle müflisi hacreder. Bu hacr bir kavle vgore vacibdir, diğer bir kavle göre caizdir. Elverir ki borç sabit olsun.
Borcun vücuduna hâkimin ıttılaı da kâfidir. Bu hacrde müflisin bir gayesi bulunabilir, bu vesile ile borcundan kurtulmak ister. Esah olan budur.
Artık müflis hacredilince malına garîınlerin hakları teallûk eder.
Hâkimin hacr hâdisesi üzerine işhad-da bulunması mendubdur. Tâki halk, bundan haberdar olarak ona göre müflis ile muameleden hazer üzre
bulunsunlar. (Tuhfetül'muhtac).
(Hanbelîlere göre de hacr, iki nevidir. Birisi, mehcururi hakkını, menfaatini siyanet için meşru hacrdir. Çocukların, mecnunların hacri gibi. Diğeri
de başkasının hakkını siyanet için olan hacrdir. Müflislerin, marizlerin hacri gibi.



Bu babda şu gibi hükümler carîdir :,
(1) : Çocukların, mecnunların, sefihlerin tasarruf a ti maliyyeleri kablel-izin sahih olmaz. Bunlara beyi veya karz suretiyle bir mal veren kimse, bu
malı mevcud ise istirdad edebilir. Fakat bu mal onların elinde telef olsa veya itlaf edilse bedelinin zâmin olmazlar. Çünkü bu mala bunları sahibi ri-
zasiyle teslit etmişdir. Fakat bunların fülen yapacakları bir cinayetin ersi, bunların mallarından verilir ve bunların fiilen yapacakları bir cinayetin
ersi, bunların mallarından verilir ve bunların kendilerine teslim edilmeyen bir malı itlaf etmeleri de mallarından tazmin edilmesini icab eder.
(2) : Bir çocuk baliğ olur da reşid olduğu anlaşılırsa bîr mecnun da ifakat bulursa mehcuriyyeti hükme muhtaç olmaksızın münfek olur, mallan
kendilerine verilir. Bu malların kendilerin hâkimin izniyle verilmesi, bunların reşid olduğunun beyyine ile sübûtu ve mallarının kendilerine
verildiğine işhad edilmesi  müstehabdır.  Tâki   ileride  bir ihtilâfa  meydan kalmasın.
(3) : Bir çocuk sefih veya mecnun olarak baliğ olsa kablelbülûğ velisi kim ise yine velisi odur. Reşiden baliğ oldukdan sonra sefih veya mec-. nun
olan kimsenin velisi ise yalnız hâkimdir, onu yalnız hâkim hacreder ve bunların mallarına yalmz hâkim nezaret eder. Bunlann hacrini fekket-mek de
hâkime aiddir.
Yaşlı bir kimse de aklı muhtel olunca hâkim tarafından hacredilebi-lir. Çünkü böyle bir kimse malında tasarrufatdan âciz kalır.
(4) : Bir kimse, fâsik olduğu halde malını tebzirde bulunmasa hacr edilmez. Çünkü o, malını İslaha muktedir olunca reşid sayılır.
(5) : Müflis, hâkim tarafından hacredilince bu hacr müddetince ta-sarrufatı maüyyeden memnu bulunur.  Borcu  müeccel olan kimse hacr edilemez
ve bu borcu müddetin hululünden evvel kendisinden istenemez. Fakat böyle bir kimse, uzun boylu bir sefere çıkmak ister de daha seferden
dönmeden borcunun vakti hülûl edecek olursa veya avdet edinceye kadar borcunun vakti hülûl etmemekle beraber borcuna kâfi rehni veya zengin
kefili bulunmazsa garîmi, kendisini bu seferden menedebilir. Çünkü aksi takdirde mutazarrır olması melhuzdur.
(6) : Bir medyunun vakti hülûî etmiş olan borçlarına kâfi malı mevcud olunca hacri caiz olmaz. Çünkü bu hacre hacet yokdur. Belki alacak-
Ularının talebi takdirinde hâkim, o medyuna borcunu ödemesini emreder, medyunun da borcunu derhal ödemesi vâcib olur.
(7) : Bir medyunun borcuna verilecek hiç bir malı bulunmazsa hacri cihetine gidilemez. Arkasına düşülemez, kendisinden borcu istenemez, belki
onun hali yesarine intizar edilmesi lâzım gelir. Nitekim nazm-ı kur'anîsi bunu beyan buyurmaktadır. (Neylü meârib, Keşşafül'kma.)
(Zâhirî'lere göre de hacr hususunda şu gibi meseleler vardır):
(1) : Henüz baliğ olmayan çocuklar ile mecnunlardan başka hiç bir kimse malında tasarrufdan hacredilemez. Bu hususda hür ile rakik, erkek ile
kadın müsavidir. Yalnız bunların muasiyet kabilinden olan tasarruftan bâtıldır, merduddur. Sahibini gınadan mahrum düşürecek derecede yapılan
sadaka, atiyye de böyle bir masıyetdir.
(2) : Bir rakik, malında tasarruf edebilir. Efendisi buna mani olmak isterse bu selâhiyyeti kendisinden aldığını evvelce ilân etmesi lâzım gelir. Bu
ilândan sonra rakik malında tasarrufda bulunamaz.
(3) : İbni Hazme göre sefahet de cinnet demekdir. Sefahatden dolayı mehcur olanlar da mecnunlar ile çocuklardan ibaretdir.    Yoksa sefih, alış
veriş bilmeyen, bunlarda aklanan kimse demek değildir. Çünkü sefihin lisan-ı Arabda üç mânası vardır, bir dördüncü mânası yokdur. Bunların
biri, bezâdır, lisan ile seb etmek, yaramaz söz söylemekdir. ikincisi küfr demekdir, üçüncüsü de adem-i akldır.
(4) : Hür bir insan hacredilemez. Marazı mevt ile mariz, katle mankûm, saffı harbde mukatil olan bir şahsın da beyi ve şirası, hibesi, itâkı,
garîmlerinden bazısına borcunu edası cemi-i emvalinden muteberdir, bunlar ile sair nâs arasında fark yokdur.
(5) : Kadınlar da kocaları tarafından mallarında tasarrufdan hacr edilemezler. Baliğ olan bir kadın zatüzzevc olsun olmasın malından dilediği
mikdannı hibe edebilir, bu nafizdir. Malının sülüsü mikdannda olması lâzım değildir.
(6) : Bir çocuk baliğ oldu mu artık rüşdi taharri edilemez, malında tasarrufu muteber olur. Ancak malını bâtılda itlaf ve izae etmesi haramdır.
Niteikim Kur'anı Kerîm'de fouyurulmuşdur.  Alış verişde hud'a yapması da merduddür.
(7) : Ebû Süleyman'a ve Davud-ı Zahrî'nin ashabma göre mübzir olarak baliğ olan bir çocuk mehcuriyyeti üzre kalır. Çünkü o evvelce yakinen
mehcur bulunmuşdur. Bu mehcuriyyet kendisinden başka bir yakin bulunmadıkça, yani hilâfına kanaat husule gelmedikçe münfek olmaz. Fakat
reşid oldukdan sonra tebziri zuhur etse artık hacre dilemez. Şu kadar var İd, ef'aünden hakkı tevafuk edenleri nafiz olur, hakka muhalif olanları da
red olunur.
İbni Hazme göre baliğ olan çocuk, mübzir olarak baliğ olsa da mehcuriyyeti kalmaz. Çünkü bunun bulûğ sebebiyle mükellef, şerâyi ile mu- hatab
olması, başka bir yakinin zuhurundan ibaretdir, artık mehcuriyye-tin devamına lüzum yokdur.
(8) : Rüşd, kesb-i mâl hususundaki marifet değildir.-Belki dindarlik-dir, gayyin hilafıdır. îymanı küfrden temyiz edecek suretde baliğ olan kimse,
reşiddir, artık malını kendisine vermek icab eder.
Bir hadis-i şerif'de: urulmuşdur. Yani: Üç zümreden teklif kaldırılmışdır. Mecnundan ifakat buluncaya kadar, uyuyandan uyanın-caya kadar,

çocukdan da ihtilâm oluncaya kadar. Demek ki bundan sonra bunlar mükellef olacaklarından her türlü tasarrufları sahih olur. (Elmu-hallâ). 
[23]

 
Çocuklara, Mecnunlara, Matuhlara Aid İzne Müteallik Meseleler :
 
37 - : Yukarıda «34» üncü meselede de işaret olunduğu üzere gayri mümeyyiz bir çocuğun tasarrufata asla ehliyyeti yokdur. Onun tasar-rufatı
tkavliyyesi, velisi izin verse de, hakkında nafiz olsa da sahih olmaz.
Fakat mümeyyiz bir çocuğun hibe ve hediye kabulü gibi hakkında nef'i mahz olan tasarruf atı velisinin izin ve icazeti olmasa da muteberdir,
nafizdir. Başkasına bir şey hibe etmek, kölesini azâd etmek veya zevcesini boşamak gibi hakkında zararı mahz olan tasarrufati velisinin veya bâ-
delbülûğ kendisinin izin ve icazeti lâhik olsa da muteber olmaz. Beyi ve şira, icare, havale, iydâ ve vediayı kabul, rehn, vekâlet, sulh, istisna, şirket
gibi nefi' ile zarar arasında dair olan akdleri ise velisinin icazetine mevkufen münfakid olur. Velisi de bu akdlere icazet verib vermemekdû
muhayyerdir. Şöyle ki: Çocuğun bu akdini gabni fâhişden beri, hakkında faideli görürse mücîz olur, görmezse mücîz olmaz.
Meselâ: Sağiri mümeyyiz, bir malını değerinden ziyade para ile satmış olsa bile bu bey'in nefazı yine velisinin icazetine mevkuf bulunur. Çünkü
beyi muamelesi haddizatında nef' ile zarar beyninde deveran eden akd-lerdendir, böyle fazla bir semenle satmak, bir ârizî hâletdir, bey'i vaz'i
aslîsinden çıkaramaz. Zira ibret vaz'i asliyedir. (Minehül'gaffar, Hindiyye.
38 - : Sağiri mümeyyizin nef ile zarar beyninde dair olan tasarrufuna velisi izin vereceği gibi bilâhare kendisi de tasarrufata mezun veya baliğ



oldukdan sonra izin verebilir. Ve bu çocuğun malında bir yabancının bu kabil tasarrufuna  elişi izin verebileceği gibi kendisi de mezuniyetinden
veya bulûğundan sonra izin verebilir. (Reddül'muhtar, DürerüT hükkâm.)
39  - : Velinin izni zaman ile, mekân ile ve bir nevi alış veriş ile te-kayyüd ve tehassüs etmez.
Meselâ: Bir veli, mümeyyiz çocuğa, «Bugün veya şu ay filân çarşıda şu cins mallardan al sat, filân adam ile alış veriş et.» diye mezuniyyet ver.-se o
çocuk diğer günlerde de başka yerlerde her cins malları alıb satabilir. Çünkü bu izin, iskât kabilinden olduğundan takyidi kabul etmez, veli bu
izniyle çocuğun mehcuriyyetini kaldırmış, onu tasarrufata ehil görmüş olur.
Şu kadar var ki, veli lüzum görürse bu çocuğu ahz ve itadan tekrar hacredebilir. Çünkü çocuğun sebavet hali henüz devam etmekde olduğundan
velisinin hakk-ı hacri de devam eder. Fakat çocuk bu hacri haber alıncaya kadar mezuniyeti haiz sayılır, tasarrufatı nafiz olur.
40 - : Ahz ve itaya mezun kılındıkdan sonra tekrar hacredilen çocuğa bu hacr keyfiyetini âdil olsun olmasın bir şahsın haber vermesi ima-meyne
göre kâfidir. İmamı Âzam'a göre ise muhbir, ya bir şahs olduğu halde âdil bulunmalıdır, .yahud iki  erkek veya iki kadın ile bir erkek olmalıdır.
Maamafih bu hacri bizzat veli veya velinin resûli çocuğa tebliğ ederse veya velinin bu hususa dair yazdığı mektub çocuğa vâsıl olursa veya âdil
olmayan bir kişi haber verdiği halde çocuk bunu tasdik eylerse yine hacr tahakkuk eder.
41 - : Velinin mümeyyiz çocuğa veya matuha izni sarahaten olacağı gibi delâleten de olabilir. Meselâ: Bir mümeyyiz çocuğun hâkimden başka
velisi, onu alış veriş ederken gördükde veya onun bu muamelesine haber almak suretiyle muttali oldukda sükût edib menetmese bu sükûtu de-
lâleten izin sayılır, artık çocuk sair ahz ve itaya da mezun bulunur. Fakat bu çocuk, o velisinin görüb haber aldığı tasarrufunda da mezun bulunmuş
olmaz. O tasarrufu veli dilerse rhücîz olur, dilerse fesh eder. Çünkü bu tasarruf, mezuniyyetden evvele aiddtr, bu tasarruf, o mezuniyyete vesile
olmuşdur. Bir şeyin vesilesi ise o şeyden başkadır.
Hâkimin böyle bir tasarrufu görüb sükût etmesi de izin sayılmaz. (Hindiyye, MecmaüPenhür).
42  - : Velinin mümeyyiz çocuğa ribh - Kazanç kasd olunduğuna delâlet eden mükerrer akdlerde bulunmasına emr etmesi, onun ahz ve itada
bulunmasına izindir.
Meselâ: Bu çocuğa velisinin «Alış veriş et.» veya «Filân cins malı al sat.» veya «Şu araziyi isticar ederek ek, biç.» veya «Şu hayvanı al nak-liyye
işleriyle uğraş.» demesi, onun ticaretde bulunmasına izin demekdir.
Fakat velinin böyle bir çocuğa «Git çarşıdan filân şeyi filândan al.» yahud «Filân şeyi füiâna sat.» veya «Füiâna git ona ücretle çalış.» demesi gibi
yalnız bir akdin, bir tasarruf-i şahsîsinin icrasına emr etmesi, ribh kasd edildiğine delâlet etmeyeceğinden bununla çocuk ahz ve itaya mezun olmuş
olmaz. Belki bu emir, o çocuğu örf ve âdet üzre o hususda tev-. kilen istihdam kabilinden sayılır, çocuğun sair tasarrufatı yine gayri mezun
çocukların tasarrufatı gibi olur. (Bezzaziyye, Ankaravî).
43 - : Veli, mümeyyiz çocuğa mahran bir mikdannı teslim ile alış verişde bulunmasına bir tecrübe maksadiyle izin verebilir.  Bunun neticesinde
çocuğun rüşdünü, yani: Malını muhafazada, hüsn-i islâh ve idarede ehliyyetini görüb  anlarsa mütebaki mallarını  da kendisine  teslim eder.
(Terrkih-i hâmkü.)
44 - : Velisi tarafından kendisine mezuniyyet verilen bir mümeyyiz çocuk, bu mezuniyyetin şâmil olduğu hususlarda baliğ mesabesinde olur. Beyi
ve şira, icare, selem, istikraz, teciî-i deyn, akd-i şirket, tevkil gibi zararı mahz olmayan akdleri nafiz olur. Fakat ibra ve hibe gibi "zararı mahz olan
akdleri yine muteber olmaz. (Tatarhaniyye.)
45 - : Mezun olan çocuğun- mezun olduğu tasarruflara aid ikrar^ sa-hihdir. Hattâ bir şeyi gasb etmiş olduğuna dair ikrarı da muteberdir. Çünkü
gasbm zamanı da bir zaman-ı muavezedir. Gâsıb bu zaman ile magsu-ba malik olmuş olur.
îkraz hususunda ise iki kavi vardır. Bazı fukahaya göre onun ikrazı, teberru kabilinden olacağından mezuniyyetinin buna şumûlü yokdur. Ancak bir
dirhemden az bir şey hibe etmesi caiz olacağı gibi ikraz etmesi de caizdir. Diğer bazı fukahaya göre ise elelitlâk ikrazı da caizdir. {Hindiyye,
Mülteka, Ebüssûd-ı Mısrî.)
46 - : Mezun olan çocuğun birinden bir hak dâvası sahih olduğu gibi kendi aleyhinde de ticarete aid bir hak dâvası sahilidir. Bu cihetle müd-dei ve
müddeaaleyh olabilir. Bu hususda yemini ve yeminden nükûlü de muteberdir. Satdığı ticaret mallarının zuhur edecek kadîm ayıblarmdan dolayı
beynettüccar mûtad veçhile semenlerini tenzil de edebilir. Bu ayıb-lar, gerek kendisinin ikrariyle ve gerek beyyine ile sabit olsun. (TenvirüP ebsâr,
Turî).
47 - : Veli, çocuğa verdiği izni bilâhare ibtâl ile onu hacr etmek isterse ona ne veçhile izin vermiş ise o veçhile de hacr etmesi lâzım gelir. Bu
şartdır.
Meselâ: Bir mümeyyiz çocuğa velisi alış veriş için izni âmm verib de çarşı halkının malûmu oldukdan sonra onu hacr edecek olunca hacri dahi o
veçhile âmm olmalı, buna çarşı ahalisinin ekserisince ittilâ husule gelmelidir. Yoksa kendi hanesinde iki üç kimsenin huzurunda hacr etmesi sahih
olmaz. Fakat verilmiş olan izin, bir izn-i hass ise, yani: Bir, iki, üç kimsenin yanında verilmiş, çarşı halkınca şayi bulunmamış ise yine bu veçhile
hacri muteber olur. (Hindiyye.)
48 - : Mümeyyiz bir sağirin veya matuhun ticarete müteallik tasarrufunda menfaat görüldüğü halde veliyyi akrebi bu tasarrufa izin vermek-den
imtina etse hâkim, izin verebilir. Artık sair veliler, onu hacr edemezler. Çünkü hâkimin bu izni minvechin fetva ve minvechin hükmdür,, onu sair
veliler nakz edemezler. Fakat bu izni veren hâkim veya başka bir hâkim onları tekrar hacr edebilir. Bir kavle göre de sair velilerin hacri, bu izni
veren hâkimin hayatında sahih olmazsa da vefatından sonra sahih olur. (Hindiyye, Mir'ât-i Mecelle}.
49 - : Bir çocuğa mezuniyyet  vermiş olan veliyyül'akrebi, meselâ babası veya vasisi vefat etse veya cünun-ı mutbik ile mecnun olsa vermiş olduğu
izin, bâtıl olur. Velevki onun vefatına veya cinnetine bu çocuk veya başkaları muttali olmasın. Binaenaleyh velisinin vefatından veya cinnetinden
sonraki tasarrufatı nafiz olmaz. Çünkü velinin vefatından veya cinnetinden dolayı olan hacr, bir hacr-i hükmî olduğundan buna ittilâ şart değildir.
Fakat hâkimin izni vefatiyle veya cünumyle veya azl edilmesiyle bâtıl olmaz. Zira onun izni minvechin hükm olduğundan onun hâkimiyyet
sıfatiyle yapmış olduğu şer'î muameleler, o gibi sebebler ile bâtıl olmaz. (Dürrümuhtar.)
50 - : Bir hâkimin mezun etdiği bir çocuğu yine o hâkim veya kendisine halef olan hâkim, hâkim olduğu müddet içinde hacredebiiir. Çünkü
hâkimin izni minvechin hükm ise de minvechin iftâdır. Bu cihetle halefinin de bu izni idâmeye veya kaldırmaya selâhiyyeti vardır. Fakat o
çocuğun sair velileri hâkimin vefatı veya azli üzerine onu hacredemezler: Çünkü hâkimin izni mincevhin hükm olduğundan onu hâkim olmayanlar
bozamazlar. (Dürrimuhtar, Dürrimüntekâ).



51 - : Velinin sağiri mümeyyize izin vermesiyle hakk-ı velayeti zail olmaz, onun malında yine reşiden bulûğuna kadar tasarrufda bulunabilir. Fakat
bir çocuk rüşdi malûm olarak baliğ olunca mehcuriyyeti nihayet bulur, mallarının kendisine verilmesi lâzım gelir, velisi ona mallarını teslim
etdiğinden dolayı mes'ul olmaz, kendisi de artık o mallarda velayeti hasebiyle tasarrufda bulunamaz. (Hindiyye, Ebüssuûd).
52 - : Hal-i sabavetinde reşîd mi, sefih mi bulunmuş olduğu malûm olmayan bir çocuğa da baliğ olunca mallarını vermek caiz olur. Çünkü her
baliğin sefih olduğu tahakkuk etmedikçe malında tasarrufu sahihdir. Binaenaleyh velisinin kendisine teslim edeceği mallarını güzelce idare ve
muhafaza edemeyib telef etse de bunları velisi zâmin olmaz.
Fakat hal-i sebavetinde sefih ve müsrif olduğu malûm olan bir çocuğa baliğ olunca mallarını hemen vermek caiz değildir. Böyle gayri reş-id olarak
baliğ olan çocuğun rüşdü hüccet ile veya tecrübe ile tahakkuk etmedikçe malı kendisine verilmez, malına tasarruftan men olunur. Velev ki yirmi
beş yaşını İkmâl etsin.
Bu çocuk,îmam Muhammed'e göre olduğu gibi mechur kalır, îmam Ebû Yûsuf e göre yeniden hacr edilmesi lâzım gelir. Fakat her iki kavle göre de
mallan kendisine verilemez.
Meselâ: Böyle bir çocuğun vasisi, bunun mallarım kendisine verse de bu mallar zayi olsa bunları o vasinin tazmin etmesi icab eder. (Tahtavt, Şihlî.)
53 - : Sinni bulûğun mebdei, erkek çocuklarda tam on iki, kız çocuklarda da tam dokuz yaşdır. Bu yaşlan dolduran çocuklar; ihtilâm, ih-bâl, hayz,
gebe kalmak suretiyle baliğ ve Mliğa olabilirler.  Sinni bulûğun müntehası da imameyne göre erkek ve kız çocuklarında tam on beş yaşdır. Bunlarda
ihtilâm, hayz gibi bulûğ asarı zahir olmasa da bu on beş yaşı ikmâl edince bulûğlarına hükm olunmak lâzım gelir. Müftabih olan da budur.
Mecelle'de de bu kabul edilmişdir. îmamı Azama göre ise sinni bulûğun müntehası erkek çocuklar için tam on sekiz, kız çocuklar için de tam on
yedi yaşdır. Bu yaşlan ikmâl eden çocuklar, kendilerinde hâlâ bulûğ âsân zahir olmasa da hükmen baliğ sayılırlar. (Reddimuhtar.) Çünkü bu yaşda
bulûğ asarından birinin zahir olması galibdir. İtibar ise galibedir.
54 - : gir erkek çocuğu kendisi için sinni bulûğun mebdei olan on iki yaşını ikmâl etdiği halde ihtilâm gibi bir sebeble baliğ olmasa, baliğ oluncaya
veya on beş yaşını ikmâl edinceye kadar «Mürahik» adını alır.
Bir kız çocuğu da dokuz yaşını ikmâl etdiği halde âdet görmeğe başlamak gibi bir sebeble bâliğa olmasa böyle bir sebeble bâliğa oluncaya veya on
beş yaşını dolduruncaya kadar «Mürahika» diye yâd olunur.
55 - : Sinni bulûğun mebdeine varmamış olan bir çocuk, baliğ olduğunu iddia ve beyan etse kabul olunmaz. Çünkü zâhir-i hal, kendisine
mükezzibdir.
Fakat bir mürahik veya mürahika, baliğ olduğunu ikrar etse bakılır: Eğer cüssesinin bulûğa tahammülü olmamak hasebiyle zâhir-i hâl kendisini
tekzib ediyorsa bu ikrarı tasdik olunmaz. Fakat cüssesinin bülûğî tahammülü olub da zâhir-i hâl kendisini tekzib etmiyorsa ve ihtilâm ile mî, ihbâl
üe mi, hayz ile mi baliğ olduğuna da beyân ve izah ediyorsa bu bulûğ iddiası hâkim tarafından bilâ yemin tasdiîr olunur. Artık baliğ veya bâliğa
bulunmuş olacağından akdleri, ikrarları nafiz olur. Hattâ bir müddet sonra, «Ben bulûğumu ikrar etdiğim zaman henüz baliğ olrnamışdım.» diyerek
bu ikrarından sonraki tasarrufatı kavliyyesini fesh etmek istese buna iltifat olunmaz.
Bir mürahik veya mürahika, böyle bir ikrarda bulunmadıkça mücer-red bulûğ yaşının mebdeine varmış olmasından dolayı bulûğuna hükm edilemez.
(Ebüssuûd, Ali Efendi fetavâsı.)
56  - : Sebavetinde sefih olan veya sefih mi, reşid mi olduğu bilin meyen veya reşiden baliğ bulunan bir çocuğun bulûğu üzerine malı ken dişine
verilib de bâdehû sefih olduğu tahakkuk etse hâkim tarafından hacı
olunur.
57 - : Rüşdü hüccet-i şer'iyye ile veya tecrübe ile, yani: Velisinin kendisine bir mikdar mal verib alış verişe mezun kılmış olmasiyle sabit olmayan
gayri baliğ bir çocuğun emvalini velisi veya vasisi kendisine vermekle bu emvali o çocuk itlaf etse veya bu emval onun elinde zayi olsa bunu velisi
veya vasisi zâmin olur.
58 - : Mecnun-i mutbak, gayri mümeyyiz çocuk hükmündedir. Mec-nun-i gayri mutbak da cinnet halinde bulundukça gayri mümeyyiz çocuk
mesabesindedir. Fakat bunun hali ifakatinde, yani: Tam aklı bulunduğu zamandaki tasarrufatı da âkil baliğin tasarrufatı gibidir. Böyle bir mec-
rrunun matuh, nakisül'akl bir halde olarak yapdığı tasarrufat da mümeyyiz çocuğun tasarrufatı hükmündedir. (Reddimuhtar.)
59 - : Matuhlar, bütün ahkâmda mümeyyiz çocuklar hükmündedir-ler. Meselâ: Bir çocuğun velileri kimler ise    çocukluğundan beri matuh olanın
velileri de onlardır. Ve bir çocuğun hakkında zaran mahz olan tasarrufu sahih olmadığı gibi matuhun da böyle bir tasarrufu sahih olmaz. Ancak
âkılen baliğ olub da bilâhare eteh getiren veya mecnun olan kimsenin velileri, yine babası, babasının vasisi gibi kimseleridir, yoksa yalnız hâkimdir.
Bu meselede ihtilâf vardır. îmam Ebû Yûsuf e göre bunun hakkındaki velayet, hâkime aiddir, sair velilerine avdet etmez. îmam Muhammedi göre
ise bu velayet, onun yine babası, vasisi gibi yakın velilerine avdet eder, istihsanen müreccah olan da budur. fAnkaravî).
60 - : Çocuklann hacri ve ticaretde bulunmalarına izin itası hususunda velileri sırasiyle şunlardır: (1) Babası, (2} Babası vefat etmiş ise va* siyyi
muhtarı, (3) Vefat eden vasiyyi muhtarın hayatda iken nasb etdiği vasi, <4) Cedd-i sahihi, yani: Çocuğun babasının babası, veya babasının
babasının babası, (5) Cedd-i sahihinin hali hayatında nasb etmiş olduğu vasi. (6) Bu vasinin nasb eylediği vasiy, (7) Hâkim veya onun vasiyyi
mensubi. Bunların mukaddemi var iken muahharı velayeti haiz olamaz.
Çocuğun anası, anasının vasisi, kardeşleri, amcaları ve sair karibleri ona ticaret için izin veremezler, onların izinleri sahih değildir, meğer ki hâkim
tarafından vasi nasb ve tâyin edilmiş olsunlar. (Kâfi, Hindiyye).
61 - : Çocukların mallarında tasarruf hakkına malik olan velileri, yukarıdaki meselede gösterilen kimselerdir. Fakat çocuklann zaruret hallerine aid
hususlarda, yani: Onların yiyeceklerine, içeceklerine,  giyeceklerine aid şeyleri satın almak ve onlar için satılması elzem bulunan şeyleri satmak
hususunda valideleri, kardeşleri, amcaları, mültakidleri de tasarrufa selâhiyyetdardırlar. Şu şart ile ki bu çocuklar, onların hicr ve terbiyesinde
bulunur olsunlar.
Kezalik: Çocuklann haklarında nef'i mahz olan tasarruflara, meselâ: Onlara verilen atiyyeleri kabule hicr ve terbiyelerinde bulundukları bu kimseler
muktedirdirler. Velev ki babalan, vasileri, dedeleri hazır bulunsunlar. (Velvaliciyye, Hindiyye.)
Çocuklann nikâh hususundaki velileri için nikâh mebhasine müracaat!
(Malikî'lere göre de çocuklann tasarruflan, bulûğları ve velileri hakkında şu gibi meseleler vardır:
(1) : Çocuklar mehcurdurlar. Mümeyyiz olan erkek veya kız çocuğunun hibe, ıtk gibi tasarruflan herhalde merduddür. Beyi ve şira gibi mu-aveze



kabilinden olub bilS izin yapmış  oîduklan tasarruftan da velileri tarafından reddolunabilir. Bu tasarruflan velileri tarafından reddedilme-diği
takdirde kendileri tarafından reşid olunca reddedilebilir.
(2) : Herhangi bir çocuk başkasının malını itlaf ve ifsâd ederse omı kendi malından zâmin olur. Malı bulunmazsa o zimmetine terettüb eden bir borç
olur. Fakat kendisine emanet bırakılan bîr malı itlaf etse - sahibi tarafından taslit, ihtiyata muhalif hareket edilmiş olduğundan - bedelini zâmin
olmaz. Meğer ki onu kendi nefsine sarf etmiş olsun.
(3) : Bir baba, mehcur olan çocuğunun malını akar kabilinden olsun olmasın satabilir, ne sebebe mebn? satdığmı söylemeğe mecbur değüdir.
Herhalde bir babanın evlâdı hakkındaki böyle.bir muamelesi bir nazara,' bir maslahata mahmuldür.
Bir vasinin satib satmaması hakkında ise ihtilâf vardır. Bahusus ban zevata göre çocuğun akar kabilinden olan malını vasinin satabilmesi için bunun
sebebini beyyine ile isbât etmesi lâzımdır.
(4) : Hâkim tarafından bir yetimin malı satılabilmesi için onun yetim olduğu, vasisi bulunmadığı, satılacak mala yetimin malik bulunduğu, ve o
malın satılması diğer mallannın satılmasından evlâ olduğu şahidlerin şa-hadeteriyle sabit olmalıdır. Ve o mal, münâdi vasitasiyle satış içirr izhar
edilmelidir. Verilen semen, semeni misline mua-dil veya ondan ziyade bulunmalıdır. Daha ziyadeye taleb bulunmamalıdır. Semen de nukud
kabilinden olmalı, uruz ve müeccel bulunmamalıdır. Çünkü uruz kıymetinden düşebilir, müeccel de ileride almamayabilir, bundan korkulur.
(5) : Yetimlere aid akarların satılabilmeleri için şu şartlar vardır :
a - Nafaka gibi, borç gibi bir hacet tahakkuk edib bunları temin için başka malı bulunmamak,
b - Semeni mislinden bir sülüs mikdan veya daha ziyade bir bedel ile talib zuhur edib bu fazla mikdarın helâl bir maldan verilmesi,
c - Akar haraca tâbi olmakla satılıb haraca tâbt olmayan bir mal ile tebdilinin daha faideli görülmesi,
ç - Hisse-î şayiadan ibaret olmakla zarar-ı şirketden tahlis için satılıb müstakil bir mal ile istibdâl edilmesi,
d - Gailesi az veya gayri mevcud olduğundan satılıb gailesi fazla bir mal ile istibdâl edilmesi,
e - Mesken olan akar, zimmîler veya ehli bid'at arasında bulunduğundan satılıb müslümanlar veya ehl-i sünnet arasında bir mesken tedarik
edilmesi,
f - Akar, taksimi gayri kabil muşa olub satılmasını şeriki istediği halde onun hissesini almak için yetimin malı bulunmaması,
g - Etrafındaki müesseselerin başka yerlere intikaliyle yetime aid akann tek başına kalmasından korkulması,
h - Akann harab olmasından korkulduğu halde iman için yetimin başka malı bulunmaması,
i - Yetimin akannı imara kâfi malı var ise de bu akann hangi bir garezden dolayı satılmasının imanndan evlâ olması.
(6)  : Mehcur olan bir kız çocuğunun mehcuriyyetinin zevali için bulûğu ve malını hıfza iktidarı lâzım olduğu gibi vasisi var ise onun tarafından
hacrinin fekkedilmesi de lâzımdır. Bununla beraber kocasının kendisine duhûlü ve bâdedduhûl salâhı haline iki âdil kimsenin şahadeti de lâzımdır.
Bu suretle hacri fekkedilmedikçe mehcuriyyeti devam eder. Velev ki duhûl vâki olmuş olsun, velev ki kocaya varmaksızın kocakadın haline gelsin.
Maamafih böyle bir bâliğayı babası duhûlden evvel veya sonra terşid edebilir: Yani: «Ben seni reşid gördüm, hacrini kaldırdım.» diyebilir. Bu halde
mehcuriyyet mürtefi, baliğanm tasarrufatı carî olur. Vasi de bâded-dühûl bu suretle terşidde bulunabilir, velev ki onun rüşdünü başkası bü-mesin.
(7) : Çocukların velisi, babalariyle babalarının vasisidir. Ancak ced, kardeş, amca. valide gibi karibler istihsanen vasi mesabesinde bulunurlar.
Bilhassa bâdiyede yaşayanlar arasında bunlar yetimler hakkında Örfen vasi muamelesinde bulunurlar. Bu hususda örf carîdir. Örf ise nâs gibidir.
Nitekim bâdiye ve saire ehalisinden bir çok kimseler bulunur ki bunlar cedlerine, kardeşlerine veya amcalarına itimaden yetim kalacak çocuklarına
vasi tâyin etmezler. Bu karibler, çocukların umurunu tekeffül eder ler. Binaenaleyh bunlar da şeraiti dairesinde yetimlerin mallarını satabi. lirler.
Maamafih deniliyor ki, bu vasilik selâhiyyeti, şefkat ile hüsn-i ter-1 biye ile maruf olan kimselere lâyıkdır. Böyle olmayınca hâkimin veya ce-maât-i
islâmiyyenin tevliyetine lüzum vardır.
(8) : Bulûğ alâmetleri bes/dir. Şöyle ki: On sekiz yaşını ikmâl eden ve bir kavle göre de on sekiz yaşma giren bir çocuk, baliğ olmuş olur.
Kezalik: Uyku halinde veya uyanıkken kendisinden inzâîi meni vâki olan çocuk baliğ olmuş olur.
Kezalik: Kendisinde nebati haşn denilen kalınca tüyler zuhur eden çocuk da baliğ, bâliğa sayılır. Velev ki bıyıkları, sakalları, koltuk altındaki
tüyleri henüz zuhur etmemiş olsun. Çünkü bunlar bulûğdan sonra teehhür edebilir. Sesin kalınlaşması da bu alâmet kabilindendir. Bunlar erkek
çocuklar ile kız çocuklar arasında müsterekdir.
Kezalik: Kendi kendisine zuhur eden hayz ile gebe kalmak hali de kızlara mahsus birer bulûğ alâmetidir.
(9) : Bir çocuk,bulûğunu iddia etse bakılır: Eğer hali bulûğa müsaid oîub iddiasında şek edilemezse iddiası tasdik olunur. Fakat iddiasında şek
edilirse tasdik olunmaz.
Bilâkis bir çocuk baliğ olmadığım iddia etse talâk gibi tasarrufları vâki olmaz, kendisinden hudüd sâkit olur. Çünkü hudüd şübühât ile mün-deri
olur. (Muhtasar-i Ebizziys, Şerh-i Kebir, Kâşiye-i Düsûkî.)
(Safiî'lerce de mehcur çocuklar hakkında şu gibi meseleler vardır):
(1) : Erkek ve kız çocuklar-da bulûğun ilk imkân vakti, sene~i karne-riyye itibariyle takriben dokuz yaşlarını ikmâl etdikleri zamandır. Sinn-İ
buluğun müntehası da erkek ve kız çocukların sene-i kameriyye itibariyle on beşer yaşlarını ikmâl etmeleridir, Nutfenin huruciyle bulûğ tahakkuk
edeceği gibi kızlarda hayz ile ve gebe kalmakla da tahakkuk eder.
(2) : Çocukların; mecnunların ve sefih olarak baliğ olanların velileri evvelâ babalandır, sonra babalarının babalarıdır, sonra da bunların vasileridir,
daha sonra da hâkimdir veya hâkimin naibidir. Nitekim bir ha-
şerif'de hükümdar velisi olmayan velidir) üye buyurulmuşdur. Esah olan kavle göre ananın velayeti yokdur.
(3) : Mehcurun velisi, maslahata göre tasarrufda bulunur, hayr ve şerri olmayan tasarruflardan imtina eder, mallarını hıfza çalışır, bu mallan
mehcurun nafakasını ve zekâtını temin edecek mikdar tenmiyede bulunur. Hâkim ise bu malları ikraz eder.
(4) : Mehcurun parasiyle gailesi idaresine kâfi olacak akar alınması, d para ile ticaretde bulunmakdan evlâdır.
Mehcurun akarı satılmaz. Meğer ki harab olmasından korkulsun veya mütebaki emlâkini imar için olsun, veya nafakasını başka suretle temin gayri
kabil bulunsun veya başka bir beldede bulunub bedel-i icarı tamiratına vergisine ve sair masraflarına kâfi gelmesin. Böyle bir hacete mebni
satılabilir.
(5) : Veli, mehcurun maîmı bir maslahata mebni peşin para veya veresiye olarak satabilir. Veresiye satınca bey'e işhadda bulunması ve rehin alması



vâcibdir.
Veli, maslahata muvafık görürse mehcur namına şüfa sebebiyle bir akarı satın alabilir veya şüfa hakkını istimal etmeyebilir.
Veli, mehcurun mezhebi icabatından ise malına aid zekâtını zama-znnda verir ve mehcura kadr-i maruf infakda bulunur, nafakaları mehcurun
üzerine lâzım gelenlere de nafaka verir.
(6) : Bir mehcura malı gaib olmakla babası veya dedesi, ileride malına rücu etmek üzere infakda bulunsa rücu edebilir. Başkaları infakda bu-
iunsa!ar rücu edemezler.
(7) : Bir mehcurun babası veya dedesi, muhtaç olunca onun malından nafakasına kifayet edecek mikdarı ahz edebilirler, herhalde kazamb
nafakalarını temin etmekle mükellef tutulmazlar. Mehcurun vasisi veya emini ise ihtiyaçları olmayınca onun malından bir şey alamazlar. Fakat
fakir olub mehcura bakmaları yüzünden bir şey kazanamaz bir halde bulunursa nafakaları mikdan bir şey alabilirler. Diğer bir kavle göre ecr-i mi-
silleriyie nafakalarından hangisi az ise onu alırlar, ileride zengin olunca "bunun bedelini iade etmeleri lâzım gelmez.
(8) : Bir mehcuru babası veya dedesi ücrete tekabül etmeyecek işlerce istihdam edebilirler, onu böyle bir hizmet için başkasına iare edebilirler. Ve
onu kendisine dînen ve dünyaca nafî olacak şeyleri Öğrenmek için ücretle de olsa bir zatın daire-i tâlimine teslim edebilirler. Bir maslahat
gördükleri takdirde onu nafakası mukabilinde birine ecîr de verebilirler.
(9) : Bir mehcur, bulûğundan veya ifakat buldukdan veya tebzir hali zail oldukdan sonra babası veya ceddi aleyhine dâva açarak bir malının
 tarafından maslahatsız yere satılmış olduğunu i-ddiada bulunsa binilar yenıinleriylc tasdik olunurlar. Çünkü bunların şefkatları fazla oldu-ğundajı
bu hususda müttehem olamazlar. Fakat mehcur, kendisine hariç-den vasi veya emin tâyin edilmiş bir kimse hakkında böyle bir iddiada bulunsa
yeminiyle tasdik olunur. Zira bunlar bazan müttehem olabilirler.
Veli olan emîn, sika bir hakimin mehcur hakkındaki lîmaslahatin tasarruf da bulunmuş olduğuna dair sözü, bilâ yemin makbuldür. Velev ki fil'hâl
mazûl bulunsun. Çünkü hâkim, bu tasarrufu esnasında şer'i şerefin naibi bulunmuşdur. Emîn ve sika olmayan- bir hâkim ise vasi gibidir.'
(10) : Bir baba çocuğun malını senelerce sakladıkdan sonra vefat etmekle çocuğun nafakasına bu malı mı, yoksa, kendi malını mı sarf etmiş
olduğunda hâkimce iştibah hâsıl olsa çocuğun malını sarf etmiş olduğuna ihtiyaten hamlolunur. Tâ ki sair vârisler mutazarrır olmasınlar. Maama-fili
babanın beraet-i zimmeti asidir. (Tuhfetül'muhtac.)
(Hanbelî'lere göre de çocukların meheuriyyoti bulûğlarına kadar devam eder. İhtilâm, hayz, gebelik bulûğ âsârındandır. Erkek ve kız çocukları on
beşer yaşlarını istikmâl etmekle baliğ olmuş olurlar. Bunların hakkında şu gibi meseleler carîdir:
(1) : Mümeyyiz olan bir çocuğun ticaretde bulunmasına velisi izin verebilir. İzin verdiği hususda ondan hacr münfek olur, bundan başka
hususlarda tasarrufu yine sahih olmaz.
Meselâ: Bir veli, mümeyyiz olan oğluna veya mümeyyiz veya baliğ olan kölesine bin lira ile ticaretde bulunmasına mezuniyyet verse bunlar bundun
fazla bir para ile ticarete atılamazlar. Ve bir nevi ticarete mezun olunca da başka bir nevi ticaretle meşgul olamazlar.
(2) : Çocuğun, mecnunun, sefihin hâkimden ve hâkimin  emininden bnşka olan velisi, muhtaç bulunduğu takdirde bunların malından yiyebilir.
Şö'y'e ki: Bu velinin ecr-i misliyle kâdir-i kifaye nafakasından hangisi daha az ise o az mikdan bunların malından alib ihtiyacına sarf edebilmesi
caizdir. Maamafih veli, ihtiyacı bulunmasa da kendisine hâkimin takdir edeceği ücreti mehcurun malından alabilir.
(3) : Çocuğun, mecnunun velisi, baliğ, reşîd, âkil, hür velev zahiren âdil olan babasıdır, sonra babasının âdil olan vasisidir, sonra da hâkimdir.
Bunlar mezkûr evsafı haiz babalan veya vasileri bulunmayınca hâkim bunlara bakmak üzere emîn bir kimseyi nazır tâyin eder, hâkim de
bulunmazsa bunlara cemaât-i islâmiyyeden emîn bir zat nezaretde buîunur. Ceddin validenin ve sair asebatın hakk-i velayetleri yokdur.
(4) : Mehcurlarm mallarından zekâtlarını,  fitrelerini velileri çıkanb verirler. Malı fazla olan ve kurbandan, bayramdan anlar bulunan bir yetimin
malından o yetim için kurban bayramında velisi kurban kesebilir, fakat bunun etini tesadduk edemez, bu, yetime aid-dir.
(5) : Yetimlere ikram etmek, onların kalblerini sevindirmek, onlardan ihaneti def eylemek müstahabdır. Bir yetimin kalbini cebr ve tatyi-
be çalışmak, onun maslahatlarının en büyüklerin dendir. Bir hadisi nebevide: buyurulmuşdur. Yani: Arzu eder misin ki, kalbin yumuşasm,
kasvetden beri olsun, matlubuna kavuşasın?. Yetimin haline acı, başını okşa, ona yediğin taamdan yedir, bu sayede kalbin yumuşar, münşerih olur,

hacetine erersin. (Keşşafül'kına, Neylül'meârib.) 
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Hacr Edilen Sefihlere Aid Meseleler :
 
62 - :Bir çocuka sefih olarak baliğ olsa mehcuriyyeti kesb-i  rüşd edinceye kadar devam eder. Rüşdü tahakkuk etmedikçe mallan kendisine
verilemez. Bu mallarında beyi ve şıra gibi tasarrufları caiz olmaz. Meğer ki hâkim icazet versin. Bu mesele, imameyne göredir. Mecelle'de de bu
kabul edilmişdir.
îmamı Âzam'a göre baliğ bir kimse hacr edilemez, ancak bir çocuk sefih olarak baliğ olursa yirmi beş yaşma girmedikçe malları kendisine verilmez.
Bu te'dibe müstenid bir emr-i ihtiyatîdir. Bu suretle onun teb-zirine, mallarını başkalarına meccanen bağışlamasına meydan verilmemiş olur. Fakat
yirmi beş yaşma girince reşîd olmasa bile malları kendisine verilir. Artık te'dib ümidi kesilmiş olacağından böyle bir mülâhazaya meb-ni mallarım
kendisine vermekden imtina doğru olamaz, o baliğ olduğu için beyi ve şîra gibi muameleleri nafizdir.
Vaktiyle Türkiye'de bir emr-i sultanîye mebni yirmi yaşını ikmâl etmeyen bir gencin malim velîsinden veya vasisinden almak için mahkemeye
müracaatı ve rüşdüne dair beyyine ikamesi hâkimlerce kabul edilmezdi.
63 - : Sefih olarak baliğ olub hâkim tarafından hacredilmeyen bir kimsenin sefahati halir.de kazanmış ol-duŞu malda tasarrufu îmam göre sahîhdir.
Çünkü böyle baliğ bir sefih, hâkim tarafından hacre-dümçdikçe bu sefehinden dolayı münhacir bulunmaz. îmam Muhammed'e göre ise bu tasarrufu
sahih değildir. Zira bu gibi kimseler hâkimin hacrine mütevakkıf olmaksızın sefehinden dolayı zaten münhacir bulunurlar. (Hintiiyye.)
64 - : Mehcur olan sefih, beyi ve şira, icar ve isticar, havale, rehn ve irtihan, tevkil, şirket gibi hazl ve ciddî müsavi olmayan muamelelerinde
mümeyyiz çocuk hükmündedir. Şu kadar var ki baliğ olan sefihin velisi yalnız hâkimdir. Onun üzerinde babasımn, dedesinin ve sairenin hakk-ı
velayetleri yokdur. Ancak hâkim münasib görürse bunlardan birini o sefih üzerine vasi nasb edebilir.
65 - : Mehcur olan sefih; hazî ve ciddî müsavi olan muamelâtında, meselâ: Nikâh, talâk, hüdût, kısas ve ukubeti mucip bir cinayeti ikrar hususunda
gayri mehcur hükmündedir. Kurbet ve tâat sayılan şeyler hakkındaki vasiyyeti malının sülüsünden muteber olur. Hac, zekât ve sair iba-de.tlerin



vücudu hususunda da bâliğ-i âkil hükmündedir. (Kifâye).
66 - : Baliğ olan mechur sefihin malından zekât verilmesi icab eder. Hâkim onun malından zekât mikdarmı ayırarak kendisine verir, bir eminin
nezaretinde olmak üzere bu zekâtin müstahıkkine verilmesini temin eder. Tâ ki sefih bu parayı başka yere sarf etmesin.
Sefehinden dolayı mehcur olanın bacana da müsaade edilir. Fakat hâkim bunun muhtaç olduğu parayı emin, sika bir hac refikma teslim eder, onun
eliyle sarf etdirir. Tâ ki israf ve tebzirde bulunmasın.
Böyle bir mehcurun vakfı bâtıldır. Bir kavle göre hâkimin izniyle olan vakfı bâtıl değildir. (Reddimuhtar.)
67 - : Mehcur sefihin nafakası ve üzerine infaklan şer'an vâcib olan zevcesi, evlâdı, zevil, erhâmı gibi kimselerin nafakaları kendisinin malından
temin edilir. Bunlar zarurî ve îcab-i ilâhiye müstenid olduğundan bu hususda sefih ile gayri sefih müsavidir. Şu kadar var ki, böyle nafakaya
müstahik olanların nafakaya muhtaç oldukları beyyine ile sabit olmak lâzım gelir. Sefihin bu hususda ikrarı muteber değildir. Maamafih nafaka
verileceği takdirde de bunu hâkim sefihe teslim etmez. Belki kendisi veya emini vasîtasile nafakaları bu müştahiklere teslim eder.
68 - : Sefehinden dolayı mehcur olan bir erkek «Fülân benim oğ-lumdur, ya babamdır, ya zevcenidir, veya mevleî atâkamdır.» diye ikrarda bulunsa
tasdik olunur. Bu dört kimseden başkası hakkındaki ikrarı mu teber değildir.
Mehcur olan sefihe de «Filân benîm babamdır, veya kocamdır, veya mevtel atâkamdır.» dese tasdik olunur. Bu üç Msiden başkası hakkında tasdik
olunmaz. «Fülân benim oğlunrdur.» demesi gibi. Çünkü bu, başkası üzerine tahmü-i nesebi müstelzimdir. Buna ise seîâhiyyeti yokdur.
69 - : Sefih-i mehcurun başkasına borç veya ayn ikrarı mutlaka sahih olmaz. Yani: Bu ikrarından dolayı fekk-i hacrinden sonra da muahaze
olunmaz. Ve onun bu İkrarı ne hacri vaktinde mcvcud ve ne de bâdelhacr hadis olan mallan hakkında muteber olamaz, herhalde bâtıldır. (Hindiy-ye,
Reddlmuhtar).
70 - : Mehcur bir sefih, bir mikdar para istikraz ederek bunları bütün bütün sefahet uğrunda sarf etse bu parayı mukrizine zâmin olmaz. Çünkü
böyle bir mehcure mukrizin o parayı ikraz ve teslim etmesi, onun bu itlafına riza gibidir. Fakat bu sefih, istikraz etdiği meblâğı kadr-i maruf olarak
nafakasına sarf etmiş bulunursa hâkim o parayı onun malından mukrize te'diye eder. Amma fazla sarf etmiş olursa hâkim nafaka mikdarını
mahsuben malından te'diye eder, fazlasını ibtâl ederek bunu mukrize te'diye etmez. Çünkü bu fazla israfdır. (Hindiyye, Tekmile Reddi-muhtar.)
71 - : Sefih-i mehcurun bir malını satması, nafiz olmaz. Belki hâkimin icazetine mevkuf olur, hâkim bunda bir menfaat görürse icazet verir ve illâ
vermez. Bu esas üzerine aşağıdaki meseleler tefernı eder:
72 - : Mehcur bir sefih, satdığı malının semenini kabz etmemiş olsa bakılır: Eğer malım değerinden veya sermayesinden noksana satmamış ise
hâkim bu satışa icazet verir, semeni sefihe vermekden müşteriyi men'eder. Bundan sonra müşteri, semeni sefihe verib de onun elinde te-If olsa bu
semenden beri olamaz, bu semeni bir daha vermeğe mecbur olur. Meğer ki hâkim beyîi mücîz olduğu halde semenini sefihe vermekden müşteriyi
menetmiş olmasın. O halde müşteri semenden beri olur.
Fakat sefih, malını değerinden veya sermayesinden noksana satmış ise hâkim bu satış muamelesine icazet vermez.
73  - : Mehcur bir sefih, bir malını satıb semenini kabz ile elinde bulundursa bakılır: Eğer bu beyide 'bir menfaat var ise hâkim buna icazet verir,
menfaat yok ise icazet vermez, semeni müşteriye red eder. Ve semen telef olmuş ise hâkim, bey'e icazet vermez, müşteri de bir şey ala maz.
74  - : Mehcur bir sefih, bir malını satıb semenini bâdelkabz muhtaç olduğu masrafına sarf ile itlaf etse bakılır: Eğer beyide menfaat var ise hâkim
mücîz olur. Menfaat yok ise mücîz olmaz, semenin mislini sefihin malından müşteriye teslim eder. Fakat sefih bu semeni muhtaç olmadığı şeylere
sarf ile istihlâk etmiş bulunsa hâkim beye icazet vermez, semeni îmam Ebû Yûsüf'e göre tazmin lâzım gelir, İmam Muhammed'e göre lâzım
gelmez.
75 - : Bir sefih, hacredilmiş olsun olmasın başkasının bir malını kendisine tevdi ve teslim edilmemiş olduğu halde itlaf etse bedeli kendi malından
tediye edilir. Elverir ki, bu itlaf bübeyyine sabit olsun.
76 - : Mehcur bir sefih, kabul etdiği bir vediayı şahidlerin huzurunda istihlâk etse bundan dolayı zâmin olmaz. Fakat kendisindeki bir vediayı
istihlâk etmiş olduğunu ikrar eylese fü'hâl tasdik olunmayıb hacri fek-kedildikden sonra kendisinden sorulur. Eğer mehcuriyyeti zamanında istihlâk
etmiş olduğunu söylerse kendisine zaman lâzım gelmez. Amma hacrin fekkinden sonra hâli salâhında istihlâk etmiş olduğunu söylerse bedelini
zâmin olur. (Hindiyye.)
77 - : Mehcur bir sefih, kesb-i salâh etse de mehcuriyyeti zail olmaz. Belki salâh kesbettiği hâkimin yanında tebeyyün ederse onun tarafından
müneccezen - Derhal veya muallâkan hacri fek ve ref olunur Şöyle ki: Hâkim mehcura hitaben «Senin hacrini kaldırdım.» dese onu mehcuriyyetden
derhal çıkarmış olur. «Seni kesb-i salâh etdiğinde itlâk etdim = Serbest bırakdım.» dese hacrini muallâkan fek etmiş olur. Bu mesele, tmam EbÛ
Yûsüf'e göredir, tmam Muhammed'e göre sefih kesin salâh edince mehcuriyyetden kurtulur, hâkimin fekk-i hacrine hacet kalmaz. (Hindiyye,
DüreruThükkâm.)
(Malikî'lere göre mehcur bir sefih; talâkda, istilhâk-ı nesebde veya nefyi nesebde bulunsa müstevledesini azâd etse, veya kısası mucib bir ci-nayetde
bulunsa veya kendisine aid, amde mukarin bir kısas haklanı af ile iskât eylese veya ukubeti mucib bir fiili ikrar eylese muteber olur. velisi bunlan
reddedemez. (Şerh-i Kebîr).
(Şafiî'lere göre de sefihin hadde, kısasa, talâka, hül'e, zihâre, nefy] nesebe aid ikrarı şahindir. İbâdet-i vacibe hususunda da reşîd hükmünde dir.
Zekâtını velisinin izniyle ayırır, farize-ı haccıni iytâ edecek olunca da velisi lâzım gelen masrafları yapmak için iktiza eden parayı bir sikaya verir,
onun vasıtasiyîe infakmı temin eder, velev ki bir ücret mukabilinde olsun. Meğer ki yol pek yakın olub paranın kendisine verilmesini velisi
muvafık görsün, o halde kendisine de verilebilir.
Fakat sefih, tetavvü tarikiyle verilen sadakalar gibi ibâdât-ı mesnûns hususunda reşîd gibi değildir.
Sefihin nikâhı velisinin izniyle şahindir. Fakat muaveze-i maîiyye kabilinden olan tasarrufları velisinin izniyle de sahih değildir. Esah olan kavi
budur. Çünkü onun sözleri, emval hakkında meslûbdür, muteber değildir.
Sefihin ayn ve deyn hakkındaki ikrarı da sahih değildir. Bir malı itlaf etdiğine dair ikrarı da ezher olan kavle göre zahiren sahih değildir. Fakat
hakikaten itlaf etmiş ise zamanı batnen lâzım gelir. Kezalik: Hali se-fehinde itlaf etmiş olduğunu reşîd oldukdan sonra itiraf etse bu halde kat" iyyen

zaman lâzım gelir. (Tuhf e tül'muhtaç.) 
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Hacredîlen Medyunlara Ve Müflislere Aid Meseleler :



 
78 - : Bir medyun, borcunu ödemekde mümatale gösterdiği veya müflis bulunduğu takdirde dâyin, o medyunun hacr edilmesini ve mat-nın satılarak
semeninden alacağının Ödenmesini hâkimden isteyebilir. Bunun üzerine hâkim medyunu hacredebilir. Tâ ki dâyini daha ziyade zarara sokmasın.
Fakat medyunun hacr edilebilmesi için evvelâ iflâsına hükm edilmek şartdir. İflâsına hükm edilmeden hacr edilmesi bilittifâk sahih değildir.
(Kifâye, Reddimuhtar.)
79 - : Bir şahsın borcundan dolayı hacr edilebilmesi için o borcun bsyyine ile sabit olması lâzımdır. Medyun intifa ederse dâyin, alacağını vekili
müsehhar muvacehesinde isbât edebilir. Bunun üzerine hâkim, hacre karar verebilir.
Hâkim, medyunun hacrine işhadda bulunur. Yani: Şahidlere der ki: Bu şahsı veya fülân oğlu fülânı, fülân kimseye borcundan dolayı hacr etdim. Bu
işhad herhalde şart değildir. Ancak inkâr vukuuna meydan verilmemesi için mendubdur. (Hindiyye.)
80 - : Borcundan dolayı hacrine hükm edilen medyun, malını bizzat satıb da borcunu ifadan imtina ederse hâkim onun malını bizzat veya emini
vasıtasile satarak borcunu öder. Şöyle ki, bu medyun hazır bulunursa hâkim bunun hakkında satılması ehven.olan malından başlar, sonra da
binnîsbe ehven olanları takdim eder. Meselâ: Nükûdu var ise evvelâ buna müracaat edilir, nükûdu bulunmaz veya borca kifayet etmezse urûzu
satılır, urûzu da kifayet etmezse akarı satılığa çıkarılır.
Borçlu gaib olursa hâkim onun borcu için urûzunu ve akarını satamaz. Çünkü bu takdirde gaib üzerine hükm lâzım gelir.
Bu mesele, imameyne göredir, imamı Azam'a göre medyunun malım hazır olsun olmasın hâkim satamaz. Çünkü hür bir kimse borcundan dolayı
hacr edilemez. Belki hâkim medyunu cebr ve hapis ile sıkışdırır, tâ ki malını kendisi satıb borcunu ödesin.         
81 - : Bir alacaklı, yukarıdaki mesele veçhile medyunu hacr etdir-mekle onun malı üzerindeki bir gûna imtiyaz kazanmış olmaz. Sair kimseler de o
medyunda alacakları olduğunu beyyine ile isbât edince onun satılacak malının semeninden hisselerini alabilirler.
82 - : Medyun, zengin olduğu halde borcunu vermekden müctenib veya müflis, yani: Borçları malına müsavi veya malından ziyade olub dâ-yinler,
onun ticaretle malının zayi olmasından veya malim kaçırmasından veya malını muvazaa yoliyle başkasının üzerine geçirmesinden korkarak hâkime
müracaatla malında tasarrufdan veya başkasına borç ikrarından hacr olunmasını taleb ederlerse hâkim o medyunu hacr eder. Fakat böyle bir taleb
bulunmazsa hâkim bir kimseyi borcundan dolayı hacr edeme?
83 - : Bir medyun hakkındaki hacr, onun hibe, hediye, sadaka, malını semeni mislinden noksanına beyi gibi alacaklılarının haklarını ibtâle müeddi
olacak tasarruflarına tesir eder.
Binaenaleyh bir mehcur medyûn-i müflisin hukuk-ı guremâya muzir olan akdleri ve sair tasarrufatı kavliyyesi, teberruatı, borç ikran ilk hacri
vaktinde mevcud olan malları hakkında muteber olmaz. Çünkü bunlara garîmlerinin haklan taallûk etmiş olur. Fakat bu hacri müteakib veya bu hacr
fekkedildikden sonra kazanacağı mallan hakkında tasarrufatı ve bakaça borç ikrarı muteberdir, nafizdir. Zira medyunun hacri, yalnız ilk anj
haricinde rnevcud olan mallarına tesir eder, hacri esnasında veya hacrimden sonra kazanacağı, temellük edeceği mallarına tesir etmez, bunlara
garîmlerinin hakkı taallûk etmiş bulunmaz. (Hindiyye, SurretüPfetavâ, Mecmaül'enhür.)
Böyle bir medyunun ilk hacri halinde başkasına borç ikrarı mevcud garîmlerine tesir etmezse de kendi hakkında nafiz olacağından hacrin
zevalinden sonra muteber olur, zimmetine terettüb etmiş bir borç olaraK kalır, kendisine aid olacak bir malından ödenmesi icab eder.
84 - : Müflisin malları borçlarına kâfi olursa her alacaklısına alacağı tamamen verilir. Mallan borçlarına kifayet etmediği takdirde ise her alacaklıya
alacağı nisbetinde hisse verilir ki, buna «Kısmet-i gurema» denir.
Borçların hepsi de muaccel ise her alacaklıya derhâl hissesi verilir. Bir kısmı muaccel, bir kısmı da müeccel ise mevcud mal, alacakları muaccel
olan dâyinlere taksim olunur, sonra müeccel borçların vakitleri hülûl edince sahihleri hisseleriyle alacakları muaccel bulunmuş olan dâyinlere
müracaat eder, onların kabz etmiş oldukları mikdara hisseleri nisbeticde iştirak .ederler.
Bundan deyûnü mümtaze müstesnadır. Şöyle ki: Bir kimse satın aldığı bir malı henüz kabz etmeden müflis olsa semenini verinceye kadar bu malı
haps etmeğe satanın hakkı olur. Bu suretde bayi, sair alacaklılara dahil olmaz, onun alacağı bir mümtaz borç bulunur,
Kezalik: Bir kimse bir malını rehin bırakarak mukabilinde para veya eşya almış olsa da bâdehû iflâs etse bu reline mukabili olan borç
Ödenmedikçe sair alacaklılar işlxâk edemezler. Bu bir mümtaz borç bulunur. (Hindiyye, Abdülhalim Jstavâsı).
85 - : Medyûn-i müflisin mallan hâkim tarafından satüıb semenleri gurema arasında taksim ed:lecek olunca kendisine bir veya iki kat mü-nasib
elbise terk olunur. Şu kadar var ki, bu medyunun kıymetli elbisesi olub da aşağisiyle iktifa .etmesi kabil bulunursa o elbise de satılır, parasından
kendisine bir kat ucuz elbise alınır, bakisi de yine garîmlere verilir.
Kezalik; Bu medyunun bir konağı oîub madûniyle iktifası kabil,bulunursa o konak da satılır, semeninden haline göre bir mesken alınır, geri kalan
parası alacaklılara verilir.
86 - : Müflis olan bir medyunun mehcuriyyeti müddetince gerek kendisi ve gerek üzerine nafakalan lâzım gelen evlâd ve iyâli kendisinin malından
infak olunurlar. Çünkü medyunun havayic-i asüyyesi, guremâ-nm haklarından mukaddemdir.
Teehhül de havayic-i aslıyyedendir. Binaenaleyh mehcur bir medyûr.bir kadını mehr-i misliyle tezevvüc etse bu kadın da bu mehriyle sair
alacaklılara iştirak eder. (Hindiyye.)
87 - : Mehcur bir müflisin mallan hakim veya emini tarafından satılınca uhde-i beyi - Hukuk-ı akd, medyûne aid olur. Binaenaleyh bu satılan
mallardan biri bil'istihkak zabt edilse müşteri vermiş olduğu semen ile medyuna rücu eder, yoksa hâkime veya eminine rücu edemez. (Molla
Miskin.)
88 - : Bir medyun mehcur olmadıkça borçlarından herhangi birini diğerine takdimen tediye edebilir. Velev ki diğer bir borcundan dolayı mahbus
bulunsun. Çünkü dâyinlerin alacakları onun malına değil, zimmetine taallûk etmişdir. Fakat hacr edildikden sonra dâyinlerden bazılarının
alacağını tercihan tediye edemez.
Kezalik: Bir medyunun hükm altına alınan borçlarından dolayı mallan hâkim tarafından satılsa hâkim, bu borçlardan birini, diğerine takdim
edemez. Belki elde edilen semeni bu borçlara garameten taksim eder. (Surretül'fetavâ).
(Malikî'lere göre de medyunlara,  müflislere dair şu gibi  meseleler vardır):
(1) : Bir dâyin, "borcu malından zâid veya malına müsavi olan medyununu malında hibe, sadaka, vakf, karz, itâk gibi teberruatdan menedebilir.
Ve başka alacaklılarına daha zamanı hulul etmeden tediyatda bulunmadan menedebilir. Çünkü bu selefden, müecceli tacilden madûd olduğu için



teberrua râcidir. Ve elindeki  bütün emvalini borçlularından birine tahsis etmesine de mani olabilir. Velev ki bunun tediye zamanı hulul etmemiş
olsun.
(2) : Malı borcundan fazla olmayan bir medyun, oğlu, kardeşi, zevcesi, sadık-ı hassı gibi kimselere borç ikrarı, muhtar olan kavle göre sahih olmaz.
Bunlara kalben mütemayil olduğundan ikrarında müttehem bulunur. Fakat böyle müttehem olmayacağı kimselere deyn ikran muteberdir, eğer
diğer garîmlerinin alacakları da beyyine ile değil, medyunun ikra-riyle sabit ise.
(3) : Dâyin, medyununu seferden menedebilir. Meğer ki sefer müddeti içinde borcun tediye zamanı hülûl etmeyecek olsun veya borcu ödemeğe
zengin kefil göstersin.
(4)  : Borcu emvalinden noksan lmayan bir medyun, eğer hali sihhat-de ise alacaklarının zamanı hülûî etmiş fîlan garîinlerinden bazılarına elindeki
malının bir mikdarmı verebilir. Ve bu medyun, garîmlerinden bazısına tahaddüs eden yeni bir muameleden dolayı dermeyan edilen bir şarta mebni
malından bir şey rehin de verebilir. Elverir ki bu hususda müt-tehem bir vaziyetde bulunmasın. Meselâ: Kendi iyâline terhin etmesin ve-va az bir
borç mukabilinde fazla bir mal terhinde bulunmasın.
Mariz olan böyle bir medyunun bu itâ ve terhininde ise ihtilâf vardır.
(5) : Borcu emvalini muhît olan bir şahsın bir defa evlenmesi caizdir. Müteaddid evlenmesi ve tetevvuan hac etmesi ise caiz görülmem ek dedir.
Hattâ İmam Malike göre bu medyun, fârize-i hacdan da memnudur. Muhtar olan da budur.
(6) : Borcu emvalini ihata eden bir medyunu garîmleri hapis etdire-bilirler. Ve kendilerinden saklandığı takdirde kendisiyle emvali arasına haylûlet
ederek onu teberruatdan beyi ve şira gibi tasarrufatı maliyyeden ve tezevvücden menedebilirler. Ve mevcud emvalinin hisseleri nisbetinde taksim
etdirebilirler.
(7) : Müflis veya müteveffa bir medyunun garîmleri, kendilerinden başka alacaklı bulunmadığına dair beyyine ikame etmekle mükellef olmazlar.
Ancak mevt suretinde müteveffa borçlu olmakla maruf ise hâkim bir müddet intizar eder, başka alacaklılar da zuhur eder mütaleasiyle tereke sini
hemen taksini etmez.
(8): Hâkim, müflisin malını onun huzurunda şartı  hiyar ile satar. Bu mendubdur. Hâkim, kendisine muhayyerlik! şart koşmazsa garîmler île
müflisden her biri bu bey'i on güne kadar red edebilirler. Çünkü o malı daha ziyadeye almaya talib zuhur edebilir.
Müflisin kitablan da, kıymetli libasları da satılabilir. San'atına" aid 1 âletlerin satılması hususunda ise Abdülhamidissayi tereddüdde bulunmu$-dur.
Maamafih bu âletler kıymetli oîub müflisin bunlara ihtiyacı bulunmazsa bunlar da mutlaka satılabilir.
Müflisin malı elinden alınmakla beraber bakiyye-i düyununu ödemek için kesb ve ticarete atılmaya mecbur tutulmaz. Velev ki buna kadir olsun.
Çünkü borçlan zimmetine taallûk etmişdir. Mesaisine değil.
(9) : Müflisin masrafa mütevakkıf oîan hayvanları ve az bir müddet içinde bozulacak sair mallan fazla beklenilmsksizin satılabilir. Akan,- uru-zu ise
fazla bir fiat ile müşteri zuhuruna iniizaren iki ay kadar bir müddetle ilân edilir. Bunlar satılınca da semenleri •dâyinlere- alacakları nisbe-tinde
taksim edilir.
(10) : Medyunun vefatiyle veya iflâsına hâkimin hükm etmesiyle müeccel olan borçlan da muaccel olmuş olur. Meğer ki medyun, vefatiyle veya
iflâsiyle borcunun hulul etmeyeceğini dâyine karşı şart koşmuş olsun.
(11) : Bir medyunun iflâsına hükm edilince artık teferruatı, tasarrufatı maliyyesi memnu bulunur. Bunları yaparsa bâtıl olmaz. Belki garîm-lerinin
icazetlerine tevakkuf eder. Garîmler bilittifak icazet verirlerse nafiz olur. Garîmlerin red ve imza hususunda ihtilâfları takdirinde ise hâkimin
re'yine mütevakkıf bulunur. Hulu'talâk, kısas, kısasdan veya hadden af gibi tasarrufatı ise muteberdir.
(12) : İflâsına hükm edilen şahs, hükm meclisinde veya o meclisi mü-teakib başkasına da borçlu olduğunu ikrar etse bakılır: Eğer sair garîmlerine
olan borcu beyyine ile değil, kendi ikrariyle sabit bulunmuş ise bu yeni ikrarı da muteber olur, ve illâ guremâ hakkında muteber olmaz, kendisinin
zimmetinde ayrıca bir borç olur.
(13) : Medyunun malı vefatından veya iflâsına hükmden sonra satı* lıb bâdelkısma bir garım daha zuhur etse bu da hissesiyle sair garîmlere
müracaat eder.
(14) : Medyunun iflâsından evvel satılan bir malına iflâsından sonra bir müstahik çıksa bu da sair garîmler gibi medyunun mevcud emvalinden
hisse alır, emvali taksim edilmiş ise hissesiyle garîmlere müracaat ader. Fakat bu mal, medyunun iflâsına hükmden sonra satıhb bâdelkısma
müstahik zuhur etse müstahik, bunun tam semenini garîmlerdeıi alabilir,
(15) : Dâyin,  medyunun hanesinin,    mağazasının,  mahzeninin  teftiş edilmesini taleb ederse hâkim, bir kavle göre buna icabet etmez. Medyunun
yalnız cebleri, kesesi, koynu teftiş olunabilir. Çünkü bu, binnisbe ha-
fifdir.
(16) : İflâsına hükm edilen medyuna malından mâ binil'hayatı olan erzakı ve infaklariyle mükellef olduğu kimselerin nafakaları ve mûtad veçhile
kisveleri - maişetini temin edeceği zannedilen bir vakte kadar - terk edilir. Fakat yapmış olduğu mezâlimden dolayı zimmeti düyuna müs-tağrak
olan bir şahs için yalnız kendisinin şeddi ramak edeceği, yani: Açlığını gidereceği kadar bir şey terk edilir, başka bir şey terk edilmez.
(17) : İflâsına hükm edilen şahsın bir san'atkâr yanında yapılmak üzere vermiş olduğu bir malı bulunsa bu mal, ücret-i imâliyyesi verilmedikçe
vârisler veya garîmler tarafından alınamaz. Bu rehin mesabesindedir, buna san'atkâr, başkalarından ehakdır. Fakat bu malı o şahsa evvelce teslim
etmiş bulunursa bunu istirdad edemez. Belki bunun ücreti hususunda garîmlere dahil olur, onlar gibi hisse alır. Şâyed bu yapdığı şeye kendi
tarafından bir şey de ilâve etmiş ise bunun kıymeti hususunda guremaya iştirak eder. (Muhtasar-ı Ebizziya, Şerh-i Kebîr, Hâşiye-i Düsûkl).
(Şafiî'lere göre de müflis olan medyunlar hakkımla şu gibi hükmler
vardır) :
(1) : Medyun olan müflis, hâkim tarafından hacr edildikden sonra bir malını satsa, hibe veya vakf etse veya kiraya verse veya rakikmi azâd etse
bakılır: Eğer bunlar borcundan fazla kalırsa nafiz olur, kalmazsa lâğv olur. Ezher olan bu muamelelerin derhal butlanıdır. Çünkü bunlara bu halde
garîmlerin hakları taallûk etmişdir.
(2) : Mehcur olan müflis, malını kısmen veya tamamen borcu mukabilinde garîmlerine satsa hâkimin izni olmayınca bâtıl olur. Fakat zimmetinde
borç olacak tasarrufları, meselâ Borç para alması, hane isticar etmesi, teehhülde bulunması şahindir. Çünkü bunlar kendi zimmetinde ay-nca borç
olur, guremâmn haklarına sirayet etmez.



(3) : Mehcur olan müflis, elindeki bir aynin başkasına aidiyyetini ikrar etse veya hacrinden evvel zimmetine terettüb etmiş bir borcu itirai-da
bulunsa ezher olan, bunun garımleri hakkında makbul olmasıdır. ArtiK mukarrünleh, o ayni alabilir, borcda da sair garîmlere müzahim olur, onlara
tekaddüm edemez.  .
(4) : Medyunun hacri, bâdelhacr kazanacağı mallara da sirayet eder. Meselâ: Ticaret, san'at, vasiyyet, veresiye satın almak gibi bir sebeble elde
edeceği mallar da mehcur bulunur.
(5) : Hâkim, bâdelhacr, müflisin mallarını hacet mikdanna göre satmaya başlar, semenini garîmleri arasında alacakları nisbetinde taksim eder, bu
hususda tehir ve istical göstermez. Evvelâ bozulması çabuk olan malları satar, sonra hayvanları, daha sonra menkûlleri, daha sonra da akarları
satar.
Bunlar, bulundukları beldenin parasiyle ve semeni misilleriyle satılır. Bunlar satıhrkan müflisin, veya vekilinin ve garîmlerin veya naiblerinin hazır
bulunmaları mendubdur. Her mal, kendisine mahsus çarşı ve pazarda satılır. Çünkü onun taiibleri orada daha ziyade bulunur
(6) : Müflisin malları satıldıkça bedelleri" guremâ     arasında taksim edilir. Meğer ki cüz'i bir şey olsun. O halde diğer malların satılmasına in-
tizaren bu bedel derhal taksim edilmez.
Garîmler hisselerini aldıkları zaman kendilerinden başka garîm bulunmadığını isbât ile mükellef tutulmazlar. Çünkü, hacr hâdisesi, iştihar eder,
başka garîm bulunsa zuhur eder. Maamafih bilâhare başka garîm zuhur etse hisseleriyle evvelki garîmlere rücu eder, onların aldıklarından bir nisbet
dahilinde hisse alır. Bir kavle göre de evvelce yapılan kısmet, bozulur.
(7) : Garîmin  matlûbu  olan şey,  nakid  cinsinden,  nev'inden  olmaz, kendisi de bunun mukabilinde nakid almaya razi bulunmazsa alacağı şey.
satın alınarak kendisine verilir, bu vâcibdir. Meğer ki o şey, selem biri zimmete taallûk e-dib kendisinden itiyaz kabil olmasın. O zaman o mat-îûb,
nakd ile tesviye edilir.
(8) : Hâkim, müflise ve üzerine nafakaları vâcib olan kimselere müflisin malından bu mal taksim edilinceye kadar mu'sirlere mahsus bir tarzda
sarf eder. Meğer ki müflisin kazancı olub böyle bir nafaka almakdan müstağni bulunsun.
(9) : Müflisin muhtaç  olsa da meskeni,  hadimi,  râkib olduğu hayvan borcu için satılır. Esah olan da budur. Çünkü hakk-ı âdemîde darlık vardır.
Bunu temin elzemdir. Mesken ve saire icare ile de tedarik edilebilir.
(10) : Bir kimse, bir şahsa bir malını satıb da semenini henüz almadan o şahs ölse Veya onun iflâsına hükm edilse o kimse, hükme muhtaç
olmaksızın bey'i feshederek malını istirdad edebilir, buna guremâ iştirak edemezler ve semeni verib feshe mani olamazlar. Çünkü bayi olan o kimse,
bunların minneti altında kalmak istemeyebilir ve başka garîmlerin zuhuru da melhuzdur.
(11) : Müflisin hacri, mallarının satilıb garîmlerin arasında kısmet edilmekle veya garîmlerin ittifaklariyle münfek olmaz. Çünkü başka garîm
zuhuru da muhtemeldir. Belki onun başka malı tebeyyün etmeyince hâkim tarafından hacri fekkedilir. (Tuhfetürmuhtac.)
{Hanbelî'lere göre de borcundan dolayı hacr edilen bir müflis hakkında şu gibi ahkâm terettüb eder):
(1) : Müflis bir medyun hacr edilince mallarına guremâmn haklan taallûk eder. Artık mevcud malı hakkında ikrarı kabul edilmez ve bunlarda beyi,
sadaka, itâk gibi tasarrufları sahih olmaz. Hattâ veraset, vasiyyet, hibe gibi bir sebeble eline yeniden bir mal geçse bu da hacr zamanında mevcud
imiş gibi sayılır, kendisine kablelhacr lâzım gelen bir hak, bâdeîhacr beyyine ile sabit olsa sahibi sair garîmlere iştirak eder.
(2)  : Hacr edilen müflisin elinde başkasından satın almış veya isticar veya istikraz etmiş olduğu bir ayin bulunsa sahibi eğer onun mehcu-riyyetini
bilmeksizin kendisine teslim etmiş ise guremâdan ehak olarak onu aynen istirdad edebilir. Velev ki bu ayin, bir aralık başkasına satılmak gibi bir
sebeble müflisin elinden çıkıb sonra fesh ve iştira gibi bir sebeble yine eline geçmiş olsun.
(3) : Hacr edilen müflisin mallarını hâkim, guremâsının talebine binaen satarak aralarında hisselerine göre bilâ tehir taksim eder. Çünkü tehir,
mümataledir, bunda garîmlere zulüm, vardır.
Medyunun malı nükûd kabilinden olub medyunların alacakları da nükûddan ibaret olunca bu nükûk garîmlere tevzi edilir. Satmaya hacet kalmaz.
Hâkim, müflisin nukûd kabilinden olmayan mallarını satar, bu hususda müflisden istizana muhtaç olmaz. Şu kadar var ki, satış zamanında müflisin
veya vekilinin ve garîmlerin hazır bulunmaları müstehebdir. Müflisin mallan lâyik oldukları yerlerde müzayede ile satılır.
(4) : Hâkim, müflise muhtaç olduğu hanesini, hadimini, elbisesini, saa'at âletlerim terk eder. Meğer ki bunların ayinleri dâyinlere aid olsun.
Hâkim, müflis ile nafakaları üzerine lâzım gelen kimselere müflisin malından kısmet-i guremâdan fariğ oluncaya kadar maruf mikdar sarfi-yatda
bulunur. Müflisin kazancı bu nafakaya kâfi gelirse malından nafaka için böyle bir şey ifrazına lüzum kalmaz. Kazancı kifayet etmezse mütebakisi
malından ikmâl edilir.
(5) : Müflisin borcîanmn bir kısmı müeccel olsa sahibleri bu kısmet esnasında guremâya dahil olamazlar. Kendileri için mevcud maldan bir şey
tevkif edilmez ve bunlar bilâhare garîmlere de müracaat edemezler. Fakat alacaklanmn zamanı kısmetden evvel hulul ederse guremâya
mü-şareketde bulunurlar. Çünkü bunlarda bu takdirde guremâya müsavi bir durumda bulunmuş olurlar.
Bunların alacaklarının zamanı, müflisin malının bir mikdarı kısmet edildikden sonra hulul etse mütebaki malda guremaya ortak olurlar.
(6) : Hacr edilen bir müflisden mutalebe münkati olur. Artık ondan kimse yeniden bir şey taleb edemez. Garimler buldukları mallan aralarında
hisselerine göre alırlar, başka bir şey isteyemezler.
Resûl-i Ekrem Sallallâhü Taâlâ Aleyhi Vesellem Efendimiz, ashab-ı kiramdan Muâz Hazretlerinin borcundan dolayı mallarını gureması arasında
taksim etmiş ve bu garîmlere hitaben :    
buyurmuşdu. Yani: Bulduğunuzu alınız, sonra size bundan başka yokdur. Binaenaleyh bir müflisden hacri halinde artık başka bir hak istenemez.
Hattâ bu müflise bu hacri halinde bir kimse bir mal satsa veya bir şey ikraz etse hacri münfek olmadıkça bedelini taleb edemez. Çünkü o kimse,
böyle bir müflis ile muamelede bulunmakla malım kendisi itlaf et-mişdir.
(7)  : Medyun ölünce zimmetindeki müeccel borç, muaccel olmuş olmaz, zamanı hulul etmedikçe istenilemez. Şu şart ile ki, vârisler veya
başkaları bu borç ile terekeden hangisi daha az ise o nisbetde borcu rehn ile veya zengin kefil ile tevsik etsinler. Böyle tevsik kabil olmazsa

müeccel borç da  muaccel olur.  terekeden  derhal  alınabilir.  (Keşşafül'kma,  Ney-lül'meârib.) 
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89 - : Bir kısım medyunlar, hâkim tarafından gösterilecek lüzuma mebni ihkak-ı hak maksadiyle bîr müddet haps edilebilirler. Bunun cevazında
şüphe yokdur. Elverir ki lüzumsuz yere olmasın.
90 - : Müflis bir medyun, mu'sir oîub malı zuhur etmediği cihetle alacaklıları tarafından haps edilmesi istenilse, birer akd ile iltizam etmiş olduğu
istikraz, kefalet, mehr-i muaccel gibi hususlardan dolayı hâkim tarafından haps edilebilir. Haps edildikden sonra hiç bir malı bulunmadığını
beyyine ile isbât ederse sebili tahliye edilerek hali yesârine intizar olunur. Beyyine ikame edemediği takdirde hâkim, tetkikat icra eder, malı zuhur
etmez, mûsîr olduğu anlaşılmazsa yine serbest bırakır. (Cevhere).
91 - : Borçlarından dolayı haps edilenler, bir rivayete göre bir veya dört veya altı ay müddetle haps edilirler. Sahih olan, bunu takdir ve tâyin,
hâkimin re'yine müfevvezdir. Çünkü bu hususda nâsın envali muhtelif dir. (Hidâye).
Fü'hakika hapisden maksad, mahbusun müzdaribül'kalb olub malı var ise borcunu ödemesinden ibaretdir. Bu ise nâsın ihtilâfiyle muhtelif olur. Bir
müddet hapsden sonra, «Eğer malı olsa îdi borcunu verir de bu izdırabdan kurtulurdu.» diye hâkime bir zarın-ı galib husule gelirse mah-busu
komşularından, halinden haberdar olanlardan soruşdurur, zengin olduğu tebeyyün etmezse sebilini tahliye eder.
92  - : Borcundan dolayı mahbus hakkında iki şahid, hâkimin huzurunda onun  borcunu vermeğe kadir olduğuna    şahadet ederlerse hâkim, onun
hapsini idâme eder. Fakat «Bu, kesirül'İyâldir, dar hallidir.» derler se hapsden çıkarılır. (Reddimuhtar).
Şu da bilinmelidir ki, hâkimin bir müddet sonra mahbus medyunun halini soruşdurması. bir ihtiyata mebnidir. Ve illâ «Eğer malı olsa idi borcunu
verirdi.» diye hâkime bir zann-ı galib husûîe gelecek bir müddet geç-dikden sonra medyunu salı vermek hâkime vâcıb olur. Meğer ki müddei,
medyûzrun yesârine beyyine ikame etsin.
93 - : Hâkim, medyunu haps etmeden evvel halini suâl edib mu'sir olduğuna dair ikame edilecek beyyineyi kabul eder mi, meselesinde İmam
Muhammed'den muhtelif rivayetler vardır. Bir rivayete göre kablelhaps beyyineyi kabul eder. Muhammed îbnül Fadıl, İsmail İbni Hemmâd ve
saire bununla fetva vermişlerdir. İmam Şafiî ile İmam Ahmed'in kavilleri de böyledir. Fakat bir çok zevata göre kablel'haps beyyine kabul edilmez.
İmam Malik'in kavli de böyledir. Esah olan da budur. Çünkü isâr beyyi-rresi, nefi' üzerine beyyinedir. Böyle bir beyyine bir müeyyide ile teeyyüd
etmedikçe kabul edilmez. Bîr müddet haps hali ise bir müeyyide demekdir. Çünkü zahir olan şudur ki, eğer onun malı olsa idi hapishane sıkıntısına
tehammül etmezdi. (Reddimuhtar). ,
94 - : Mahbus olan medyun,  kendisinin mu'sir  olduğunu bilmediğine dair müddeiden yemin etmesini isteyebilir. Bu halde müddei tahlif olunur.
Yemininden nükûl ederse medyunun sebili tahliye olunur. Yemin ederse medyunun hapsi idâme edilir. Meğer ki medyun, bilâhare fakir düş-düğüne
dair beyyine ikame etsin. (Fethül'kadir.)
95 - : Medyun ile dâyin ihtilâf edib medyun, isârine, dâyin de onun yesârine dair beyyine ikame edecek olsa yesâr beyyınesi kabule ehak olur.
Çünkü yesâr ârizdir. Beyyinelerde âriz olan ziyadeyi isbât içindir. Ancak medyun, kendisine bu yesârdan sonra isâr âriz olduğunu iddia ederek
sebebi isârini beyan, şahidleri de buna şahadet ederlerse medyunun beyyınesi takdim olunur. Çünkü bu beyyine, bir emr-i ârizi müsbit bulunur.
fFethül'kadir, Dürrümuhtar.)
96 - :  Medyûrmn fakir olub olmadığı tebeyyün etmese haps  edilmedikçe iflâsı üzerine ikame edeceği beyyine kabul edilmez. Ekseri fu-kaha buna
kaildirler. Çünkü bu beyyine nefi' üzerinedir, bu nefi', haps île teeyyüd etmedikçe hakkında beyyine, istimâ edilemez. Bazı fukahaya gore, haps
edilmeden evvel de beyyinesi kabul edilebilir. Bu hususda, rey, hâkimindir.
İsâr beyyinesi kabul edilmek için şahidlerin medyun hakkında «O kesirül'iyâldlr, ziykul'hâldir.» demeleri lâzımdır. «Onun malı yokdur.» de meleri
kâfi değildir. Böy.le demeleri kabul edilmez. (Reddimuhtar.)
97 - : Müddeinin hakkı velev ki pek cüz'î olsun hâkimin huzurunda beyyine ile veya medyunun yemininden irükûliyle sabit olunca talebine mebni
medyun derhal haps edilir. Çünkü bu hakkı inkâr ile mumatalesı zahir olmuş olur. Meğer ki fakr-i hâli zahir olsun. Fakat hak, medyunun ikrariyle
sabit olursa hapsi tacil edilmez, belki borcunu vermesi kendisine einr olunur. Edadan imtina ederse o zaman haps edilir.
îmam Serahsî'nin beyanına göre borç beyyine ile sabit olursa medyun derhal haps edilmez. îkrariyle sabit olunca heman haps edilebilir. Çünkü
beyyine suretinde medyun, kendisinin borcunu bilmediğini iddia edebilir, ikrarda ise böyle bir iddiaya mahal yoktur. Borcunu bildiği halde
ödemediğinden dâyini şekvaya muhtaç etmiş.olur.                                            
Diğer bir kavle göre de borç gerek beyyine ile ve gerek ikrar ile sabit olsun hâkim, hemen haps cihetine gitmez. Belki medyuna borcunu ödeme sini
emr eder, ödemekden imtina ederse o zaman haps edilebilir. (Reddimuhtar.)
98 - : Hapsi istenilen medyun, uruz kabilinden olan malını saüb borcunu ödeyeceğini söylerse hâkim kendisine üç gün mühlet verir, haps etmez.
Satacağı şey akar olursa velev âz bir şey ile satıb borcunu ödeyince-ye kadar haps edilir.
99 - : Mahbus olanlar, kendi hisablanna beyi ve şıradan,   hibeden, sadakadan, ikrardan ve bu gibi sair tasarrufatı şer'iyyeden men edilirler.
Maanufih böyle bir tasarrufda bulunsalar nafiz olur. Garîmleri bu tasar-rufatı ibtâl etmek velayetini haiz değildirler. Çünkü mücerred hapis, tasar-
rufata ehliyyetin butlanını icab etmez. îmamı Âzam'a göre garîmler, bu tasarruflardan men'i taleb etseler de hâkim, onlara icabet etmez. îmameyne
göre icabet eder. (Bedâyt.)
100 - : Mahbus olan bir medyun, dâyinin gıyabında borcunu ihzar ederek ödemek isteyince hapsine nihayet verilir.
Kezalik : Mahbus, borcunu ihzar etdiği halde dâyin, hapsin uzamasını dileyerek gaib olsa hâkim, borcu ve onun mikdannı bilince onu veya borca
veya medyunun nefsine kefil alarak sebilini tahliye eder.
101 - : Hâkim, mahbus olan medyunun halinin tetkik, münasib gördüğü kimseden suâl edebilir. Malı olmadığı zahir olunca "bilâ kefil tahliye
edebilir. Artık ne o borcundan, ne de başka borcundan dolayı haps edilemez. Meğer ki zengin olduğunu alacaklısı isbât etsin.
Hâkim, böyle fakir olan medyunu kefil almaksızın hapisden çıkarırsa da bundan yetime, vakfa ve gaibe aid olan alacaklar müstesnadır, bun lardan
dolayı kefil almak lâzımdır. (Dürrimuhtar.)
102 - : Medyun mu'sir olduğunu, dâyin de onun yesârini iddia etdiği halde ikisi de beyyine ikame edemese söz, bazı fukahaya göre medyunundur,
hapsi cihetine gidilmez. Çünkü insanlarda fakr-i hâl, asidir, zenginlik ise ârizdir, zahiri hal, medyuna  şahiddir. Binaenaleyh yeminiyle tasdik
olunur. Bazı fukahaya göre de söz dâyinin olur. Zira bir hadis-i şerif de Hak sahibi için el ve dil vardır.» diye buyurulmuşdur. Bazı fukahaya göre
de medyunun kıyafetine bakılır, kıyafeti zengin kıyafeti ise söz dâyinindir, fakir kıyafeti ise söz medyunundur. Ancak medyun, fukahadan,
eşrafdan, Hazreti Ali'nin ensâli kiramın-dan ise onun kıyafeti hükme medar olamaz. Çünkü onlar fakir de olsa kıyafet hususuna itina ederler.



(Bedâyî).
103 - : Bir kimse, bir malın bedelinden veya bir akd ile iltizam ey lediği herhangi bir borcundan dolayı haps edilebilir. Meselâ: Bir kimse, satın
aldığı bir malın semeninden, kiralamış olduğu bir malın ücretinden, borç almış olduğu bir paradan, kefaletle iltizam etdiği bir şeyden dolayı haps
edilebilir. Kezalik: Teslimine muktedir olduğu herhangi lâzimüttes Um bir ayinden dolayı da haps edilebilir. Magsubun ayni gibi.
Kezalik: Bir kimse, yesâri beyyine ile sabit olduğu halde zevcesine veya müstahik olan usûl ve füruuna infakdan imtina etse talebleriyle haps edilir.
Fakat bir kimse, fürûuna, yani: Evlâdına, evlâdının evlâdına olan borcundan dolayı haps edilemez. Belki hâkim, o kimsenin malından bunların
alacaklarını öder. Bu hususda menkûl mallan gibi akarını da satabilir. Bu imameyne göredir. Müftabîh de budur. îmamı Azama göre hâkim,
bunların hiç birini satamaz. (Dürrimuhtar.)
104  - : Bir kimse, şu hususlardan dolayı haps edilemez:
(1) : Bir kimse, gasb etdiği bir malı istihlâk etdiği halde bedelinin ödemekden âciz olduğunu iddia etse haps olunamaz. Bunun istihlâkiyle elinde bir
şey kalmamış olduğundan hapse mahal yokdur.
(2) : Bir kimse, elindeki emanet bir malı ve emsalinin itlaf etmiş ol sa bedelinden dolayı haps edilemez.
(3) : Bir kimse, başkasiyle müştereken malik olduğu kölede hissesini, şerikinin izni olmaksızın azâd etmekle şeriki bunun tazminini isteyib kendisi
de fakir olduğunu iddia eylese haps edilemez.
(4)  : Bir kimse, yapdığı bir cinayetden dolayı tediyesi lâzım  gelen ersi vermekden âciz olduğunu iddia etse haps edilemez.
(5)  : Bir kimse, zevcesine olan müeccel nıehr borcundan dolayı hap.' edilemez. Velev ki talâkdan sonra olsun.
Bu borçlardan dolayı müddei medyunun zengin olduğunu, yani: Bor-cunu tediyeye velev istikraz suretiyle olsun muktedir bulunduğunu iddia ve
isbât ederse o zaman bunlardan dolayı da hâkim, muvafık göreceği bir müddetle, velev bir gün olsun medyunu haps edebilir.
105 - :  Bir kimse, babasına, anasına olan borcundan dolayı haps edilebilir. Ve bir baba evlâdına yemin tevcih edebilir. Fakat evlâd, babaya yemin
tevcih edemez.
106 - : Medyunun haps edileceği yeri tâyin hâkime aiddir. Meğer ki hak sahibi başka münasib bir yerde hapsini taleb etsin. Meselâ: Bir kimse, kız
kardeşinden bir hak talebinde bulunmakla hâkim tarafından hapsine karar verilince o kadının şerefim muhafaza için hapishanede değil, hususî bir
yerde hapsim taleb etse hâkim, buna muvafakat eder.
107 - : Mahbus, hastalanıb da kendisine hizmet edecek kimse bulamadığı takdirde  kefaletle hapishaneden çıkarılır, ve illâ çıkarılmaz.
Bu mesele, hastalığın galib-i hâle nazaran helake sebeb olacak derecede olduğuna göredir ve îmam Muhammed'den bir rivayete müsteniddir. îmam
Ebû Yûsuf e göre bu halde de hapishaneden çıkarılmaz. Çünkü he lâk, hapishane ile onun haricinde müsavidir. Fetva îmam Muhammed'in rivayeti
üzeredir. (Hülâsa, Jürrimuhtar.)
108 - : Mahbus, nüdavat için veya kesb için hapishaneden çıkarılmaz. Hapishanede kesime de müsaade  edilmez.  Zira hapisden maksad. mahbusun
inzicandır, o, hapishanede kesbe, ticarete muktedir olursa orası kendisine bir ticarethane mesabesinde olur. Sahih olan da budur.
109 - : Bir borcundan dolayı mahbus olan kimse aleyhine başka borçlarından dolayı da dâva açılmış olunca husumet için mahkemeye gönderilir,
sonra yine haps edilir. O borçlan sabit olursa onlardan dolayı da haps idâme edilebilir. (Haniyye, Dürrimuhtar.)
110 - : Haps hakkında erkekler ile k^'nl?r müsavidir. Çünkü hapsi mucib olan seheb, erkeklik, kadınlık itibariyle muhtelif olmaz. Ancak ka-dmlar.
erkekler ile muhtelit olmaksızın ayrıca. bir yerde haps edilirler. (Bedâyî, Hindiyye.)
111 - : Bir çocuğun borcunu velisinin, meselâ: Babasının veva vasisinin vermesi lâzım olan yerde veli bu "borcu vermez de tehire bırakırsa zulm
etmiş olur. Bu cihetle borcu ödemesi için haps edilebilir. Tâ ki borç ödenerek zulm mündefi' olsun. (Bedâyî).
112 - : Haps edilmemiş olan bir medyun, malında tasarrufdan ve ' seferden menedilmez. Bir şey kazanırsa fazlasını dâyinler alır, aralarında
hisselerine göre taksim ederler. Haps edilen bir medyun ise, beyi ve şira, hibe, ikrar-ı deyin gibi tasarrufatı şeriyyeden men edilir. Maamafih
bunları yapınca nafiz olurlar. Garîmleri bunları ibtâl etmek velayetini haiz değildirler. Çünkü haps, tasarrufata ehliyyetin butlanını icab etmez.
İmamı Âzam'a göre garîmler, bu tasarrufdan men'i taleb etseler de hâkim bu talebe icabet etmez, imameyne göre ise icabet edebilir. (Bedâyî).
113 - : Mahbus, cuma, bayram namazı için ve cemâatle namaz kılmak için veya fârize-i haccı ifâ için veya cenaze namazında bulunmak için
dışarıya çıkarılmaz. Velev kendisine kefil göstersin. Fakat bir kavle göre usûl ve fürûundan biri vefat ederse cenazesi için kefaletle çıkarılır. Fetva
da bu veçhiledir. (Cevhere, Reddimuhtar.)
114 - : Hapishanede yatak, yasdık gibi şeyler bulundurulmaz, tâ ki mahbus, müzdarib oîub borcunu bir an evvel ödesin. Mahbusun yanında
kendisiyle istinasda bulunacağı kimseler de bırakılmaz.  Ancak karibler, komşuları - yanında çok durmamak üzere - kendisini ziyaret edebilir.
Çünkü bunlar ile müşavereye ihtiyacı vardır. Borcunu ödemek hususunda bunlann kendisine yardımları memuldur.
Mahbusun yanında zevcesi de uzun bir müddet bırakılmaz. Velev ki zevcesine olan borcundan dolayı haps edilmiş olsun. (Reddimııhtar.1
115 - : Mahbus, döğülemez.  Ancak tehir ile fevt oîub telâfisi kabil  olmayacak şeylerden dolayı    döğülebilir.     Meselâ:     Keffâreti zihâr-da
bulunmakdan veya karibine nafaka vermekden    imtina etmekle haps edilen kimse bu imtinaından dolayı döğülebilir. Çünkü zamamn geçmesiyle
hakk-ı zevciyyet fevt ve nafaka-i karib sâkit olur. Nitekim refikaları arasında kasme riâyet etmeyen kimse de kendisine öğüt verildiği halde bu ri-
âyetden imtinaa devam edince haps edilmezse de darb edilebilir.
Hapishaneden firar eden bir mahbus da döğülebilir. (Reddimuhtar, Bahrirâik.)
116 - : Borcundan dolayı mahbus olanın boynuna lâle takılmaz, meğer ki firar etmesinden korkulsun. O takdirde kaydü bend edilir veya hırsızlara
mahsus zindana nakl olunur.
Mabbus elbisesinden tecrit! edilmez ve borcunu ödemesi için ecîr olarak çalışdırılamaz. İhanet için alacaklısının huzurunda ayakda durdurulmaz,
îmam Ebû Yûsüf'e göre mahbus, borcunu tediye edebilmesi için cebren çalıştırılabilir. (Cevhere, Dürrimuhtar, Reddimuhtar.) Fakir olduğu
anlaşılmakla tahliye edilen bir medyuna dâyinleri mülâzim olub borçlarını istihsâle çalışabilirler.  Meğer ki hâkim, bir müddet    intizar edilmesine
hükra etmiş olsun. îmam Züfer'e göre ise mülâzemetde bulunamazlar. (Bedâyî).
fMalikî'Iere göre medyunlar, haps edilebilir. Meselâ: Müflis veya herhangi bir medyun hali meçhul olunca haps edilir. Meğer ki mu'sir olduğunu
isbât için bir müddet isteyib kendisi için birini kefil bil'mâl göstersin. O halde hapsi tehir edilir. Bunu müteâkib gelib usrinin isbât etmezse kefili
borcu zârain olur.



Hali meçhul olan bir mahbus medyunun borcu mikdanna ve kendisinin şahsına nazaran hapsi uzayınca «Gizli aşikâr malı olmadığına ve bir mal
elde ederse garîmlerinin haklarını ödeyeceğine» yemin etairildikde:ı sonra sebiyli tahliye olunur.
Kadınlar da borçlarından ve saireden dolayı haps edilebilir. Bunlar ya emia bir münferid kadın yanında veya salâh-ı hâl iîe maruf kocası veya
babası veya oğlu bulunan emin bir kadının yanında haps edilirler.
tki kardeş, veya zevç ile zevce üzerlerindeki bir hakdan dolayı haps edilecek olsalar birlikde haps olunurlar, meğer ki hapishanede yabancı erkekler
de bulunsun. O zaman zevce ayrıca haps edilir.
Bir mahbus, ebeveyninin, evlâdının, kardeşinin ve böyle pek yakın akribasmın ağır hastalığından dolayı kefalet-i şahsiyyeye rabt edilerek
hapishaneden çıkarılabilir. Bu müstahsen göriTmüşdür. Kıyas olan ise çı-kanlmamakdır.
Nâsın mallanın alıb üstüne oturan ve kendi mallarının yandığına, çalındığına ve sair gûna bîr kazaya uğradığına dair malûmat bulunmayan tacirler
nâsın haklarını ödeyinceye kadar haps olunurlar. Bunun bir müddeti yokdur. Meğer ki malları bulunmadığı hâkimce tebeyyün etsin. O zaman
hapishaneden çıkarılırlar.
Medyun, kendisinin- fakirüThâl olduğunu dâyinin bildiğini iddia dâ-yin de kendisini tekzib etse «Medyunun fakir olduğunu bilmediğine dair.»
yemin, dâyine lâzım gelir. Yemin etmezse medyunun yemin edince hapsi cihetine gidilmez. (Muhtasar-ı Ebizziya, Şerh-i Kebîr, Şerh-i
Muhammedil Hırşî, Müdevvenetül'kübrâ.)
(Şafiî'lere göre de i'sârı sabit olan bir medyunun hapsi ve kendisine garîmlerin mülâzemeti caiz olamaz. Belki hal-i yüsrine kadar mühlet verilir.
Nitekim âyet-i kerîmede ( î^-^JI ;>:• ) buyurulmuşdur. (TuhfetüT muhtaç).
(Hanbelî'lere göre de zamanı hulul etmiş olan borcuna kâfi malı olduğu halde bunu ödemekden imtina eden bir medyunu hâkim haps eder. Çünkü
bir hadisi şerifde:       ( «.jibjo^j^ ıba^ijllj )       buyurulmuşdur.
Yani: Borcunu ödemeye kadir kimsenin mümatalesi, bir zulümdür ki onun hakkında şekvayı da, hapis cezasını da helâl kılar.
Şeyh Takiyüddin'in beyanına göre böyle bir medyunu hapishanede haps etmek icab etmez. Bundan maksad, borcunu Ödeyinceye kadar onu
tasarrufdan mehdir. Bu cihetle harice çıkmayacak suretde hanesinde de haps edilebilir.
Hâkim, haps etdiği medyunu hapishaneden çıkaramaz. Meğer ki onun mu'sir olduğu kendisince tebeyyün etsin veya alacaklısı onu ibrada bulunsun
veya onun hapsinin kaldırılmasına razi olsun.
Bir medyun, mahbusiyyetine rağmen borcunu vermekden imtina ederse hâkim, onun malını satarak borcunu tediye eder. Hattâ bu imtinaına mebni
hâkim tarafından darb ve tazir edileceğine kail olan fukaha da vardır. (Keşşafül'kma).                                                                               -
(Zahirîlere göre üzerinde nâsın alacağı olduğu âdil beyyine ile veya kendisinin sahih ikrariyle sabit olan kimsenin malları satılarak garîmîe-rin
haklan tediye edilir. Meğer ki garîmlerin haklan nev'inden malı bulunsun, meselâ borcu dirhem veya taam nev'inden olduğu gibi kendisinde de
dirhem veya taam bulunsun, bu takdirde satmaya lüzum kalmaz, ga-rîmler bundan haklarını alır. Bu, mukteza-i adaletdir. Nitekim bir hadis-i şerifde
her hak sahibine hakkını ver.» buyurulmuşdur. Artık böyle borcunu ödemeye kudreti olan bir medyun haps edilemez, edilirse -zulüm edilmiş olur.
Fakat bir kimsenin beyi veya karz gibi bir cihet den borcu olub mah bulunmadığı takdirde hakikaten malsız olduğu sabit oluncaya kadar ga-rîmleri
kendisine mülâzemet eder, arkası sıra dolaşırlar ve kendisi haps edilir. Bu hapis halinde mu'sir olduğuna şahid aramak için hapishaneden çıkmasına
mümanaat olunmaz. Mu'sir olduğu sabit olunca gizli mâli bulunmadığına yemin etdirilerek sebiyli tahliye edilir, artık garîmleri de kendisini takip
edip durmazlar.
Medyunun borcu nafaka, mehr, zaman veya cinayet cihetinden bu-iumirsa malı olmadığı hakkında yeminiyle tasdik olunur. Sö?. onundur. Hasmı
onun malı bulunduğunu isbât etmedikçe hakkında bir şey yapılamaz.'
Maamafih herhangi bir medyun borcunu ödeyebilmesi için ecîr olarak çahşdirılabilir. Bu, onun hali yüsrine intizarı âmir olan nazm-i kuranîsine
muhalif değildir. Çünkü bir kimsenin yesâri ya çalışmak ile veya çalışmaksızın olur. Cenab-ı Hak ise  buyuruyor» artık böyle bir medyun çalışmak
suretiyle fazl-i ilâhîyi ibtiga-ya, istihsâle icbar edilir.
Medyunun gizlenmiş malı oldt»£u tebeyyün ederse o malı meydana çı-karıncaya veya ölünceye kadar te'dib edilir, her defasında on darbeyi
geçmemek üzere vakit vakit döğülebı.fir. Çünkü zengin, yani: Borcunu vermeğe kadir bir kimsenin mümatalesi münker bir hareketdir. Münkerâtı
hâkimin eliyle def v# tağyir etmesi ise vâcibdir. Nitekim bir hadis-i şerifde buna muktedir olmazsa diliyle bozsun, buna da gücü yetmezse onu

kalbiyle inkâr etsin, onun bertaraf olmalını arzuda bulunsun, bu üçüncü hâl ise îslâmın en zaif âsârı demekdir. (Elmuhallâ). 
[27]

 
Maraz-Î Mevtin Mahiyyeti Ve Şeraiti :
 
117 - : Maraz-i mevt de sahibinin kısmen hacrini müstelzimdir. Bu maraz, Mecelle'nin (1595) inci maddesinde şu veçhile tarif edilmişdir:
«Maraz-i mevt, ol hastalıkdır ki, ekseriye anda ölüm korkusu olduğu halde hasta zükûrdan ise hanesi haricinde ve inasdan ise hanesi dahilinde olan
mesaîihinin görmekden âciz olub bu hal üzere bir sene mürur etmeden vefat eyleye, gerek sahib firâş olsun ve gerek olmasın.»
«Ve eğer marizin marazı mümted olub da daima bir hal üzere bir sene geçer ise marizin marazı müşted ve hali mütegayyir olmadıkça sahih
hükmünde olup tasarrufatı, sahihin tasarruf atı gibidir. Amma maraz, mü§-ted ve hâli mütegayyir olub da bir sene geçmeden vefat ederse vakt-i te-
gayyürden itibaren vefatına dek olan hali, maraz-i mevt addolunur.»
118  - : Yukarıdaki tarife nazaran bir marazın maraz-i mevt sayılması için şöyle üç şart vardır:
(A)  : Hasta kendisinde ekseri Ölüm korkusu bulunur bir halde bulunmalıdır.
(B)  : Hasta erkek ise haricî işlerini, kadın ise dahilî işlerini tabiî bir suretde görmeğe kadir olmamalıdır.
(C)  : Hasta bu hal üzere bulunarak aradan bir sene geçmeden vefat etmelidir.
Bu şeraite göre aşağıdaki meseleler, teferru eder.
119 - : Yerinden zor kalkabilen veya oturduğu yerde namaz kıl-makda mazur görülebilecek olan zaif bir hasta, maraz-i mevt ile mariz sayılır.
Binaenaleyh böyle bir hasta şifa bulmadan bir sene içinde vefat edecek olursa bu hastalığındaki tasarrufları maraz-ı mevtine müsadif olmu$ olur.
120 - : Bir kimsenin hastalığı eksilib bazen de artarak bu hal üzere bir sene geçmeden vefatı vuku bulsa maraz-i mevt iie mariz bulunmuş olur.
Fakat bir sene geçdikdeh sonra vefatı vuku bulursa sahih hükmünde olub böyle bir mariz sayılmaz. (Feyziyye fetavâsınm nükûli.)



121 - : Mücerred ihtiyarlığından veya    ayakîarındaki bir arızadan dolayı harice çıkarak işlerinin görmeğe kadir olamayan bir kimse mariz sayılmaz.
Böyle bir kimse, hakkında ölüm ihtimâli galib olmadıkça sıhih hükmünde bulunur. (Reddimuhtar).
122 - : Galib-i hâli, ölüm olan veya kendisinde Ölüm korkuş gslib bulunan her kimse, maraz-î mevt ile mariz hükmündedir.
Binaenaleyh bir düşman, ile mübareze için safdan ayrılıb çıkan veya kati için siyaset meydanına götürülen bir şahs, bu halde maraz-i mevt ile mariz
sayılır.
Kezalik: Vaz-i hami halinde bulunan bir kadın veya râkib olduğu sefine dalgaların şiddetli tehacümü arasında kalan bir şahs da maraz-i mevt
halinde sayılır.
Kezalik: Birbirine denk veya makhur olan iki taifenin harb için ihtilât hali de maraz-i mevt mesabesindedir. Çünkü bu hallerden her birinde helak
havfı galibdir. Fakat bu haller, vefat vuku bulmadan zail olunca sih-hat hükmü avdet eder. (tiindiyye, Bahrirâik.)
123 - : Muk'adlik, felç, sel, nıkris, zemânet, teverrüm halleri ve meydanı harbe azimet, hââ veya kısas için katle mahkûmiyyet hususları maraz-i
mevt sayılmaz. Çünkü bunlardan halâs ihtimâli galibdir. Fakat muk'edin, mefluç ile meslûlün bu halleri mütemadiyen artmak üzere bulunduğu
takdirde maraz-i mevtden madûd olur.
«Muk'ed» : Kötürüm. Bedenindeki bir hastalıkdan dolayı hareketden kalmış kimsedir. Karnındaki bir marazdan dolayı yürünıekden âciz kalmış
kimseye de muk'ed denir. Müteşennicül'âzâ olan, yani: Uzuvları- buruşmuş, titremekde bulunmuş kimseye de bu ad verilir.
«Mefluç» : Vücudunun yarısına âriz olan bir hastalıkdan dolayı his-den, hareket-i irâdiyyeden mahrum kalmış olan kimsedir. Endamı süset, zaif
olan kimseye de mefluç denir.
«Meslûl» : Rielerinde yara bulunan kimsedir. Bağırsağı sıyrılmış veya göbek borusu ve hayeleri çıkmış kimseye de bu ad verilir.
«Nıkris» : Bir nevi hastalık ve ağrıdır ki, topukların ve ayak parmaklarının mafsallarında, yani: Oynak yerlerinde hadis olül? bazen kan giren
denilen bir elîm haletin hudûsüne sebebiyyet verir.
«Zemânet» : Kötürüm olmak halidir.
(Hanbelî fukahası, marazları şu dört sınıfa ayırmışlardır:
(1) : Kendilerinde Ölüm korkusu olmayan marazlar. Göz, diş ağrıları, hafif baş ağrıları, sıtma gibi. Bunların sahihleri sıhih hükmündedirler.
(2) : Cüzam, felç gibi îmtidad eden marazlar. Bunların sahihleri esir-i firâş ise maraz-i mevt ile mariz, değilse sıhih hükmündedirler. Haneflyye-nin,
Evzaî ile Sevrî'nin, İmam Malik'in kavilleri de böyledir.
(3) : Alelacele ölüme sebeb olacağı tahakkuk eden marazlar. Alman bir yaradan dolayı aklın muhtel olması gibi. Bunların sahihlerinin tasarruf atı
asla muteber olmaz. Fakat böyle bir arızaya uğrayan şahsın aklı muhtel olmadığı takdirde tasarrufatı, maraz-ı mevt ile mariz olanın tasarrufatı gibi
olur.
(4) : Sahibinin ölümünü tacil edeceği müteyakken olmamakla beraber mevtine sebeb olacağından korkulan marazlar. Bunların mübtelâsı, maraz-i
mevt ile mariz hükmünde bulunur. Birsam,7 hummayı sâlib, ruafi daim, zatülcenb, veca-i rie ve kalb, kulunc, tâûn, ishali münharik, ishali dâim gibi.
«Birsam» : Başa yükselib dimağa tesir eden bir buhardır ki, bununla akü, muhtel olur.
«Hümmayi sâlib» : Titıedici, issi sıtmadır. Sıtmalı kimseye «Meh-mûm»  denir.
«Ruâfı daîm» : Burnundan devamlı bir halde gelen kandır ki, vücu-rkın kanını azaltarak kuvvetinin giderir.
«Zatüîcenb» : Yan ağrısı denilen hastahkdır ki, cenbin içerisindeki bir kurhadan neş'et eder.
«Veca-i rie» : Karaciğerde zuhur eden bir marazdır ki «Zatürrie» denir.
«Kulunc» : Taamın bazı em'ada düğümîemb ondan aşağıya inmemesi halidir.
«Tâûn» : Bütün bedende zuhur eden şiddetli bir hararetden müte-hassü bir hastaiıkdır ki, buna «Veba» da denir, yufka yerlerde çıkan büyük bir
çıbandan ibaretdir. Sebebinde etibbanm ihtilâfı vardır.
«îshal» v Mizacın bozulmasiyle için tutmaz bir hale gelmesidir ki, men ve imsaki mümkün olmayan yırt ılır casına olan ishale «îshâl-i münharik»
denir ki, bir saat kadar da devam etse maraz-i mevt sayılır. Çünkü sahibinin mevtine sür'atîe sebeb olur. «İstitlâkı batn» denilib devam eden ishale
de «İshali dâim» denir ki, bu da maraz-i mevt hükmündedir. Zorluğa, zehîre = Zorla içi geçmek halına mukarin olsun olmasın.
Yine Hanbelî fukahası diyorlar ki: Emri müşkil olan, yani: Mahiyye-tinin tâyin ve teşhis herkesçe kabil olmayan marazlardan dolayı ehli vukufun,
yani: Etıbbanın kavillerine müracaat edilir. Bu hususda en az iki müslim, baliğ,-emîn tabibin sözü kabul edilir. Çünkü buna vârislerin ve ataya
sahihlerinin hakları taallûk eder. Meğer ki bu evsafı haiz iki tabib bulunmasın. O halde böyle bir tabibin sözü de kıyasen kâfi görülmekde-dir.
Yine Hanbelî fukahasına göre aşağıda yazılı beş mevzideki korkun;; hal, maraz-i mevt mesabesindedir,
(1) :" Birbirine müsavi veya kâh galib kâh mağlub iki taifenin harbe başlayıp karmakarışık bir hale gelmeleri.
(2) : Kısas ve saire için katle sevk edilme hali. îmanı Şafiî'ye göre bu hususda iki kavi vardır. Birine göre bu, bir hal-i havfdur- Diğerine göre cerh
var ise hal-i havfdur, yok ise değildir. Çünkü bu halde 7âhir olan, afüv edilmekdir.
(3) : Şiddetli rüzgârla deniz dalgalanıb geminin müzdarib bir halde bulunması ki, bunun rakibi mariz sayılır.
(4) : Kati edilmesi âdet olan bir esir ve mahbusun hali. Böyle bir şahs da mariz sayılır. İmamı Âzamin, îmam Malik ile îbni Ebî Leylâ'nın kavilleri
de böyledir. îmam Şafiî'den de böyle bir kavi mervidiı.
 (5) : Bir beldede intişar eden tâûn hâdisesi. Bu da îmam Ahmed'derı bir rivayete göre bir halet-i havfdur. Maahaza bunun bir hal-i havf olma ması
da muhtemeldir. Çünkü, bu, maraz değildir. (Elmuğnî.)
(Zahirîlerden İbni Hazm'e göre maraz-i mevt, mal hususunda esbab-ı hacrden değildir. Mübtelâ olduğu marazdan ölen veya kurtulan, hamlini vaz'
edinceye veya ölünceye kadar yüklü bulunan, kısasdan, hadden veya haksız bir hususdan dolayı kati için tevkif edilen, esirleri kati eden ve>a
etmeyen kimsenin eline esir düşen, helake müsrif, veya iki saf arasında mukatil olan, sefer halinde yaşayan kimseler ile sair insanlar arasında
mallarında tasarruf bakımından fark yokdur. Binaenaleyh bunların alış verişleri, hibeleri, sadakaları, itaklan müsavidir. Bunlar mallarının yalnız
sülüsünde değil, tamamından muteberdir. Ancak, EbÛ Süleyman ile sair Zâ-hirî'lere göre bundan itak muamelesi müstesnadır. Bir marizin itaki

malının yalnız sülüsünden nafiz olur, o marazdan gerek ifakat bulsun ve gerek bulmasın. (Elmuhallâ). 
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Maraz-İ Mevt Hâlindeki Tasarrufların  Hükmleri  :



 
124 - : Maraz-i mevt halindeki bir hastanın vakfı, muhabati ve sair teberruatı ve bir takım ikrarı sülüsi mâlinden muteberdir. Bu esas üzerine
mezheb-i Hanefî'de aşağıdaki meseleler teferru eder.
125 - : Bir kimsenin maraz-i mevtinde yapdığı vakf malının üçde birinden muteberdir.
Binaenaleyh terekesi müsaid olur veya vârisleri icazet verir veya vârisleri asla bulunmazsa vakf olduğu gibi takarrür eder, aksi takdirde terekesinin
sülüsi nisbetinde nafiz olur.
126 - : Bir kimse, bir malını maraz-i mevtinde kendi vârisine satsa diğer vârisleri icazet vermedikçe nafiz olmaz. Fakat vârisi olmayan bir şahsa
semeni misliyle satarsa nafiz olacağı gibi muhabat tarikiyle, yani: Semeni mislinden doksan ile satıb teslim etdiği takdirde de sülüsi mâli muhabata
müsaid İse yine sahih ve muteber olur. Fakat sülüsi mâli mu-habata müsaid değilse noksan mikdarı müşteri ikmâle mecbur olur, ikmâl etmezse
vârisleri beyi fesh edebilir.
Kezalik : Böyle bir mariz, düyuna müstağrak olduğu halde mâlini semeni mislinden noksana satsa vefatından sonra dâyinleri, o malın semeni
mislini müşteriye ikmâl ettirirler.
127 - : Bir kimse, maraz-i mevtinde bütün emvalinin yegâne varısi olan bir şahsa veya asla vârisi olmadığı halde bir yabancıya hibe ve teslim etse
sahih olub, beytül'mâl emini müdahale edemez. Fakat müte-addîd vârislerinden birine bir şey hibe etse diğer vârislerin icazetleri oi-madıkca sahih
olmaz. Vârisleri bulunduğu halde bir yabancıya hibe V3 teslim etse sülüsi mâlinden muteber olur. Binaenaleyh terekesinin sülüsi mevhubun
tamamına müsaid ise tamamen sahih olur. Müsaid olmayıb vârisleri de icazet vermedikleri takdirde müsaid olduğu mikdarda hibe sahih olub
bakisinin mevhubünleh, redde mecbur olur.
Terekesi düyuna müstağrak olan böyle bir mariz, bir malım vârisino veya başka birine hibe ve teslim etdikden sonra vefat edince garîmleri bu
hibeyi kabul etmeyib o malı kısmet-i guremâya idhâl edebilirler.
128 - : Bir kimse, maraz-i mevtinde vârislerinden birinin alacağından ibra etse sahih ve nafiz olmaz. Fakat vârisi olmayan bir şahsı alacağından
ibra etse sülüsi mâlinden muteber olur. Terekesi düyuna müstağrak olduğu halde medyunlarından birisinin ibra etmiş bulunsa sahih ve nâfiz olmaz.
Meğer ki sair alacaklılar razi olsunlar. (Mecelle.)
129 - :  Bir kimse, rnaraz-i mevtinde kendisine vâris olmayan bir şahsa gerek ayin ve gerek deyin ikrar etse sahih olur. Velev ki bu ikrarı bütün
mallarım muhît olsun. Elverir ki zâhir-i hâl kendisini mükezzib olmasın. Meselâ: Mukarrünbîh, henüz beyi veya hibe olunmuş veya başkasından
irsen intikâl etmiş gibi bir sebeble ikrar vaktinde bu marizin mülkü olduğu çok kimselerin malûmu olarak kendi ikrarında kâzib bulunduğu zahir
olsa o halde bakılır: Eğer bu ücran müzakere-i vasiyyet esnasında değil ise hibe demek olarak lâzım gelir. Teslim etmeden vefat ederse bu hibenin
hükmü kalmaz. Ve eğer müzakere-i vasiyyet esnasında ise vasiyyet mânasına mahmul olur. Kablelvefat teslim lâzım gelmez. Maamafih gerek bu
hibe olsun ve gerek vasiyyet olsun ancak sülüsi mâlinden muteber olur. Hibe mebhasine müracaat!. (Mecelle).
Kezalik: Böyle bir marizin veraseti kendisine inhisar eden bir şahsa mal ikrarı da muteberdir. Zevcesinden başka vârisi olmayan bir marizin
zevcesine ikrarı gibi.
Kezalik: Böyle bir marizin vârislerinden herhangi birine emanet ikrarı ve ondan emânetini kabz etmiş olduğuna dair ikrarı da muteberdir.
130 - : Bir marizin semeni misliyle - Değer fiatiyle olan beyi ve şirası şahindir. Gabni yeslr bulunması bu sıhhate mani olmaz.
131 - : Bir mariz, borçlarından bir kısmını dâyinlerinden birine Ödese bakılır: Eğer terekesi sair borçlarına müsaid ise sair alacaklıların itiraza
haklan olmaz. Müsaid değilse bîr veçhe göre aair garîmler bu verilen mikdara ortak olurlar. Bu mariz sair dâyinlerin haklarını ibtâl edemez, îmamı
Âzamin kavli böyledir. Mecelle'de de bu kabul edilmişdir.
Diğer bir veçhe göre ortak olmazlar. Bu îmamı Ahmed'den bir rivayete göredir. İmam Şafiî'den mensus olan -da budur. Çünkü kendisine vâcib olan
bir hakkı edâ etmiş olur. Bîr malı ahb da semenini vermesi veya bazı emvalini satıb teslim eylemesi gibi. (Elmuğnî.)
132 - : Bir kimse, marazri mevtinde istikraz eylediği parayı ve satın aldığı şeyin semenini edâ edebilir. Velev ki sülüsi mâli müsaid olmasın.
133 - : Maraz-i mevtdeki kefalet bil'mâl deyn-i aslî hükmündedir. Binaenaleyh bu halde vârisin borcuna veya alacağına kefalet veya bu borçlara
hali sihhatmda iken kefil olduğunu hu halinde ikrar etse nafiz olmaz. Ecnebiye kefalet ise, terekenin sülüsinde muteber olur. Fakat hali sihha-tinde
iken ecnebiye kefil olduğunu maraz-i mevtinde ikrar ederse malının mecmuundan muteber olur. Şu kadar var ki beyyine ile sabit düyûn-i sıhhat var
ise bu duyûn takdim olunur.
Kezalik : Bu maraz-i mevt halinde vukubulan isâe - Vasi tâyin etmek de muteberdir. Vasiyyet ve ıtk da sülüsi mâlden muteber olur.
Binaenaleyh bir kimse, maraz-i mevtinde 1)ir. şahsı bir hususa, meselâ evlâd-i siğarine vasi tâyin edebilir. Malından üçde birinden olmak üzere
memlûkini azâd veya bir cihete bir malını vasiyyet edebilir.
Maraz-i mevtde yapılan bir vasiyyet, bilâhare sıhhat halinin avdetiyle bâtıl olmaz, fakat böyle maraz-i mevtde yapılan bir vasiyyetden rücu
şahindir. (Mecelle, Reddimuhtar.) Vesayet mebhasine de müracaat!.
134 - : Maraz-i mevtde yapılan nikâh ve ikrar edilen mehr muteberdir. Şu kadar var ki, tesmiye veya ikrar edilen mehr, mehr-i misilden zâid olursa
bu ziyade mikdar lâzım gelmez. Meğer ki zevceden başka vârisi bulunmasın.
135 - : Maraz-i mevt halinde yapılan tatlikler muteberdir. Böyle bir tatlik neticesinde verasetin, nesebin sübutu ise tafsilâta tâbidir.    İddet
mebhasine müracaat!.
136 - : Bir kimse, maraz-i mevtinde «Benim bir şeyim yokdur.» dediği halde vefatını müteakib vârisleri başkasının elinde bulunan bir şey
Isskitmda «Bu bizim müverrisimizin terekesindetrdir.» diye dâva edebilirler. Fakat «Fülân vârisimde, meselâ: Şu kızımda bir şeyim yokdur.» diye
ikrar etse artık sair vârisler ondan vedia namiyle bir şey dâva edemezler. (Abdürrahım Fetavâsı.)
(İmam Malik'e göre marizin nikâhı duhulünden evvel de sonra da fesh edilebilir. Duhûl bulunmamış ise zevceye bir şey verilmesi lâzım gelmez.
Duhûl bulunmuş olursa yalnız mehr-i misil icab eder. Daha nikâh fesh edilmek  mariz vefat etse zevcesi iddet bekler, fakat duhûl bulunmuş olsun
olmasın vâris olamaz.
Mariz, nikâhdan sonra şifa bulduğu takdirde ise bir bakımdan yine müfarekat lâzım gelir. Fakat bir kavle göre de nikâh, caiz bulunmuş olur.
Kezalik: Marizenin evlenmesi de caiz değildir. Bununla evlenmiş olan erkek, bunun mirasına nail olamaz, duhûl bulunmuş olsun olmasın. Şu kadar
var ki, duhûl takdirinde mehre müstahik olur. (Elmuhallâ.)



Şafiî'lere göre de maraz, iki türlüdür. Birisi, kendisinde ölüm korkusu egleb olan marazdır. Böyle bir marizin atiyyeleri vasiyyeı hükmündedir.
Diğeri, ölüm korkusu eğleb olmayan marazdır. Böyle "marizlerin atiyyeleri, sahih bir kimsenin atiyyeleri mesabesindedir. Velev ki bu marazdan
vefat etsin. Bu iki türlü marazın arasını tefrik ve tâyin müşkil olunca ehl-i ilme müracaat edilir. Bu hususda iki âdil şahidin şahadeti kifayet eder.
Bir kimse, maraz-i mevtinde evlenebilir, vefatında zevcesi vâris olur. 0  Şu kadar var ki, mehr-i mislden ziyade mehr tesmiye edilmiş olursa bu
ziyade mikdar, muhabât kabilinden olub verilmesi lâzım gelmez.
Kezalik: Maraz-i mevtde talâk muteberdir. Mutadde-i bâine vâris olamaz. Fakat Şafuyyeden bazı zatlara göre bu halde tatlik edilen kadın, vâris
olur. Velev ki vefat zamanında iddeti nihayet bulmuş olsun. Başka rivayete göre de bu mutallâka başkasiyle izdivaç etmiş olsa da vâris olur,
bazılarına göre de başkasiyle izdivaç etmedikçe vâris olur.
Bir kimse, maraz-i mevtinde vârisine bir şey hibe ve teslim etse vefatında bu hibe merdûd olub terekesine idhâl edilir. Bu hibenin hâsıl olmuş bir
gailesi bulunursa bu da terekeye aid olur. Fakat maraz-i mevt ile mariz olanın başkalarına hibesi, sadakası" veya itâkı ^malının sülüsinden
muteberdir. (Kitâbül'üm.)
(Hanbelî'lere göre de maraz-i mevt ile marizin teberruatı, muhâbâtı, kabz edilen hibesi, sadakası, vakfı, alacağından ibrâs?, malı mucib cinayetleri
afvi, müneccezen yapılan itâkı malının sülüsinden muteberdir. Cumhurun kavli de böyledir.
Maraz-i mevtdekİ atiyyeîer, sadakalar, şu beş hususda vasiyyet hükmündedir :
(1)  : Bunların nafiz olması için ya sülüs-i mal, müsaid veya vârisler mücîz olmalıdır.
(2)  : Bunlar vârislerden herhangi biri hakkında caiz olmaz. Meğer ki sair varisler icazet versinler.
(3)  : Bu sadakaların fazileti, hal-i sihhatda yapılan sadakaların faziletinden noksandır.
(4) : Bu sadakalara ve atiyyelere sülüs-i malde sair vasiyyetler mü-zahim olurlar. Bunları da sülüsi maldan tesviye îcah eder.
(5)  : Bunların sülüsi maldan çıkmalarında hal-i mevtdekî mal nazara Maraz-i mevt halinde, yapılan atiyyeîer, sadakalar, şu beş hususda da
vasiyyetden  ayrılırlar  :
(1)  : Bunlar, muti hakkında lâzımdır, bunlardan çok olsalar da rücu edemez. Vasiyyetden ise rücu sahihdir.
(2) : Bunların  kabul veya red edilmeleri, mu'tînin hayatında fevridir. Vasiyyetin kabuli, reddi ise bâdeîmevt muteberdir.
(3)  : Bunların sıhhatları, malûm olmalarına ve bir şarta talik edilmemiş bulunmalarına mütevakkıfdır. Vasiyyet ise böyle değildir.
(4) : Bunlar, vasiyyet üzerine takdim olunurlar. îmam Şafii'nin, Eim-mei Hanefiyyenin kavilleri de böyledir. Yalnız itak suretiyle olan vasiyyetin
bunlara takdim edileceği de bu zevatdan mervîdir.
(5) : Bu atiyyeîerin kabz edilmesinden evvel mu'tî vefat etse vârisle ri muhayyer olurlar. Dilerlerse kabza müsaade ederler, dilerlerse mücü olmayıb
atiyyenin kabz edilmesine mâni olurlar. Vasiyyet ise bâdelmev vârislerin rizalanna tevakkuf etmeksizin kabul ile lâzım olur. (Elmuğnî)
(Zâhirî'lere göre marizin tasarruf atı maliyyesi tamamen nafizdir. Nitekim yukarıda beyan olunmuşdur. Fakat mariz ile marizeden hiç birinin nikâhı

sahih değildir. Bunlar ile eşleri arasında miras carî olmaz. O marazdan gerek vefat etsinler ve gerek etmesinler.  (Elmuhallâ, Elmuğn). 
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Hacrin Hikmeti Tesriîyyesi :
 
137 - : Nazar-ı îslâmda insanlar esasen hür olarak dünyaya gelirler, kabiliyyetlerine göre her türlü meşru tasarrufata selâhiyetli bulunurlar. Ancak
bazı ârizî hâllerden dolayı bu selâhiyyetlerini tamamen veya kısmen istimal edemezler. Meselâ: Çocuklar, matuhlar, mecnunlar, çocukluk hali gibi
muvakkat ve eteh, cinnet hâlleri gibi ârizî sebeblerden dolayı selâhiyyeti tasarrufiyyeden kısmen olsun mahrum bulunurlar. Bu da hem
kendilerinin, hem de efradından bulundukları içtimaî hey'eün selâmeti, refahı, faidesi icablanndandır. Bilâkis kendi hareketlerinin güzelce, tanzime,
faaliyyetlerinin semeresini, gayesinin temin ve teemmüle hakkiy le muktedir olamayan böyle kimselerin bütün tasarrufatda serbest bırakılmaları ise
hem kendilerinin hem de âmmenin bir çok zararlarına bâî? olabilir. Binaenaleyh bunların mehcur bulunmaları maslahat ve hikmet muktezasıdır.
Bulûğ çağına yetişmiş olmakla beraber sefih olanların, veya fazla Lorc yaparak onu bunu mutazarrır edenlerin", veya esasen hakka karşı isyanın bir
neticesi olarak rikke mübtelâ olanların, veya ölüm hastalığına tutulub da tam bir şuur ile hali, istikbâli düşünmeyecek bir halde bulunanların bazı
tasarruflardan men ve hacr edilmeleri de yine ferdî ve ictı-mâî maslahat ve hikmet icabıdır.
Vâkıâ bunların da sair mükellef insanlar gibi hürriyeti tasarrufiyyeye malikiyyetleri bir esasdır. Fakat kendilerindeki israf ve tebzir, muvazenesiz
muamelât ve saire kendilerinin bu mehcuriyyetini müstelzim ol-muşdur.
Ancak imamı Âzam Hazretleriyle bazı fukahayı kiram, insanlardaki hürriyet-i tasarrufiyyenin, ehliyyet-i hukukıyyenin bir esas olduğunu nazara
alarak hir şahsın sefehinden veya medyun bulunmasından dolayı hacr edilmesini ve bu suretle onun medenî hukukdan kısmen olsun mahrum
bırakılmasını şerefi insaniyyet ile mütenasıb olmayacağından muvafık görmemişlerdir. Fakat sair fukahayı kiram, âmme menfaatlerini daha ziyade
nazara almış, bu husüsdaki mehcuriyyeti içtimaî hayatın zaruri yy atından görmüşdür. Hattâ yukarıda da işaret olunduğu üzere îmam Muhammed
Hazretlerine göre bir sefih, mücerret sefahatinden dolayı münhacir bulu nur, velev ki hâkim tarafından hacrine karar verilmiş olmasın. îmam Ebû
Yûsuf Hazretleri ise içtimaî hayatın zarûriyyetlerini nazara almış-, bir insanın mücerred israf ve tebzir sayılacak hareketinden dolayı hemen
münhacir olacağını mvafık görmemişdir. Çünkü israf ve tebzir suretinde görülen bir hareketin celb-i kulûb, bezl-i âtifet, idare-i maslahat gibi bir
maksada müstenid olması da melhuz-dur. Bu cihetle sefihin veya medyunun ^ncak hâkim tarafından bittetkik hacr edilebileceğini kabul etmişdir.
Bu yüksek müctehidin bu babdaki ictihan daha muvafık görülerek müftabîh olmuş, Mecelle'de de bu kabul edilmişdir.
Velhâsıl : Teferruatdan kat'annazar esas itibariyle hacrin hukukî, ic-timaâî, iktisadî faideleri ve lüzumu zahir, bu cihetle meşrûiyyeti sâbıt ve

bilcümle müctehidlerce müsellemdir. 
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 (İKİNCİ  BÖLÜM)

 
İKRAHA   MÜTEALLİK MESELELER MUHTEVİDİR

 



İÇİNDEKİLER : İkrahın tahakkukuna aid şartlar., İkrahın nevileri. İkrahın hükmleri : 
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İkrahın Tahakkukuna Aid Şartlar :
 
138  - : İkrahın sıhhatinde  Muteber sayılmasında mücbirin ten» didini ikaa muktedir olması şartdır.
Binaenaleyh yapdığı tehdidi mevkii fi'ile koyamayacak halde bulunan bir şahsın ikrahı, muteber değildir. Çünkü böyle bir ikrah ile mük-rehih
rızası mün'adim, ihtiyarı fâsid olmaz ki hakkında cebr ve ikrah tahakkuk etsin.
139 - : Mükrehin mükrehünaîeyhi mücbirin veya mücbir kadar kendisinden kor&duğu adamının huzurunda işlemesi şartdır.
Binaenaleyh mukreh, icbar edilen şeyi mücbirin veya adamının gıyabında işler ise hakkında ikrah tahakkuk etmiş olmaz. Çünkü bunu ikrahın
zevalinden sonra işlemiş olur.
140 - : Mükrehünbihîn nefsi veya uzvu telef edecek veya elem ve gamını mucib olub rizayı izâle eyleyecek bir halde olması şartdır.
Binaenaleyh bir şahsın arkasına nihayet bir iki baston vurulacağına dair olan bir tehdit ile muteber bir ikrah vücuda gelmez. Fakat göz gibi nazik bir
uzuv üzerine vurulacak böyle bir iki baston ile ikrah, tahakkuk eder.
141 - : Mükrehin mükrehünbihin vukubulacağından korkması, yani:  Mükrehünaîeyhi yapmadığı takdirde mücbirin mükrehünbihi  hemen veya
bilâhare ika edeceğini zanni galib ile zannetmesi şartdır.
Binaenaleyh bilfiil yapılmayacağı zan edilen kum bir tehdid ile ikrah husule gelmez.
142 - :  Mükrehin mükrehünaleyhden kablel'ifcrah imtina eder olması şartdır.
Binaenaleyh şürb-î hsmrden ictinab eden bir kimse, buna cebr edilse hakkında ikrah tahakkuk eder. Fakat zaten şürli hamrda bulunub duran bir
şahs hakkında şürb-i hamrda bulunması için yapılacak bir cebr, ikrah sayılmaz.
143 - : tmamı Azama göre mücbirin sultei hâkimiyyeti haiz olması şartdır. Eşhası sairenin cebriyle ikrah tahakkuk etmez, bunu başkasından
istiane ile def etmek kabildir. Fakat imameyne göre bu, şart değildir. Tehdidini vücuda getirebilecek her şahsın cebriyle ikrah tahakkuk eder. Sultei
hâkimiyyeti haiz bîr kimsenin yapabileceği bir cebri yapabilecek her şahs tarafından ikrah vukua gelebilir. Fetva da bu veçhiledir. (Hin-diyye.)
144 - : îkrahın tahakkuku için vuku bulduğu yerde hükümetin, hâkimin bulunmaması şart değildir. Binaenaleyh İstanbul gibi bir  şehirde de ikrah
vukuu mümkün ve dâvası mute'berdir. Hattâ bir kimse, bir ikraha mebni bir mahkemeye giderek bir hususu, meselâ: Mücbire şu kadar borcu
olduğunu bir hüccete rabt etdirse bile muteber olmaz, bilâhare ikrahın: vukuunu isbât edince bu hüccetin hükmü kalmaz.    (Fetavâyı  Ali Efendi, -
Behee.)
 145 - : Yapılması şer'an lâzım, veya mubah olan bir şeyi yapdır-mak için yapılan cebr, ikrah sayılmaz.
Meselâ: Yemininde hânis olan bir kimse, vuku bulan bir ibara mebnı keffareti yeminde bulunsa bundan dolayı mücbire bir şey lâzım gelmez.
Kezalik: Achkdan ölmek derecesine gelmiş olan bir kimse, bir taamı yemek üzere csbr edilse o taamı yiyince zamanı mücbire lâzım gelmez.
Kezalik: Zevcesine hitaben: «Mehrinln bana bağışlamazsan seni boşa-nm.» veya «Üzerine evlenirim.» deyib kadın da bu sebeble mehrinin ba‐
ğışlarsa sahih olur, bununla ikrah vücuda gelmiş olmaz. Çünkü talâk veya tekrar tezevvüc meşru ef âlden olduğundan bunlar ikrah ile tavsif
edilemez.
(Zâhirî'lere göre de ikrah, sultei hükümeti haiz olanlara mahsus değildir. Hırsızlar, ve saire tarafından da vuku bulabilir. Çünkü bunların arası

kitabda, sünnetde tefrik edilmemiştir. (Elmuhallâ.) 
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İkrahın Nevileri :
 
146 - : tkrah iki kısımdır. Biri, ikrah-ı müîcîdîr ki, nefsi kati, uzvu katı' gibi ağır bir tehdid-.ile vuku bulan ikrahdır. Diğeri, ikraîj-ı gayrı mül-cîdir
ki, bir iki tokat, değnek vurmak veya haps etmek gibi hafif bir teh-did ile vuku bulan ikrahdır. Maamafih bu ikinci kısım ikrah, şahsa göre
değişebilir. Böyle bir ikrah, mevki sahibi, faziîetkâr, seriüt'teefîsür bir zata karşı, bir iicrah-ı müleî mahiyyetinde görülebilir.
147 - : îkrah-ı mülcî, hem tasarrufatı kavliyyede, hem de tasarru-fati fi'üiyyede muteberdir. İkrah-ı gayri mülcî ise yalnız tasarrufatı kav-iiyyede
muteber ise de tasarrufatı fi'iliyyede muteber değildir.
Binaenaleyh tehdidini ikaa muktedir bir kimse, bir şahsa hitaben: «Füîâmn şu malını itlaf et, yoksa seni öldürürüm veya burnunu koparırım.» diye
ikrahda bulunsa bu bir ikrah-ı mülcî olur, o şahs, o malı itlaf edince zamanı yalnız mücbir olan kimseye lâzım gelir, mükrehe lâzım gelmez.
Fakat «Fülâmn şu malım itlaf et, yoksa seni döğerim, veya hapis ederim.» diye ikrahda bulunsa bu, bir ikrah gayri mülci olur. Bu suretde o şahs bu
malı itlaf etse ikrah muteber olmayıb zamanı bu mutlif olan şahsa lâzım gelir,                             
148 - : İkrahlar, mükrehünaleyh itibariyle de üç kısımdır. Şöyle ki: Eğer ikrah ile vuku bulacak tasarrufatı hissiyye, ahkâm-ı uhreviyye itibariyle
mubah, haram, îâzimülicra kısımlarına aynîır.
Meselâ: Bir kimse, bir- ikrah-ı mülcîye binaen kalben kemal-i itminan ile mümin olduğu halde lisanen keîime-i küfürde bulunsa âsim olmaz. Bu
hususda bir ruhsat-ı şer'iyye vardır. Fakat sebat eder de kelime-i küfrü telâffuz etmediğinden dolayı öldürülürse indellâh mecur olur.
Kezalik: Böyle bîr ikraha mebni başkasının bir malîm itlaf etmek mubah dır. Bunu bilikrah yapan âsim olmaz. Hattâ zahir olan da şudur ki, bir
müslürnan-, bir din kardeşinin ikrah yüzünden bir zulme uğramaması için kendisinin malının itlafına razı olur, kardeşini ihya için bu ksdar zarara
razi olarak katlanır. Hapis ve hafifen darb edilmesi de bu kabildendir. Maamafih, mükreh, başkasının malını itlafın esnasındaki memnuiyye-tî
düşünüp de bundan kaçınarak kati edilirse sevaba nail olur.
Bilâkis hangi bir ikraha mebni bir kimseyi kati etmek, veya onun bir uzvunu kesmek veya onu helakinden korkulacak derecede döğmek veya kendi
ebeveynini az olsun çok olsun darb etmek haramdır. Bir şahs, ikraha mebni bunları yapamaz, nefsier müsavidir, anaya babaya ezada bulunmak ise
kat'iyyen memnudur, artık nefsini korumak için bunları irtikâb edemez.
Hattâ mücbir, kendisini döğmek veya öldürmek üzere mükrehe izin verse de mükrehin bunları yapması mubah olmaz, yaparsa âsim olur. Nasıl kî,
bir insan bunları kendi hakkında ria yapamaz haramdır. Bunlar iba-he ile mubah olmazlar.



Fakat bir ikrahı mücbire mebni şarab içmek, meyte veya hınzır eti yemek gibi şeyler lâzimülicra olur, bunları bu halde yapmak farzdır, bun-ları
yapmayib bu yüzden kati edilmesi günaha bâisdir.   Meğer ki bunları yapmaya şer'an mezun olduğunu bilmesin. (Eedâyî, Hindiyye:)
149 - : Zina da kati hükmündedir. Binaenaleyh ikrah ile zina mubah olmaz. Hattâ İmamı Azamın bir kavline göre mükrehen zinada bulunan şahs
hakkında haddi zina cezası lâzım gelir. Fakat imameyne göre lâ-z:m gelmez: îmaim Âzam da bilâhare buna kail olmuşdur. Bu halde kadının mehri
zâmye lâzım gelir. Kadın da zina için ikrah edilmiş olsun olmasın, tkraha maruz kalan kimse, zinadan imtina eder de bu yüzden öldürü-lürse mecûr
olur. Bilâkis bunu irtikâb ederse günaha girer. îkraha rağmen nefsini temkin etmeyib de hakkında cebren bu fazihe irtikâb edilen kadın, âsim olmaz.
Velhâsıl : Zinadan imtina etmek herhalde elzemdir. Şu derecede ki, bir harbî, bir müslime : «Su cariyeyi zina etmek üzere bana teslim edersen esir
bulunan bin müslümam sana def eder, esaretden kurtarırım.» dese de O müslim için o cariyeyi bu harbîye teslim etmek helâl olmaz. Hindiyye,
Hizanetül'müftîn.)
150 - : Bir kimse, bir takım eşhas tarafından «Mâlinin yerini göster, ve illâ seni kati ederiz.» diye tehdid olunduğu halde mâlini göstermeyib de bu
yüzden kati edilse âsim olmaz.    Mâlini göstermekle    alacak olsalar, bu mali kendisine karşı zâmin olurlar. {Mebsût, Hindiyye). 'Zahirîlere göre
ikrahlar şu iki kısma ayrılırlar:
(1) : Söz üzerine ikrahdır. Bu ikrah île hiç bir şey vâcib, sabit olmaz. Meselâ : Bir kimse, vâki olan ikraha mebni küfr etse. kazifde, ikrarda, ni-
kâhda, talâkda, beyi ve şırada, nezrde, yeminde, itakda, hibede bulunsa veya bir gayri müslim iyman etse bunların hiç biri muteber olmaz. Çünkü
mükreh, mücbirin emr etdiğî sözü hâkidir. Hâki üzerine ise bir şey lâzım gelmez. Meğer ki kemlisi de bunlara bilihtiyar niyyetde bulunsun.
Nitekim :    buyurulmuşdur.  Evet..  Amellerin hükmleri ancak niyyetlere göredir. Ve herkes için niyyet etdiği şey sâbit-dir.
(2) : Fi'il üzerine ikrahdır. Bu da iki kısımdır. Biri, zaruret halinde mubah sayılacak bir fi'il üzerine ikrahdır. Diğeri de zaruretin ibahe edemi-yeceği
bir fi'il üzerine ikrahdır.
Meselâ : Bir kimse için ikrah üzerine şarab içmek, hinzir eti yemek veya bir müslimin veya bir zimmînin bir malını yemek mübahdır. Böyle
başkasının malını yediği takdirde hazır malı var ise yediğinin kıymetini vermesi lâzım geiîr. Hazır malı yok ise üzerine bir şey lâzım gelmez.
Kezaîik : Bir kimse, saneme, salibe secde etmek üzere cebre maruz kalsa Allah Taâlâ secde niyyetiyle hemen secdeye    kapanabilir,' sanemin veya
salibin cihetine secde etdiğine' aldırmaz. Çünkü buyurulmuşdur.
Fakat bir kimse, bir masûmûddem şahsı Öldürmek, yaralamak, döğ-mek veya malını ifsâd etmek üzere ikrah olunsa bunları yapması müban olmaz.
Bunları bilikrah yapan kimse hakkında da kısas, zaman lâzım gelir. Çünkü kendisine yapması haram olan bir şeyi yapmış olur.
Kezaîik : Masiyet yolunda olan, meselâ : Helâl olmayan bir yolculuk-da veya helâl olmayan bir mukatelede bulunan kimsenin, muztar kalsa da
şarab içmesi, kan veya meyte eti gibi şeyleri yemesi tevbe edinceye kadar mubah olmaz. Çünkü böyle bir müsaade onun isim ve udvanda
bulunmasına, kafi tarikde, fesadı sebilde bulunmasına yardım demekdir. îmam Şafiî ile Ebü Süleyman'ın kavli de böyledir. îmam Malik'e göre ise
böyle bir kimse de bunları ızürar halinde yiyib içebilir.
Lûğatde ikrah -denilen ve his ile bilinen her şey ikrahdır. Kati ile, darb ile, habs ile, ifsadı mâl ile olan tehdidîer, ikrahdır. Velev ki böyle bir tehdid,
başka bir müslüman hakkında yapılacak suretle vuku bulsun.
Bîr iki sevt ile, yani neden olursa olsun döğme aletiyle yapılacak döğ-rae tehdidiyle de ikrah tahakkuk eder. (Elmuhallâ.)
151 - : îkrah-ı muteber ile, yani : Şeraitini cami' bir ikrah ile yapılan ve kabili fesh olmayan bir tasarrufı iavlî, nafizdir, fesh edilemez. Ancak
bunlardan -dolayı bir zaman lâzım gelirse o mücbire tazmin etdirilir. Nikâh, talâk, ric'at, iylâ, zihar, nezr, katili kısasdan afüv bu kabilden Meselâ ;
Bir kimse, bir kadını mehr-i mislinden ziyade biı mehr ile bilikrah tezevvüc etse nikâh sahih olur, fesh edilemez. Fakat mehr-i mislinden ziyadesi
muteber olmaz. Bu ziyade mehri, mücbirin tazmin etmesi lâzım gelmez. Fakat îmam Tahtâvî'ye göre bu ziyade dahi lâzım gelir, ancak bunu
mükreh, mücbirden alır. (Hindiyye, Bezzaziyye.)
Kezaîik : Bir kimse, mehr tesmiyesiyle almış olduğu zevcesinin kab-ledduhûî İkraha mebni tatîik etse talâk sahih olur. Ancak kadına verilmesi
lâzım gelen nısf mehri, mücbirin- tazmin etmesi icab eder. Münakehât meb-hasine müracaat!.
152 - : îkrah-ı muteber ile yapılan ve kabili fesh bulunan tasarruflar, ikrah ile yapılınca nafiz olmaz. Belki mükreh, muhayyer olur. îkrahın
zevalinden sonra dilerse bunlara icazet verir, tasdik eder ve dilerse bunları fesh eder, ikrarını tekbiz eyler. Bu hususda ikrahın - mülcî ve gayrı
mülcî olması müsavidir.
Beyi ve şirâ, icar ve isticar, rehin, hibe, vakf, ferağ, tecil-i deyn, ıs-kat-ı şüf.a, kefalet, bir deyni veya bir ayni ikrar, mal dâvasından bir şey üzerine
sulh, talâkdan başka bir hususa vekâlet medyunu ibra bu kabil tasarruf at dandır.
Meselâ : Bir kimse, bir malini ikraha mebni satsa   bilâhare bu satış muamelesini fesh ederek o malını istirdad edebilir. (Netice, Feyziyye, Al;
153 - : Bir kimse, vuku bulan ikraha mebni satdığı malı, müşterisi' başkasına satarak eîden ele geçmiş bulunsa da akdi bey'i fesh ile istirdad edebilir.
Meğer ki müşteri, o malda feshi kabil olmayan bir tasarrufda bulunmuş olsun. Artık miikreh, akdi fesh edemez, belki malının bedelini-müşteriye
tazmin etdirir.
154 - : Mükrehen vuku bulan beyiler ile fâsiden yapılan beyiîer arasında birkaç veçhile fark vardır. Ezcümle mükrehen beyi vukuunda mebi,
yukarıdaki mesele veçhile elden ele geçmiş olsa da mükreh, akdi fesh ile mebii istirdad edebilir. Bey'i fâsîd de ise müşteri, mebii taâdelkabz
başkasına bey'i sahih ile satarsa artık birinci bâyiin hakk-ı feshi sâkit olu;. Çünkü bir bey'i fasidin fesadı, kabili fesh olması, hakk-ı şer'îden
dolayıdır. Buna hakk-ı abed, yani : İkinci müşterinin hakkı taallûk edince bu hak, abdin ihtiyacından dolayı takdim olunur. İkrah suretiyle olan
fesâd-i ak d de ise fesâd, hakk-ı abdin, yani : Mükrehin hakkının taallûkuna mebnidir. Buna bilâhare diğer bir abdin de hakk-ı taallûk etse bu haklar
mütesavi bulunmuş olur. Binaenaleyh ikinci hak sahibini tercihe medar bulunmadı-, ğından birinci hak sahibinin yani : Mükrehin hakkına, akdi
feshe olan se-, iâhiyyetine halel gelmez.
Bir de bey'i mükrehde,'mükreh bayi ise semen ve müşteri ise mebi. elinde emaneyet bulunur, taaddisi olmaksızın zayi olsa kendisine zamanı lâzım
gelmez. Binaenaleyh mükreh, bilâhare bey'i fesh ile mebii veya semeni istirdad etse elinde telef olanı tazmin etmekle mükellef olmaz. Halbu ki
fâsid bir beyide mebi ile semenden her biri mazmundur. Bunlar taaddi ve taksir olmaksızın da telef olsalar misillerini veya kıymetlerini tazmin
lâzım gelir.
Bir de bey'i mükrehi yalnız mükreh olan taraf   fesh edebilir.  Bey'i fasidi ise iki taraf da fesh edebilir.
Bir de bey'i mükreh, icazetle caiz olur. Bey'i fâsid ise   icazetle caiz, sıhhate münkalib olmaz. (Bedâyî, Hindiyye, Reddimuhtar.)



155 - : Bayi ile müşteriden ikisi de mükreh olunca ikisi de ikrahın zevalinden sonra muhayyer olur. Binaenaleyh müşteri, mebii kabz etdikden sonra
bey'e icazet verse onun hakkında bey'i caiz, bâyiin muhayyerliği baki olur, İkisi de ikrahın zevalinden sonra bey'i mücîz olsalar ikisinin de
muhayyerliği sâkit olur. (Hindiyye.)
156 - : Bir kimse bir şahsı ikrah-ı mülciye binaen kati etse İmamı
Âzam ile İmam Muhammed'e gere kısas mükrehe değil, mücbire lâzım gelir. Şu kadar var ki, mükreh de ta'zir olunur. İmam Ebû Yusuf'a göre
mükrehe de, mücbire de kısas lâzım gelmez, mükrehe diyet vermesi icab eder. İmam Züfer'e göre ise kısas mükrehe lâzım gelir, mücbire değil.
İmam Şafiî'ye göre de her ikisine de vâcib olur. Çünkü kati, âdeten zuhukı hayata müfzi olan fi'ilin ismidir. Bu fi'il ise her ikisinde bulunmugdur.
Şu kadar yar ki, mükrehden mübaşereten, mücbirden de tesebbüden vuku bulmu$-dur. Artık kısas ikisine de lâzım gelir.
îmam Züfer'e göre kati, hakikaten, hissen ve müşahedeten mükreh tarafından vuku buîmuşdır. Mahsusi inkâr ise mükâberedir. Hakikate itibar ise
asidir, bir delil bulunmadıkça bundan udûl edilemez.
İmam Ebû Yusuf'a göre de mücbir hakîkaten katil değildir, belki katle sebebdir. Katil ise hakikaten mükrehdir. Artık mükrehe kısas vâcib
olmayınca mücbir üzerine de vâcib olmaz.
İmamı Azama göre ise manen katil, mücbirdir. Mükrehden vuku bulan ise sureti katidir, bu cihetle mükreh âlet-i kati mesabesindedir.   Maahaza bir
hâdis-i şerif'de buyurulmuşdur. Yani : Bu ümmeti merhumeden hata ve nisyan tarikiyle veya ceb-rü ikrah ilcasiyle vuku bulan şeyler me'fuvdur, bir
şeyden âfüv,ise onun mucebinden de afüvdür. Artık bu hadis-i şerifin zahrine nazaran müstelc-rehen yapılan bir katlin mucebi olan kısas da
me'fuvdur, artık mükrehe kısas lâzım gelmez. (Bedâyî, Fethüî'kadir.)
157 - : Bir maktulün mükellef olan vârisleri katili, maruz kaldıkları bir ikraha mebni kısasdan af etseler, af sahih ve muteber olur. Çünkü hail ile
sahih olan tasarruflar, ikrah ile de s-ahih olur. Kısasdan afüy hususunda ise hazl ile cid müsavidir. îkrah ile yapilıb diyet itasını icab eden
cinayetlerde    de diyet itası, mükrehe değiî. mücbire lâzım gelir. {Neticetül'fetavâ.)                     
158 - : Cebre müstenid olan arazi ferağı, sahih değildir.
Meselâ : Bir kimse, zevcesi hakkında cebr ve ikrahda bulunmak suretiyle kendisini vekil tâyin etdirerek kadının arazisini başkasına ferağ etse
muteber olmaz. Kadın bilâhare bu ikrahı isbât ederse arazisini istirdad edebilir. (Abdürrahim Fetavâsı.)
159 - : Bir müslim rîddet üzerine ikrah edilse zevcesi mübâne oî-rnaz. Kadın «Ben senden mübâne oldum.» deyib o müslim de «Kalbim
mutmainnün bil'iman olduğu halde ben o riddeti izhar etdim.» dese söz, istihsânen o müslimin olur. Çünkü firkati, islâmiyyetden insilâhı münkir Bir
gayri müslim ise mükrehen müslüman olsa hakkında hayr-i mahz olduğuna ve zahiri haline nazaran - islâmına hükm olunur. Fakat böyle ikraha

mebni müslüman oîan bir şans bilâhare islâmdan rücu etse irtidadma mebni kati edilemez. fMuhît, Haniyye, Fethül'kadir.) 
[33]

Yirmi Dördüncü Kitabın Sobu
 
Bir Mukaddime Île İki Bölümden
Gasb Ve İtlafa Müteallik Bazı Istılahlar
 
1 - (Gasb) : Lûğatde başkasına aid bir şeyi istimal etmek için düşmanlık ve tegallüb yoîiyîe alıvermekdir, o şey gerek mal olsun ve gerek olmasın.
îstıîahda: «Bir kjjnsenin mütekavvim ve muhterem bir malını sarahaten ve deîâlet&n veya âdete nazaran izni olmaksızın haksız yere elinden veya
daire-i tasarrufundan ahz etmekdir.»
Gasbm lûgavî mânası, ıstılahı mânasından eamdır, daha şümullüdür.
Meselâ : Hür bir insanı alıb kaçırmaya lûgatde gasb denilirse de istilanda gasb denilmez. Gasb yerinde «îğtisab» da kullanılır.
(Malikî'lerce gasb, ıstılahda : «Başkasının malmı kahr ve taaddi suretiyle bilâ hirabetin ahz etmekdir.» hırabe kaydiyle yol kesiciler tarif de;ı hariç
bırakılmışdır. Çünkü yol kesicilik de lûgaten bir gasb ise de hususî ahkâma tâbi olduğundan ıstılah itibariyle gasb değildir. (Şerh-ı Muham-med
Hırşî.)
(Şafiî'lerce gasb; lûgatde bir şeyi zulmen ahz etmekdir. îstılah-ı şer'î-de yani başkasının hakkına zulüm' ve taaddi veçhile el koy-makdan ibaretdir»)
(Hanbelflere göre de gasb : «Harbîden başka bir şahsın örfen istilâ sayılan bir fi'il ile bir kimsenin hakkına haksız yere kahren müstevli olmasıdır.»
Harbînin istilâsı, gasb değildir, o istilâ etdiği bir mala malik olur. Sirkat, nehb, ihtilas da gasb değildir. Çünkü bunlarda kahr ve istilâ yok-dur.
Gasbın mücahereten, yani alenen olması da şart olarak gösterilmektedir. (Keşşafül'kına.)
2 - (Gâsıb) : Başkasının malını elinden veya daire-i    tasarrufundan tegallüb tarikiyle haksız yere alenen ahz eden kimsedir.
Meselâ : Bir zatın emini elinde bulunan bir malı, kendisinin daire-ı tasarrufunda bulunmuş olur. îşte bu malı başkasının haksız yere tegallüben
alması da bir gasbdır ki, o zatın elinin kasr etmiş, yani bu malında tasar-rufdan men eylemiş olur.
3 - (Magsub) : Başkasından haksız yere tegallüben    ve alenen ahz edilen şeydir. Bunun ıstilahen magsub sayılabilmesi için mütekavvim, mua-
terem bir mal olması lâzımdır. Gasb lâfzı da «Magsub» mânasına kullanılır.
4 - (Magsubimnıinh) : Elindeki veya daire-i tasarrufundaki bir ma-i başkası tarafından tegallüben ve alenen ahz olunan kimsedir.
5 - (Ahz) ; Bir kimsenin bir şeyi olması, tutması, tahsil edib kendi nefsine zam etmesi demekdir ki bazen: meşru suretde olur, bazan de kahr ve
galebe yoluyle olarak gasb veya sirkat sayılır.
6 - (Kaimen kıymet). : Binaların veya ağaçların bulundukları   yerde durmak üzere kıymetleridir. Bunu tâyin için bunların bulundukları yer, bir
kerre bu binalar ile veya ağaçlar ile beraber,   bir kerre de bunlardan halî olarak takvim olunur, yani kendisine kıymet biçilir, aradaki fark ne ise o,
bu binaların-veya ağaçların kaimen kıymeti olmuş olur.
Meselâ: Bir arsanın kıymeti üzerindeki müstekar bina ile beraber bu binadan hali olduğu halde ise beş yüz lira olarak îesbit edilse bu binanın
karnen kıymeti beş yüz lira olmuş olur.
Binaların böyle kaimen kıymetine (Mebniyyen kıymet) de denir. Ağaç-lamı kaimen kıymetine de (Nabiten kıymet) de denilir.
7 - (îakîûan kıymet) :,Arsa üzerindeki bir binanın  aya ağacın kal'mdan, yani yıkılmasından, koparılmasından, sökülüb atılmasından sonraki
kıymetinden ibaretdir.



Meselâ : Bir binanın kıymeti, arsa üzerinde iki bin Ura, yıkıldığı takdirde beş1 yüz lira olsa makiûan kıymeti, kaimen kıymetinin yarısına müsavi
olmuş olur.
veya ağacın   maslûan kıymetinden söküb yıkma ücreti çıkarıldıkdan sonra hâki kalan mik-d ardır.                                                            
8 - Meselâ: Bir binanın makiûan kıymeti beş yüz lira, yıkılması ücreti, de yüz lira takdir edilse müstahikkurkali' olan kıymeti dört yüz lira etmiş
olur. Bu kıymete (Mamuren bü'kali' kıymet) de denir.
9 - (Tarik-ı âm) : Gayrı mahsur -= Sayısız bir kavmin gidib gelmek-de oldukları yoldur. Nafiz ve gayn nafiz olabilir. Gayrı nafiz tarik, çıkmaz yol
demekdir.
10 - (Tarik-î has) : Mahdûd kimselerin mülkünde bulunan yoldur ki nafiz ve gayri nafiz olabilir, (Ked dür muhtar.)
11 - (Hâit) : Duvar, tahta perde ve çit demekdir. Ce'mi haytândır.
12 - (Marre) : Tarik-i âmdan mürur ve ubûr eden, yani geçib giden kimselerdir- Yoldan geçib gidene (Gabiri sebil) denir.
13 - (Noksan-ı arz) : Bir yerin üzerine ekin ekilmeden, veya bina yapılmadan evvel değeri olan kira bedeliyle ekin ekiîdikden veya bina yapıt-
dıkdan sonra değeri olan kira bedeli arasındaki mikdardir.
Meselâ : Bir tarlanın ziraatden evvel kira bedeli bin, ziraatden sonra ise sekiz yüz kuruş olsa noksan-ı arz, iki yüz kuruş olmuş olur. Müftabih olan
budur. Fakat bazı fukahaya göre böyle bir tarlanın ziraatden evvel sd-tıldığı takdirdeki kıymeti ile ziraatden sonra satıldığı takdirdeki kıymeti
arasındaki tefavüt ne ise noksan-ı arz ondan ibaret bulunmuş oîur. (Mec-maüî'enhür.)
14 - (Mübaşerete» itlaf) : Bir şeyi başkasının fi'ili araya girmeksizia bizzat itlaf etmekdir ki o şeyi böyle telef edene (Fâil'i mübaşir} denir.
15 - (Tesebbiiden itlaf) : Bir şeyin telef olmasına sebeb   olmakdır. Yani bir şeyde başka bir şeyin âdet cereyanı üzerine telefine müeddi   olan bir işi
vücuda getirmekdir. Bunu böyle yapan şahsa1 (Mütesebbib) denir. .
Meselâ : Bir kimse asılmış bir kandilin ipini kesmekle kandil yere dü-şüb kırılsa ipi kesmesine göre fâil-i mübaşir, kandilin kırılmasına sebebiy-yet

vermesine göre de mütesebbib bulunmuş olur. 
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Gasba Dairdir
 
İÇİNDEKİLER : Gasbın rükünleri. Gasbzn şartlan. Gasbm hükmleri. Akarlarda gasb carî olub olmadığı. Magsubun aevâldi, münafiî mazmun mu-
Gaçtbül'gasıbın hükmü. Gasb edilen şeylerin red ve istirdadı. Gasb edi-şeylerin misüleriyle veya kıymetleriyle tazmini.  Magsısbun tağyir ve
16 - : Gasbın rükünleri, bir malın ayninde yapılan bir fi'il ile muhik eli izâle ve mübtil eli isbatdan ibaretdir. Böylece izâle ile beraber isbât,
tahakkuk etmedikçe gasb vücuda gelmiş olmaz. Bu, tmairn Âzam ile îmam Ebû Yusuf'a göredir.
Binaenaleyh bir kimse bir mala bihakkın vaz-ı yed eden bir şahsın elinden o malı cebren alıb götürürse bu ahb götürmek fi'iüyle o maldan o sahsm
muhik olan elinin izâle etmiş ve o mala kendisinin mübtil olan elini haksız yere vazı' etmiş olacağından bu hareketi bir gasb olmuş olur. Bunda
bütün fukahanin ittifakı vardır.
Fakat İmam Muhammed'e göre gasb, yalnız muhik eli izâle ile de vücuda gelir. Velev ki mübtil eli isbât bulunmasın.
(Eimme-i Selâseye göre ise gasb, yalnız yed-i mübtileyi isbât ile de tahakkuk eder. Velev ki yed-i muhikkayı izâle bulunmasın.)
Bu ihtilâfın semeresi şu gibi meselelerde tezahür eder :
(1) : Bir kimse başkasının bir malını, meselâ hayvanını tagalîüben alıb götürse bilitifak gâsib olur. Çünkü bunda hem   muthik eli izâle, hem de
mübil olan eli isbât vardır.
(2) : Bir kimse bir şahsı bir malının, meselâ   koyunlarının başından tagalîüben uzaklaşdırmakîa veya hapis etmekle koyunlar zayi olsa, İmamı
Âzam ile İmam Ebû Yusuf a göre o kimse gâsıb olmuş olmaz. Çünkü "koyunlar üzerinde yed-i mübtiîesini isbât etmiş değildir.    Fakat îmam
Muhammed'e göre gâsıb olur. Zira sahibinin yed-i muhikkasmı izâle etmiç-dir.
(3) : Bir kimse başkasının döşeyib yapmış olduğu bir yatağına izni olmaksızın gelib yatsa da bâdehû bu yatak kendisinin taaddisi ve taksiri
olmaksızın telef olsa bu kimse, Eimme-i Hanefiyyeye   göre gâsıb sayılmaz.
Çünkü bu yatağı başka yere alıb nakl etmemiş, bunda sahibinin muhik eli berdevam bulunmuşdur.
Fakat Eimme-i Selâseye göre ğâsib sayılır. 2ira bunda yed-i muhİK-kayi izâle yok ise de yed-i mübtileyi isbât vardır.
Meselâ Şafiî fukahası diyor ki : Bir kimse başkasının sarahaten veya delâieten izni olmaksızın firâşına otursa veya hayvanına binse gâsıb cimuş
olur. Velev ki bunları yerinden nakl etmesin. Çünkü bununla istilânın gayesi tahakkuk etmiş olur (Hindiyye, NetayicüTefkâr, MecmaüTenhtiı\ Ni-
hayetürmuhtac.)
(4) : Bir kimsenin gasb et-diği bir hayvana başka bir hayvan veya yavrusu kendiliğinden uyarak gitse telefi takdirinde bu, tâbi hayvan için zaman
lâzım gelmez. Çünkü bunda gâsıbın sun'i yokdur,    bu tâbi hayvana yed-i mübtiîesini vazı' etmiş değildir.
(5) : Bir kimse başkasının mülkü içinde rızası olmaksızın   hayvanına binse de oradan bir tarafa sürmeksizin hemen iniverse, Eimme-i Hanefiyyeye
göre gâsıb sayılmaz. Binaenaleyh o hayvan bâdehû telef olsa tazmini lâzım gelmez. Çünkü bu hayvan bir tarafa nakl edilmemiş, bu cihetle
sahibinin yed-i ipuhikltası izâle olunmamışdır.
(6) : Akarda gasbın cereyan edib etmemesi, gâsıbın    elinde magsub-dan hâsıl olan ziyade-i muttasıla ile ziyade-i münfasılanın ve sair menfaatlerin
mazmun oîub olmaması hakkındaki   ihtilâf da bu yed-i muhikkanın izâlesine lüzum olub olmaması esasına müstenid bulunmaktadır. Nitekim
ileride izah edileceKdir.

olur. (Hindiyye, Tahtâvî.)    
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Gasbın Şartları
 
17 - : Gasb edilen şeyin mal olması şartdır.
Binaenaleyh hür olan insanlarda gasb cereyan etmez.



Kezalik : Bir buğday danesi, bir katre su veya bir avuç toprak, iddihar edilecek bir mal olmadığından bunlarda gasb-i ıstılahı carî olmaz
Kezâlik : Lâşsyi, yani : Kendi kendine ölüb eti yiyilmez olan hayvanı "almak gasb değildir.
Kezalik : Bir kimse başkasının yumurtalarım veya cevizlerini izni olmaksızın kırsa da içleri bozulmuş bulunsa üzerine zaman lâzım gelmez. Çünkü
bir mali istihlâk etmemiş olduğu tebeyyün etmiş olur.
Kezalik : Bir kimse bir şahsın râic olan bir dirhemini kırıb da bunun bakır veya kalay olduğu anlaşılsa tazmini icab etmez. Zira bunun maliy-yetini
gidermiş olmaz, belki mağşuşiyyetini, hiyanetini meydana çıkarmış
18 - : Gasb edilen şeyin mütekavvim, mubah olması şartdır. yani muhrez, intifaı şer'an
Binaenaleyh muhrez olmayan şeylerin, meselâ hüdayi nâbit otların ve mubah dağlardaki ağaçların alınması bir gasb değildir
Meselâ ; Bir kimse başkasının arsasında tesebbübü olmaksızın hüdayi nâbit olan bir otu alacak olsa gâsıb, telefi takdirinde bedelini zâmin olmaz
Kezalik: Müslümanlara göre iıamr ve hınzır, mali mütekavvim deği1-dir. Bununla temevvül haramdır. Bu cihetle bir kimse, bir müsîümanııı
hamrını elinden alsa bakılır : Mevcud ise aynen reddi lâzım gelir. Fakat itlaf edilmiş olunca kıymetini tazmin lâzım gelmez. Hattâ hamn dökmek
içirt kabı kırılsa bakılır, eğer bu kab kmlmaksızm hamn dökmek kabil bulunmamış ise bu kabın da kıymetini tazmin icab etmez. Fakat kınlmaksı-
zın dökmek mümkün bulunmuş olunca îmanı Muhammed'e göre bu kabı tazmin lâzım gelir. (Tahtavî.)
fakat gâsıb, bu hamn sirke yapacak olsa bunu sahibi istirdad edebi lir. Çünkü hamr, mütekavvim ve temevvüle mahal olmadığı halde yine bir
mülkdür, sahibinin memlûküdür. Mülk, aynin sıfatıdır. Ayin ise bakidir. Ademi tekavvüm ve ademi temevvül bunu mülkiyyetden    çıkaramaz. Şu
kadar var ki gâsıb. bunu sirke yapmak için tuz- ve saire sarf etmiş ise bunların kıymeti nisbetinde o sirkeye ortak olur. Meytenin deriş: hakkında da
hükm böyîedir. (Mefosût-i Serahsî.) Gayri müslimlere aid hamr ve hinzir hakkında (93) ncü meseleden sonraya müracaat!.
19 -. : Gasb edilen şeyin muhterem bir mal olması, yani meşru bir sebebe müstenid olmaksızın ahz edilmesinin haram ve memnu bulunmak şartdır.
Binaenaleyh bir kimse mümatil bulunan medyununun zimmetinde olan alacağını onun ayla cinsinden olan bir malından bizzat istifa etse gâsıb
sayılmaz. Çükü bu malı almaya şer'an mezundur.
Kezalik : islâm kuvvetlerinin darı harbde rauharib olan düşmanlarının malından elde etdikîeri ganimetler gasb değildir. Çünkü bu mal, muhterem
değildir. (îuâye, Kuhüstânî.)
20 - : Gasb edilen malın gizlice değil, mücahereten alınması şartdır. Bir malı haksız yere gizlice almak ise sirkatdir ki hususî hukmlere tâbidir.
Nitekim sirkat bahsinde tafsilâtı yazılmışdır.
21 - : Gasb edilen malın kabili nakl olması, İmamı Âzam ile îmam Ebû Yusuf'a göre şartdır.
Binaenaleyh bu iki İmama göre akarda gasb carî değildir. Fakat îmam Muhammed'e göre akarda da gasb carîdir. Müşarünileyhe göre gayrimenkul
mallar da istilâ, izâle-i yed makamına kaimdir. Şöyle ki: Bir kimsenin akarına zav-ı yed eriib sahibini o akardan çıkarmak veya o akarda cebren
ikamet etmek, muhik eli İzâle, mübtil eli isbât makamına   kaim olur,   bu
veçhile akarda da gasb cereyan eder. Nitekim ileride izah ediîecekdir. GASBIN H0KMLERİ :
22 - : Gasbın uhrevİ hükmü, günahdır, azaba istihkakdır. Çünka nâsm muhterem, mütekavvim olan malları her türlü tecavüzden masundur.
Bunlardan birine bile bile tecavüz kimse, zulüm etmiş, hakkın emrine muhalefet ederek cem'iyyet arasında fena bir misâl vücuda getirmiş, gerek
şahısların ve gerek âmmenin emniyyetini selb, menfaatini ihlâl eylemiş, emlâk hürriyetine riâyet etmemiş oîur.
Bir âyt-i kerimede buyurulmuşdur.
Yani : Mallarınızı aranızda bâtıî yere yemeyiniz,    birbirinizin    mallarına haksız yere musallat olmayınız.
Bir hsdis-i şerif'de de buyurulmuşdur. Yani : Bir müslim kişinin malı kimseye helâl olmaz, meğer ki kendi hüns-i rizasiyle olsun. Diğer bir hadis-i
şerifde de :   
buyurulmuşdur. Yani müsîümana sövmek fıskdır, onu "öldürmeği cac görmek küfrdür. malının hürmeti de nefsinin hürmeti gibidir ki istihlâli küfre
müeddidir.                             
Ancak başkasının malını bir yanlışlık neticesi olarak hataen alib istihlâk etmek, uhrevî mes'uliyyeti müstelzim -değildir. Çünkü hata ma'füv-dür. Şu
kadar var ki bedeli, mümkün olduğu halde ödenmezse bundan do layı mes'uliyyet teveccüh eder.
23  - : Gasbın dünyevî hükmü, magsubu mevcud ise sahibine aynen iade etrnekden, telefi takdirinde de bedelini zâmin olmakdan    ibaretdir.
Nitekim ileride îzah ediîecekdir.
24 - : Gâsıb, gasb vaktinden itibaren zaman mukabilinde magsuto malik olmuş oîur. Şu kadar var ki bilfi'il zaman bulunmadıkça bu mülk.
nakısdır.                              ,
Binaenaleyh gâsıb, magsubu satıb bâdehû gasb günündeki kıymetini maksubünminhe Ööese bu satış muamelesi nafiz olur. Fakat magsub olan
memlûkü azâd edib bâdehû kıymetinin tazmin etse itak, nafiz olmaz. Çünkü zaman bulunmadıkça gâsıbın magsuba maîikiyyeti nakısdır. Nakıs bîr
mülk ise bey'in nefazı için kifayet ederse de i takın nefazı için kifayet etmez.
Fakat bu memlûkü gâsıb tarafından daha tazmin bulunmadan satın alan şahs azâd, bâdehû kıymetini gâsıb tazmin etse - esah olan kavle göre - onun
bu itakı nafiz olur. Çünkü bu itak, haddi zatında tam bi" mülk üzerine terettüb etmiş olur. Nitekim bu satış muamelesine magsufciinminhin icazet
verdiği takdirde de hükm böyledir. (Dürrimuhtar, Reddimuhtar.)                                                                                .
25 - : Magsub, adı tamamen değişecek suretde tagayyür edince, me-reîâ buğday iken oğüdülerek un haline gelince gâsıb, ona zamanı mukabilinde
derhal mal;k ve daha bedelini ödemeden onunla hemen intifa etmesi helâl olur mu? Bu meselede iki kavil vardır. Bir kavle göre gâsıb, mü-cerred
böyle bir tagayyür ile magsuba malik olmaz. Binaenaleyh onunla intifa d2 helâl oîmaz. Belki gâsıb, ya be-del-i zamanı tediye etmeli veya bu zaman
ile hâkim tarafından hükm edilmeli veya iki taraf zamana razi olmalıdır ki, bu mülkiyyet sabit ve intifa caiz olsun.
Diğer kavle göre ise bu halde malikiyyet derhâl sabit olur, Orrunla intifa ise istihsanen helâl olmazsa da kıyasen helâl olur. Çünkü gâsıb için mülk
sabit oîmuşdur. Tıyb olmanın'şartı ise bedel ile mülkiyyetin sübû tudur. Bunun içindi: ki gâsıb daha bedelini vermeden bu malı başkasına salabilir,
hibe edebilir, bunlar maâlhurme nafiz olur. Bu? îmarm Âzam'm kavlidir. îmam Züfer de buna kaildir. Müşarünileyhe göre magsub böyle tagayyür
edince, meselâ magsub buğday un edilince, veya et pişirilince bandan magsûbuminhin hakkı münkâti1 olarak kıymetinde takarrür eder. Artık
magsûbuminhin rızasına itibar olunmaz, gâşıb onu yiyebilir, ve dilediğine yedirebilir.
İstihsan cihetine gelince gâsıb, ya bedel-i zamanı ödemeli, yeya be-del-i ??man ile hükm e'dilmeli veya gâsıb ile magsubünminh muayyen bir  belel



üzerine sulh olmalı, yahud magsubünminh, gâsıbı ibrada bulunmalıdır ki şâsıbın bundan intifaı helâl olsun. Bu da imâmeynin kavlidir, müf-tafcîh
o'an da budur. İmâmeyne göre o malın gâsıba tıyb olmasının şartı bedelinin verilmesidir.
îmam Necmüddîn Ömer-i Nesefî'den na.kl olunduğuna göre bu zat, İmamı Azamdan bu hususda nakî edilen malikiyyet kavlim tashih etme-mekdir
Hanefîyyenin muhakkikleri in-dinde sahih olan şudur ki: Gâsife, magsûba malik olamaz. Ancak zamanı edâ ile veya hâkimin zaman ile hükm
etmesiyle veya zaman üzerine magsubünminh ile terazide bulunmakla malik olur. Ve bu sebeblerden birile magsuba malik olduğu halde de ondan
tenavüli helâl olmaz. Çünkü buna - beyi fâsidde kabz ile olduğu gibi - helâl olmayan bir fi'il ile temellük etmişdir. Meğer ki magsubünminh
hakkını helâl etsin, o zaman bundan intifaı helâl olur. (Muhît-i Bürhanî, Hin-tliyye, Ebüssûd-i Mısrî.}
26 - : Bir kimse gasb etdiği meselâ bin kuruş ile bin beş yüz kuruş kıymetinde başka cinsden bir şey, meselâ taam alsa da tenavül etse veya bunu
başkasına hibe etse aradaki farkı, yani beş yüz kuruşu tasad-duk etmesi lâzım gelmez, belki yalnız bin kuruşu magsubünminhe ödemesi lâzım eelir.
Maamafih magsub böyle tâyin ile taayyün etmeyen nükûd kabilinden bulunduğu takdirde bununla tasarruf neticesinde elde etdiği şeyden gâ-sıfcın.
daha bedelini magsubünminhe vermeden tenavül etmesi tiyb olmaz. Bundan hâsıl olan kazanç ise magsubun bedeli tazmin edildikden sonra da
hiçbir halde gâsıba tiyb olmaz. Bu, meşayih-i Hanefiyyenin kavlidir.
Fakat bu mesele İmam KerM'ye göre şöyîe'bîr tafsile tâbidir. Gâsıb, bir şey alırken magsub nakdi gösterib onunla o şeyi almış olursa hükıı evvelce
beyan olunduğu gibidir. Amma gâsıb bu nakdi gösterdiği halte başkasını verse veya başka nakde işaret etdiği halde bu magsub nakdi verse hiç bir
nakde işaret etmeyib mutlak suretde aldığı halde bu magsûb nakdi verse bu üç suretde o satın aldığı mal gâsıba tiyb olur, Bazı zatlara göre
zamanede haramın çokluğu ve bundan tevakki müskil bir hale geldiği cihetle nâsdan haracı defi' için bu babda fetva, îmam Kerhî'nin kavline
göredir. (Muhît-i Bürhanî, Hmdîyye.)
27 - : Bir kimse gasb etdiği nükud ile, meselâ bin kuruş ile tasarruf neticesinde ayni cinsden bin beş yüz kuraş elde etse İmamı Âzam ile îmam
Muhammed'e göre bunun .bin kuruşunu magsubünminhe vermekte beraber kazanç olan beş yüz kuruşu da tasadduk etmesi lâzım gelir, bu beş yüz
kuruş kendisine tiyb olmaz. îmam Ebû YÛsUf e göre ise bin kuruşu magsubünminhe ödeyince mütebaki beş yüz kuruşu tasadduk etmesi lâzım
gelmez.
28 - : Gâsıb, tâyin ile taayyün eden şeylerden olan magsub da, meselâ kıyemiyyatdan bir kumaşda tasarrufda bulunub bir kazanç elde etse
magsubun kıymetini magsubünminhe vermedikçe bundan tenavüi etmesi helâl olmaz.     Kıymetini verdikden  sonra  da bu kıymetden fazla kalan
kazanç gâsıba tiyb olmaz. (Hindiyye.)
29 - : Bir kimse gasb etdiği bir para ile veya meta ile tezevvüc etdiği kadına'takarrüb edebilir, bu takarrüb helâldir. Bu paraya veya me-taa bir
müstahik çıksa bununla nikâh, münfesih olmaz. Fakat bu para ile satın alacağı cariyeye takarrüb etmesi, sahih olan kavle göre mubah değildir.
Çünkü bunun sebebinde bir nevi hubs vardır. (Hindiyye.) Mehr, nikâhın bir rüknü değildir. Halbuki bu debel, bey'in bir rüknüdür, onsuz beyi
vücuda gelemez. Bu cihetle nikâh İle beyi ve sirâ arasında bu bakımdan bir fark vardır.
30 - : Gâsıb  hakkında  hâkim tarafından  münasib bir   veçhile  ta-zir yapılabilir. Bunun derecesi, mikdan hâkimin re'yine muhavveldir.
(Maliki fukahası diyorlar ki: Gâsıb baliğ veya mümeyyiz olunca te'di-bi icab eder, kendisinden magsûb istirdad edildikden sonra halinin Islâh,
ahlâkını tehzib için te'dibi cihetine gidilir. Hâkim tarafından içtihadına göre haps edilir. Hattâ magsubünminh af etse de yine te'dibi lâzım gelir.
Çünkü bunda hakkuîlâh vardır. Bu te'dib, yer yüzürrden fesadı def etmek içindir. - Yani bu, hukuk-ı umûmryye muktezasıdır.
Salih kimseye, yani kendisine gasb isnad edilemeyecek durumda bulunan bir zata gasb isnad eden şans da te'dib' olunur.
Kendisine gasb isnad edilen kimse mechûlül'hâl olunca, yanıt Ne hayr ile ne de şer ile maruf bulunmayınca tahlif edilir mi? Bu hususda iki kavi
vardır. Bir kavle göre yemin etmesi lâzım gelir. Diğer bîr kavle göre mü-cerred gabs isnad edilmesinden dolayı yemin lâzım gelmez. Ezhar olan da
bu ikinci kavidir. Çünkü herhangi dâvaki ancak iki âdil kimsenin şahade-tiyle sabit olur, şahadetden mücerred olunca müddeaaleyhe yemin tevcih
edilemez, bu bir esasdır.
Kendisine gssb isnad edilen şans, başkalarının hukukuna tecavüzle maruf olunca döğülür, habs edilir, hattâ bazı eimmeye göre ölünceye kadar da
hapsi uzatılabilir. Böyle bir şahsın darb ve tehdid halindeki ikra-hîyle muahaze oiunub olunamayacağı hususunda da ihtilâf vardır. (Muh-tasar-ı
Ebizziya şerhi = Muhammed-î Hırşî).
(Hanbelî fukahasına göre gâsıbın magsub maîdaki tasarrufatı hükmiy» yesi haramdır, sahih değildir. Şöyle ki magsub olduğu bilinen bir mal ile hac
etmek, magsub yerde veya msgsub libas üe namaz kılmak, magsub bir malı satmak, kiraya vermek, hibe veya vakf eylemek, rnagsub cariye ile
evlenmek hararadır, gayrı sahihdir.
Tasarrufati hükmiyye, hakkında sıhhat veya fesad hükmü cereyan eden tasarruf!.ardandır.
Gâsıbın magsubdaki tasarrufati gayrı hükrniyyesi de haramdır. Mag-subu itlaf veya istimal etmek, magsubun ayniyle tîcaretde bulunmak, mag-subu
satıb semeniyle alış verişde bulunmak gibi.
Gâsıb, magsubu satmış ve semeniyle bîr şey aîıb ticaretde bulunmuş olursa onunla satın sidiği şey de, ondan elde etdiği kazanç da bütün mag-suburr
sahibine aid olur. (îknâ).
fZâhiriyyeye £öre de gasb yoliyle veya haranı bir beyi veya haram bir hibe îîe veya bir akd-i fâsid ile veya mülkiyyet zanniyle alınan şeyler
sahihlerine red edilir. Bunlar telef olmuşlar ise misilleri red olunur. Velev ki uruz ve hububat kabilinden olsunlar. Misilleri bulunmazsa sahible-ri
muhayyer olur. Dilerse kıymetlerinin tazmin etdirir ve dilerse misilleri bulununcaya kadar gâsıba mühlet verir. Gâsıb için bunlar ile veya bunların

sernerat ve hâsılatiyle intifa helâl olmaz. Elrnuhallâ.) 
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Akarlarda   Gasb Carî  Olub  Olmadığı  :
 
31 - : Akarlarda gasb carî oîub olmadığı hususunda müctehidlerîn ihtilâfı vardır. Şöyle ki: Bir akara bir kimse tagallüben vaz-ı yed etse bakılır. Bu
akar olduğu gibi mevcud ise sahibine red ve iade edilmek icab eder. Bu, bir zaman-ı reddir, bunda ittifak vardır.
Kezalik: Bir kimse tagallüben el koyduğu bir hanenin bir yerinin yık-sa veya o hane oturması sebebiyle harab olsa noksan-ı kıymetini zâmin olur,
bu da bir zaman-ı itlâfdır. Bunda da ittifak vardır.
Fakat bir kimse bir akara tagallüben girib bir müddet içinde otursa îmami Âzam'a ve îmam Ebû Yûsuf'un son kavline göre o kimse bu akarı gasb



etmiş sayılmaz.
Binaenaleyh o kimse içerisinde otururken taaddisi ve taksiri olmaksızın bu akar, sel altında kalsa veya üzerine bir dağ çökmekle yıkılıb gît-se o
kimseye zaman lâzım gelmez.
Fakat îmam Muhammed'e, İmam Züfer'e ve İmam Ebû Yûsuf ün ilk kavline göre akarda da îstihsanen gasb carî olur. Ve böyle bir telef unda
zaman-ı bedel, lâzım gelir. Eimme-i Seîâseye göre de böyledir, kim aşağıda izah edilecekdir.
32 - : Tagaîlüben el konulan akarlarda, yukarıdaki mesele veçhile itîâf ve istihlâk bulunmadıkça zaman îâzırn gelmez. Fetva da bu veçhiledir. Fakat
bundan yalnız şu dört mesele müstesnadır. Bunlar da îmam Muhammed ile rüfekasmın kavilleri müftabih. bulunmuşdur:
(1) : Vaki olan akarın ayni de, menafi! de mazmundur.
Binaenaleyh bir kimse gasb etdiği bir vakf akar da bir müddet otursa kirasını zâmin olacağı gibi o akar elinde iken taaddisi ve taksiri olmaksızın
telef olsa kıymetini de zâmin olur.
(2) : Yetimlere aid olan akarların  ayinleri de,  menfaatleri de vaki akarlar gibi mazmundur.
(3) : Muaddün lil'istiğlâl olan, yani kiraya verilmek için tâyin edilmiş bulunan bir mülkün ayni de, menafii de vakf akarlar gibi mazmundur.
(4) : Gasb edilen bir akar, gâsıb tarafından başkasına satılıb teslim edilse mazmun olur. Çünkü beyi ve telsim, istihlâk demekdir. (Mebsût-î Serahsî,
Hidâye, Kuhüstânî, Eşbah Şerhi îbni Kemâl, Reddülimıhtar.)
33 - : Bir kimse bir şahsın bir mülk binasım gasb ve tagalîüben hadm ve enkazını istihlâk etse bu "binanın mebniyyen    kıymetini zâmin olur. Bunu
yeniden bina etmeğe cebr edilemez, -arsanın kıymetini de zâmin olmaz. Çünkü arsa kâimdir. (Mecmua-i Cedide).
Kezalik: Gâsıbın magsub hanede yakdığı ateşden bu hane muhterik oîsa gâsıba bil'icmâ mebniyyen kıymetini tazmin lâzımgelir. Çünkü bu da bir
zaman-ı itlaf demekdir. (Hindiyye.) Bu ateşi gerek bermûtad ve gerek hilâf-i mûtad yakmış olsun müsavidir. Zira gâsıbın bu binada ikameti bir
zulümdür, gayrı  meşrudur.  Bu cihetle kendisine  zaman-ı itlaf teveccüh eder.
Fakat bu hane, mahallede zuhur eden bir yangından yansa îmamı Âzam ile İmam Ebû Yûsüfe göre gâsıba zaman lâzım gelmez. îmam Mu-hanımed
ile Einıme-i Selâseye göre ise lâzım gelir. Çünkü bunlarca gasb tahakkuk etmişdir,
34 - : Gasb edilen bir haneyi gâsıbdaır başka bir şahs yaksa veya yıksa bunun zamanı İmamı Âzam ile İmam Ebû Yûsüfe göre o şahsa lâ zım gelir.
îmam Muhammed'e göre ise sahibi muhayyerdir. Dilerse bunu gâsıba ve dilerse o şahsa tazmin etdirir. Gâsıba tazmin etdirirse o da o şahsa rücu
eder, fakat o şahsa tazmin etdirirse o, mutüf olduğundan kimseye rücu edemez. (Bezzaziyye, Hindîyye, Cevhere.)
35 - : Gasb edilen bir akar, gâsıb tarafından başkasına satılıb teslim edilse mazmun olur. Çünkü beyi ve teslim, istihlâk demekdir.
36  - : Bir kimse gasb etdiği arsa üzerine binalar yapdırsa veya ağaçlar dikse bunları arsaya muzir değil ise derhal söküb arsayı bunlardan ha-lî
olarak sahibine vermesine emr olunur. Velev ki bu binaların veya ağaç-larm kıymetleri arsanın kıymetinden ziyade olsun. Gâsıbın mühlet talebine
hakkı yokdur. Gâsıb bunları söküb kaldırmamdan imtina ederse hâkim vasıtasiyle bunlar sökülüb gâsıba teslim edilir. Bu hususdaki masraf da
gâsıbdan alınır. Maamafih aranın sahibi bunları bizzat söküb atsa kendisine zaman lâzım gelmez.   ,u kadar var ki ağaçları, tuğlaları, kiremid-leri
kırmaması lâzımdır.
Bir hadis-i şerif de: Zâlim bir damar için hak yokdur.) buyurulmuşdur. :an': Onun bunun arazisinde igtisâb yoliyîe ağaç eken, bina yapan mütecaviz
ş hs için bu yapdığı şeylerin.o arazide kalması için sabit bir hak olamaz, (k'mdiyye, B&hcetüTfetavâ.)
37 - : Gasb edilen arazi üzerinde yapılan    binaların veya dikilen ağaçların söküîüb atılması, araziye fahiş noksan âriz olacak suretde muzir
bulunursa arazi sahibi bunların müstahıkkurkali' olarak kıymetlerini vererek bunları cebren temellük edebilir.
38 - : Bazı fukahaya göre bu hususda kıymeti az olan, kıymeti çok olana tâbi olur. Şöyle ki: Gasb edilen mülk yerin kıymeti, üzerindeki yapılan
binadan ziyade ise sahibi bu binanın kıymetini verib buna temellük edebilir. Bilâkis binanın kıymeti mülk yerin kıymetinden ziyade ise bina
sahibi yerin kıymetini vererek onu temellüke müstahik olur. Amma yer vakıf ise mutlaka binanın veya ağaçların kali' lâzım gelir. Bunda ittifak
vardır. (Mecmaül'enhür.)
Bu bir kısım fukahanın mülk yerler hakkındaki bu kavli, adalete münafi, gasb hâdiselerinin artmasına badi olacağı cihetle Şeyhül İslâm Merhum
Ebüssuûd Efendi bunun iftânın caiz olmayacağına kail olmuşdur.
39 - : Başkasına aid  arsa  üzerinde yapılan binaların veya dikilen ağaçların kıymetleri arsanın kıymetinden ziyade olub bunlar birer mülk ifade eder
sebebi şer'î zu'miyle yapılmış veya dikilmiş ve bilâhare böyle bir sebebin nefsüi'emrde mevcud olmadığı tahakkuk etmiş olursa bu binaların veya
ağaçların sahibi o arsanın kıymetini vererek onu temellük edebilir, velev ki arsanın sahibi razi olmasın.                     
Meselâ: Bir kimse babasından mevrus arsa üzerine bu arsanın kıymetinden ziyade değeri olan bir bina bâdirip bâdehû bu arsaya bir müstahik. çıksa
o kimse, arsanın kıymetini verib bunu zabt edebilir. - Çünkü bunda sui'niyyet, sui*kasd bulunmamışdır. -
Bu bina ile arsanın kıymetleri müsavi olduğu takdirde ise tarafeyn bir şey üzerine ittifak ederlerse ne ala, ve illâ arsa ile bina satılarak semeni
aralarında taksim olunur. (Fusûl-i îmâdî, Tahtâvî).
40 - : Bir kimsenin gasb etdiği akarın kıymetine, o kimsenin oturması veya ekin ekmesi veya demircilik gibi bir san'at icra etmesi sebebiyle
noksan âriz olsa, meselâ bir muayyen cüz'i telef olsa bu noksanı zâ-min olur. Nitekim menkûlâtdan olan magsublarda da bu hükm carîdir.
Şu kadar var ki bu noksan, o akarın kıymetinin dörtde birinden #ı olmalıdır ki böyle münhasıran zaman lâzım gelsin. Kıymetinin dörtde birine
muadil veya ondan daha ziyade olursa magsubünminh muhayyerdir, dilerse bu akan istirdad eder, o noksanı da tazmin etdirir, ve dilerse akarı
gâsıba terk ederek tam kıymetini gâsıbdan aîır.
41 -  Bir kimse başkasının mülk arsasını gasb edib üzerine ekin ekse sahibi ekinleri kaldırtırarak arsasını istirdad edebilir. Ve bu ekin sebebiyle o
arsaya noksan âriz olmuş ise bu noksarn da tazmin etdirebilir. Ekinler henüz yetişmemiş ise gâsıb, bunların ecr-i mislini vererek yelişin-ceye kadar
arsada durmalarım isteyemez.
Şâyed ekilen tohumlar henüz bitmemiş ise arsa sahibi ya bunların bitmelerine kadar sabr edib ondan sonra bunları ref etdirir, ve arsaya gelen
noksanı da tazmin etdirir. Yahud tam yetişmelerine kadar sabr eder, ondan sonra arsayı geri alır, arsaya noksan âriz olmuş ise onu da ödetdi-rir. Ve
yahud o arsanın böyle ekilmiş, bir kerre de ekilmemiş olarak kıymetini takvim etdirerek aradaki farkı, ekilen tohumun behası olarak sahibine verib
ileride yetişecek ekinlere temellük eder. Müftabih olan da budur. (BehcetüTfetavâ.)
îmam Ebû Yûsüfe göre arsa sahibi, gâsıba ekmiş olduğu tonumun mislini vererek bu ekilmiş tohuma malik olur. Bazı zevata göre muhtar olan da



budur. Dürr-i Münteka.)
42 - : Gssb edilib üzerine ekin ekilmiş olan arsa, vakfa veya yetime aid olunca noksan-ı erz ile ecr-i mislden hangisi daha ziyade ve bunlara daha
irafi' ise onunla hükm edilmesi lâzım gelir.
Nitekim vskfa veya yetime aid elan bir h?ne gasben istimal edilince de ecr-i misliyle noksan-ı süknâdan hangisi drha ziyade ise onunla o, tazmin
etdirilir. (Mecmua-i Cedide.)
43 - : Bir kimse başkasiyle müştereken    mutasarrif olduğu mülk arsayı şerik-î hazırının izni olmaksızın müstakillen ekib mahsûlünü alsa     \ şeriki
arsadan hissesini istirdad etdiğinde bu ziraatle arsaya noksan te-rettüb etmiş ise bu noksandan hissesini de tazmin etdirir. Yoksa1 hâsılatın bîr
mikdanna ortak olamaz. (Bence).
Ekin henüz yetişmemiş ise şerikin talebi üzerine arsa taksim oluna- ' rak hissesinde kalan mikdan kali' etdirir v(e arsaya terettüb eden noksandan
hissesini de tazmin etdirir. Amma bu'ziraat ile bir noksan terettüb etmemiş ise zaman lâzım gelmez. (Nstice, Tenkih-i Hâmidî.)
Ekin daha hiç bitmemiş ise şerik, o kimseye ekdiği tohumun yarısını verib o ekine ortak olmasım isteyebilir, bu caizdir. (R?ddîmuhtar,) Şirketler
bahsine de müracaat!.
44 - : Gâsıb, magsub yere kendiliğinden bir ziyadelik vücuda getirmiş olunca bakılır. Bu ziyadelik ebniyye ve eşcar gibi mütekavvim .şeyler ise
bunların hükmü yukarıdaki meselelerde bildirilmişdir.  Fakat arsziyi natas etmek, nehir kazmak, gübre vermek gibi gayrı mütekavvim şeyler ise
arazi sahibi arazisini bir şey vermeksizin istirdad eder.
Meselâ: Bir kimsenin gasb etdiği tarlayı natas etdikden sonra henüz ekin ekmeden sahibi geri alsa bu gâsıba o natasdan dolayı bir ücret yermeğe
mecbur olmaz. Ve bu tarlaya sahibinin ekin. ekmesine ,o gâsıb, muhalefet edemez.             .
45 - : Bir kimse başkasının arsası üzerine veya kapısı önüne süp-rüntü yeya başka bir şey koyarak işga] etse veya başkasının arsasına kendi
hanesinin duvarı yıkılsa veya başkasının hanesine veya dükkânına kendi eşyasını bıraksa bunları kaldırarak arsayı, haneyi veya dükkânı tahliye
etmeğe mecbur olur.
Kezalik: Başkasının kuyusuna, necaset atmakla kuyu temizliğini gaib etse bundan dolayı kuyuya âriz olan noksanı zâmîn olur. Suyunu çıkararak
kuyuyu temizlemesine hükm edilemez. Şu kadar var ki kuyu âmmeye, aid ise suyunu' çıkarmaya mecbur olur. (Reddimuhtar.)
46 - : Sahibi tarafından kiraya verilmek üzere hazırlanmış olan araziyi bir kimse sahibinin iznini istihsâl etmeksizin ekecek olsa gâsıb sayılmaz.
Belki müstecir sayılır. Bu cihetle üzerine ecr-i misi lâzım gelir. (Hin-diyye, Tehkih.)
47- : Müzarea suretiyle, yani sahibine hâsılatından muayyen bir mıkdar verilmek üzere başkaları tarafından ekilmek için tehiyye edilmiş araziyi,
sahibinin izni olmaksızın bir. kimse .ekecek olsa bu müzareaya hami olunur. Binaenaleyh o kimsenin bu arazi sahibine ekinlerin husulün de, o
muayyen mikdan vermesi lâzım gelir. Şu kadar var ki bu cihet o arazinin bulunduğu nahiye ahalisince malûm ve o kimsenin bunu gasben ekdiği
gayrı malûm bulunmalıdır. Çünkü örfen maruf olan şey şart kılınmış gibi olacağından bu halde müzarea hükmü cereyan eder. (Tahtâvİ) (Akarların
gasbi hakkında Eimme-î Selâsenin şu gibi kavilleri vardırr
(1) : Şafiî'lere göre bir kimse başkasının izni olmaksızın hanesine ei-rıb sahibini ız'ac ederek haneden çıkarsa gâsıb olmuş olur. Velev ki ist' lâ
kasdinde bulunmuş olmasın. Çünkü fi'üen istilâ mevcuddur. Kasdine hacet yokdur.
Kezalik: Hane sahibini iz'ac ederek haneden çıkarsa ve hanesinde tasarrufdan men' etse yine gâsıb olur. Velev ki kendisi o haneye girmesin
Kezalik: Bir kimse bir hanenin yalnız bir odasında tagallüben saki a alub sahibini yalnız bu odadan menetse de hanenin diğer kısımlarından
menetmese yalnız o odayı gasb etmiş olur. Çünkü yalmz bunu istilâ et-mişdir.
Kezalik: Bir kimse içinde sahibi ve ailesi bulunmayan bir haneye istilâ kasdiyle girse gâsıb olmuş olur. Binaenaleyh bu halde hane münhedinı olsa
tazmini icab eder.
Kezalik: Bir kimse başkasının hanesine girmekle beraber sahibi içinde bulunsa da onu çıkarmak, için çalışmasa hanenin yansını gâsıb sayılır.
Meğer ki zaif olsun da hane sahibi üzerine müstevli sayılmasın. O halde gâsıb olmuş olmaz, velev ki istilâ kasdinde bulunmuş olsun. Çünkü bu
istilâyı tahakkuk etdirmeğe muktedir olmadığından bu hususdaki kasdine itibar olunmaz. (Nihayetül'muhtac, Tuhfeîül'muhtac.)
(2) : Hanbeîî fukahası 3a diyorlar ki: Akarda gasb carîdir. Magsub akar, âfet-i" semaviyye ile. meselâ suların seyelâniyle yıkıhb telef olsa gâsı-bina
zaman lâzım gelir. Çünkü itlafından dolayı mazmun olan bir şeyin, gasb edilmesinden dolayı da mazmun olması icab eder.
Maahaza gasbm tahakkuku için aynin nakli şart 4eğildir. Mücerred istilâ .kâfidir. Bu cihetledir ki, bir kimsenin durraakda bulunan hayvanına
gıyabında râkib olan şahs, gâsıb sayılır, velev ki hayvanı. bulunduğu yerden aiıb çıkarmasın.
Hanbelî mezhebine göre bir kimse başkasının arsasını gasb suretiyle veya gasb etmeksizin bilâ izin alıb üzerine ağaç dikse veya bina yapsa bunları
sökmeğe mecbur olur, velev ki o kimse bu arsa sahibinin şeriki olsun. Bu halde-arsalı tesviye etmesi ve kıymetine noksan gelmiş ise onu da
ödemesi ve bunu haps etdiği müddet içinde ecr-i mislini vermesi lâzım gelir. Çünkü bu arsanın menfaati onun yed-i tecavüzünde zail olmuşdur.
Maahaza eğer binanın âlât ve edevatı da magsubınıinhe aid bulunmuş ise bu arsanın üzerinde bina olduğu haldeki ücreti lâzım gelir. Böyle olmazsa
üzerinde bina yapılmamış olduğu haldeki ücreti icab eder. Bu halde gâsıb, bunu kiraya vermiş olsa kira bedeli, gâsıb ile magsubünminh arasında
hisseleri nisbetinde müşterek olur. Meselâ arsanın kirası bin, bina ile kirası ise iki bin kuruş olsa bunun bin kuruşu gâsibın, bin kuruşu da
magsubünminhin olur.
Bir kimse, başkasının arazisini gasb edib üzerine ekdiği ekinleri kaldırınca bunlara malik olur. Çünkü bunlar kendi malının nemâsidır. Su halde o
arazinin red ve teslim zamanına kadar olan ücretini ve kıymetine noksan gelmiş ise bu kıymeti de magsubünminhe zâmm olur. Zira o arazinin
menafiini istifa etmiş bulunmakdadır. Menfaat ise -- ileride izah edileceği veçhile - maldır, ayniyyat gibi tazmin olunması icab eder.
Gâsıb, araziyi ekmemekle beraber bu yüzden veya başka bir sebeb-den kıymetine noksan âriz olsa bu noksanı zâmin olur. Çünkü bu noksan,
kendisinin yed-i udvânmda hâsıl oîmuşdur.
Magsub arazideki ekinler, henüz yetişmemiş olunca magsubünminh, bunları söküb atması için gâsıba cebr edemez. Belki bu halde muhayyei olur,
dilerse bu ekinleri hasad zamanına kadar bir ücretle terk eder ve bu yüzden araziye bir noksan gelmiş ise onu da tazmin etdirir ve dilerse gâsı-bxn
tohumunun mislini ve sair masraflarını kendisine vererek o ekinlere temellük eder, artık gâsıbdan ücret alamaz. (Keşşafül'kına.)
(3) : Maîikî mezhebine göre bir kimsenin gasb etdiği araziye ekin ek-dığinden sonra müstahikki, yani magsubünminh zuhur edince bakılır. Eğsr
arazisinin ekinleri henüz intifa edilecek bîr hale gelmemiş ise arazi sahibi bunu hiç bir şey vermeksizin ahz edebilir. Ve eğer intifa edilecek bir



hale  gelmiş ve arazinin tekrar edilmesine müsaid bir zaman bulunmuş ise.sahibi bu ©kinlerin soküîüb kaldırılmasını ve arazinin tesviye edilmesini
isteyebilir. Ve muhtar olan kavle göre bu ekinlerin makîûan kıymetlerini vererek bunlara temellük de edebilir. Amma arazinin tekrar ekilme
zamanı geçmiş ise gâsıb üzerine bunun bir senelik, kirası lâzım gelir.
îmam Malik'e göre bir kimse satın aldığı arazi üzerine binalar yap-dıkdan veya kuyular kazıdikdan veya içine buğday, arpa konulacak mahzenler
yapdıkdan sonra bir müstahik zuhur etse bu müstahik bu ebniyye ve sairenin kıymetini o kimseye verib o araziyi bunlar ile beraber zabt edebilir.
(Elmüdevvenetürkübrâ, Şerh-i Kebîr).
(4) : Akarda gasbın cereyanına lçail olan zevat diyorlar ki: Bir ha-dis-i şerif'de buyurmuş-dur. Yani her kim başkasına aid bir yerden bir karış
mikdarı gasb ederse Allah Taâlâ onun boynuna kıyamet gününde yedi kat yerden bir lâle, bir bukağı geçirir. Görülüyor ki, Resûli Ekrem Sallallâhü
Taâlâ Aleyhi vesel iem Hazretleri akar hakkında da gasb ^tâbirini itlâk buyurmuşdur. Örf lisanında da böyle, «Fülâmn hanesi gasb olundu.» denilir.
Ve akar hakkında gasb dâvası dinlenir. Hattâ zil'yed, kendi elinin bir emanet eli olduğuna beyyine ikame etse bununla o gasb dâvası mündefi'
olmaz. Artık akarda gasbın tahakkuk etdiği- sabit olunca onun üzerine gasb hükmü de te-rettüb eder.
Maahaza İmam Muhammed ile refiklerine göre bir. kimse bir akara istilâ edince bu istilâ, muhik eli izâle makamına kaim olur. Ve o kimsenin bu
akare el koyması da mübtil elini isbâtdan başka bir şey değildir. Bir mahalde iki mütehalif elin içtimai muhal olduğundan bizzarûre malikinin yed-i
muhikkasmın zevali lâzım gelir.
îmam Şafiî de diyor ki: Akar, yeden istilâ ile taht-ı mülke girer, binaenaleyh yeden gasb ile de mazmun olur. Maamafih gasbın tahakkuku için
mücerred yed-i udvânın, yed-i mübtilenin isbâti kâfidir. Akare tagai-lüben el koyan, onda kendisinin yed-i mübtiîesini isbât etmiş olur. Bunda yed-
muhikkamn izâlesi şart değildir. Binaenaleyh bundan dolayı telef ve noksan vukuunda zaman icab eder.
Akarda gasbın cereyanına kail olmayan zevat da buna cevaben diyor lar ki: Hadis-i şerifde akarın gâsıbıria ceza olmak üzere uhrevî vaid beyan
buyurulmuşdur, dünyada tazmini lâzım geleceği beyan buyurulmamışdır. Bu bir delildir ki, akar gâsibmm tam cezası, bu vaid-i uhrevîden ibaret-dir.
Eğer zaman icab etse idi, bu tazmini beyan etmek evleviyyetde bulunurdu. Çünkü bunu beyana daha ziyade hacet messetmiş olurdu.   -
Akara tagallübsn el koymaya gasb denilmesi, akarda gasbın" tahakkukuna delâlet etmez. Çünkü lisan-ı şeride hakikat carî olduğu gibi mecaz da
carîdir. Nitekim «Bir kimse hür insanı satsa şöyle olur» denilir. Halbuki hür satılmaya mahal olmadığından bu satmak sözü mecazî bir mâ nada
kullanılmış olur.
Maamafih bu gasb, ıstılâhî bir gasb değil, İûgâvî bir gasb demekdir. Akarda sirkat carî olmadığı gibi gasb de carî olmaz. Gasbdan dolayı zamanın
lüzumu, hîr şeyden malikinin yed-i muhikkasını izâle mukabilidir ki, bu suretle telâfi-i mafat edilmiş olur. Akarda ise nakl ve tahvil kabil olmadığı

cihetle onda muhik eli izâle mümkün değildir. Binaenaleyh akarlarda itlaf ve istüüâk bulunmadıkça zaman lâzım gelmez.)
[37]

 
Gasp Edilen Malın Zevaidi Mazhunmudur
 
48 - : Magsubün gâsıb. elinde hâsıl olan zevâidi, gerek yavru munfasıl, mütevellid zevâid olsun ve gerek semizlik gibi muttasıl, müte-vellid zevâid
olsun magsubünminhe aiddir. Bunlar gâsibın elinde emanet bulunmuş olur. Çünkü bunlar magsubünminhin malının: nemâsıdır. Gâsi-bın elinde bir
yed-i muhikke izâle edilmeksizin mücerred icab-ı ilâhî ile husule gelmîşdir. Bunlarda bir gasb mevcud değildir. Binaenaleyh bunlar kendi
kendilerine telef olurlarsa mazmun olilar.
Meselâ : Magsub hayvanın gâsıb elinde hâsıl olan südü, yünü vc;: yavrusuj^e" niagsub bir bahçenin yed-i gânıbda iken husule gelen meyvu:
roagsubünminhin malı olmakla gâsıb -bunları istihlâk etse zâmin olur. Fi-kat bunlar kendi kendilerine telef olsalar ödenmeleri lâzım gelmez.
Kezalik: Bir kimse birinin kovanını içindeki ansiyle beraber gasb etse sahibi arisiyle beraber kovanım istirdaâ edince gâsıbın elinde iken hâsıl olan
balını da ahr. Gâsıb bu malı ist-bâlk etse zâmin olur.
Bir de magsubünmih, bu zevâidi istediği halde gâsıb vermeyib de W-dehû elinde telef olsa kıymetlerini bü-icmâ zâmin olur. Çünkü bu haH* gâsıbın
emanet eli, hıyanet eline tebeddül etmiş olur. (Mebsût-ı Seraba}.
49 - : Gâsıb, magsubdaki zevâidi münfasıiayı istihlâk etse veya başkasına saüb teslim eyîese bu ziyadeyi - yukarıdaki meselede bildirildiği üzere -
bilittifak zâmin olur. Fakat zevâid muttasılayı istihlâk etse veya magsub ile beraber ahare saîıb teslim eylese bu zevâidi îmamı Azama göre zâmin
olmaz, imâmeyrie göre zâmin olur.
Meselâ: Gâssb, elindeki magsub hayvan semizlenib kıymeti artdık-dan sonra bu hayvanı itlaf etse İmamı Azama göre yine vakt-i gasbdaÜ kıymetini
tazmin lâzım gelir. İmâmeyne göre itlaf vaktindeki kıymetini ödemek icab eder. (Kuhüstânİ).
50 - : Gâsıb, magsubu ziyade-i muttasüası ile beraber birine safcb teslim etdikde bakılır. Bu mal, müşterinin elin-de mevcud ise magsubüB-minh
bunu o ziyadesiyle beraber alır. Müşterinin elinde telef olmuş & magsubünminh,  muhayyerdir:  Dilerse gasb  vaktindeki  kıymetini  gâsıba tazmin
etdirir, dilerse kabz eîdiği vaktinde kıymetini müşteriden ahr. Be. îmamı Azama göredir.. İmâmeyne göre bu kabz vaktindeki kıymeti 'gâsıba da taz-
min etdirebiiir.
îmamı Azama göre bu ziyadelik bir vasf kabilindendir. Bunun semefi-den bir mukabili yokdur, satış muamelesi bu ziyade üzerine vârid olma-
mışdır. Binaenaleyh bu ziyade mazmun olmaz. îmâmeyne göre ise bu ziyade de magsubünminhe aîddir. Gâsıb bu malı satmakla magsubünminhia
hakkına taa-ddide bulunmuş, bu ziyadeyi istirdad edebilmesine mani ot muşdur. Binaenaleyh ziyade-i münfasıiayı zâmin olacağı gibi bu ziyade*
muttasılay; da zâmin olur. (Ebüssûd-ı El'Mısrî.)
51 - :  Müşterek hayvanları, meselâ koyunları şeriklerden biri fe gallüben ve müstakillen alıb yavruları tür e di gülden veya südlerini içdik-den sunra
şerikler bu hayvanlardan ve    yavrularından hisselerini alma süslerinden hisselerini tazmin etdirebilirler.
52 - : Magsub hayvan, gâsıbın elinde    büyüyüb kıymeti  artsa di magsubünminh bunu böylece alır, bunun nafakası ve muhafaza ücreti -gibi
masraflarım gâsıba vermesi lâzım gelmez. Nitekim bir kimse gasb etdiği bahçenin   ağaçlarım, aşılasa  veya sulasa  bunun mukabilinde magsubün-
minhden bir şey isteyemez. (Hindıyye.) (104) inci meseleye bak!
53 - : Magsubünminhin elinde iken hâsü olan zevâid, gasbdan sonra mazmundur. Binaenaleyh bunlar gâsıbın taaddisi ve taksiri olmaksızın bile
telef olunca gâsıb kıymetlerini zâmin olur.
Meselâ: Bir kimse, üzümleri kemâle gelmiş olan bir bağı bu üzümleriyle beraber gasb etse bu üzümler hakkında da gasb hükmü cereyan eder.



(Fetavâ-i Hayriyye.)
54 - : Gâsıb, magsubu saklasa da kıymetini malikine tazmin etse bu magsuba ve bunun kesbine ve güzellik, semizlik gibi ziyade-i muttası-lasına
vakt-i gasbdan itibaren malik olmuş olur. Fakat bu tazmin zama^ nından evvel bulunan -- ziyade-i münfasılasına, meselâ yavrusuna, mey» vasına
malik olmaz. Çünkü ziyade-i munfasıla, infisâlden sonra müstakil bir varlık sahibidir. Aslına -tâbi bulunmaz. (Dürrümuhtar, Reddimuhtar.)
(Şafiî'lere göre magsubün zevâid-i mürrfasıîası da, muttasüası da her-halds mazmundur. Bunlar gâsıbın taaddisi olmasa bile elrride telef olunca
tazminleri lâzım gelir. Çünkü gâsıb, böyle başkasına aîd olan bir mal üzerine yed-i mübtüesini vaz'etmişdir, Gasb ise bununla tahakkuk eder. Yed-i
muhikkayı izâleye, tavakkuf etmez. Binaenaleyh magsub veya magsubün zevâidi istimal edilmeksizin eksilse, mesela magsub memlûkün gözü bir
âfetle kör olsa - veya magsub bahçenin meyvaian çürüse - Gâsıb üzerine hem zaman-ı erş, hem de ücret lâzım gelir. Yani noksandan dolayı zaman,
menfaatin bir müddet fevtinden dolayı da ecr-i misi icab eder.
îmam Şafii'ye göre gâsıb, magsubu tagyib edib de kıymetini sahibine vermekle magsuba malik olmuş olmaz. Çünkü gasb, udvan-i mahzdır,
temellüke sebeb olamaz (Nihayetul'muhtac.)
Buna cevaben deniliyor ki : Magsubünminh, magsubün bedeline kemaliyle, yani yeden* ve rekabeten malik olunca artık magsub, mülkünden
çıkmış olur, Tâ ki bir şahsın mülkünde bedel île mübdelünminh içtimâ etmesin. O halde magsuba verdiği bedel mukabilinde gâsıbin malik olması
lâzım gelir. Aksi takdirde magsub, maliksiz kalmış, gâsıb da fazla mutazarrır olmuş olur (Şerh-i Vikaye, Keşşafül'hakâik.)
Hanbel' fukahasina göre de magsubün ziyade-i münfasilası ve mut-tasılası, bütün magsubünminhe aiddir. Hattâ, gasb etdiği silâh ile veya at ile av
avlasa veya ganimet malı elde etse bunlar magsubünminhe verilir, artık gâsıb üzerine   bunları istimal   etdiğinden dolayı ücret lâzım gelmez.
Çünkü bu takdirde magsubun menafii, rnagsubünminhe avdet etmiş olur.
Kezalik: Magsub olan memlûkün  kazancı da malikine aiddir.
Bu zevata nazaran gâsıbın elinde magsubun meyva gibi, yavru gibi husule gelen zevaidi telef olsa gâsıb bunları zâmin olur. Fakat yavrusu bir taaddi

neticesi olmaksızın ölü olarak doğacak olsa bundan ..dolayı gâ-sıba zaman lâzım gelmez (KeşşafüTkına.)
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Magsubun Menafii Mazmun Mudur
 
55 - : Magsubun- gailesi, yani menfii gâsıba aiddir. Bunlar itlaf edilse de mazmun tîeğildir.
Meselâ : fiâsıb, gasb etdiği bir haneyi bir müddet muattal bıraksa, veya bu hanede bir müddet ikamet etse üzerine zaman lâzım gelmez. Bu haneyi
kiraya verse ücretine kendisi malik olur, bundan dolayı hane sahibine bir şey zâmin olmaz. Bundan yalnız, vakıf yerler İle yetimlerin malları ve
muaddünlilistiğlâl olan mahaller müstesnadır. (32) nci meseleye bakınız !.
Bu mesele Eimme-i Hanefiyyeye göredir. Zamanımızın fikr-i hukukîsini işgal eden bu mesele hakkında eimme-i kiramın nokta nokta-i nazarları
şu veçhiledir:
(Maliki fukahasma göre magsubun menafii, meselâ kirası magsubün-minhe aiddir. Magsub telef olsa sahibi hem magsubun bedelini alır, hem de
gailesini istirdad eder. Gâsıb tarafından kiraya verilen- ve bilâhare telef olan magsub hayranın kiymetiyle kira bedeli gibi.
Bir kimse gebs etdiği haneyi veya araziyi .veya hayvanı haps edib istimal etmese menfaati namına bir şey zâmin olmaz. Fakat bunlardan birini
istimal etse gailesi magsubünminhe aid olur. Brcah olan kavi budur.
Maliki, fukahasından bazılarına göre ise gâsıbın istimaliyle veya tahrikiyle magsub hayvandan veya memlûkden husule gelen gaile, gâsıba aiddir.
Hayvanın kirası gibi.
Magsubun gailesi, - racih olan kavle göre - magsubünminhe aid ise de bu gailenin husulü için gâsıb tarafından sarf edilen şeyleri de gâsıb bu
gaileden istifa etmeğe müstahikdir. Çünkü bu gaile kendi mesaisinden neş'et etmiştir. Her ne kadar zâlim İse de kendisine zulm edilemez, masrafı
kendisine verilir, meğer ki masrafı gaileden ziyade olsun, bu ziyadeyi istemeye hakkı olamaz.
Bîr kimse malın aynini değil, menfaatini gasb etse, yani bir şeyi kah-ren elde etmekle ondan yalnız bir müddet intifa edib bâdehû kendisini
sahibine iade etmek kasdiyle gasb etse, meselâ bir hayvanı mücerred menfaati için bir müddet gasb ederek râkib olsa ve yahud bir haneyi bir müd-
dt gasb edib içinde otursa veya emsalini böyle bir maksadla gasb edib İstimâl etse de bunlar emr-i semavî ile telef o kimse üzeride bunların o
müddet içindeki menfaatlerinin kıymetini tazmin lâzım gelir. Ayinlerinin kıymetini tazmin lâzım gelir. Çünkü gâsıb, yalnız bu menfaate taaddi
etmiş-dir. Bunların zatlarına taaddi etmiş değildir. (Muhtasar-ı Ebizziya Şerhleri.)
(Hanbelî fukahasına göre de fagsub, âdete nazaran   kiraya verilecek şeyler kabilinden ise gâsıb üzerine gasb müddetince ecr-imisl lâzım gelir.
Gâsıb bunun menafiini gerek istifa etsin ve gerek etmesin.    ( jvjA^^i ) hadis-i şerifi sahih beyi'ler hakkındadır, gasba şâmil değildir.
Magsub, icaresi sahih olmayan veya icaresi hususunda âdet carî bulunmayan şeyler kabilinden ise bunun için gâsıb üzerine ücret lâzım gelmez.
Koyun, kuş, ağaç gibi. Çünkü buniarırr menafii mütekavvim değildir, velev lci bunlar nadiren icar edilsinler. Vakıa bazan koyunlar tarlaların
gübrelenmesi için veya ağaçlar, üzerlerine elbise serilmesi için kiraya verilebilir, fakat bu nadirdir, buna itibar yokdur.
Gasb ve haps edilen köle veya kerhen haps ve istimal edilen hür kişi, müteaddid san'at sahibi bulunsa hangi san'atı daha yüksek, yani daha fai-deli
ise onun ücretim tazmin lâzım geîir, hepsinin 'ücretini ödemek icab etmez. Çünkü, bir anda müteaddid san'atlarla intifa kabil değildir. (Keşşa-
fül'kına.)
(Şafiî fukahasına gelince bunlara göre de magsubun zevâidi mazmun olduğu gibi menafii tie herhalde mazmundur. Velev ki itlaf bulunmasın.
Meselâ bir kimse bir şahsın hanesini bir müddet gasb etse bu müddete aid ecr-i mislini vermesi lâzım gelir, velev ki muaddiin ülistiğlâl olmasın,
velev. ki bu haneyi istimal etmeyîb muattal bırakmış olsun. Bu hususda memiûk-lerin, hayvanların kabiî-i isticar olan menfaatleri hakkında da
hükm böyledir. Hattâ bir kimse, hür bir insanı cebren istihdam etse ecr-i mislini zâmin olur. Fakat bu hür insanı istimal etmeyib tevkif etse bu
suretle fevt olan menfaatim tazmin lâzım gelmez. Çünkü hür, insan, haddizatında kimsenin eli altına girmeyeceğinden onda istimal bulunmadıkça
gasb hükmü cereyan etmez, esah olan budur, Mescidlerin, medreselerin, ribadann menfaatleri de hürrün menfaati gibidir.
Meselâ : Bir kimse tağallüben bir medreseye metamı koyup kapısını kilitlese tamamının ücretini zâmin olur. Fakat kapısını kilitlemese, yalnız
metamı koyduğu yerin ücretini tazmin eder. (Tuhfetülmuhtac, NihayetüT-muhtac.)
(Bu hususda Şafiî fuîrahası diyorlar ki : Menafii de zevâid demekdir, ayinde şey'en feşey'en tahaddüs eder, bunlardan dolayı da zaman lâzımge-lir.



Zamanı mucib olan gasb, maksub üzerine isbât-ı yed ile tahakkuk eder. yed- ise ayin üzerine sabit olacağı gibi menfaat üzerine de sabit olur.
Maamafih menfaat, bir mütekavvim maldır. Binaenaleyh gasb üe, itlâf ile zamanı lâzım gelir, Çünkü mal, kendisiyle maslahatlarımızı ikâme etmek
için yaradılmış, yanımızda bulunmuş şeyin ismidir. Menfaatler de bu sıfatı haizdir. Bir şeyin maliyyeü ancak temevvül ile bilinir. Nâs ticaret yoliyîe
menfaatlerin temevvülünü itiyad etmişlerdir. Nâsm ticaret hususunda en ileri gelenleri, alış veriş edenleridir ki bunların sermayeleri en ziyade
menfaatdir. Menfaat, melır olmaya da saîihdir, bir şeyin mehr tesmiye edilmesinin sattı ise o şeyin mal olmasıdır. Demek ki menfaat mal olmasa
idi mehr tesmiye edilemezdi.
Bir de ayanın kıymetleri menfaat ile takvim edilebilir. Eğer menfaat, mal olmasaydı böyle takvime elverişli olamazdı. Kendi nefsinde mütekav-vim
olmayan bir şeyin başkasını takvim edebilmesi müs t ehildir.
Menfaatler akd ile memlûk oluyor, ve sahih, fâsid akcüer ile mazmun oluyor.
Meselâ : Bir kimse akd-i icare ile bir akarın menfaatine temellük ediyor, böyle temellük edilen bir şey ise herhalde mütekavvimdir. Binaenaleyh
gasb Üe de, itlaf ile de mazmundur.
Müteahhirîn-i fukaha, Şafiîyyenin bu nokta-i nazarını kabule temayül göstermişlerdir. (Aynî, İnâye, Ebüssuûd.)
(Zâhirîyyeye göre "de magsubun ve haksız yere alınan herhangi bir şeyin bütün semereleri, dulları, südleri, yünleri, ücretleri sahibine aîddir.
Bunlara gâsıb malik olamaz. Gasb, arazide ve sair akarlarda da carîdir. Gâ- sîb, bu arazide bir şey eksin ekmesin hem bu araziyi, hem de ekilen
şeyleri ve mislinin ziraatine aid bedeli mikdarım zâmin olur. Çünkü gâsıb, bu arazinin sahibiyle ..bunun menfaati arasına hâil olmuşdur. Arazinin
menr faati ise ziraatden ibaretdir. Hattâ bir kimse bir tohumu, bir -çekirdeği, bir fidamgasb edib de _ ekse, dikse bunlardan bitib husule gelecek
şeyler, bütün bunların sahihlerine ai-d olur. Bunlarda gâsıbm hakkı oîamaz. Çünkü bir hadis-i şerifde  bu vurulmuş dur, (Elmuhallâ.)
Menafiin mazmuniyyetîne kail olmayan Hanefîyye tarafından ise deniliyor ki : Gasb, bîr maldan malikinin elini izâle ile tahakkuk eder. Bu isa
menafi ve zevâid de kabildir. Çünkü zevâid, gâsıbm elinde hâsıl oîmuşdur. Menafide iki vakit baki olamaz, artık menafi, .magsubünminhin elinde
vücuda geîib ondan gâsıba intikâl etmişdir, diye tasavvur olunamaz ki gâsıbm eli, magsubünminhin elini izâle etmiş sayılsın. Binaenaleyh menafi
gasb ile mazmun olmaz.
Magsubun yed-i gâsıbda hâsıl olan menafii, itlaf ile de mazmun değildir. Çünkü menafi ya akd ile veya şübhe-i akd ile mazmun olur. Bahis mev
zuu olan menafide ise bunlar yokdur.
Cebren istihdam edilen hür için ecr-i lâzım gelmez. Çünkü nefsini kiraya vermemiş olan bir hürrün hizmeti bir mal-ı mütekavvim değildir. Bir akde
mukarin olmadığı için mazmun olamaz. Belki bu istihdamdan dolayı gâsıb, âsim olur ve bu hareketinden- dolayı taziren te'dibi lâzım gelir. Şu kadar
var ki yetimlerin nefsleri de malları gibidir. Babası ve anası bulunmayan bir yetimi akribası bir müddet hâkimin izni olmaksızın bilâ icar^ muhtelif
işlerde kullansalar bulûğundan sonra bunlardan ecr-i mislini iste yebilir, meğer ki kendisine vermiş oldukları elbise ve nafaka ecr-i misline müsavi
bulunmuş olsun. (Dürrimuhtar.)
Bir şey için malikiyyet sıfatı ancak temevvül ile sabit olur. Temevvül ise bir şeyi siyanet ve hacet vakti için iddihar etmekden ibaretdir. Menafi ise
arazdır, iki vakt baki kalamaz, adem hayyizinden vücud hayyizine çıkar çıkmaz mütelâşî olur, artık omda temevvül tasavvur olunamaz. Bunun
içindir ki menfaatler, garîmîer iîe vârisler hakkında takvim edilmez, hattâ ma-raz-i mevt ile mariz olan kimse bir malını bir şahsa iare etmiş, o şahs
da bundan müntefi' olmuş olsa bu menfaatin sülüs-i terekeden çıkıb çıkmadığına itibar olunmaz.
Menfaat, madûm iken mütekavvim olamaz. Çünkü madûm bir şey değildir. Takavvüm ile vücuda sebk edemez. Menfast vücuda geldikden sonra
da mütekavvim olamaz. Zira bir menfaatin iki vakt devamı müstehildir. Artık menfaatin bâdelvücud ihrazı tahakkuk edemez. Takavvüm ise
ihrazdan mukdem olamaz. O halde bir menfaat nasıl mütekavvim bir mal olabilir?.
İtlafa gelince bu da menfaatde hakikaten mutasavver değildir. Çünkü menvaat henüz madûm iken itlaf fi'ili bu madûma hulul edemez. Menfaat
vücuda gelince de iki vakt Mki kalmaz ki itlafın hululüne mahal olsun.
Bir menfaat için akd ile ihraz ve takavvüm hükmünün sabit olması ise kıyasa muhalif olarak şer'an muteber sayılmışdır. Bu ise kendisinden intifa
olunan aynin mücerred zaruret ve hacet ilcasivle menfaat makamına ikame edilmesi itibariyledir. Bu gibi bir hacet ise gasb gibi udvân hallerinde
tahakkuk etmez. Artık hakikat muteber olarak kalır, ve bu hakikat bakımından menfaatde takavvüm ve itlaf mün'adim bulunur..
Mehr ve emsalinde menfaat için ihraz ve takavvüm hükmünün zuhuru ise Hhacetirr akd ile zahir olur.
Mal ise kendisiyle maslahatlarımızı görmek için yaradılmış şeyin ismidir. Fakat bu, temevvül ve ihraz vasfı itibariyledir, temevvül ve ihraz ise -
yazdığımız veçhile - menfaatlerde mutasavver değildir.
Maamafih menfaatin mal-i mütekavvim olduğunu teslim etsek dahi bu. maliyyet hususunda âyâniH dûnündedir. Udvânın zamanı ise nassen misi ile
mukadderdir. Artık menfaat, kendisinin fevkmda bulunan ayin ile tazmin edilemez.
Evet.. Şüphe yok ki menfaat, bir arazdır, ayin ile kâimdir. Ayin ise bir cevherdir, bizatihi kâimdir. Bu menfaat iki vakt devam edemez, bir ayin ise
nice vakitler baki kalır. Artık aralarındaki fark kimseye gizîi değildir, îşte bu cihetledir ki bir ayin, menfaatle asla tazmin edilemez. Hattâ indel itlaf
menfaat bile menfaat ile tazmin edilemez. O halde ne bir ayin bîr menfaat ile, ve ne de bir menfaat - udvân halinde - bir ayin ile ödenemez.
Meselâ : Ayni nisbet ve suretde yapılmış olan iki hane odasından birinin menfaati, itlaf zamanında diğerinin menfaatine misi ve bedel olamaz.
Halbu ki iki menfaat arasındaki mümâselet. bir ayin ile bir menfaat arasındaki mümâseletden daha zahirdir.
Denilebilir ki : Zulmü defi', nâsın mallarının menfaatlerini itlâfdan zecr için bu tefavüte itibardan sâkit olur. Menfaati itlaf edilen taraf, mazlumdur,
bu tefavüte itibar olunursa hakkı zayi olur. Zâlimin canibine mi-raâtdan ise mazlumun canibine miraât evlâdır.
Cevaben deniliyor ki : Zâlim için zecr, tazir, hapis gibi cezalar icab et-mekdedir. Onun taaddisinden dolayı zamanın vücubunda ise şer'an
mümâ selet lâzımdır, bundan ziyadesi caiz olamaz. ( ^.V ilkii)    buyuruîmuşdur. Zulm ve mukabele biz'zulm yokdur. Zâli
min malının hürmeti de mahfuzdur, zulmünden dolayı hakkında adalet muktezası veçhile muamele olunur. Eğer itlaf etdiği şeyden ziyadesi
kendisine ilzam edilse bu, şer'i şerife izafe edilecek bir zulm olur. Çünkü müi-zim olan/mucib olan ancak şer-i şerif dır, bu ise caiz değildir.
Bir de magsub, gâsıbın elinde bulunduğu müddetçe onun zamanında bulunmuş olur, magsub bu müddet içinde kendi kendine telef olsa gâsıb
tarafından tazmini icab edecekdir. Halbu ki sahibinin elinde bulunsa idi  böyle telefinden dolayı sahibi hiç bir şey elde edemîyecekdi. îşte gâsıb, bu
zaman mukabilinde bu menafie malik bulunmuşdur. Bir şeyin nef'i, o şeyin zamanı mukabeles.îndedir, nimet külfete göredir. ( j^lrl^M ) - Bû şeyin
gailesi, kârı onun zamanı karşılığıdır.» hadis-i şerifi de bunu natık-dır. Bu hadis-i şerif, yalnız beyi muamelesine münhasır değildir. Artık zaman ile



ücret, içtima edemez, edecek olsa gâsıb iki cihetden mutazarrır olmuş olur.                                                                   
îşte buna meydan vermemek için gâsıb, magsubun menafiine malik olur, bu menafi, gâsıbın tazminim temine yardım eder. Şoyîe ki : Magsub helak
olursa gâsıb bunu tazmin edecekdir. Bu melhuz olan garamete magsubun menafii bir karşılık demekdir. Gâsıb, magsubu tazmin hususunda onun
menfaatlerinden istifade etmiş olur. Ondan sonra bir şey kalırsa onu da diyaneten tasaddük etmesi lâzım gelir. Çünkü gâsıb, her ne kadar magsubun
menafiine malik olursa da bu, haram olan bir sebebîe olduğundan kendisine tıyb olmaz, uhdesinden çıkmak için bunu ya magsubünrninhe vermesi
veya .fukaraya tasaddük etmesi bir vazifedir. (25-26} nci meselelere
Velhâsıl : Gasbda menfaatin mislini icab, miiteazzir olduğundan bunun tazmini vâcib olmaz. Bu bir zaruret neticesidir. Biz bu hususda tam bir misi
ile hiikm etmeğe kadir olamayız. (Mebsût-ı Serahsî, Bedâyî.)
Maahaza bu adem-i zamandan dolayı mazlumun hakkı da heder olmuş. olmayacakdır, belki ahirete teahhur edecekdir. Zâlim, bu âkibeti
düşünmeğe mecburdur, bu düşünce zâlimi uyandırır, istihîâlde bulunmaya ve mağdurunu memnun etmeye sevk eder. Böyle dinî bîr saik tesiriyle
bir çok hakların telâfi edile geldiği daima görülmekdedir. Elverir ki cemiyyet hayatında bu ihrevî mücazat akidesi takviye edilsin.
Şunu da tekrar edelim ki : Bir şeye malikiyyet başkadır, o şeyin malikine şer'an tıyb olması yine başkadır. Gâsıb, magsubun gailesine malik olursa

da bunun kendisine herhalde tıyb olması lâzım gelmez. Her mütedeyyin kimsenin bunu nazara alması bir vecibedir. 
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Gasibül Gasıbîn Hükmü :
 
56 - : Bir malı gâsibdan gasb eden şahs da günah ve zaman bakımından gâsıb hükmündedir. Şu kadar var ki kıyemiyyatdan olan bir magsubun
tazmini lâzım gelince gâsıb bunun kendi gasb etdiği zaman ve mekândaki kıymetini tazmin eder, gâsıbül gâsıb ise kendisinin magsubu gasb ve ahz
etdiği vaktdeki kıymetini zâmin olur. Yoksa maksubünminh, gâsi-bül'gâsıba magsubun ilk gasb edildiği zaman ve mekândaki kıymetini - daha
ziyade olduğu takdirde - tazmin etdiremez.
Meselâ . Magsubun kıymeti ilk gasb edildiği zaman ve mekânda bin kuruş, ikinci gasb zaman ve mekânında bin beş yüz kuruş olsa magsubun minh:
muhayyerdir. Bunu ilk gâsıba tazmin etdirirse bin kuruş, ikinci gâsı-ba tazmin etdirirse bin beş yüz kuruş alır. îlk gâsıba bin kuruş tazmin et-dirdiği
takdirde o da magsuba bu zaman sebebiyle malik olacağından onu ikinci gâsıba bin beş yüz kuruşa tazmin etdirir.
57 - : Magsubünminh, telef olan veya itlaf edilen magsubun bir kısmını gâsıba, bir kısmını da gâsibül'gâsıba tazmin etdirebiîir. Bunda
muhayyerdir. Bu halde her kısmın tazmini için her birinde gasb edildiği zaman mekân nazara alınır. Gâsibül'gâsıbın gâsıbı hakkında da bu
bükmler carîdir.
58 - : Magsubu magsubünrninhe vermek üzere gâsıbın elinden ta-gallüben ahz eden kimse, gâsibüTgâsıb hükmündedir, (Bezzaziyye.)
59 - : Magsubun kıymetine gâsibdan başka bir şahs tarafından noksan getirilmiş olsa bu da gâsibül'gâsıb sayılır. Binaenaleyh "mal sahibi mu-
mayyerdir. Bu noksanı dilerse gâsıba ve dilerse o şahsa tazmin etdirir. Gâsıba tazmin etdirirse o da şahsa rücu eder. Fakat o şahsa tazmin etdirirse
o, gâsıba rücu edemez.
60 - : Magsubünminh, magsubu gâsıb    ile  gâsibül'gâsibdan birine tazmin etdirmeyi ihtiyar edince artık bundan vaz geçerek diğerine tazmin
etdirebilir mi?. îmamı Âzam ile İmam Muhammed'e   göre bu ihtiyardan sonra tazmin etdirmek hakkı sâkit olur. Fakat îmam EbÛ Yusuf'a göre
boyle bir ihtiyar ve muvafakat, magsubünminhi diğerine tazmin etdirmek hakkından mahrum bırakmaz. Bu kavi, mercuh görülmekdedir.
Maamafih mag-subünminh, magsubun bedelini bunlardan birinden asla veya hâkime müracaat ederek bunlardan biri aleyhine hüküm istihsâl etse
artık diğerine müracaata hakkı  bilittifak  kalmaz. (Ankaravi)
61 - : Yukarıdaki muhayyerlik hükmünden şu üç mesele müstesnadır :
(1) : Mağsub, mal vakf olunca bunun tazmininde enfeiyyet nazara alınır, vakf iki gâsıbdan hangisine tazmin etdirmek vakf için daha nafi' ise ona
müracaat olunur.
(2) : Bir kimse başkasına aid bir malı, meselâ bir gümüş bardağı kırsa, badehu bunu diğer bir şahs da kırsa evvelkisi zamandan berî olub   ikinci
şahsa zaman lâzım gelmez.
(3) : Bir kimsenin buğday harmanına bir şahs   su döküb kıymetinin noksanına sebebiyyet verdiği gibi bilâhare bir şahs da o harmana su döküb
kıyrnetindeki noksanın artmasına sebebiyyet verse evvelki şahs zamandan kurtulur, ikinci şahs, gâsıbül'gâsıb mesabesinde olub kendisinin su dok-
düğü gündeki kıymetini zâmin olur (Reddimuhtar.) Çünkü bu buğdayı evvelki şahsın vermiş olduğu vaziyete irca kabil olmaz ki bununla ona da
müracaat edilebilsin.
62 - : Gâsibül'gâsıbın elin-de mevcud olan magsubu, sahibi bundan dâva edebilir, ilk gâsıbm huzuru şart değildir. Maamafih magsub,
gâsibül'gâsıbın elinde mevcud iken sahibi bunun bedelini gâsıbdan da dâva edebilir.
63 -  : Gâsib, magsubun aynini ve telef olmuş ise kendisinden gasb edildiği zamandaki bedelini gâsibüi' gâsıb dan dâva edebilir. Şu kadar var ki
hâkim, gasb keyfiyyetine muttali ise magsubun bedelim gâsıba vermek üzere gâsibüî'gâsiba cebr'e.tmez. Belki bu bedeli bir yed-i adîe vazı' ile mag-
subünminh için muhafaza etdirir. Magsubünminh gelince ya bu bedeli kabul eder, veya bunu kabul etmeyib birinci gâsıba gasbı zamanındaki
kıymetini tazmin etdirir. Artık gâsibül'gâsiba müracaat edemez. (Bezzazîyye, Hîn-diyye.)
64 - : Gâsibül'gâsıb, magsubu magsubünminhe red etdikde hem kendisi hem de ilk gâsıb zamandan beri olur. Artık magsubünminh, ne ilk gâsıbdan,
ne de ikinci gâsıbdan bir şey dâva edemez. Çünkü bir hak, iÜ kişiden ayrı ayrı dâva ve istifa olunamaz.
Meselâ : Bir kimsenin bir malını bir şahs gasb, ondan da diğer bir şahs gasb edib de o kimse bu malı bir takrib ile bu ikinci şahsdan almış, meselâ
ondan çalmış bulunsa hakkım istifa etmiş olar, Bilâhare bu ikinci şahs o malı tekrar cebren alacak olsa artık o kimse ilk gâsıb olan şahs ile
rauhasamada bulunamaz. Velev ki bu ikinci şahs ile muhasamadan âciz kalsın. (Bezzaziyye.)
65 - : îkinci gâsıb, magsub malı ilk gâsıba. aynen red edince yalnız kendisi zamandan beri olur. Artık magsubünminh kendisinden bir şey dâva
edemez. Bunda ittifak vardır. Şu kadar var ki bu red, beyyine ile veya magsubun mi nhin tasdikiyle veya hükimin kazasiyle sabit olmak lâzımdır.
Mücerred ilk gâsıbın ikrarı, kendisiyle gâsibül'gâsıb hakkında muteber ise de magsubünminh hakkında muteber değildir.
66 - : İkinci gâsıb, maksubun telefine mebni birinci gâsıba maksu-bun bedelini verse magsubünminhe karşı zamandan kurtulur. Bu, îmamı Âzam ile
İmam Muhammed'e göredir, bu veçhile fetva verilmişdir. Çünkü bir şeyin   bedeli, o şeyin makamına kaimdir. Fakat İmam Ebû Yusuf'dan bir



rivayete göre ikinci gâsıb, telef olan magsubun kıymetini gâsıba red etmesiyle magsubünminhe karşı mes'uliyyetden kurtulamaz. Meğer ki bunu
red etmesi hâkimin hükmiyle olmuş olsun. (Haniyye, Mirat-ı Mecelle, Behce.)
67 - : îkinci gâsıb, misliyyatdan olan magsubu    istihlâk etdikden sonra mukabilinde gâsıba rizasiyle nakid para vermiş olsa bununla birinci gâsıba
karşı mes'uliyyetden, zamandan kurtulamaz. Çünkü bu, bir satış muamelesidir. Halbu ki birinci gâsıb için böyle bir magsubun ya aynini veya
mislini almakdan başka bir yol yokdur. (Ankaravî.)
68  - : îkinci gâsıb, magsubu başkasına satıb semenini alınca birinci gâsıb bu satış muamelesine icazet vererek bu semeni   almaya müstahik olmaz.

Çünkü kendisi magsubun maliki değildir, malikinin vekili de değildir ki icazeti muteber olsun. 
[40]

 
Gasb Edilev Şeylerin Red Ve İstirdadı :
 
69  - : Magsub mal, aynen, yani fahiş suretde mütegayyir olmaksızın mevcud ise sahibine gasb edildiği mekânda derhal red ve teslim edilmesi
lâzımdır. Malların kıymetleri mekânlar itibariyle ihtilâf etdiği cihetle magsubu gasb dildiği mekânda teslim icab eder. Meğer ki başka bir yerde
teslim edilmesine sahibi razi olsun. (Mücteba, Raddül'muhtar.)
70 - : Gâsıb, magsubu gasb mekânında âkil ve hazır bulunan sahibine veya naibine red ve teslim edince veya kendisi maksubünminhe münhasıran
vâris olunca zamandan beri olur. Magsubünminh, bu veçhile red ve teslim edilen magsubu kabule mecburdur.
71 - : Magsub malın sahibine reddi hakikî suretde olabileceği gibi hükmî suretde de olabilir. Şöyle ki : Bir kimse gasb etdiği malı, sahibinin eline
teslim etse zamandan beri olur, velev ki sahibi bu malın kendisinden gasb edilmiş bir mal olduğuna muttali olmasın. Çünkü bu, bir red-i hakikîdir.
Bunda magsubünminhîn ittilâı şart değildir. Hattâ bir kimse kendisinden gasb edilen meselâ bir libası, kendisinin olduğunu bilmeksizin gâsıb-dan
ahb giyinecek olsa gâsıb zamandan kurtuluı.
Kezalik : Bir kimse gaşb^tdiği malı sahibinin ahz edebileceği suret-de ve gasb mahallinde Önüne vazı' etse zamandan kurtulur. Velev ki hakikaten
kabz bulunmasın. Bu d3 bir reddi hükmîdir. Şu kadar var ki bunda magsubünminhin ittilâı şartdır. Yani böyle önüne vazı' edilen malın ken-dısından
gasb edilen mal olduğunu bilmesi lâzımdır. (Reddimuhtar.)
72 - : Gâsıb, gasb mahallinde magsubünminhin yanına gîdib    «Al malını.» diye magsubu teslim etmek istediği halde magsubünminh   kabul etmese
o mal gâsıbın elinde emanete münkalib olur. Binaenaleyh geri götürürse elinde taaddisi olmaksızın telef olsa zamin olmaz.
Fakat bu malı magsubünminhin yanma koydukdan sonra adem-i kabulüne mebni tekrar alarak hanesine götürse tekrar gâsıb olacağından telefi
takdirinde bedelini zâmin olur. Esah olan budur. (Reddimuhtar.)
73 - : Magsub mal, altın ve gümüş para gibi re-d ve meunete, ham-maliyye masrafına muhtaç bulunmadığı takdirde    bunu magsubünminh, başka
beldede de gâsıbdan isteyib alabileceği gibi gâsıb da başka beldede magsubünminhe reddedebilir. Magsubünminh. «Ben bunu burada kabul
etmem.» veya «Ben bunların kıymetlerini isterim.» diyemez. Velevki bu iki beldeye nazaran kıymetleri mütefâvit bulunsun. (Bezzaziyye.)
74 - : Kıyemiyyatdan olan magsub malın kıymeti, gasb edildiği belde i]e diğer bir beldede müsavi olsa veya diğer beldede   ziyade bulunsa
magsubünminh muhayyerdir. Dilerse bu malın: gasb edildiği beldede teslimini ister, ve dilerse gâsıb ile telâki etdiği o diğer beldede bu malı aynen
istirdad eder. Yoksa gasb edildiği beldedeki kıymetini isteyemez.
75 - : Magsub mabn kıymeti, bulunduğu obeîdede gasb edildiği beldedeki kıymetinden noksan olsa sahibi muhayyerdir. Dilerse o malı bulunduğu
beldede aynen alır, kıymetinin noksanını tazmin etdiremez. Ve dilerse gasb mahallinde teslim edilmesini ister. Bu takdirde red ve nakl masrafı
gâsıba lâzım gelir. Ve dilerse o malı gâsıba terk ederek misliyyatdan. ise gasb mahallinde ve husûmet gününde olan kıymetini ve kıyemiyyatdan ise
gasb mahallinde ve zamanında olan kıymetini o mülâki oldukları beldede gâsıbdan alabilir. Çünkü hakkini kemâliyle istirdaddan âciz kalmakla ba
ciheti iltizama müstahik olur. Zira kıymetin   noksanına gâsıb sebebiyyet vermişdir. (Hidâye, Kuhüstânî, Abdülhalim.)
76 - : Magsüb, misliyyatdan olub telef   olmuş ve gâsıb ile mags'ubünminh başka bir beldede karşılaşmış olunca bakılır, eğer bu magsubun her iki
beldedeki kıymeti müsavi veya bu başka beldede kıymeti ziyade ise misli reddoîunur. Amma bu başka beldede kıymeti noksan ise magsubünminh
muhayyerdir, dilerse bunun fil'hâl mislini alır, ve dilerse gasb edildiği beldedeki kıymetini ahz eder. Ve dilerse o beldeye dönünceye kadar
intizarda bulunur, orada mislini alır.
Bu magsubun kıymeti o başka beldede daha ziyade olursa muhayyerlik gâsıba aid bulunur. Dilerse orada bunun mislinin verir, dilerse gasb etdiği
beldedeki kıymetini Öder. Meğer ki nıagsubümninh tehire razi olsun.
Bu magsubun kıymeti her iki beldede müsavi olunca magsubünminh bunun mislini derhal taleb edebilir. (Muhit-i Serahsî, Hindiyye.)
77 - : Gâsıb, telef olan veya itlaf edilen magsubun kıyemiyyatdan ise kıymetini ve misliyyatdan ise mislini sahibinin önüne vazı' etse hakikaten
kabz bulunmadıkça zamandan beri olmaz. Çünkü   magsubun bedelini vermek bir mübadele demekdir, mübadele ise ya iki tarafın rizasiyle veya
şüf'ada olduğu gibi, hâkimin hükmiyle olur. Bu halde gâsıb, keyfiyyeti hâkime arz ile bu bedelin kabul edilmesine emr etmesini ve bu suretle
zamandan kurtulmasını taleb edebilir. (Reddimuhtar.)
Hakikaten kabz, magsubünminhin bedeli rizasiyle  eline almasından veya gâsıbın bu bedeli magsubünminhin eline veya kucağına vazı' etmesinden
ibaretdir. (Bezzaziyye.)
78 - : Gâsıb, magsubu sahibinin meselâ cebine gizlice bıraksa veya magsubu sahibine hibe etse veya satsa veya vedia olarak verse veya mekû-lât
kabilinden olan magsubu sahibine ifam eysele    zamandan kurtulur. Çünkü magsubun reddedilmesine sahibinin muttali olması herhalde şart
değildir.
(Şafiî fukahasma göre de gâsıb, mekûlât veya meşrubat kabilinden olan magsubu magsuhüirminhe ifam etse de o da bilmeyerek bunu yese veya içse
gâsıb zamandan beri olur. Bilerek yiyib içdiği tak-dirde ise bitta-rikil'evlâ zamandan kurtulur. Fakat magsubun heyetini tağyir ederek, meselâ eti
yemek yaparak yedirse zamandan asla beri olmaz. (NihayetüTmuhtaç.)
79 - : Uyanık bir kimseden gasb edilen bir mal ona yine uyanık iken reddelir ise sahih olur. Uyumakda olan kimseden gasb edilen bir mal da o
kimseye uyanık iken = Yakasa halinde reddedilse sahih olacağı gibi yine uyku halinde reddedilince de sahih olur. Amma o uykudan uyandıkdan
sonra tekrar uyuşa da badehu magsub kendisine reddedilse İmam Ebû Yusuf'a göre bu red, sahih ve telefi takdirinde gâsıb zamandan beri olmaz.
Fakat tmam Muhammed'e göre bu hususda uykunun ittihadı değil, uyku meclisinin ittihadı şartdır. Binaenaleyh magsub, ayni meclisde



magsubünminh olan nâime red edilse sahih olur, velev ki uyandıkdan    sonra tekrar uyumuş olsun. (Haniyye, Bezzaziyye, Hindiyye.)
80 - : Gâsıb, magsub bir malı korkunç bir mahalde veya zamanda teslim etmek istese sahibi kabul etmeyebilir. Bu halde gâsıb    zamandan beri
olmaz.
Meselâ : Eir kimse gasb etdiği paraları hırsızların bulunduğu bir hanede ve yahud yol kesicilerin bulunduğu bir kırda teslim etmek istese sahibinin
bunu kabul etmemeye hakkı olur. Nitekim sair vacibüTedâ husus larda da hükm böyledir.
81 - : Magsubünminh, magsubu gâsıb için tehlike teşkil edecek bir mekânda istirdada kıyam edemez.
Meselâ : Bir kimse kendisinden gasb edilen bir sefineyi denizin ortasında veya bir beygiri tehlikeli bir kırda gâsıbın elinden alamaz. Belki geminin
sahile yanaşmasına ve o kırdan geri dönülmesine intizar eder. Bu müddet için onları gâsıba kirasiyle bırakır. (Muhiti Bürhânî, Hindiyye.)
(Hanbelî fukahasi diyor ki : Magsubun istirdadı takdirinde muhterem, yani masumüd'dem bir insanın veya bir hayvanın telefinden veya bedenen
mütezarrır olmasından korkutuyorsa istirdadı cihetine gidilmez, belki kıymeti tazmin edilir. Bir yaranın veya kırık bir uzvun bağlanması, dikilmesi
hususunda kullanılmış magsub bez, iplik ve saire gibi. Magsub bir mücev- herin bir benime tarafından yutulmuş olması da bu hükmdedir.)
82 - : Gâsıb, magsub malı henüz baliğ olmayan sahibine red etdik-de bakılır. Eğer sahibi mümeyyiz bir halde ise, ticarete mezun olsun olmasın bu
red, muteberdir. Amma gayrı mümeyyiz ise muteber değildir. Meğer ki ondan gasb etdiği şeyi daha mekânından tahvil etmeden kendisine red etsin,
bu reddi, istihsânen muteberdir.
Magsubmünminh, gayrı mümeyyiz olunca magsubu velisine red etmek lâzimgelir. Kendisine red etmek zamana mâni olamaz.
Meselâ: Bir kimse mahcur bir çocukdan gasb etdiği paralan istiklâk etdikden sonra bunların bedellerini bu mehcura red ve teslim edecek olsa
zamandan beri olmaz. (Muhît, Tatarhaniyye.)
83 - : Mehcur olan mümeyyiz çocuğa kendisinden gasb edilen malın aynen reddi sahih ise de istihlâkden sonra bedelinin defi' ve teslimi sahih
değildir. Çünkü bu bedeli vermek mübadele suretiyle temlik mânasını ta-zammün eder. Bu halde o bedeli velisine veya vasisine reddetmek lâzım
gelir. Amma bedelin mezun olan mümeyyiz çocuğa defi' ve teslimi sahihdir (Hâniyye, Cami-ü Ahkâmissıgar.)
84 - : Gâsıb, magsub malı bir şahsa satıb teslim etmiş olsa bakılır. Eğer aynen mevcnd ise magsubünminh muhayyerdir, dilerse satış muameleşini
bozarak bunu aynen istirdad eder. Dilerse bunun bedelini gâsıba tazmin etdirir, ve dilerse - icazet şartları mevcud ise - satış muamelesini mücîz
olub magsubun semenini alır. Bu semenin telef olmuş bulunma sı bu icazete mâni değildir. Magsubünminh, bu semenin telef olmasından sonra
mucîz olursa satış muamelesi yine caiz ve bu semen magsubünminhin mülkü olarak telef olmuş olur.
Şâyed magsub, müşterinin elinde telef olmuş ise magsubünminh yine muhayyerdir, isterse bunun gasb günündeki kıymetini gâsıba tazmin etdirir,
bu takdirde satış muamelesi caiz ve bunun semenine gâsıb malik olur. Ve isterse kabz etdiği gündeki kıymetini müşteriye tazmin etdirir, bu
takdirde satış muamelesi bâtıl olub müşterigâsıba verdiği parayı ondan istirdad eder, yoksa magsubünminhe zâmin olduğu meblâğı ziyade olunca
gâ-sibdan taleb edemez.
Magsub mal, henüz müşteriye teslim edilmemiş ise müşteriye zaman teveccüh etmez. (Bezzaziyye, Hindiyye.)
Yukarıda zikr edilen icazet şartları, bayi ile müşterinin ve makudün-aleyhin kıyamıdır, bu icazetin husûmetden evvel olması da İmamı Azama göre
şartdır. Dirhem veya dinar kabilinden olan semenin kıyamı zâhirür-rivâyeye garp şart değildir. (Muhît-i Bürhânî).
85.- : Gâsıb, magsub malı başkasına icar etdikde bakılır, magsub, müstecirin elinde aynen mevcud İse magsubünminh muhayyerdir, dilerse icareyi
fesh ile-mecuru istirda-d eder. Dilerse mucîz olub kira bedelim alır. Elverir ki icazet şartlan mevcud bulunsun.
' Magsub, müstecirin elinde telef olmuş ise magsubünminh yine muhayyerdir, dilerse gâsıba gasb günündeki kıymetini tazmin etdirir, bu takdirde
gâsıb, müstecire rücu edemez. Meğer ki bu telef hususunda müstecirin taaddisi veya taksiri bulunmuş olsun. Ve dilerse müstecire kabz ettiği
gündeki kıymetini tazmin etdirir. Bu halde bakılır, müstecir, mucirin gâsıb olduğunu bilmemiş ise zâmin olduğu şey ile ona rücu eder, çünkü tağrir
edilmiş bulunur. Fakat onun gâsıb olduğunu evvelce bilmiş ise rücu edemez, - İstikbâldeki melhuz zarara razi olmuş olur.
86  - : Msgsubun  magsubunminhe reddi için   yapılacak   masraflar, gâsıb üzerine lâzım gelir. (Hidâye).
87 - : Magsubünminh gaib olmakla gâsıb, magsub malı getirib hâ kime teslim etmek veya magsub için nafaka takdir etdirmek isterse hâkim, bu
malı tesellüm etmez, ve buna nafaka takdir eylemez. Meğer ki gâ-sıb korkulur, eline geçen şeyi itlaf eder bir şahs olsun. O halde hâkim bu malı
ondan alıb satabilir. Çünkü bu, magsubünminhin hakkını minvechln siyanet demekdir. (Hindiyye.)
(Hanbelî fukahası diyorlar ki: Magsubu gasb .mahalline red ve iade etmek gâsıb üzerine lâzımdır, velev ki kıymetinin bir kaç mislini sarf etmek
lâzım gelsin. Bir hadis-i serifde buyurulmuşdur. Yani sizden biriniz, kardeşinin bir
malını ne şaka yoliyle ne de ciddî olarak asla alıvermesin. Her kim kardeşinin - velev - bir âsâsım - rızası olmaksızın - alacak olsa onu hemen geri
versin.
Mizan-ı Kübra'da da deniliyor ki: Gâsıb, magsubu ketm ile helakini büiddia malikine kıymetini Ödedikten sonra magsub meydana çıksa maliki

aldığı kıymeti red ile onu istirdad edebilir. Bunda eimmenin ittifakı vardır.) 
[41]

 
Gasb Edilen Şeylerin Misilleriyle Veya Kıymetleriyle Tazmini :
 
88 - : Telef olan veya itlaf edilen magsub, misliyyatdan ise misli ile ve kıyemiyyatdan ise gasb zaman ve mekanındaki kıymetiyle tazmin edilir.
Kıyemiyyatda telef vaktindeki kıymete bakılmaz. Velev bu kıymet, gasb zamanındaki kıymetden noksan olsun. Bunda ittifak vardır.
Fakat itlaf edilen bir magsubun kıymeti itlaf zamanında artmış bulunsa îmamı Azama göre yine gasb zamanındaki kıymeti lâzım gelir. Çünkü
magsub gâsıbın zamanına gasb gününden itibaren dahil olmuşdur, itlaf gününden itibaren değil. îmameyne göre ise itlaf vaktindeki kıymetini
tazmin icab eder.
Meselâ: Magsub koyun gasb zamanında kıymeti bin kuruş iken semiz-ledikden ve bu veçhile kıymeti bin iki yüz kuruş oldukdan. sonra telef olsa
bilittifak bin kuruş ile mazmun olur. Fakat böyle kıymeti artıb bin iki yüz kuruş oldukdan sonra kesilse îmamı Azama göre yine bin kuruş ile
mazmundur, İmâmeyne göre ise bin iki yüz kuruş ile tazmini icab eder. (Hidâye, ReddüVmuhtar.)
89 - : Misliyyatdan olan magsubun misli mün'kati olsa, yani çarşı pazarda satılmaz bir hâle gelse, velev hanelerde bulunsun İmamı Azama göre 
husûmet günündeki kıymeti ile tazmin edilir. Çünkü bu hâdisede kıymete intikâl mücerred inrkıta ile sabit olmaz, belki bu kıymet, dâva zamanında



vâcib olur. Bu misi, hâkimin hükmiyle kıymete intikâl eder, bunun içindir ki magsubünminh dilerse hâkime müracaat etmeyib magsubun mislinin
bulunacağı, zamana kadar intizar edebilir. Binaenaleyh dâva ve kaza günündeki kıymete itibar olunur.
İmam Ebû Yûsüf'e göre gasb günündeki kıymetiyle tazmini lâzım gelir. Zira sebebin tahakkuk etdiği gün gasb günüdür, misliyyatdan bir magsub
münkati olunca misliyyatdan olmayan şeylere iltihak eder, bu gl* bi şeylerde ise gasb gününe itibar olunur. İmam Muhammed'e göre ise münkati
olduğu gündeki kıymetiyle mazmun olur. Çünkü gasb ile zimmetde sabit olan, esasen misidir. Bu ancak inkita sebebiyle kıymete intikâl eder, bu
zamandan itibaren misliyyatdan olmayan şeylere iltihak etmiş olur. Binaenaleyh inkita günündeki kıymetine itibar olunur. Fetva İmam
Muhammed'in kavli üzeredir. (Dürer.. Şerh-i Vikaye, Dürrimuhtar.)
90 - : Telef veya itlaf edilen şeylerin kıymetlerini takdir hususun-da âdil bir şahsın ihbarı kâfi görülmektedir. Takdir edilecek kıymetlerde her
beldenin râic ve galib olan nakidlen muteberdir. Şöyle ki: Magsub, bulunduğu beldenin çarşı ve pazarında altın para ile satılmakda ise  altın ile,
gümüş para ile satılmakda ise gümüş para ile takvim edilir, ikisiyle de satılmakda ise sahibine hangisi daha nafi' ise onunla hükm olunur. Ne-fide
müsâyi iseler hâkim muhayyerdir, dilediğile hükm edebilir. (Haniy-ye, Bezzaziyye, Bâcûrî).
91 - : Bir müslüman, bir zimmînîn hamrini veya hınzirini gasb edib istihlâk etse kıymetini zâmin olur.
92 - : Bir zimmî, diğer bir zimmînin hamrini veya hmzirini gasb ve istihlâk etse hamrin mislini, hınzirin de kıymetini zâmin olur. Çünkü hamr,
misliyyatdan dır. Kıymetini tazmin, mislini edadan acz haline mahsusdur. Bu acz ise müslümanlara göredir, çünkü bir müslüman buna bir ivaz
mukabilinde temellük edemez, zimmî ise edebilir. Bunun içindir ki bunların arasında hamrin mubayaası caizdir.  (Mebsût-i Serahsî.)
93 - : Gasb edilib ziraatle veya ikametle kendisine noksan âriz olaa akarın noksanını tazmin hususunda ihtilâf vardır. Nâsir İbni Yahya'ya göre bu
akarın bir kerre bu istimalden evvel kaça kiraya verildiği, bir kerre de bu istimalden sonra kaça kiraya verileceği nazara alınır, araraki fark, noksanın
kıymetinden ibaret olur.  Elyak olan tla budur. Bununla fetva verilir. (Hindiyye.)
(Magsubun tazmini hususunda Eimme-i Selâsenin akvâli de şu veçhiledir :)
Maliki mezhebine nazaran kıyemiyyatdan olan magsubun telefi takdirinde gasb günündeki kıymetiyle tazmin edilmesi lâzım gelir. Gâsıb itlaf
etdiği takdirde ûe hükm böyledir. Fakat magsubu gâsıbdan başkası itlaf ederse sahibi muhayyerdir, dilerse gâsıba gasb günündeki kıymetini, ve
dilerse mutlife itlaf günündeki kıymetini tazmin etdirir. Gâsıba tazmin et-dirince o da mutlife itlaf günündeki kıymet ile müracaat eder. Çünkü
zaman ile buna malik olmuşdur.
Magsubun sahibi, bunun kıymetini mutlife tazmin etdirdiği halde bu kıymet, gasb günündeki kıymetinden noksan olsa aradaki farkı gâsıbdan
alabilir. (Muhtasar-ı Ebizziya ve şerhleri.)
(Şafiî fukahasma göre de kıyemiyyatdan olan magsubun vakt-i gasb  ielefi arasındaki müddet içinde en yüksek kıymeti ne ise onunla tazmini lâzım
gelir, Gasb bulunmaksızın mücerred itlâfdan dolayı tazmini lâ-zımgelen kıyemiyyatda ise itlaf günündeki kıymete itibar olunur. Çünkü ondan evvel
zaman altına girmiş değildir. îtlâfdan sonra da malûm olacağından artık başka kıymeti mutasavver değildir.
Yine Şafiî fukahasma nazaran misliyyatdan olan bir magsubun mislini elde etmek müteazzir olunca gasb vakti ile mislinin taazzürü vakti
arasındaki müddet içinde en yüksek kıymeti ne ise onunla tazmini lâzım ge-ür. (Nihayetül'muhtac).
(Hanbelî fukahasma göre de kıyemiyyatdan olan magsubun telef vaktinde ve gasb mahallindeki kıymeti ile tazmini lâzımgelif. Magsubun mis-
liyyatdan olub telefi veya gâsıb tarafından veya onun elinde iken başkası tarafından itlafı takdirinde ise bakılır, eğer telef veya itlaf vaktinde vasfı
tebeddül etmemiş ise mislini gâsıb veya mutlif zâmin olur. Ve eğer vasfı tebeddül etmiş, meselâ yaş hurma iken telef vaktinde kuru hurma
bulunmuş ise magsubünminh muhayyerdir, hangisinin mislini dilerse onunla tazmin etdirebilir. Yani dilerse magsubun mukabili olarak yaş hurma
alır, ve dilerse kuru hurma alır. Çünkü her ikisinde de mülkü sabit olmuşdur. Binaenaleyh dilerse gasb haline ve dilerse telef haline itibar eder.
(Ney-lül'meârib, Keşşaf ül'kına.)                                                      
(Kıyasa kail olmayan bazı fukahaya göre de magsub kıyemiyyatdan olsun olmasın telefi takdirinde kıymetiyle tazmin olunur. Çünkü magsu-
bünminhin hakkı ayn ile jıaliyyetdedir, telef sebebiyle kendisine aynin iadesi müteazzix olduğundan malın iysâîi icab eder. Gâsıb üzerine zamanın
vücubu safatı maliyyet itibariyledir. Bir şeyin maliyyeti ise kıymetinden ibaretdir.)
Buna cevaben demliyor ki: Bu gibi taaddilerde vâcib olan misidir. Nitekim bir âyet-i kerîmede  diğer bir âyet-i celîlede de buyurulmuşdur. Bazı
mallar ise
birbirinin mütesavi emsalidir. Böyle bir malın mislini vermek adalet muk-tezasıdır. Meğer ki misli münkati olmuş olsun.
Böyle hâdiselerde hem cinse, hem de maliyyete müraat etmek mafatı cebr, adaleti temin bakımından etenidir. Kıymet ile tanzim de ise yalnız
maliyyete müraat vardır ki adeüyyete muhalifdir, sahibi için bir nevi zarardır. (Mebsut-ı Serahsî).
(Zâhiriîyyeye göre de salibi kıran, veya bir müslime veya bir zimmîye aid olan hamri döken kimseye zaman lâzım gelmez. Çünkü bunlar haramdır,
bunları satmak da haramdır. Allah Taâlâ hamri haram kıldığı günden beri kimseye mal kılmamışdır. Kezalik: Altın ve gümüş kapları kıran kimse
üzerine zaman lâzım gelmez. Çünkü bunları Resûli Ekrem Efendimiz nehiy buyurmuşdur. Fakat at takımlarında, kılıçlarda, taçlarda buluna» gümüş
ziynetleri veya kadınlara mahsus hulliyyatı, veya bir kimsenin zevcesi için veya satmak için tedarik etdiği altın ziynet eşyasını kırmak zamanı
mucibdir. Bunları kıran, bunları eski sahih haline iade etmekle mü-kellefdir. Maamafih sahibi razı olursa bunların sahihen kiymetiyle böyle
meksûren kıymeti arasındaki farkı tazmin etmesi de caizdir. (Elmuhallâ).
(İmam Şafiîye göre bir müslüman tarafından zimmîye aid hamrin veya hınzirin gasb ile itlaf edilmesi zamanı icab etmez. Çünkü bunlar aynen
haramdır. Bunlar bir müslümanın olunca itlaf ile mazmun olmayacağı gibi bir zimmînin olunca da mazmun olmaz. Çünkü zimmîlerin haklan müs-
lümanların haklarının fevkinde değildir. Vakıa biz akd-i zimmst ile onların hamrlarma, hınzirlerine taarruz etmemeyi deruhde etmiş bulunuyoruz.
Bunların mutlifine kıymetlerinin zamanını icab ise bunun ötesinde bir şeydir. Şöyle ki: Onlar hamrin: ve hınzirin birer mütekavvim mal olduğuna
mutekitdirler, biz de onların bu itikatlarına taarruzu terk etmeyi kabul etmiş bulunuyoruz. Fakat bunların bu itikadı, bunları itlaf eden bir müs-lim
hakkında zamanı icab hususunda bir hüccet olamaz, ancak kendi haklarında muteber olur. îmam Ahmed İbni Hanbelin kavli de bu veçhiledir.)
Buna karşı Hanefiyye tarafından deniliyor ki: Hazreti Ömer Radıyal-lâhü Taâlâanh» gayrı müslimlere aid olan hamrleri satmalarına müsaade etmiş,
bunların semenlerinden Öşür alınmasını memurlarına emr eylemiş idi. Bu veçhile hamrin zimmîler hakkında bir mütekavvim mal olduğu kabul
buyurulmuşdur.
Kezalik: Hazreti Ömer, kendi âmillerine yazdığı bir mektubda: «Ehl-i. zimmete aid hınzirleri öldürünüz, kıymetlerini sahihlerinin cizyelerine



mahsub ediniz.» demişdi. Bu da zimmîler hakkında bunların birer mütekavvim mal olub itlafı halinde tazmin edileceğini sarahaten göstermekde-
dir. Bunun sebebi de şöyledir ki: Hamr, bizden evvelki kavimlere aid şeriatlarda mütekavvim bir mal idi, bidayeten bizim şeriatımızda da böyle idi,
sonra şeriatı garramız bunun takavvümünti bir hitab-ı hassile yalnız müs-lümanlar hakkında izâle buyurmuşdur, bu hitabın altına dahil olmayanlar
hakkında ise kemâkân mütekavvim kalmışdır.
Maamafih biz, zimmîleri akd-i zimmetden dolayı kendi itikadları üzere bırakmakla memur'buîunmakdayız. Artık onların haklarında bu hamr
hükmü nazil olmamış gibidir. Artık onların haklarında sabık hükm, olduğu gibi kalmış bulunuyor.
Zimmîler lehine olarak zamanın vücununa kail olduğumuz, onların itikadlanndan dolayı değildir, belki onların haklarında hamr ile hınzire aid
maliyyetin, tekavvümün bekasından dolayıdır.
Bir de biz akd-i zimmet ile bunlara taarruzu terk etmiş, bu sebeble de bunların mallarının hıfz ve himayesini iltizam eylemiş bulunuyoruz. Bu hafz
ve himaye ise itlâfdan dolayı zamanın vücubiyle tamam olur. Bu cihet akd-i zimmet ile deruhde etdiğimiz hususatın     zaruriyyatındandır.

(Mebsût-ı Serâhsî). 
[42]

 
Magsubun Tağyir Ve Tagayyürüne Müteallik Hükmler :
 
94 - : Gâsıb, magsubun zatını tağyir etse, yani magsub malı ismi değişecek suretde bozsa buna malik olub sahibinin malikiyyeti zail ve bunun
bedelini sahibine ödemesi lâzım olur. Çünkü bir şeyde ismin tebeddülü, aynin tebeddülü hükmündedir. Binaenaleyh bu halde magsubünminh o mah
aynen istirdada kıyam edemez.
Meselâ: Bir kimse gasb etdiği buğdayı un haline getirse veya tarlasına ekse veya demiri kılıç, yünü ip haline koysa bunların kıymetini zâ-min olur.
95  - : Magsubünminhin filiyle magsubda husule gelen tagayyür istirdada ' mâni değildir.
Meselâ: Magsubünminh kendisinden gasb edilen bir buğdayı veya ipliği bilmeksizin gâsıbın talebine mebni cnun namına un yapdıkdan veya bez
dokudukdan sonra bu buğdayın veya ipliğin kendisine aid olduğunu anlasa bunu tutarak gâsıba vermekden imtina edebilir. (Haniyye.)
96 - : Gâsıb, magsubu ismi tamamen değişmeyecek suretde tağyir etse sahibinin hakkı münkati olmaz.
Meselâ: Bir kimse başkasının koyununu aîıb boğazlasa ve hattâ derisini soyub etlerim parçalasa bile adı tamamen değişmeyeceği cihetle
magsubünminh muhayyer olur, dilerse bunu böyle alır, noksanını tazmin etdi-rir, dilerse tamamım gâsıba bırakarak koyunun tam kıymetini tazmin
et-dirir.
Eti yiyilecek bir hayvanın ön veya arka ayaklarını kesmek de onu boğazlama hükmündedir. (Hindiyye, Mecmaül'enhür.)
Kesilen o-dun hakkında da hükm böyledir.
97 - : Bir kimse eti yiyilmez hayvanlardan birini gasb ederek boğazlasa veya ayaklarından birini kesse bakılır, eğer böyle bir muameleden sonra
hayvanın bir gûna menfaati kalmamış ise sahibi bunun yalnız kıymetini tazmin etdirir. Kesilmeksizin öldürülen himar gibi ki bunun deri-siyle
dibağat edilmedikçe intifa caiz olmaz. Bu, minvechin müstehlek sayılır. Amma bir menfaat ve kıymeti kalmış ise sahibi muhayyerdir, dilerse hem
bunu alır, hem de kıymetinin noksanını tazmin etdirir, kesilmek suretiyle öldürülen himar gibi ki bunun derisi medbuğ mesabesinde olduğundan
onunla veya satılıb bedeliyle intifa olunabilir. (Kifâye, Hindiyye.)
98 - : Bir kimse gasb etdiği altın veya gümüşü, para veya tabak veya bardak haline getirse îmamı Azama göre sahibinin hakkı münkati olmaz.
Binaenaleyh bunları meccanen alır. Çünkü magsubun ayni her veçhile bakidir. Fakat imameyne göre sahibinin hakkı münkati olmuş olur, bunu
artık istirdad edemez, kıymetini tazmin etdirir. (Hindiyye).
Fakat gâsıb, o altın veya gümüşden uzun veya müdevver veya döl t köşeli çubuklar, düz lâvhalar imâl etmiş bulunsa sahibinin hakkı bilitti-fak
münkati olmaz.
99 - : Magsub,  emvali ribeviyyeden, yani kendi cinsiyle mütefâzı-len satılması caiz.olmayan mekillât, mevzunat kabilinden olub da gâsıbın elinde
kendi sun'iyle  veya sun'u olmaksızın kıymetine noksan âriz olsa magsubünminh bunu istirdad edecek olunca noksan-i kıymetini tazmin et-diremez.
Çünkü bu ribâya müeddi olur. Belki muhayyerdir, dilerse onu öylece aynen alır, artık noksanından dolayı başka bir şey alamaz. Bu noksan gerek
noksanı yesîr ve gerek noksan-ı fahiş olsun. Ve dilerse bunu gâsıba bırakıb mislini tazmin etdirir.
Meselâ: Gasb edilen altın gâsıbın elinde kırılsa veya gasb edilen buğday gâsıbm elinde teaffünetse de kıymeti eksilse magsubünminh ya bunu
böyle olduğu gibi alır, başka bir şey alamaz. Veya bunu bırakıb sahih olarak mislini tazmin etdirir. (Hindiyye, Tahtâvî).
(İmam Şafiî'ye göre bunu aynen almakla beraber kıymetindeki noksanı da alabilir. Çünkü müşarünileyhe göre ribevî mallarda alelinfirad cevdetin
de bir kıymeti vardır. Hanefîyyeye göre ise cevdet, arazdır, bi-zatiha kaim değildir, bunun münferiden kıymeti yokdur. (Mebsût-ı Serâhsî.)
100 - : Gasb edilen dirhem veya dinar, sahih iken gâsıbın elinde kırılsa veya bunu gâsıb kırsa bakılır, eğer böyle sahih ile münkesir arasında
kıymetçe bir fark bulunmuyorsa gâsıb üzerine yalnız iadesi lâzım gelir, başka bir şey lâzım gelmez. Kıymetleri mütefâvit olursa (99) inci mesele
hükmüne tâbi olur.
101 - : Magsub, gümüş veya  altın bir kab veya bardak veya bir tablo olub da gâsıbın elinde parçalansa, velev gâsıbur sun'iyle olsun sahibi
muhayyerdir. Dilerse bunu böyle parçalanmış olarak, alır, başka bir şey alamaz. Ve dilerse bunun kıymetini cinsinin hüâfiyle tazmin etdirir. Çünkü
Hanefîyyeye göre cedvelin alel'infirad kıymeti yok ise de mahallinde kıymeti vardır. Bahusus insanların sun'iyle vücuda gelmesi itibariyle kıy-' meti
derkenardır. Bu cihetle tazmini icab eder. Şöyle ki: Bunu misliyle tazmin kabil değildir. Çünkü misli yokdur, bu cihetle kiymetiyle tazmin vâcibdir.
Şu kadar var ki bu, emvâl-i ribeviyyeden olduğu cihetle kendi cinsiyle tazmine yol yokdur, zira ribâya müeddi olur. O halde cinsinin hi-lâfiyle,
meselâ bu altın ise gümüş, para ile tazmini lâzım gelir.
Bakırdan, tunçdan, kalaydan yapıhb da vezn ile satılan kablar da al tın ve gümüş kablar hükmündedir. Bunlar vezn ile satılınca sana'at sebebiyle
veznî olmakdan çıkmış olmazlar, artık mevzun olacakları cihetle em-vâl-i ribeviyyeden sayılırlar. (Elbedâyİ.)
102 - : Bir kimse gasb etdiği keresteyi veya kiremidi yapdığı binaya idhâl etse veya kireç ile binasını yapsa bunların kıymetlerini zâmin olur.
Magsubümninh bunlardan dolayı binayı yıkdırmaya müstahik olamaz. Bu, İmamı Âzam ile imâmeyne göredir. İmam Züfer'e göre ise bununla
magsubünminhin hakkı münkati olmaz. Çünkü hadis olan vaziyyet, bir ziyade-i vasfdan ibaretdir, bununla magsub, müstehlek olmuş değildir. Bu
halde magsubun aynini sahibine red kabildir. Bunun reddinden dolayı bir insan veya bir hayvan müteellim olmayacakdır, bir zîhayatm bünyesi



bozulmayacakdır, bu sırf malî bir meseledir. Reddinde hayatî bir mahzur yokdur. Binaenaleyh kereste ve tuğla gibi şeylerin reddi icab eder.
(Şafiî'lere göre de gâsıb, gasb etdiği bir keresteyi veya taşı kendisinin veya başkasının mülküne idhâl edib bunun üzerine binasını yapmış olunca
bakılır, eğer magsubun kıymeti zail olmamış ve binadan çıkarılması takdirinde bir nefsin veya masum bir malın ziyamdan korkulur bulunmamış
ise bu magsub çıkanlıb sahibine reddedilir. Ve noksanının bedeliyle ücret-i misli de aynca tazmin etdirilir. Velev ki gâsıbın bu yüzden daha çok
kıymetli malı telef olsun. Çünkü kendisi mütecaviz bulun-muşdur. Bir sefinenin tahtaları arasına idhâl edilen magsub kereste hakkında da hükm
böyledir. Şâyed bunların kıymetleri kalmamış olursa mi sillerini ve misilleri müteazzir olunca kıymetlerini tazmin lâzım gelir.
Bu gibi magsub şeyleri bir şans bilmeyerek gâsıfrdan satın alıb binasına idhâl etmiş olsa bunların istirdadı takdirinde bu şahs da binasının
yıkılmasından hâsıl olan noksam gâsıba tazmin etdirir. (Nihayetül'muhtaç.)
Bu hususcSa İmamı Âzam ile rüfekâsı diyorlar ki: Her ne kadar magsubünminhin malı minvechin kâim ve binaenaleyh kendisine iadesi lâzım ise
de bu malın aldığı vaziyet, kazandığı yeni bir maîiyyet vasfı da gâsıba aid, mütekavvim bir varlıkdır. Gâsıbın sebeb-i zulmü, kendi hakkında
mütekavvim olan bir şeyin kıymetini iskat etmez. Zararı defi' ise vâcib-dir. Bu babda gâsıb ile magsubünminhden birine zarann ilhakından kurtuluş
yokdur, şu kadar var ki binayı yıkmak suretiyle gâsıbı mutazarrır edince onun hakkı heder edilmiş olacakdır, magsubu iade etmeyib bedelini tediye
etmekde ise bir hak heder edilmiş olmayacakdır, belki magsubünminhin zararı bîkadarillmMn defi' edilmiş olacakdır. Aynin nak^' , den mütehassil
zarar ise binanın hedminden ileri gelecek zarar-ı jbtâlin dû-nündedir, zarar-ı eşîddin zarar-ı ahaf ile bertaraf edilmesi bir esasdır. Amma gâsıb,
binayı yıkar da bunları iade ederse kendi zararına razı o -
muş olacağından buna da bir şey denilemez. (Mebsût-i Serahsî).
103 - : Meyva kabilinden olub gâsıbın yanında  kuruyarak hali ta-gayyür etmiş bulunan bir magsubu sahibi dilerse aynen istirdad eder, başka bir
şey alamaz, dilerse bunu gâsıba bırakib bedelini tazmin etdirir. Yaş üzümün veya hurmanın kuruyarak kuru üzüm veya hurma olması gibi. Bu,
kendi kendine hâsıl olan bir tagayyürdür. (MecmaüPenhür.)
104 - : Gâsıb tarafından bir şey ziyadesiyle magsubun vasfı tagay-yür ederek kıymeti artsa magsubünminh muhayyer olur. Dilerse o magsubu
tazmin etdirir ve dilerse o ziyadenin husûmet günündeki kıymetini verib magsubu aynen geri alır, ve yahud magsubu satarak semeninden bir nisbet
dairesinde kendi malının hissesini alır, gâsıb da ziyadeye isabet eden hisseyi alır. Bu suretle her iki taraf kendi hakkını alarak birbirini mutazarrır
etmemiş olur. (Ebüssûd-ı Elmısrî, Mecmaül'enhür.)
Fakat magsub hayvan olub da gâsıbın yanında büyüyerek kıymeti artsa veya hasta, mecruh olub da gâsıbın tedavisi ile iyi olsa veya ekili tarla
veya bahçe olub da gâsıb tarafından İska edilse ve ağaçlan aşılansa bunları magsubünminh böyle olduğu gibi istirdad eder, gâsıba yapdığı hizmet
ve infak mukabilinde bir şey" vermesi lâzım gelmez. (Hirrdiyye.) (52) inci meseleye bak!.
105  - : Gâsıb  tarafından magsubun tağyir  edilmesi kırmızı,  yeşi]. veya sarı bir boya ile olunca bunda bilittifak (104) üncü mesele hükmü cereyan
eder, arama siyah bir renk ile olunca bunda ihtilâf vardır. Şöyle ki: İmarm Azama göre bu halde magsubünminh muhayyerdir, dilerse magsub
parçanın beyaz olarak kıymetini gâsıba tazmin etdirerek onu gâsıba bira kır, dilerse onu olduğu gibi geri alır, gâsıba bir şey vermez.  İmâmeyne
göre ise renkler arasında fark olmadığından bu halde de (104) üncü mesele hükmü cari olur.
Bu ihtilâf, bir hüccet ve burhandan mün'bâis değildir. Belki asır ve zaman ihtilâfından mütevelliddir. Çünkü İmamı Âzam zamanında siyah renk
kumaşlara bir ziyadelik vermezdi, bu zamanda beni ümiyye siyah renkli libas giymekden kaçınırlardı, imâmeyn ise siyah elbise giyinen Beni
Abbas zamanında yetişmişlerdi, bu zamanda siyah renk de muteber sayılmaya başlamışdı. Hattâ Harûnürreşîd, hangi renkdeki libasın giyilmesi
münasib olacağını îmam Ebû Yûsuf den sormuş, o da Renklerin en güzeli, kendisiyle Kur'an-ı Kerim'in yazildip
şeyin, yani mürekkebin rengidir.» demiş, bu cevab istihsân olunarak badehu Abbasî halifeleri siyah renkli libaslar giyinmeğe başlamışlardı.
Maamafih denilmişdir ki: Siyah renk bazı şeylerin kıymetini artırır, bazı şeylerin kıymetini de eksiltir. Eğer magsub, siyah renk ile kıymeti eksilen
şeylerden ise cevab, İmamı Âzamin dediğidir. Ve eğer kıymeti ar-
tan şeylerden ise cevab imâmeynin kavlidir. (Muhit-i Bürhânî, Tahtavî).
106 -: Gâsıb tarafından vuku bulan tağyir ile magsubun kıymeti art-mayıb  eksilse ekser  fukahaya göre magsubünminh muhayyerdir, dilerse
magsubu gâsıba terk ederek bedelini tazmin et-dtrir, ve dilerse magsubu aynen alıb gâsıba bir, şey vermez. Tercihe lâik olan da budur. Nitekim
bundan evvelki meseleden de bu cihet anlaşılmışdır.
Fakat bazı zevatın kavline göre bu tagayyür başka bir malda, meselâ tagayyüre sebeb olan boya başka bir kumaşda farz olunarak bu ikinci kumaşın
kıymetinde bir zîyadelik vücuda getirirse bu ziya-de mikdar gâsıba verilir. - Onun boyası da heder olmamış olur. - (Hindiyye, Cevhere,
Reddimuhtar.)
107 - Gâsıbın elinde iken magsuba âriz olan noksanda şu dört hal mutasavverdir:
(1) : Magsubun ayninde gasbdan sonra bir tagayyür hâsıl olmayıb mahza es'arın tebdiliyle kıymetinde husule gelen noksandır. Bu noksandan
dolayı gâstba asla zaman lâzım gelmez. Gâsıb, bu magsubu gasb et-diği mekânda red ve teslim ederse magsubünminh kabule mecbur olur, bunun
zaman-i gasbdaki kıymetini isteyemez. ÇÛnkü bu halde magsubun kıymeti nâsın rağbetine göre değişmişdir. Yoksa gâsıb bunun hiç bir cüz' ini
telef etmiş değildir.
(2) : Gâsıbm veya başkasının istimaliyle veya bir âfet-i semâviyye ile herhangi bir magsubun bazı cü'zülerinin fevliyle hâsıl olan noksandır. Bu
noksan herhalde mazmundur.
Meselâ: Gâsıbm elinde magsub hayvan zaif düşse veya şu kadar dirhem mikdan olan bir magsub bu mikdardan noksan kalsa gâsıb onu sahibine
aynen reddedince kıymetindeki veya veznindeki noüsanl da zâmin olur.
(3) : Altın, gümüş ve sair mevzunat ve mekilât gibi ribevî mallardan olan bir magsubun vasfına âriz olan noksandır. Bu noksan gerek yesîr ve gerek
fahiş olsun, hakkında (99) uncu mesele hükmü cereyan eder.
(4) : EmvâH ribevîyyeden olmayan bir magsubun aynindeki mergub, muteber bir vasfın, bir mânanın fsvtiyle hâsıl olan noksandır.
Meselâ: Magsub bir kölenin genç iken ihtiyar olması, veya san'atkâr iken san'atı unutması, veya güzel sesli iken bu sesden mahrum kalmış gibi ki
bu noksan dahi zamanı müstelzimdir. (Molla Miskin.)
îhtiyarlıkdan dolayı fahiş bir tagayyür hâsıl olursa maliki muhayyerdir, dilerse magsub İle beraber noksanın kıymetini de alır ve dilerse magsubu
gâsıba bırakarak onun tam kıymetini tazmin etdirir. Ekseri fuka-hanın kavli böyledir. (Hindiyye.)



Kezalik: Gâsıb, magsub libasın ciyadet gibi bir vasfını izâle etmekle veya onu yırtmakla kıymetine noksan gelse bakılır. Eğer bu bir noksan yesîr ise
yani magsubun kıymetinin dortde birine müsavi değilse gâsıb b't noksanı da öder, ve eğer bu, bir noksan-i fahiş ise, yani magsubun kıymetinin
dortde birine müsavi veya daha ziyade ise magsubünminh muhayyerdir, dilerse bu libası alır, bununla beraber kıymetindeki noksanı da tazmin
etdirir, ve dilerse bu libası gâsıba bırakarak tam kıymetini alır. Çünkü bu takdirde o libas minvechin müstehlek demekdir. Esah olan kavi budur.
Az yırtık ile çok - Fahiş yırtık hakkında fukahanın başka kavilleri de vardır. Ezcümle deniliyor ki: Bu yüzden hâsıl olan noksan, yırtılan şeyin
kıymetinin yarısı kadar ise fâhişdir, bundan dûn ise yesîrdir. Yine deniliyor ki: Yırtılan şey, libas olmaya asla salih olmayacak bir hâle gelmiş ise
bundaki noksan, fâhişdir, salih olacak bir halde ise yesîrdir.
îmam Muhammed'e göre yırtık ile aynin ve menfaatin birer kısmı fevt olmuş, yani o şeyden matlub olan menfaat cinsi kalmamış ise bu, "bir
noksan-ı fâhişdir, bunlardan biri fevt olmayıb yalnız cevdet = İyilik vasfı fevt olmuş ise bu, bir noksan-ı yeslrdir. Deniliyor ki sahih olan_da budur.
Bazı zevata göre de bu husus da san'at sahihlerine, meselâ terzilere müracaat edilir, onlar bunu fahiş sayarlarsa fâhişrir, noksanı yesîr sayarlarsa
yesîrdir. (Muhit-i Bürhânî.) 
108 - : Bir kimse bir şahsdan buğday, diğer bir,şahsdan arpa gasb ederek bunları birbirine kanşdırsa bunlara bihükmizzaman malik ve her şahsa
kendisinden gasb etdiği şeyi zâmin olur. Çünkü her birine kendi malını iade müteazzir olmuşdur. Şöyle ki: Buğdayı arpadan ayırmak mü-teassirdir,
müteassir ise müteazzir gibidir. Müteazzir de mümteni' demek dir.
Buğdayın buğdaya kanşdırılniası da böyledir.
Bu mesele, îmamı Azama göredir, tmâmeyne1 göre bunların sahihleri muhayyerdir. Dilerlerse bu karışık malı alıb bunda kendi mülkleri nisbe-tinde
müşterek olurlar. Vs dilerlerse bunları gâsjba terk ederek her biri kendi malının mislini gâsıba tazmin etdirir. Çünkü her birinin malı aynen bakidir.
Şu kadar var ki bu karışdınlma yüzünden her birinin malı şirket ayibla ayıblanmış olur. Bu cihetle de her birine muhayyerlik hakkı sabit olur, artık
dilerse malını tazmin etdirir, dilerse şirketi ihtiyar eder.
îmamı Azama göre ise bu kanşdırılma sebebiyle her birinin mülkü hükmen müstehlek olmuşdur. Çünkü mahlut, hükmen başka bir şey gibidir.
Hattâ bununla malın adı bile değişir. Binaenaleyh bu mahlutiyyet, gâsıbm fi'iliyîe husule geldiğinden mahluta kendisi malik olarak sahiblerine asıl
mallarım zâmin olur. (Mebsût-i Serahsî.)
109 - : Cinsinin gayriyle mahlut olan bir mislî, kıyemî sayılır, arpa ile karışık bulunan buğday gibi.
San'at sebebiyle kıymeti tebeddül eden bir mevzun, da kıyemiyyatdan addolunur. Altın veya gümüşden yapılan kablar gibi. Bunların kıymetleri
tazmin edilmek lâzım  gelince ribâdan hazer için kendi cinsinin muhalifiyle tazmin edilir, altının gümüşle, gümüşün altın ile tazmin edilmesi gibi.
(Dürrimuhtar, Feddknuhtar.)
110 - : Vücude getirilen tagayyür sebebiyle magsubünminhin mag-
subdaki hakkı münkati olsa bile magsubünminh, magsubun bedelini istifa edinceye kadar ana sair guremâdan ehak bulunur.
Meselâ gasb edilen kumaşdan elbise yapılmış ve bilâhare gâsıb, vefat edib alacaklılarını terk etmiş oîsa magsubünminh, bunun bedelini alıncaya
kadar bu elbiseye başkalarından daha müstahikdir. Gasıbın sair alacaklıları bu bedeli vermedikçe bu elbiseye el koyamazlar.
Maamafih bu elbise zayi olsa.gâsıbın malından zayi olmuş olur. (Bezzaziyye.)
(Maliki fukahasma göre magsub, bir âfet-i semâviyye ile az veya çok ayıblansa sahibi muhayyerdir, dilerse gâsıba bunun gasb günündeki kıymetini
ödetir, ve dilerse bunu ayıblı olarak alır başka bir şey alamaz.
Magsub, gâsıbın fi'iliyle tebeddül etse, meselâ magsub bez, gâsıb tarafından boyansa da kıymeti artsa sahibi yine muhayyer olur. Dilerse o bezin
gasb günündeki beyaz olarak kıymetini tazmin etdirir, ve dilerse o bezi alır, gâsjba boyasının hükm günündeki kıymetini öder. Yoksa mag-subda
ikisi ortak olmazlar,. Magsubun kıymeti eksildiği takdirde ise sahibi dilerse onu öylece kabul eder, ve dilerse gâsıba bırakarak gasb günündeki
kıymetini tazmin etdirir. (Şerh-i" Hırşî).
(Şafiî fukahasma göre nugsubda ziyadelik husule gelince bakılır. Eğer bu ziyadelik bir eser-î mahz ise, meselâ elbisenin yıkanması veya libasın
kenli ipliğiyle dikilmesi veya buğdayın un yapılması veya gümüş külçesinden dirhem darb edilmesi gibi bir şey ise bundan dolayı gâsıb bir şeye
miLtahik olmaz, malikine mümkün ise olduğu gibi reddetmesi icab eder, ve jnnfaati fevt olmuş ise bunun da ecr-i mislini ödemesi lâzım gelir.
Gasbın vücude getirdiği ziyadeük, bina ve ağaç gibi bir ayin olursa bunları söküb atmakla mükellef bulunur, ve noksan husule gelmiş ise onu da
Öder, ve bir müddet geçmiş ise ecr-i mislini de zâmin olur.
Fakat magsubun kıymeti, gâsıb tarafından vuku bulan amel ve san'at ile tezayüd ederse, meselâ: Magsub kumaş boyanır da bu yüzden kıymeti
artarsa bunda gâsıb ile magsubünminh bir nisbet dahilinde müşterek olurlar.
Meselâ: Magsub kumaşın kıymeti on lira iken boyama neticesinde on iki lira olsa kumaşın on ikide onu magsubünminhe, ikisi de gâsıba aid olur,
(Tuhfetül'muhtac, NihayettiTmuhtac.)
(Şafiî'lere göre gâsıb, boyadığı bir parçayı yıkayıb boyasını imkân dairesinde gidermekle mükellefdir, Boya sebebiyle magsub parçanın kıymetine
noksan gelmiş olursa bu noksanı da zâmin olur. (MecmaüTenhür.)
(Hanbelî fukahasma göre de gâsıb, magsubu ayni cinsden tam dengi olan bir mal ile temyiz edilemeyecek tarzda karışdırsa, meselâ: Magsub
buğdayı, veya unu, veya zeytin yağını, veya nükudu kendi cinslerinden misilleri olan buğday ile, un ile, yağ ile ve rriikud ile kanşık bir hâle
getirse gâsıb üzerine magsubun mislini magsubünminhe vermek lâzım gelir. Bu halde gâsıb, magsubünminhin izni olmadıkça bu karışık şeyde
tasami-fatda bulunamaz, bunda kendi kendine mukasama ve saire yapamaz. Çünkü bu mahîutda her ikisi hisseleri rrisbetinde müşterek olmuş
olurlar, bu bir iştirâkdir, istihlâk değildir.
Böyle bir magsub, kendi cinsinin mâdûniyle veya mâfevkiyle veya muhalifiyle temyizi kabil olmayacak veçhile karişdirıldığı takdirde de gâsıb ile
magsubünminh, bunda kendi mallarının kıymetleri nisbetinde müş. terek olurlar. Bu satılarak her birisi kendi hakkı mikdannı alır, bu yüzden

magsubun kıymetine noksan gelmiş olursa gâsıb üzerine bu noksanı tazmin de lâzım gelir. (Keşşafül'kina.) 
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Gasb Sayılıb Sayılmayan Bazı Hâller :
 
111- : Bir kimsenin malında meşru tasarrufatmı haksız yere izâle etmek hususundaki gasba müsavi olan herhangi bir hâl ve keyfiyyet, gasb



hükmündedir. Binaenaleyh zamanı icab eder.
Meselâ: Bir müstevdein vediayı mûdiine karşı inkâr etmesi, veya bir müsteirin istenilen ariyeti mümkün olduğu halde mûire red etmemesi veya bir
kimsenin yolda bulduğu bir şeyi kendisine mâloîmak üzere alması gasb hükmündedir.
112 - : Kiralanan şey hakkında taaddisi veya taksiri bulunan bir kiracı gâsıb hükmündedir.
Kez-alik: Müşterek bir malı şeriklerden biri diğerlerinin izni olmak sızın başkasına icare veya iare etse hakkında gasb hükmü cereyan eder.
Kezaîik: Vâhib, hibe ve teslim etdiği malı nıevhûbünîehin rızası veya hâkimin kazası .olmaksızın geri alsa gâsıb sayılır. Nitekim hususî meb-
haslerinde izah edilmişdir.
113 - : Bir kimse bir hayvanın arkasından £asb etdiği eğerini yina o hayvanın arkasına iade etse bununla gâsıb olmakdan kurtulmuş olmaz.
Binaenaleyh telefi takdirinde zâmin olur. Çünkü o hayvan bunu kabul vs hıfza kadir değildir. (Hindiyye.)
114 - : Bir kimse bir buzağıyı gasb ve  istihlâk etmekle anasının südü kurusa gâsıb sayılır, hem buzağının kıymetini, hem de anasına âriz olan
noksanı zâmin olur. Bu mesele, müstesna bir mahiyetdedir. Çünkü o buzağının anasında malikinin mülkünü izâle gibi bir fi'il yapılmamışdır, buna
rağmen onun kıymetine âriz olan noksanı ödemek lâzım gelmekde-dir. (Dürrimuhtar.)
115 - : Bir kimsenin mülkü bir şahsın taaddisi olmaksızın kasdsız olarak elinden çıkıb başka bir mülk ile muhtelit bir hâle gelse o mülk sahibi gâsıb
olmuş olmaz. Bu halde bu iki mülkden kıymeti az olan kıymeti çok olana tâbi olur yani kıymeti ziyade olanın mâliki kıymeti az olanı zâmin olarak
ona temellük eder.
Meselâ: Bir dağ üzerindeki bahçe alt tarafdaki diğer bahçe üzerine yıkılıp düşse bakılır bu dağ yıkılmadan evvel üst tarafdaki bahçenin kıymeti beş
bin alt tarafdaki bahçenin kıymeti de on bin kuruş olsa ikincisinin sahibi evvelkinin sahibine beş bin kuruş vererek orasını zabt eder. Velev ki
evvelkinin sahibi razi olmasın.
Nitekim bir kimsenin elinden düşen elü kuruşluk incisini, başkasının beş kuruş kıymetli tavuğu yutsa o kimse beş kuruş vererek tavuğu alabilir.
Çünkü eşedd-i zarar, ehaff-i zarar ile izâle olunur.
116 - : Yukarıdaki mesele veçhile kasd bulunmaksızın birbiriyle karışan iki mal, kıymetçe müsavi olunca bakılır. Bu iki mal sahibi, biri diğerine
zâmin olmak veya bunları satıb semenlerini aralarında taksim etmek hususunda uyuşurlarsa ne uyuşamazlarsa ikisi de birlikde satılarak parası
aralarında müsavat üzere taksim edilir. (Haniyye.)
117 - : Bir insan başkasının bir incisini yutacak olsa bunun harice çıkması beklenilmez, belki debelinin Ödenmesi lâzım gelir. Bunu yutan insan,
vefat edecek olsa ktrnı yarılmaz. Çünkü inci midede bozulacağından çıkarılması kabil değildir. Ve insanın hürmeti malın hürmetinden daha
büyükdür. Bu halde incinin kıymeti terekesinden ödenir. Müftabih olan budur.
Fakat bir insan, başkasının bir dinarını veya on dirhem mikdannda bir gümüş parasını yutsa da vefat etse bunu çıkarmak için karnı yarılabı-Ur.
Çünkü bunlar midede bozulmaz.
(îmam Şafiî; vefat eden bir kadının rahminde diri bulunan çocuğu almak için-karnı yarıîacağı meselesine kıyasen bu hâdiselerde de ölünün karnım
yarmayı caiz görmüşdür. {Dürrimuhtar.)
118 - : Bir bahçede kendi kendine gidib yer tutan kuşlar, arılar ve bu kuşların yumurtaları mubah eşya mesabesindedir. Bunları her kim elde edecek
olsa bunlara malik olur, gâsıb sayılmaz. Bu kuşlar, arılar ve yumurtalardan  çıkacak yavrular  uçub gidebilirler,   bunlar muhrez sayılmazlar.
Fakat bu arıların o bahçede yapacakları ballar, bahçe sahibinin olur. Çünkü bu, sâbitdir, o bahçenin menfaatlerinden sayılır. Binaenaleyh banları
başkası alıb istihlâk etse zâmin olur.
119 - : Bir kimsenin arsasında kendisinin say ve ameliyle hâsıl olmayan otlan başkası istihlâk etse zâmin olmaz. Fakat arsa sahibinin ça-hşmasiyle
hâsıl olmuş olunca zârain olur.
Kezalik: Bir kimsenin mülkünde biten ağaçlar o kimsenin mülkü olur, bunlar hüdayi nâbit olan otlara kıyas olunmaz. Binaenaleyh bunlan aiıb

istihlâk edenler gâsıb olacağından bedellerini zâmin olurlar. (Behce, Feyzîyye.) 
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Gasba Dair Davalar Ve Beyyîneler :
 
120 - : Magsub malın aslında, cinsinde, nev'inde, mikdannda, vasfında ihtilâf edilse söz, İmamı Azama göre meâl'yemin gâsıbındır. Nitekim
aşağıdaki meselelerden tevazzuh edecekdir.
121 - : Magsubünminhe iade edilmek istenilen magsubun  ayninde ihtilâf edilib de magsubünminh «Benden gasb edilen mal bu değildir.» diye
iddia, gâsıb da «Budur.» diye İsrar etse soz yeminiyle gâsıbındır. Çünkü gâsıb, kaabızdır = Zilyeddir. Kaabız ise gerek gâsıb gibi zamîn ve gerek
müstevda gibi emin olsun yeminiyle tasdik olunur. Fakat gâsıb yeminden nükûl ederse magsubünminhin iddiasını ikrar etmiş olur. (Hindiyye.)
122 - . Magsub olduğunda ittifak edilen bir malın, meselâ bir libâsın gasb zamanında yeni olub olmadığında ihtilâf olunsa bunun gasb zamanında
fersude olduğunu iddia eden gâsıbın sözü yeminiyle tasdik olunur.  Çünkü magsubünminh, noksan  zamanını iddia etmekde,  gâsıb ise bunu inkâr
eylemekdedir. Söz ise münkirindir. (Bedâyi)
123 - : Gâsıb ile magsubünminh, magsubun kıymetinde ihtilâf  ve ikisi de beyyine ikâme etdiklerinde magsubünminhin iddia ve isbât edeceği
kıymet ile hükm olunur. Zira onun beyyinesi ziyadeyi müsbitdir. Nitekim telef olan bir şeyin kıymetinde ehl-i hibre =- Bilirkişiler ihtilâf ederek,
meselâ: Bunlardan iki kişi o şeyin bin kuruş, diğer iki kişi de bin beş yüz kuruş kıymetinde olduğuna şahadet etseler ekser beyyinesi müreccah
olduğundan bin beş yüz kuruş ile hükm olunmak lâzım gelir. (Eş-bah.)
Fakat magsubünminh iddia etdiği kıymeti isbât edemezse söz yeminiyle gâsıbındır. Çünkü söz, ziyadeyi inkâr edenindir. (Hidâye, Tahtâvî).
Magsubünminh ziyadeyi  isbât edemeyince   talebiyle  gâsıba yemin tevcih edilir. Gâsıb,  «Ben yemin etmem,  iddiamı şahidlerle isbât edeceğim.»
diyemez. Sahih olan budur. (İnâye, Mecmaül'enhür.)
Bu halde gâsıbm magsubünminhe yemini redde de hakkı yokdür, ya- di, «Ben magsubünminhin yemin edeceği mikdan veririm.» diye onun yemin
etmesini istemeye de salâhiyyeti yokdur. Hattâ bu teklife magsubünminhin muvafakat etmesi bile caiz değildir. Çünkü bu muvafakat, hükm-i
şer'îye muhaîifdir. (Hindiyye.)
124 - : Magsubünminh, magsubun meselâ on lira kıymetinde olduğunu iddia, gâsıb ise: «Ben magsubun kıymetini bilmem, fakat herhalde on liradan



azdır.» dese budun ne kadar olduğunu beyana hâkim tarafından cebr olunur. Ne kadar olduğunu beyan ederse ondan ziyade olmadığı hususunda
yeminiyle gâsıbın sözü kabul olunur.
Gâsıh, hâkimin emrine rağmen magsubun kıymetini beyan etmezse bunun kıymetinin iddia veçhile on lira olmadığına tahlif olunur. Yeminden
nükûl ederse müddeabih olan on lira sabit olur. Fakat on lira olmadığına yemin ederse bu halde magsubünminh, magsubun kıymeti iddiası  gibi on
lira olduğuna tahlif olunur, yemin edince on liraya müstahik olur. (Reddimuhtar.)
Bu meselede müddeiye yemin tevcih edilmiş oluyor ki câyi nazardır!
125 - : Bir kimse bir şahsa hitaben: «Biz senden yüz lira gasb etdik.» diyib bâdehû «Biz on kişi idik.» diyecek olsa îmanı Ebû Yûsüf'e gö.-re tasdik
olunmaz, İmam Züfer'e göre tasdik olunur.
îmam Züfer'e nazaran «Biz gasb etdik.» sözü cemi'de hakikatdır, bir lâfzın hakikatiyle arhe] ise vâcibdir, bunu bir şahsa hami ise sözün hakikî
mânasiyle ameli terk demekdir. îmam Ebû Yûsüf'e göre ise hakikatle amel, mümküd olduğu takdirde vâcibdir, burada ise mümkün değildir. Çünkü
«Biz gasb etdik.» sözü, meçhul kimselerden gasbm vücude geldiğini haber vermekdedir. Artık bu sözün hakikatiyle amel edecek olsak bu sözü ilga
etmemiz lâzım gelecekdir. Halbuki mecaz ile amel etmek, şüphe yok ki ilgadan evlâdır. (Bedâyî.)
126 - : Magsubun, magsubünminhe iadeden evvel veya sonra telef olduğunda ihtilâf edilib iki taraf da beyyine ikâme edecek olsa îmam Mu-
hammed'e göre gâsıbın beyyinesiyle hükm edilir. îmam Ebû Yûsüf'e göre ise iadeden evvel telef olduğunu iddia eden magsubünminhin beyyinesi
tercih olunur. (Gânim-i Bağdadî.)
Nitekim magsub hane olub sahibi, haneyi gâsıbın yıkdikdan sonra kendisine iade etdiğirre, gâsıb da sağlam olarak red eylediğine beyyine ikâme
etse hane sahibinin beyyinesi müreccah olur. Çünkü bu beyyine, müs- bitdir, Kezalik: Gâsıb,  magsubu  sahibine     reddetdiğine, sahibi de  gâsıbın
mağsubu itlaf etdiğine beyyine ikâme etse sahibinin beyyinesi tercih olunarak gâsıba zaman lâzım gelir. (Gânim-i Bağdadî.)
127 - : Gâsıb, magsubun helakini iddia ile bedelini vereceğini ifade, magsubünminh ise mevcudiyyetini dâva etse bakılır. Gâsıb, helaki isbât
ederse magsubünminhin hakkı bedele intikâl eder, isbât edemezse hâkim, dilerse bedel ile hükmde acele etmez, televvümde, yani biraz intizarda
bulunur. «Eğer mevcud olacak olsa idi izhar ederdi.» diye bir kanaat hâsıl oluncaya kadar gâsıbı haps de edebilir, ondan sonra bedel ile hükm eder.
Nitekim magsubünminh, bedele razi olunca da hapis cihetine gidilmeksizin bedel ile hükm edilmesi lâzım gelir.
Maamafih magsubünminh razi olmasa -bile hâkimin bilâ hapis bedel ile hükme hakkı vardır.
Gasbda muceb-i aslî aynin reddidir, ve gasbda asi olan aynin bekasıdır. Gâsıb, emr-i ârizî olan helaki iddia etdiği için sözü kabul edilmeyib hapsi
cihetine gidilebilir.
Fakat bazı fukahaya göre gasbda muceb-i aslî bedeldir, aynin reddi, mahlesdir. Bunun içindir ki magsub, gâsıbm elinde mevcud iken
magsubünminh kendisini ibra edebilir. İbra ise ayinde sahih değildir. Sonra magsuba kefalet ve mukabilinde rehin şahindir. Eğer muceb-i aslî bedel
olmasaydı bunların ayne kefalet, ayın mukabilinde rehin olması lâzım gelirdi ki, bu, sahih değildir. Maamafih bu kavi, zaif görülmekdedir.
Bu hususdaki televvüm ve hapis müddeti muayyen değildir, hâkimin re'yine mufavvezdir. Çünkü bu gibi mikdarları ictihâd ile umumî bir su-retde
tâyin ve tesbit kabil olamaz. Bunlar hâdiselere göre tebeddül edebilir. (Hindiyye, Mebsût-i Serâhsî).
128 - : Magsubünminh, magsub arsamn üzerinde bina bulumuş olduğu hale gasb edildiğini dâva, gâsıb da    üzerinde bina olmaksızın gasb edib
bilâhare üzerinde kendisinin bina ihdas etdiğini iddia, ikisi de beyyine ikame eylese gâsıbın beyyinesi evlâdır (Ganim-i Bağdadî.)
129 -  : Gâsıb, magsub malı başkasına kiraya verdikten sonra subünminh ile iklâfda bulunub magsubünminh: «Sen bu malı benim emrimle kiraya
vermişdin.» diye dâva, gâsıb da: «Sen emr etmemişdin.» diye iddia etse söz magsubünminhin olur. Fakat icare müddeti nihayet bulduk-dan sonra
magsubünminh:  «Ben kiraya daha müddet nihayet bulmadan icazet vermişdim.» diye inkâra mukarin iddia etse magsubünminhin sözü kabul
olunmaz. (Ankaravî).
130 - : Bir kimse  ba&fc&smın  mülkünde tasarrufda     bulundukdan sonra onun izniyle tasarrufda bulunduğunu inkâra mukarin iddia etse söz
malikinin olur. Bundan zevcenin malı müsts^adır. Şöyle ki: Bir kimse zevcesinin malında tasarrufda bulundukdan scmra zevcesi vefat edib de o
malda zevcesinin izniyle tasarrufda bulunmuş olduğunu vârislerinin in-kâi'larına karşı iddia etse söz o kimsenin olur. Çünkü zâhir-i hâl, o kimsenin
iddiasına şahiddir. (Dürrimuhtar, Ueddimuhtar.)
131 -  : İki kimse ellerinde bulunan bir malda, meselâ bir libasda
ihtilâf edib  her biri kendisinden diğerinin gasb etdiğine beyyine ikame
etse bunun  aralarında müşterek olduğuna hükm olunur. (Ettarikatül'vazıha.)
132 - : Bir kimse bir malın kendisinden gasb edildiğini bir şahs aleyhine dâva, o şahs da bu malı o kimseden satın almış olduğunu müdâfeaten
beyan edib ikisi de beyyine ikâme edecek olsa, bu müddeaaleyh olan şahsın beyyinesi tercih olunur. (Hindiyye.)
133 - : Gâsıb, magsubu aynen veya bedelen reddetdiğini iddia, mag-subünminh de inkâr etse söz yeminiyle beraber magsubünminhin    olur.
lAmma gâsıb, defini beyyine ile isbât ederse kabul olunur. (Hindiyye.)
134 - : Bir kimsenin elinde bulunan bir şeyin, meselâ bir beygirin kendisinden gasb edildiğini iki şahsdan her biri iddia ve beyyine ikâme etse İmam
Ebû Yûsuf'un kıyasa müstenid kavline göte bu şeye, mukaddem tarih ile gasb iddiasında bulunan şahs müstahik olur. Gâsıb, diğer şahs için bir şey
zâmin olmaz. {Hindiyye).
135 - : Gâsıb, magsubda kıymetinin artmasını icab eden bir amelde bulunduğunu, meselâ onu yeşile boyadığım ve bu cihetle ziyadenin bedeline
müstahik olduğunu  dâva, magsubünminh ise bu. ziyadeliğin kendi elinde iken mevcud bulunduğunu iddia etse söz mafisubünminhindir. îkı-si de
foeyyine ikame etseler gâsıbm boyymt'si tercih olunur.
136 - : Magsubünminh, gasb davasında bulunduğu halde ikâme et-diği şahidler, gasba değil, yalnız mülke şahadet etseler, yani müddeabih malın
müddeiye aid bir mülk olduğuna şahadetde bulunsalar îmam Ebû Yûsüf'den rivayet edildiğine göre şahadetleri kabul olunur, ve müddeiye istizhâren
bir yemin de tevcih edilir. Yani «O malı başkasına satmamış ve hibe etmemiş velhâsıl bir veçhile mülkünden  çıkarmamış»  olduğuna dair hâkim
tarafından yemin verilir. (Hindiyye, Fetavâ-i Ebissüûd.)
137 - : Magsubünminhin ikâme etdiği şahidlerden biri: mal, magsubünminhindir, diye bunu ondan müddeaaleyhin etdiğine şahadet edib diğeri de bu
gasbı müddeaaleyhin ikrar lâiğine şahadetde bulunsa caiz olmaz. Çünkü şahadetlerinde etmiş, biri fi'le, diğeri de kavle şahadetde bulunmuş olur.
Kezalik: Şahidlerden b£ mülke, diğeri de müddeaaleyhin bu mülkü ikrar etmiş olduğuna Şahadetde bulunsa muteber olmaz. Çünkü yine



meşhudünbihdu ihtilâf edilmiş olur. Fakat şahidlerden her ikisi de mülkü, yu-ni magsubün magsubünminhe aid olduğuna şahadet etmekle beraber
birisi gasb edildiğini de ilâve etse şahadetleri caiz olur. Zira müddeinin mülkü olduğunda ittifak etmiş olurlar. Bu ittifaka göre hükm olunur.
(Meb-sut-i Serâhsî).
(Maliki fukahasına göre bir kimse bir şahs muvacehesinde kendisinden bir malını gasb etdiğini iddia etdikde ikame edeceği iki şahidden biri; «O
samsın bu malı o kimseden gasb etdiğini gördüğüne» şahadet, diğeri de «O şahsın bu gasbı ikrar eylemiş bulunduğuna şahadet etse o kimsenin bu
malda yalnız zilyed olduğuna yemin etdirilmeksizin kazaen hükm edilir, onun maliki-olduğuna hükm edilmez.
Kezalik: İki şahidden biri: «Gasb edildiği iddia edilen mal, müddeinin mülkü olduğuna, diğeri de bu malın müddeiden gasb edildiğine şaha-tietde
bulunsa yine zilyedliğe hükm olunur. Fakat bu ikinci meselede müd-dei, böyle mülkiyyete şahadet edilmekle beraber o malın kendisine aid
bulunduğuna yemin eder ve bununla beraber yemin-i kazada da bulunursa o malın kendi mülkü olduğuna da hükm edilir.
Birinci yemine «Yemin-i mükemmile» tienir ki, nisab-ı şahadeti ikmâl etmiş olur. «Yemin-i kaza» da bir yemin-i istizhâr demekdir ki «Ben bu.
malı başkasına satmadım, bağışlamadım, bunda tasarrufda bulunmadım ve anı hiç bir veçhile mülkümden çıkarmadım.» diye yapılır.
Yalnız zilyedliğine hükm edilen kimse, o malda bazı tasarruflarda bulunabilir. Meselâ: Onu kiraya verebilir, fakat onu satamaz, cariye ise

kendisine tekarrüb edemez. (Muhtasar-ı Ebizziya ve Şerh-i Kebiri.) 
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İTLAFA DAİRDİR

 
İÇİNDEKİLER ; Mübaşeretetı £tlâfa dair hükmler. Tesebbüben itlafa dair hükmîer. Umumî ve hususî iyollarda ihdas edilen şeyler. Hayvanatın

yapdiğı cinayetler. Hayvanat hakkında yapılan cinayetler. 
[46]

 
Mübaşereten İtlafa Dair Hükmler :
 
138 - : Mübaşereten itlâfda taammüd, şart değildir. Binaenaleyh bir kimse başkasının bir malını elinde veya    emininin
elinde olduğu halde gerek kasden ve gerek kasd bulunmaksızın ve sahibi- ııin emr ve iznine istinad etmeksizin tamamen veya kısmen itlaf etse
zararını zâmin olur.
139 - : Bir çocuk, mümeyyiz olsun olmasın, başkasının bir malını emri olmaksızın tamamen veya kısmen itlaf etse kendi malından zaman lâ-
zımgelir. Malı yoksa yüsri haline intizar olunur, yoksa velisine tazmin et-dirilmez. Çünkü hiç kimse başkasının borcunu ödemeğe mecbur değü($fc
Meğer ki havale veya kefalet gibi geri bir sebeb bulunsun.
Mecnun, ile matuh da çocuk hükmündedir.
140 - : Bir kimsenin ayağı kayıb da başkasının malını İtlaf etse zâmin olur.
Kezalik: Bir kimse kendi hanesinde birşey vurmakla bitişik olan komşusunun hanesinde bundan dolayı bir şey düşerek telef olsa tazmini lâzım
gelir.
Kezalik: Bir kimse kendi bahçesinde nişan atmakda iken komşusunun hanesine tecavüzle bir malını veya bir-şahsı itlaf etse,bedelini ödemesi icab
eder.
Kezalik: Bir kimse demirci dükkânında demir döğerken kıvılcım sıçı-rayıb tarik-i âmdan geçen bir şahsın elbisesini yaksa zararını zâmin olur.
Kezalik: Bir kimse kendi arsasında odun yararken parçası sıçrayio komşusunun bir malını telef etse tazmini lâzım gelir. Çünkü İtlâfdan dolayı
zamanda kasd şart değildir. (Haniyye, Hındiyye, Reddimuhtar.)
141 - : Bir kimse bir malı sahibinin izniyle itlaf etse üzerine zaman lâzım gelmez.
Meselâ: Bir şahs bir kimseye: «Şu malımı kır, denize at.» deyib o da kırıb atsa bundan dolayı zâmin olmaz. Çünkü buna mal sahibi tarafından
sarahaten mezun bulunmuşdun Şu kadar var ki bir malın ziyama âlet olduğundan dolayı günahkâr olur.
Kezalik: Bir kimse bir dükkânda sahibinin izniyle bir malı, meselâ bir kâseyi alıb bakarken ezkaza elinden düşüb kırılsa zâmin olmaz. Çünkü bunu
almaya mezun bulunmuşdur. (Hindiyye, Reddül'muhtar.) '
142 - : Bir kimse bir malı sahibinin delâîeten izniyle itjâf etse bakılır. Eğer bu itlaf ameliyyesi nâsın on£a miitefavit olmayacağı bir ame-liyye ise
bunda her birinden istiâne sabit olacağından bunda mütlife zaman lâzım gelmez, ve illâ lâzım gelir.
Meselâ: Bir kimse kulübesini yıkdırmak üzere bir amele isticar etmişken diğer bir şahs geüb kendi kendine o kulübeyi yıksa zâmin olmaz. Çünkü
bu hususda nâs mütefavit değildir, buna delâîeten izin vardır.
Kezalik: Bir kimsenin artık yaşaması kabil olmayacak bir halde bulunan koyununu onun sarih izni olmaksızın bir şahs geüb kesse kendisine is-
tihsânen zaman lâzırngelmez. Şu kadar var ki hayvanın bu halde bulunduğu sabit olmalıdır. Aksi takdirde hayvanın böyle bir halde bulunmuş oldu‐
ğunu inkâr eden sahibi yemin ederse bunu kesen şahs, kesdiği gündeki kıymetini zâmin olur.
Bu kıymetin mikdarmda söz, bu kesen şahsındır.
Kezalik: Bîr kimse kurban günlerinde bir zatın kesilecek kurbanım onun sarahaten izni olmaksızın kesse üzerine zaman lâzım gelmez. Kurban o zat
namına kesilmiş olur. Çünkü bu hususda da nâs mütefavit değildir. Buna delâîeten izin vardır.
Fakat kesilen hayvanın derisini yüzmek ise böyle değildir: "Bunda nâs mütefâvitdir. Fazla bir meharet lâzımdır. Bundan dolayı sarahaten izin
bulunmayınca zaman lâzımgelir.
143 - : Bir kimse başkasının malını bir şahsın  emriyle itlaf etse zaman, o emr eden şahsa değil, kendisine teveccüh eder. Meğer ki âmir, hükümdar
gibi mücbir olsun.
Kezalik: Bir kimse başkasının hanesini, kendi üzerinde velayeti bulunmayan bir şahsın sevk ve tahrikiyle yakacak olsa onu o şahs değil, kendisi
tazmin eder. (Feyziyye.)



(Maîikî fukahasma göre bir kimse bir şeyi itlaf etmesi için bir şahsa ikrahda bulunsa o şeyi her ikisi birlikde zâmin olur. Çünkü birisi müteseb-bib,
diğeri de mübaşir bulunmuşdur. Fakat bazen tertib üzere zâmin olurlar. Nitekim remi - Bir şeyi atıvermek için ikrah vukuunda mübaşir, mü-
tesebbib üzerine takdim edilir. Mükreh olan mübaşir müflis olmadıkça mücbir olan mütesebbibe müracaat edilmez.
Amma bir kimse başkasının malını cebre binaen gasb etse zaman, mücbir ile o kimseye birden teveccüh eder. {Şerh-i Muhammed-i Hırşî.)
144 - : Bir kimse başkasının malını velayeti altında  bulunan bir şahsa emr ederek itlaf etdirse bu emri sahih olur, zaman o şahsa değil, kendisine
lâzım gelir. Şövle ki bir kimse meselâ rüzgârlı ve komşusuna tecavüz edeceği melhuz bir günde oğluna emr edib tarlasında ateş yakdır. sa da
komşusunun yerine geçerek bir malım itlaf etse bunun zamanı oğluna değil, kendisine teveccüh eder. Efendinin kölesine vuku bulan emri hakkında
da hükm böyledir.
145 - : Başkasının malını velisi bulunmayan bir şahsın emriyle itlaf eden kimse, bunu zâmin olunca bununla o şahsa rücu edemez. Meğer ki çocuk
olsun. O halde evvelâ bu çocuğun malından zaman lâzım gelir, o da küçük bulunmakla o emr eden şahsa müracaat eder. (Reddimuhtar.)
Kezalik: Bir mezun çocuk, diğer bir çocuğa başkasının meselâ elbisesini yırtmak için emr etmekle o da yırtıverse zaman, bu yırtan çocuğun
malından lâzım gelir, o da kendisine emr eden çocuğa müracaat eder. (Ca-miül-fusûleyn.)
146 - : Bir kimse başkasının malını, kendi malı zanniyle itlaf etse, meselâ: Satın aldığı koyunu kendi satın alınmış malı sanarak kesib yedik-den
sonra ona bir müstahik çıksa zâmin olur. Çünkü hatası zahir olan zan-na itibar olunamaz. Şu kadar var ki hatanın hükmü merfu olduğundan bundan
dolayı âsim ve tazire müstahik olmaz. Satıcısına da usulen müracaat edebilir, müstahik de bunu bu kimseye değil, satana tazmin etdirebiü>
147 - : Bir kimse başkasının emini elinde bulunan bir malını kas-den veya hataen itlaf etse sahibi malı o mütlif olan kimseye tazmin etdi-rir,
eminine tazmin etdiremez. Meselâ: Bir şahs bir vediayı müstevdaın elinden cebren ahb istihlâk etse bunu yalnız o şahs zâmin olur. (Fetavâyı Ali 
Efendi.)
148 - : Bir kimse başkasının malına kıymetçe bir noksan getirse bakılır, bu noksan o malın kıymetinin dörtde birine baliğ değilse bu noksanın
kıymetini zâmin olur. Amma dörtde birine müsavi veya daha ziyade ise sahibi bu malı o kimseye bırakarak kıymetinin tamamını tazmin ettirmeğe
müstahik olur. (106) inci meseleye bak!.
149 - : Bir kimse başkasının arsasından toprak aldıkda bakılır, ba toprağın kıymeti olmadığı halde bundan dolayı arsaya bir noksan gelmiş olursa bu
noksanı zâmin olur, noksan gelmemiş ise bir şey lâzım gelmez. Fakat toprağın kıymeti bulunursa arsaya noksan âriz olsun,olmasın, bunun kıymetini
zâmin olur. (Feyziyye.)
150 - : Taaddi edilen bir malın sabık haline iadesi mümkün İse iadesi lâzım gelir. Mümkün değilse kıymetinin tazmini icab eder.
Meselâ: Bir şahs bir kimsenin örülmüş hasırım bozub dağıtsa iadesi mümkün ise kendisine iade etdirilir, değil ise kendisine bu hasır teslim edilerek
bunun dokunmuş olduğu haldeki kıymeti tazmin etdirilir. (Ha-niyye.)
151 - : Bir kimse başkasının koyunlarımn yününü kırksa da bundan meselâ keçe yapsa bu keçe kendisinin olur. Çünkü kendisinin suniyle vücuda
gelmişdir. Bu halde bakılır,,koyunların kırkılması bunların kıymetlerine noksan vermemiş ise o kimse yalnız bu yünün mislini zâmin olur. Amma
noksan vermiş ise sahibi muhayyer olub dilerse bu yünün mislini alır, ve dilerse bundan dolayı koyunlara âriz olan noksanı ödetir. (Hindiyye.)
152 - : Bir kimsenin mülkünde kazıttığı    kuyuyu, başka bir şahs bundan çıkarılan toprakları doldurarak kapatsa bu kuyu, bir kerre kazılmış, bir
kerre de kazılmamış olarak takvim edilir, aradaki tefavütü o kinv se zâmin olur. Fakat bu kuyuya bir mikdar toprak atsa bunu çıkarmaya cebr
olunmaz.
Kezalik: Bir kimsenin kuşu, başkasının kuyusuna düşerek ölse bunu çıkarmak o kuşun sahibine aiddir. Fakat kuyunun suyunu çıkarmak onun
üzerine lâzımgelmez. (Hindiyye).
153 - : Bir kimse başkasının mülk hane, dükkân,   . duvar gibi bir akarını haksız yere yıksa bunu olduğu gibi inşa etmesine cebr olunmaz. : Çünkü
bina misliyyatdan değildir ki misli kaza edilmek mümkün olsun. Bu halde sahibi muhayyerdir, dilerse enkazı o yıkan kimseye ve o ölmüş ise
vârislerine terk ederek mebniyyen kıymetini tazmin etdirir, ve dilerse o akarın mebniyyen kıymetinden enkazının kıymetini tenzil ve baki
kıymetini tazmin ile beraber o enkazı da alıkoyar. Çünkü o bina, enkazı mev-cud olduğundan minvechin kaimdir. Şekli bozulduğu cihetle de
minvec-hin hâlikdir. Binaenaleyh sahibi dilerse kıyamı cihetine meyi ederek noksanını Ödetir, ve dilerse helaki cihetini nazara alarak kıymetini
ödetir. (Tenkih-i Hâmidî.)
Fakat o kimse enkazını da istihlâk etmiş olursa artık muhayyerlik kat maz. Yalnız mebniyyen kıymetinin tazmini teayyün eder.
BİT de gâsO, onun kendi rizasiyle evvelki hali üzere veya daha iyi olarak bina ederse zamanından kurtulur. Gerek evvelki enkaziyle bina etsin ve
gerek başka levazım ile inşa etsin müsavidir. Amma mütefâvit ve aşağı bir h ,Ute bina ederse zamandan beri olmaz (Bezzâziyye.)
Mescicl gibi vakf binalarda ise herhalde yeniden inşa lâzımdır. Evkaf mebhasine vüracaat!.
154 - :  kimse bir şahsın malik olduğu ağaçlarını tagallüben diklerinden keserek istihlâk etse bu ağaçların kaimen kıymetlerini zâmin olur. Şöyle ki:
Bahçe bir kerre bu ağaçlar kesilmemiş olduğu halde bir kerre de kesilmiş olduğu halde takvim olunur, iki kıymet arasındaki farkı zâmin olur. Bu
kesilmiş ağaçlar mevcud bulunursa sahibi muhayyerdir, dilerse bunları alıverir, yalnız noksanını tazmin etdirir, şöyle ki : Kaimen kıymetlerinden
maklûsn kıymetleri tenzil ederek baki meblâğı alır, bununla beraber o kesilmiş ağaçları da alikor.
Meselâ : Ağaçlar kaim olarak bahçenin kıymeti on bin, ağaçsız kıymeti beş bin, ağaçların kesilmiş kıymeti de iki bin kuruş olsa sahibi dilerse bu
ağaçlan kesene terk ederek beş bin kuruş alır, dilerse üç bin kuruşla beraber ağaçları da alıkor.
Şâyed bu ağaçların kaimen kıymeti ile böyle raaklûan kıymetleri müsavi olur da sahibi bu ağaçları alıkorsa artık bunları kesenden, bir şey
isteyemez. Çünkü bu takdirde bir şey telef ve zayi olmuş sayılmaz (Bezzâziy-ye, Hâniyye.)
155 - : Bir ağacın tagallüben kesilen dallan hakkında da yukanda-kî mesele hükmü cereyan eder. Kesilen dallar yüzünden ağaca âriz   olan noksan,
fahiş olursa ağacın tamam kıymetini tazmin lâzım gelir. - velev ki yerine başkası bitsin. - (Vâkıat.)
156 - : Bir kimse başkasının hanesi kapısının iki kanadından birini veya bir çift ayakkabısından bir tekini itlaf etse sahibi o kimseye diğeTini de red
ile her ikisini tazmin etdirebilir (Hâniyye.)
157 - : Bir kimse başkasının elbisesini çekib de yırtsa vücuöıa gelen noksamn tamamını zâmin olur. Amma başkasının elbisesine yapışib da. sahibi
çekmekle yırtılsa kıymetinin yansını tazmin eder. Çünkü bu hâdise o kimse ile elbise sahibinin birleşmiş fililerinden ileri gelmedir. Bu   cihetle
zamanı mütesavi bir inkısama uğrar.



Kezalk : Bir kimse başkasının eteği üzerine oturub da sahibi bilmeyerek kalkmakla elbisesi yırtılsa o kimse bu elbiseye âriz olan noksanın yansını
zâmin olur.
158 - : Bir kimse bir şahsin kolunu ısınb da bu şans kolunu çekmekle o kimsenin dişleri döküldüğü gibi bu şahsm da eti kopsa dişler, heder olur, o
kimse kolun diyetini zâmin olur {Hâniyye.)
159 - : Bir kimse komşusunun hanesinde   yangın çıkmakla kendi hanesine sirayet etmesin -diye aralarında bulunub kendisine aid olan tahta perde
ve saire gibi şeyleri yıksa bundan dolayı komşusundan tazminat isteyemez {Tenkih-i Hâmidî.)
160 - : Bir mahallede yangın çıkmakla bir kimse - tevessüüne mâni olmak üzere - oradaki bir haneyi sahibinin izni olmaksızın yıksa bakılır, eğer
bunu veliyyüremrin emriyle yıkmış ise zaman lâzımgelmez. Çünkü veliyyüremrin velâyet-i âmmesi vardır. Zarar-ı âmmı defi' için zazarar-ı hassı
iltizam hususundaki emri meşrudur. Ve eğer kendi kendine yjkmış ise bu hanenin yangın o civarda mevcud bulunduğu haldeki kıymetini zâmin
olur. Yangın gerek orada kesilsin ve gerek kesilmesin müsavidir. Şu kadar var ki bunu yıkdiğından dolayı âsim ve tâzire müstahik olmaz
(Bezzâziyye, Hindiyye, Bence.)
161 - : Bir kimse bir mahallede vuku bulan yangım söndürmek için orada birisinin hanesi üzerine çıkmakla hane kendi kendine tamamen veya
kısmen yıkılsa bunu zâmin olmaz. Çünkü bunda bir zaruret var demak-dir. Ammeye müteveccih bir yangın zararını defi* için herkes   çalışmaya
selâhiyatdardır. (Reddimuhtar.)                                                                     
Nitekim bir zat, îslâm hududuna hücum eden bir düşmanı defi' için başkasının silâhını muvafakati olmadan alıb da bu silâh müdafaa sırasında telef
olsa üzerine tazmini lâzım gelmez. (Tahtâvî.)
162 - : Bir kimsenin bahçesine veya hanesinin duvarı üzerine komşusunun ağacının dallan sarkmış, havasına mâni olmuş olunca «Bunları kaldır ve
İllâ ben kaldırınm.» diye komşusuna müracaat etmelidir. Komşusu kaîdirmazsa kendisi bunları zaruret mikdarı kesebilir, buna hakkı vardır. Fakat
bu hususda hâkime müracaat etmesi evlâdır.
Bu dalların bağlanmalariyîe zararlan defi' edilebilirse kesilmeleri cihetine gidilemez. Aksi takdirde tazmini Iâzımgelir.
Bu dalların bir takımını bağlamakla zararlannı defi' mümkün, bir ta--kımının ki gayn mümkün olduğu halde bunların hepsi kesilse mümkün
olanlann tazmini Iâzımgelir, mümkün olmayanların tazmini lâzımgelmez.
Bağlanmalariyîe zararlannı defi' kabil olmazsa hâkimin tâyin edeceği mikdan bahçe veya hane sahibi bizzat kesebilir, fakat komşusunun bahçesine
kendi kendine girmeğe hakkı yokdur. (Hindiyye.)
163 - : Zulüm gören kimsenin ne   zâlime ve ne de başkasına zulm etmeğe selâhiyyeti yokdur, çünkü zulm, kat'iyyen haramdır, usuliyle izâle edilir,
yoksa zulme zulm ile mukabele edilemez. Meselâ   magsubünminh, gasb edemez, mesrükünminh sirkatde bulunamaz. Ve bir kimse kendisinin
malım itîâf eden şahsın malını bü'mukabeîe itlaf edemez. Ederse kendisi de zâmin olur.
Kezalik : Bir kabileden biri diğer kabileden birinin malını itlaf etmekle o da evvelki kabileden birinin malını itlafa kalkışamaz, ve illâ her biri telef
etdiği malı zâmin olur.
Kezaîik : Bir kimse aldanıb da birinden aldığı bir kalb akçayı başkasına süremez. Fakat bunu aldığı şahsa iade ile sağlamım isteyebilir. (Fey-ziyye,
Fetavâyı Cedide.)
164 - : îtlâfa icazet lâhık olmaz, böyle bir icazet sahih ve muteber değildir.
Binaenaleyh bir kimse bir zatın malını haksız yere itlaf etdikden sonra o zat : «Mücîz oldum.» veya «Razi oldum. dese bununla o kimse zaman dan
beri olmaz. O zat, isterse bu malını yine tazmin etdirebilir.
Kezalik: Vârislerden biri diğerlerinin gıyabında terekeden bazı mai-ları sarf ile ziyafet verdikden sonra diğerleri gelib buna icazet verseler, bâ-dehû
hisselerini tazmin etdirmeğe kıyam edebilirler. Çünkü itlaf, bir mevkuf akd değildir ki buna icazet îâhik olsun. Bu esasdan yalnız lukata
müstesnadır. Şöyle ki : Bir kimse elde etdiği bir lukatayı tesadduk etdikden sonra sahibi zuhur edib bu tesadduka icazet verse sahih olur, artık
bundan rücu edemez. Çünkü bu tesadduka esasen şari-i hakîm tarafından izin vardır. (Redtümuhtar.)
165 - : Bir kimse bir şahsın bir kab içindeki şu kadar yağını akidıb itlaf etdikden sonra bu yağın temiz olmadığını iddia, sahibi de temiz bulunmuş

olduğunu dâva etse o kimse bu yağın temiz olmadığına dair yemin edince tasdik olunarak ona göre bedelini zâmin olur. (Feyziyye.) 
[47]

 
Tesebbüden İtlafa Daîr Hükmler :
 
166 - : Tesebbüben itiâfda teammüd şartdır. Binaenaleyh müteseb-bib, müteammid olmayınca zâmin olmaz. Fakat müteammid olunca zâmin olur,
yani : Bir kimse birinin malını müteammid olarak tesebbüben itlaf eder, veya kıymetini tenkis eyler ise, başka bir tabirle kendisinin fi'ili bir malın
telefine yahud kıymetinin noksanına sebeb-i müfzî olursa itlafı halinde bedelinin tamamını, kıymetinin noksanı halinde de bu kıymeti zâmin olur.
Meselâ ; Bir kimsenin hayvanı bir şahsdah ürküb de firar eylese ziyamdan dolayı o şahsa - ürkütmek kasdı bulunmadığı için - zaman lâ-zımgelmez.
Velev ki hayvana yaklaşmış olsun. Amma hayvanı kasden ürkütmüş ve ondan dolayı hayvan firar ederek zayi olmuş olursa zaman lâzım gelir.
Kezalik : Bir avcı ava tüfek atıb da sesinden başkasının hayvanı ürkerek firar ederken düsüb ayağı kınlsa zâmin olmaz. Fakat başkasının hayvanını
ürkütmek kasdiyle tüfek atmış ise telefi takdirinde zâmin olur.
167 - : Tesebbüben itlafın zamanı mucib olması için teaddi de şartdır.
Yani mütesehbibin tesebbübünden dolayı meydana gelen bir zararı zâmin olması için o zarara müeddi olan fi'ili amden, hem de haksız yere yapmış
bulunması lâzımdır, ve illâ zaman lâzım gelmez.
Meselâ ; Bir kimse veliyyüTemrin izni olmaksızın tarik-i âmde bir kuyu kazıyıb da oraya başkasının hayvanı düşerek telef olsa zâmin olur. ÇÛnkü
o kimsenin tarik-i âmde böyle bir kuyu   kazımaya hakkı yokdur, bu bir teaddidîr.
(Hanbelî fukahasına göre bir kimse hanesinin rinasında, yani hanesinin merafikından sayılıb haricen yakininde bulunan bir yerde kuyu kazısa veya
bina yapsa veya kereste bıraksa bunlara düşüb telef olan şeyi zâmin olur. Velev ki bu hareketi veliyyüTemrin İzniyle olsun. Çünkü veliyyül'em-rin
izni vermeğe selâhiyyeti yokdur. Kuyunun yarısı da arsamn finasına müsadif olduğu takdirde de hükm böyledir. Böyle bir yerde kuyu kazılmasını
veya bina yapılmasını veliyyül'emr emr etmiş olursa telef vukuunda bunu yalnız veliyyül'emr zâmin olur (KeşşafüTkına.)
168  - : Bir kimse tarlasına giren hayvanı    tarlasından çıkardıkdan sonra o hayvan zayi olsa veya o hayvanı kurt yese kıymetini zâmin olmaz.



Çünkü bunda teaddi yokdur. Meğer ki tarladan çıkarmakla beraber daha öteye sürmüş bulunsun, o zaman zâmin olur. (Hindiyye, Ali Efendi.)
Kezalik : Bir kimse yol üzerindeki bir duvardan atlamakla yoldan geçen bir hayvan ürküb arkasındaki yükü atarak telef olsa tazmini lâzım gelmez.
Çünkü bunların hiç birinde teammüd yokdur.
169 - : Bir kimse, birisinin tarla veya bahçesinin suyunu seddedib de ekinleri ve sair dikdiği şeyler kuruyarak telef olsa, yahud suyu mûtâd hilâfına
olarak kendi tarlasından taşınb da başkasının tarlasını su içinde bırakmakla ekinleri telef olsa bunların telef olduğu zamandaki kıymetini zâmin olur.
170 - :Bir kimse bir şahsın elbisesine amden sanlıb mücadele ederken bu şahsın üzerinden bir şey düşüb telef olsa veya sakatlansa bunu o kimse
zâmin olur.
Düşen şey zayi = Gaib olduğu takdirde de bakılır. Eğer sahibinin yakınına düşmüş ve sahibi onu görüb almaya kadir bulunmuş ise zaman lâ-
zımgelmez. (Hâniyye.)
171 - : Bir kimse bir şahsın üzerine bir köpeği kışkılamakla köpek gidib o şahsın elbisesini parçalasa o kimse zâmin olur, velev ki kendisi köpeğin
arkası sıra gitmiş olmasın. (Ankaravî.)
172  - : Bir kimse tarlasına giren yabancı bir beygir üzerine hücum ve tazyik etmekle beygir havalinin üzerinden sıçrarken kazığa saplanarak helak
olsa tazmini lâzımgelir. (Behce.)
173 - : Bir kimse başkasının ahırının kapısını açıb da içindeki hayvan firar ederek zayi olsa veya kafesin kapısını açıp da içindeki kuş uçsa
zâmin.olur. Velev ki ahınn kapısını açdığı halde bunları tenfîr edib kaçıracak bir şey söylemiş olmasın. Bu, îmam Muhammed'e göredir. Mecelle'ce
muhtar olan da budur. Fakat îmamı Âzam ile îmam Ebû Yusuf'a göre kapısını açmakla beraber hış hış, kış kışgibi bir şey söylemiş olmayınca
zaman lâzım gelmez. Çünkü bu halde hayvan kendi ihtiyariyle firar etmiş sayılır, (Ankaravî, Macmaül'enhür.)
174 - : Bir kimsenin duvarı üzerine koyduğu ağaç düşerek birisine zarar verse bakılır, o ağacı o duvara koymaya hakkı var ise zâmin olmaz, hakkı
yok ise zâmin olur. Çünkü bu haldemüteaddi sayılır.
175 - : Bir kimse hanesinde bermûtâd ateş yakmakla kazaen yangın çıkıb komşusunun hanesi yanacak olsa zâmin olmaz. Fakat' hüâf-ı mütâd
yakmış olursa komşusunun hanesinin mebniyyen kıymetini ve çıkaramadığı eşyasının da bedellerini zâmin olur. (Hâniyye,   Behce.) Meselâ : Bir
kimse hanesindeki fırınına o fırının tehammül edemiyeeeği derecede odun atıb yakmakla hanesi yandığı gibi sirayet ederek komşusunun hanesi de
yansa bunu zâmin olur. (Hâniyye.)
 176 - : Bir kimse tarlasındaki çalıları yakarken kıvılcımlarından komşusunun tarlası yansa bakılır, eğer komşunun tarlası âdeta nazaran kıvılcımın
kendisine yetişemiyeceği kadar uzak bulunmuş ise üzerine zaman lâzımgelmez. Fakat bu derece uzak olmayıb yakacağı ateşin şerareleri bu tarlaya
yetişeceğini bilecek veçhile .yakın bulunmuş ise zâmin olur. (Behce.-
177 - : Bir sevin telefi hususumla mübaşir ile mütesebbib içtima etse zaman mübaşire lâzımeelir. SÖvle ki: Bir şahs. bir şeyin telefine se-beb olan
bir işi islemiş'olduğu halde arava ihtiyarî bir fi'il hilûlet eyîese, yani başka bir şahs o sevi mübâşereten itlaf etse bunu, bu ihtiyarî fi'il sahibi olan
fâ'iî-i mübaşir zâmin olur, mütesebbib zamin olmaz. Bu esas üzerine aşağıdaki meseleler tefemi eder.
178 - : Bir kimsenin kapısını bir sahs açık bırakdığı veya duvarını deldi&i haîde diğer bir sahs buraya girib bir mal çalsa zamanı bu   çalan şahsa
lâzımgelir.
179 - : Yol kesici gibi bir zâlimden firar eden kimseyi bir şahs tevkif etmekle o zâlim yetişib bu kimsenin   malını alsa bunu bu şahs değil, o zâlim
zâmin olur.
180 - : Harbîlerden korkan bir mahal ahalisini münavebe ile bekleyen nöbetçilerden birinin sırasında harbîler o mahalde bir kimsenin hanesini
basıb malını garet etseler bu nevbetciye zaman lâzımgelmez.
181 - : Haksız yere yapılan se'ayet « jurnalcilik zamanı mucîbdir.
Sövle ki: Bir kimse bir şahsın zuîrn ve gadr ile maruf olan ehl-i örfden birine haksız" yere gamz edib cerime namiyle şu kadar parasını aldırmaya
sebeb olsa o şahs, bu parayı o kimseye tazmine kadir olur. (Bence.)
182 - : Onun burrun emvalini tagallüben almakla maruf bir gaddara : -Şu kimsenin filân mahalde şöyle zahiresi vardır, veya şöyle güzide atı vardır.
> diye haber verib bunların haksız yere alınmasına sebebiyyet veren -îhs. jurnalcilik etmiş olacağından bunu zâmin olur, vefat edecek olsa
terekesinden tazmin etdirilir. (Tahtâvî.l
Du gibi fesâde say eden şahs hakkında, evvelâ fazla bir tazîr lâzımge-lir, s"nra seâyeti yüzünden alınan mal, telef olunca tazmini icab eder, çünkü
bu jurnalci ma'siyeti irtikâb etmiş, mal sahibine eziyetde bulunmuş, vs elinden alımb kullanılan şey, hayvan ise ona da zulm eylemiş olur. Hayvana
zulm ise daha şediddir. Binaenaleyh fesadı izâle için mütebahhir âlimlerin ekserisi bu veçhile fetva vermişlerdir. Bunun seâveti yüzünden malın
alındığı tahakkuk etdiği veya zann-ı. galib ile zannedildiği takdirde kendisi müfcaşereten mütlif gibi olmuş olur. (Fetavâyı Hayriyye.) evvelâ : Kötü
bir işi irtikâb etmekle kendi nefsi hakkında fenaJk etmiş olur. Saniyen : Aleyhine jurnai verdiği kimse hakkında fe-nahkia bulunmuş olur. Sâlisen :
Kendisine jurnal verdiği şahsı zulme sevk etmekle onun hakkında fenalık yapmış olur. Bu cihetle jurnalciye, ıMüselles) denilmiştir ki insanların en
kötüsü sayılır.
183 - : Bir şahs bazen hem mübaşir, hem de mütesebbib olabilir. Meselâ : Bir kimse başkasına aid asılmış bir avizenin   ipini keserek
onun yere düsüb kırılmasına sebeb oîsa ipi kesmesine nazaran fâ'ili mübaşir, o avizenin düşüb kırılmasına sebebiyyet vermesine nazaran da
mütesebbib olur. Binaenaleyh hem ipi, hem de avizeyi zâmin olur.
Kezalik : Başkasına aid bir tulumu yanb içindeki yağın akarak telef olmasına sebeb olsa mübâşereten tulumu, tesebbüben de yağı itlaf etmiş,
binaenaleyh her ikisini de zâmin olmuş olur. (Hâniyye.)
184 - : Bazen iki mütesebbib içtima eder. Bir hâdise için vermiş oldukları sebebiyyet mütefâvit olun«a zaman kuvvetli sebebe teveccüh eder.
Meselâ : Bir şahs bir kimsenin ahırının kapısını açsa, diğer bir şahs da o ahırdaki hayvanın bağım çözse de hayvan kaçarak zayi olsa zaman kapıyı
açan şahsa lâzımgelir. Görülüyor ki bu hâdisede iki mütesebbib içtim etmiş, fakat kapının açılması, hayvanın firarı için daha, kuv/etli bir sebeb
olduğundan zaman kapıyı açan mütesebbibe teveccüh eylemişdir.
Hanbelî fukahasınm beyanına göre iki gemi yürürken veya dururken kapdanlannın tefriti yüzünden birbirine çarparak gark olsalar her birisi
diğerinin gemisini ve bu gemide gark olan şeyleri zâmin olur. Çünkü bu telef her ikisinin fi'ili sebebiyle husule gelmişdir. Tefritleri bulunmadığı
takdirde isehiç birine zaman lâzımgelmez. Zira bu halde ne mübaşir, ne de mütesebbibdirler. ikî kapdandan yalnız biri tefritde bulunmuş olsa



bunları yalnız o zâ min olur. Tefritin vukuu ve adem-i vukuunda ihtilâf olunsa rüzgârın kendisine galebesi ve tefritin adem-i vücudu hususunda söz
yeminiyle kapda mndır. Çünkü o münkirdir. Asi olan da beraetdir.
Bir kapdamn tefriti, gemisini zapta, diğerinden redde, başka tarafa sevka kadir olduğu halde böyle yapmamasıdır. Veya gemisi için lâzımgelen
âletleri, halatları ikmâl etmemiş bulunmasıdır. Kaptanlar bu müsademeyi âmden yapmış olunca her iki gemiye aid bütün zayiatı müştereken zamin

olurlar. Ve insanların gark olmalarından dolayı da şeraiti dairesinde haklarında kısas veya diyet lâzımgelir. (Keşşafül'kına.) 
[48]

 
Umumî Ve Hususî Yollarda İhdas Edilen Şeyler :
 
185 - : Herkesin tarik-ı âmden hakk-i müruru vardır. Fakat bu mürur, selâmetle meşruttur. Yani taharrüzü mümkün olan hallerde başkasına zarar
vermemekle mukayyeddir. Çünkü bu yolda başkalarının   da mürur hakkı vardır, onların haklarına da riâyet lâzımdır.
Binaenaleyh tarik-ı amde bîr hammalın arkasındaki veya başındaki yükü -düşüp de birinin malını telef etse hammal o malı zâmin olur.
Kezalik : Hammalın arkasından tarik-ı am âzerine düşüp henüz yol üzerinde bulunan bir yük üstüne oradan geçen bir insan kazaen düşerek elbisesi
yırtılsa hammal bunun zararını zâmin olur.
186 - : Tarik-ı âm. namazgah, mer'a gibi arazi-i metrûkede onun bunun tarafından vücude getirilecek şeyler herhalde sökülür, kaldırılır.
Meselâ: Bir kimse bir koy ahalisinin araba çekmelerine mahsus bir verde bina vapsa ahalisi hâkime müracaat ederek bu binayı sökdürebilirîeı.
(Behcetül Fetavâ.)
Velev ki bu binanın kıymeti o yerin kıymetinden fazla olsun. Velev ki bu binanın sökülmesi o yere muzır bulunsun.
I87 - : Bir kimse veliyyül'emrin izni olmadıkça tarik-i amde alım satım için oturamaz. Oturur da bu yüzden birinin malı telef olursa zâmin olur.
Kezalik : VelîvvüV emrin izni bulunmadıkça tarik-i fimde'oluk, çıkma, hela eibi bir sev ihdas edemez. Edecek olursa ondan tevellüd eden zarar ve
ziyanı zâmin pîur.
Meselâ : Bir kimse tarik-ı âm üzerine bilâ izin kereste yahud taş yığıh da üzerine b'r şahsın havvanı o şahsın sun'u olmaksızın basıb sürçerek telef
olsa o kimse bunu zâmin olur.
Kezalik : Bir kimse tarik-i .amme yağ veya karpuz kabuğu gibi kaypak bir şey döküb de başkasının hayvanı bundan kayarak telef veya sakat olsu o
kimse bunu zâmin olur.      .
188 - : Bir kimse tank-i âmde rüzgârlı bir günde kor koymakla bundan birisinin bir malı yansa, Şemsül Eimmeye göre zâmin olur. (Hâniyye.)
189 - : Bir kimse tarik-ı âm gibi gidib gelmeğe hakkı olan bir mevziden ateş ile geçmekde iken ateş düşmekle veya rüzgâr   esmekle birinic malmı
yaksa zâmin olmaz. Amma geçmeğe hakkı olmayan bîr yerden ateş ile geçerken birinin malım yaksa bakılır,   eğer rüzgâr esmesinden dolayı
yakmış ise zamanı lâzım §elmez, amma ateş parçasının düşmesinden dolayı yakmış ise zaman lâzımgelir. (Bence, Feyziyye.)
190  - : Bir kimsenin tarik-ı âmde haksız yere kazdığı kuyuya   bir şahs birisinin hayvanını atib itlaf etse bunu bu şans zâmin olur. Çünkü bu,
mübaşirdir. Yoksa o kuyuyu kazıyan zâmin olmaz. Zira o mütesebbi.bdir.
191 - : Bir kimse ;:arik-ı âmde bili izin bir şey ihdas etmek, isteyince oraden geçecek herkesin bunu men'e salâhiyyeti vardır. Men'edilmeyib de
vücude getirilmiş olsa ammeye muzir olsun olmasın îmamı Azama göre yine hadm ve refiî et dirilir. İmam Muhammed'e göre hadm ve ref etdirüe-
mez. Mecellenin (1213) ncü maddesi bu kavle göredir. îmam Ebû Yusuf'a göre de muzir olmayınca kimsenin ne men'e, ne de hadmini talebe hakkı
olamaz.
192 - : Bir kimsenin tarik-ı âmme bilâ izin koyduğu ağaç veya taş üzerinden bir şahs geçmekle kendisine bir zarar lâhik olsa bakılır. Eğer bu şahs,
oradan müteammiden geçmiş ise o kimseye zaman lâzım gelmez. Fakat müteammid olmayıb da âmâ bulunsa veya geceleyin geçmiş olsa zaman
lâzımgelir. fAnkaravî, Mecmaül'enhür.)
193 - : Bir kimse tarik-i âmdeki bir dükkânın önünü bir şahsa emr edib sulatsa da bundan birinin hayvanı kayıb telef olsa istihsânen bu âmir zâmin
olur. (Ankaravt)
194 - : Birinin sağlam veya inhidama mail olan duvarı tarikri âmme veya tarik-i hassa veya birinin mülküne yıkılıb da başkasına bir zarar verse
zaman lâzım gelmez. Çünkü duvar sahibinin bunda bir güna   hıyaneti yokdur. Mübaşir olmadığı gibi mütesebbib, müteaddi de değildir.
Fakat duvar evvelce inhidama mail olub da sahibine diğer bir kimse: «Duvarını yık.» diye takaddüm ve tenbih etmiş ve duvan yıkacak kadar da bir
vakit geçmiş olursa istihsânen zaman lâzım gelir. Velev ki bu hane sahibi onun içinde oturmayıb onu başkasına icar veya terhin etmiş olsun.
Şu ka-dar var ki o kimsenin takaddüme ve tenbihe salâhiyyetdar olması şartdır. Şöyle ki: Duvar, eğer komşunun hanesi üzerine yıkılmış ise
takaddüm eden o hanenin sakinlerinden olmalıdır. Harîcden birinin takaddümü, tenbihi muteber değildir. Ve eğer tarik-i has üzerine yıkılmış ise
takaddüm eden, o tarikde hakk-ı müruru olan kimselerden olmak lâzımdır. Ve eğer tarifc-i âm üzerine yıkılmış ise her kim olursa olsun takaddümü
muteberdir. Takaddüm için cinayet bahsine müracaat (Hâniyye, Camiül'fü-süleyn.)
195 -. Bir kimse bir duvan yapdınrken sağlam yapdırmayıb da inhidama mail ve mimarî fennine muhalif olarak yapdırmış olsa bunun
yıkılmasından ileri gelen zararı taakddüme tevakkuf etmeksizin zâmin olur.
196 - : İnhidama yüz'tutmuş olan duvar, taakddümden- sonra komşunun sağlam duvarı üzerine yıkıhb onu da yıkmakla bu sağlam duvar birisinin
bir malını itlaf etse bu malı da, o duvarı da tazmin etmek, inhidama mail olan duvar sahibi üzerine lâzımgeîir. (Bence.)
197 - . Bir hanenin üst katı birinin, alt.katı da başkasının olub hepsi birden inhidama yüz tutduğu ve tekadüm vuku bulduğu haîde üst kat yı-kılıb
bir şahsın bir malını, meselâ hayvanını itlaf etse bunu üst kal sahibi zâmin olur.
Kezalîk : Bir kimsenin duvarı tekaddümden evvel yıkılıb enkazının kaldırılması için 'kendisine tekaddüm vuku bulmuş iken kaldirmayıb da bu
enkaza bîr hayvan sürçerek telef olsa zamanı lâzımgelir. {Hâniyye.)
198 - : Bir haneden tarik-i âmme bilâ izin çıkarılan şahnişin veya koyulan şeyler, o hanenin başkasına satıldıkdan sonra da bir zarara sebe-biyyet
verse bunun zamanı, onları yapan ilk sahibine aid olur. haneyi satmış olmakla bu zamandan kurtulamaz. Elverir ki evvelce tekaddüm vuku bülnusş
olsun. Çünkü bunların tarik-i âmde mücerred ihdası bir cinayetdir, bu satış ile bâtıl ve eseri zail olmaz. {Hâniyye .1
199 - : İnhidama mail duvar ve saire için vuku bulan tekaddümden dolayı sahibinin mes'ul olması için onun yıkıldığı güne kadar sahibinin onda
tasarrufa muktedir olması lâzımdır.



Binaenaleyh yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar, tekaddümden sonra başkasına kat'iyyen satılsa veya bağişîanıb teslim edilse de badehu yıkılarak
birisine zarar verse bunun sabık sahibine zaman lâzımgelmez. Çünkü ar-trfc bunu yıkmaya kendisinin salahîyyeti kaîmamışdır. Lâhik sahibine de
lâ-zımgeîmez. zira kendisine tekaddüm vuku bulmamısdır. Tekaddümden sonra sahibinin çünûn-ı mutbik ile mecnûn olub bâ-dehû yıkılması
takdirinde de hükm böyledir. Çünkü mecnûnun hakk-ı tasarrufu ve hadme iktidarı yoldur. (Hâniyye.)
200 - : İnhidama mail olan bir duvarın veya hanenin sahibi çocrö veva mecnun bulunsa tekaddüm onun velisine veya vasisine yapılır. Bu
tekaddümden sonra yıklır da bir zarara sebeb olursa zamanı bu çocuğun veya mecnunun malından lâzımgelir. Velisine veya vasisine lâzımgelmez,
velev ki bunlar bu duvarı veya haneyi yıkmak veya islâh etmek hususunda taksir etmiş olsunlar. (Ankaravî.)
201 - : Bir kimsenin duvarı bir şahsın mülküne  doğru yıkılmaya yüz tutmuş ise de tarik-İ amme doğru inhidama mail ve korkunç bulunmamış olsa
o şahsın tekaddümünden sonra duvar tarik-i amme yıkılsa bundan dolayı o kimseye zaman lâzımgelmez. (Câmiül'fusûleyn.)
202 - : Bir duvar kısmen tarik-i âmme, kısmen de bir şahsın hanesine karşı inhidama mail olmakla o gahs tarafından tekaddüm vuku bulduk, dan
sonra duvar, o hanenin üzerine veya tarik-i amme yıkılsa zararını duvar sahibi zâmin olur. Çünkü duvar esasen -birdir. Hane sahibi -de âmmeden
biridir. Tekaddüme her veçhile salâhiyyeti vardır. Binaenaleyh tekad-dümü her iki kısım hakkında da sahih olmuş olur.
Kezalik : Tekaddüm o şans tarafından değil de âmmeden biri tarafından vuku.buldukdan sonra duvar yıkılsa bu tekaddüm, tarike mail olan
kısımda sahih olacağından diğer kısımda da sahih olmuş olur. {Hâniyye.)
203 - : Umuma aid bir zarar için tekaddüm   vuku buldukda artık bu, bir kimse tarafından tecil, imhâl ve ibra edilemez. Çünkü bunda hu-kuk-ı
umûnıîyye vardır. Amma şahsa mahsus bir zararın defi hususunda o şahsın imhâli, tecili ve ibrası sahihdir. Binaenaleyh bir kimse hanesi üzerine
inhidama meyi etmiş olan bir duvardan dolayı sahibine tekaddümde bulundukdan sonra ona bir müddet mühlet verib de bu müddet henüz bitmeden
duvar yıkılarak kendisinin hanesini rahnedar etse zaman talebinde bulunamaz. Nitekim o duvar sahibi bu tekaddümden ibra etdikden sonra duvar

yıkıldığı takdirde de hükm böyledir.     
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Hayvanatın Yaptığı Cinayetler :
 
204 - : Bir hayvanın, kendiliğinden olarak, yani sahibine nisbet olu-namıyacak veçhile vücude getirdiği zararı sahibi zârnin olmaz. Bu hâdise
gerek geceleyin olsun müsavidir. Bir hadis-i şerifde: buyurulmuşdur. Yani herhangi hayvanın cerh ve itlafı hederdir. Çünkü hayvanlar mükelef,
müteaddi olmadıkları cihetle yapdıklanndan mes'ul değildirler.
Bu esasa şu meseleler tefemi eder :
(1) : Bir kimsenin hayvanı, onun sun'u olmaksızın başkasının ekinim istihlâk etse o kimseye zaman lâzım gelmez.
(2) : Bir kimse birinin hanesine müsaadesiyle girdiğinde hanede bulunan köpeği tarafından ısırılsa veya bir mal itlaf edilse o hane sahibine zaman
lâzımgelmez. (Hâniyye.)
(3): Bir kimseyi gitdiği bir mahallenin köpekleri ısırıb mutazarrır enseler, başkası tarafından igra - Kışkırtma bulunmayınca kimseye zaman
lâzımgelmez. (CâmiüTfusûleyn.)
(4) : Bir kimse satın alacağı bir beygirin sağrısına vurmakla   beygir tepip bir zarar vücude getirse sahibine zaman lâzımgelmez. (Behce.)
(5) : Bir deve mer'ada gezerken sahibinin sun'u olmaksızın başkasının devesini basıb öldürse sahibine zaman teveccüh etmez.
(6) : Bir kimse kendisinin an kovalarım bir şahsın bağı kenarına koy-dukdan sonra o şahsın beygiri kovanların yamna gelmekle arılar tarafından
ihlâk edilse o kimseye zaman lâzımgelmez, (Ali Efendi Fetavâsı.)
(7) : İki yolcunun bir hanede bağlı bulunan atlarından   biri boşamc diğerini sakatlasa sahibine zaman terettüb etmez. (Ali Efendi.)
(8) : Bir kimse kedisini başkasının tavuğu üzerine atdığı halde kedi kapmayıb biraz  durdukdan sonra kendiliğinden atılarak tavuğu kapsa o kimse
zâmin olmaz. (Câmiürfusûleyn.)
205 - : Bir hayvan bir kimsenin malım istihlâk ederken o hayvanın sahibi bunu gördüğü halde menetmez ise zâmin olur. Çünkü bu takdirde
hayvanın fi'ili sahibine nisbet olunur.
{Eimme-i Selâseye göre hayvan ile birlikde sahibi veya müsteciri veya müsteiri veya müstevdei veya gâsıbı gibi bir kimse beraber bulunursa
yapacağı itlâfdan dolayı bu kimseye zaman lâzım gelir. (Aynî).
206 - : Bir çoban, hayvanları bir ekin tarlasına ondan yiyebilecekleri derecede yaklaşdırdıkdan < onra hayvanlar o ekini yeseler, çoban zâmin olur.
Şöyle ki: O tarla bir kerre bitmiş ekinleriyle, bir kerre de bu ekinleri bitmemiş olarak takvim o anur. İki kıymet arasındaki fark ne ise çoban onu
zâmiü olur ki, bu fark tjef olan ekinlerin hıssasını teşkil eder. (Fetavâ-i Ali Efendi.)
(Hanbelî fukahası diyorla/ ki : Bir kimsenin malik olduğu veya ariyet, vedia veya icare yoluyle elinde bulundurduğu hayvanlar birisinin tarlasına
veya bahçesine geceleyin girib ekinleri veya ağaçları bozsalar bakılır, eğer bunların muhafazasında tefrit göstermiş ise üzerine zaman lâzımgelir ve
illâ lâzımgelmez. Meselâ: Hayvanı geceleyin ahıra kapatmamak veya çıkabileceği bir veçhile kapatmak bir tefritdir. Fakat gündüzün sahihlerinin
elleri altında bulunmadıkları halde hayvanların böyle bozacakları şeyleri sahihleri zâmin olmazlar. Bozacakları şeylerin civarına gerek salıverilmiş
olsunlar ve gerek olmasınlar müsavidir.
Bazı zatlara göre bu hükm, hem mezraaları hem de mer'alan bulunan mahallere göredir. Mer'alan yakın bulunmayan mamur karyelerde ise
hayvanları böyle başıboş bırakmak, muhafazlannda tefrit sayılacağındn isfâd edecekleri şeyleri tazmin lâzımgelir. (Keşşafül'kına.)
207 - : Süsken öküz ve dalayıcı köpek gibi insanlara zararı müteyak-kan bir hayvanın sahibine, mahallesi veya karyesi ahalisinden biri : «Hay
vananı zabt et.» diye tekaddümde bulunmuş olduğu halde sahibi onu salıve-rib de bir kimsenin hayvanını veya diğer bir malını telef etse üzerine
zaman lâzımgelir. Amma tekaddümden evvelki zaran zâmin olmaz. (Behce.)
208 - : Zararı insanlara karşı melhuz olmayıb yalnız mala münhasır bulunan bir hayvan hakkındaki tekaddüm, muteber -değildir. Binaenaleyh böyle
bir hayvan tekaddümden sonra da bir mala zarar verse sahibine zaman teveccüh etmez.
Meselâ : Bir kimsenin köpeği insanlara dokunmayıb yalnız üzüm yemeyi itiyad etmiş olmakla komşulan : «Köpeği zabt et, gelib bağda
üzümlerimizi yemesin.» demiş oldukları halde o kimse köpeğini zabt etmeyib de gidib komşularının üzümlerini yese kendisine zaman
lâzımgelmez. (Reddi-muhtar.)



209 - : Bir kimsenin hayvanı kendisinin has veya müşterek mülkünde veya sahibininizniyle başkasının mülkünde iken Ön veya arka ayağı ile veya
başı veya kuyruğu ile veya diğer bir tarafı ile çarparak veya arka ays-ğı ile teperek veya ağzı ile ısırarak bir şahsa zarar verse bunu o kimse zâmin
olmaz. Gerek râkib ve gerek kâid veya sşik olsun   ve gerek olmasın müsavidir. Çünkü ken-disi bunda mübaşir değildir, mütesebbib ise de bunda
taaddisi yokdur. (Reddimuhtar.)
210 - : Bir hayvan boşanıb da kendiliğinden olarak birinin mülküne veya tarik-i âmme girib bir zarar yapsa, meselâ : Birinin ekinlerini bozsa sahibi
zâmin olmaz.
Fakat bir kimse bir hayvanı sahibinin izni olmaksızın başkasının mülküne girdirerek bir zarar ve ziyana sebebiyyet verse bunu zâmin olur. Bu
halde o kimse râkib olsun olmasın, kâid - Yedici veya saik = Sürücü bulunsun bulunmasın, ve hayvanın yanında bulunmuş olsun olmasın
müsavidir. Çünkü bu hareketile bir mütesebbuib-i müteaddi mevkiindedir.
211 - : Bir kimse tarik-i âmde hayvanına binmiş olarak giderken hayvanın kendiliğinden yapdığı taharrüzü gayrı mümkün   zarar ve ziyam zâmin
olmaz.
Meselâ : Hayvanın ayağından toz ve çamur, sıçrayıb da başkasının elbisesini lekelese ve yahud arka ayağiyle tepip veya kuyruğiyle çarpıp da bir
zarara meydan verse zaman lâzımgelmez. Çünkü herkesin tarik-i âmde piyade olduğu gibi süvari olarak da mürura hakkı vardır. Bu mürur
esnasında bu gibi hâdiselerden ihtiraz mümkün değildir.
Amma hayvanın müsademesinden veya ön ayağiyle veya başiyle çarpmasından veya ayağiyle bir şey üzerine.basmasından veya ağziyle
ısırmasından veya ayağından büyük bir taşın sıçramasından vukua gelen zarar ve ziyanı rakibi zâmin olur. Çünkü bunlar taharrüzü mümkün zarar
ve ziyandır. Bu halde o kimse bunu mübâşereten itlaf etmiş sayılır. Bu hâdise gerek kendi mülkünde ve gerek başka bir mahalde olsun müsavidir.
(Behce, Mecelle.)
212 - : Tarik-i âmde kâi-d ile saik de râkib g:bidir. Yani bunlar da dâkibin zâmin olacağı zararları zâmin olurlar, zâmin olmayacağı zararları zâmirr
olmazlar.
Meselâ : Bir kimse odun yüklü hayvanını yederken bir dükkânın önüne konulmuş bir kaba ansızın çarparak kırsa kıymetini o kimse zâmin olur.
Fakat başka bir kimse arkadan geüb bu hayvana çarpmakla hayvan ard ayağiyle tepip bir zarar verse bunu yedicisi zâmin olmaz. (Câmiül'füsûleyn,
Ali Efendi.)
213 - : Râkib ile saik içtima etdikde, yani bir hayvanın binicisi bulunduğu %ibi aynı zamanda sürücüsü de bulunsa o hayvanın çiğneyeceği şeyi,
bazı tukahaya göre yalnız mübaşir sıfatiyle binicisi zâmin olur. Yoksa mütesebbib olan sürücüsü zâmin olmaz. Diğer bazı fukaiıaya göre ise bunlar
biliştirâk zâmin olurlar. (Reddimuhtar.)
ıHancelî fııkahasına göre bir hayvanın müteaddid râkibleri olunca ba-kılır. Bunlar hayvanı müştereken idare ediyorlarsa yapacağı mümkinütta-
harrüz zarar ve ziyanı hepsi müştereken zâmin olurlar. Fakat bunlardan yalnız birisi idare ediyorsa zaman yalnız ona lâzım gelir. Hayvanın yanında
yalnız kâid ile saik bulunsa zamanda müşterek olurlar. Bunlardan biriyle veya her ikisiyle beraber râkib de bulunsa o da zamana iştirak eder. (Mey-
lül'meârib.)
214 - : Bir kimse hayvanını tarik-i âmme başı boş salıverse veya hayvanını tarik-i âmde durdursa veya bağlasa o hayvanın gerek ön ve gerek arka
ayağiyle ve gerek sair suretle vukua getireceği zararı zâmin olur. Çünkü kimsenin tarik-i. amde bunu yapmaya hakkı yokdur. Şu kadar var ki
izdiham veya hayvanın yolu gibi bir zaruretden dolayı tarik-i âmde hayvan durdurulabilir. Şöyle ki: Hayvan durmaksızın bevl etmiyorsa
durmasından veya durdurulmasında dolayı bir zarar, yapsa zamanı lâzım gelmez.
îzdiham veya başka bir zaruret halinde de eğer geriye dönmek ve bu zaruretden kurtulmak mümkün iken durdurulsa yapacağı zararı tazmin lâzım
gelir. Fakat geriye dönmek, ve bu zaruretden kurtulmak mümkün değilse bu durdurulmasından dolayı zaman lâzım gelmez. (Reddimuhtar.)
Bazı fukahaya göre hayvanın tarik-i âmde başıboş bırakılması tahsile tâbidir. Şöyle ki : Hayvanın sahibi arkasından gitmekde bulunmuş ise
yapacağı zararı bilittifak zâmin olur. Fakat arkasından gitmiş bulunmayınca bakılır. Eğer orada başka yol bulunmayıb hayvan sağa sola bakmadan
bir zarar yapmış ise zamanı lâzımgelir. Amma başka yol da bulunmuş ise zaman lâzımgelmez. Nitekim tarik-i âmme başıboş bırakılan bir hayvan,
bir müddet tevakkuf edib de bâdehû kendiliğinden girerek bir zarar yapsa zaman lâzımgelmez. Çünkü bu tevakkuf ile salıverme fi'ili nihayet
bulmuş olur, (Hâniyye, Tenvirürebsar.)
215 - : Hayvanların durdurulmasına mahsus yerlerde veya kırlar-da geniş yolları» dışarısında durdurulan hayvanların kendiliklerinden yapacakları

zararlar zamana tâbi değildir, çünkü buralarda bu durdurulsıair caiz gorülmüşdür. (Hindiyye.) 
[50]

 
Hayvanat Hakkında Yapılan Cinayetler ;
 
216 - : Bir mahalde, meselâ müşterek bir hanede hayvanlarını bağlamaya hakları olan iki kimse, hayvanlarını bu mahalde birden veya müteakiben
bağladıklarında hayvanlardan biri diğerini telef etse sahibine zaman lâzımgelmez. Çünkü bunlar mütesebbib iseler de müteaddi değildirler.
217 - : Bir kimse kendi mülkünde hayvanını bağlamış olduğu halde diğer biri geüb de o kimsenin izni olmaksızın oraya kendi hayvanını bağladığı
suretde mülk sahibinin hayvanı onu tepip telef etse üzerine zaman lâ-zımgelmez. Çünkü bu kimse ne mübaşirdir, ne de mütesebbibdir.   Fakat
izinsiz bağlanan hayvan, mülk sahibinin hayvanını telef etse sahibi zâmin olur. Zira bu, mütesebbibdir ve müteaddidir.
218 - : İki kimse  kendilerinin hayvan bağlamaya  hakları olmayan bir yerde, meselâ tarik-i âmde veya başkasının izni olmaksızın mülkünde
hayvanlarım bağlayıb da evvelce bağlayanın hayvanı diğerinin hayvanını telef etse zaman lâzımgeîmez. Çünkü ilk bağlayan ne mübaşirdir, ne de
mütesebbib.
Amma sonra bağlayanın hayvanı evvelkinin hayvanını telef etse üzerine zaman lâzımgelir. Zira sonra bağlayan mütesebbibdir, müteaddidir.
(Dürrimuhtar, Ah' Efendi.)
219 - : Bir kimse başkasının eti yiyilir, bir hayvanını, meselâ .koyununu boğazlasa veya elini kesse maliki muhayyer olur, dilerse bu hayvanı o
kimseye bırakarak ondan tamam kıymetini alır, çünkü hayvan minvechb itlaf edilmiş dernekdir. Ve dilerse bu hayvanı alıkoyub   bununla berabe.
noksan-ı kıymetini de Öder. Zira bu hayvan minvechin bakidir. (Reddimnh-tar.)



220 - : Bir kimse başkasının merkeb gibi en yiyttmez bir hayvanmı boğazlasa veya elini kesse mâliki îmamı Azama göre muhayyerdir, diterse bu
hayvanı o kimseye bırakarak kıymetinin tamamını tazmin etdirir. Çünkü bu hayvan istihlâk edilmiş demekdir. Ve dilerse bu hayvanı böyle bo‐
ğazlanmış veya eli kesilmiş olduğu halde ahkoyar. O kimseden bir şey isteyemez. Fetva bu veçhiledir. Fakat İmam Muhammed'e göre mâliki ya bu
hayvanı terk ederek kıymetinin tamamını tazmin etdirir, veya bunu alıkoymakla beraber noksanını da alıverir. (Hâniyye, Tenvirül'ebsâr.)
221 - : Bir kimse başkasının tavuk, güvercin, koyun gibi hayranının bir gözünü çıkarsa bu sebeble zaiflemesinden dolayı âriz olan noksan-ı
kıymetini zâmin olur. Velev ki bu hayvan, kesilib eti alınmak için   ihzar edilmiş olsun. Şöyle ki : Bu hayvan bir kerre iki gözü sağlam bulunduğu
halde, bir kerre de bir gözü çıkarılmış olduğu halde  takvim edilir, tki kıymet arasındaki ne ise onu ödemek lâzım gelir.   '.
Amma bu hayvanın iki gözünü çıkarsa sahibi muhayyerdir. Dilerse hayvanı ahkoyub kıymetinin noksanım ödetir, ve dilerse o kimseye bırakarak
ondan kıymetinin tamamını ahvertr.
222 - : Deve, öküz, merkeb, katır gibi yük taşımak ve çift sürmek misiliû işlerde kullanılan hayvanların bir gözünü vurub çıkarmak kıymetinin -
dörtde birinin ödenmesini icab eder, velev ki bu hayvan celeb malı gibi et için hazırlanmış bulunsun.
Fakat böyle bir hayvanın iki gözü çıkarılsa mâliki o hayvanın cüssesini caniye bırakarak kıymetinin tamamını ödetir. Yoksa hayvanı ahkoyub da
kıymetinin noksamnı ödetdiremez. Çünkü bu hayvan, en büyük menfaatleri fevt olmakla tamamen telef olmuş sayılır (Hindiyye, Reddimuhtar.)
223 - : Bir kimse başkasına aid bir hayvanın kuyruğunu veya kulağını tamamen veya kısmen kesse kıymetinin noksanını zâmin olur. Şâyed kuyruğu
kesilen ve rükûbe mahsus bulunan hayvan artık mevkii itibariyi? buna râkib olamiyacak bir zata aid bulunursa kıymetinin tamamını tazmin
lâzımgelir. (Vâkıât.)
224 - : Bir kimse başkasının öküzüne    vurarak kaburgasını kırsa, İmamı Azama göre yalnız kıymetinin noksanını zâmin olur.
Kezalik : Bir kimse böyle bir öküzün veya merkebin dilini kesse bazı fukahaya göre kıymetinin noksanını, bazı fukahaya göre de kıymetinin
tamamını zâmin olur. (Kuhüstânî.)
225 - : Bir kimse kendi ekininden içerisine girmiş olan başkasının hayvanını çıkardığı sırada kovalasa ve taşlasa da hayvan bundan dolayı telef olsa
zâmin olur. Fakat ekininden mütâd veçhile çıkarıb da ondan sonra kovalamış bulunmasa zâmin olmaz.
Başkasının ekininden ayrı bir kimsenin hayvanını çıkarmakda da hükm böyledir. (Tenkih-i Hâmidî.)
(Zâhirî'lere göre bir kimse, üzerine hücum eden bir hayvanı nefsinden defa kadir olamadığı cihetle vurub öldürse üzerine zaman lâzım gelmez.
İmam Malik ile İmam Şafiî'nin, Ebû Süleyman'ın kavilleri de böyledir. Ha nefîyyeye göre ise bu hayvanın kıymetini sahibine vermek icab eder. Ebû
Bekir Hazretleri böyle bir hayvanı kinciyle vurub ©ldüren bir kimseye bu nun kıymetini tazmin etdirmiş  buyurmuşdur. Ebû Hüreyre Hazretleri de 

Hayvanlara taa-ddide bulunan kıymetlerini zâmin olur demişdir. (Elmuhallâ.) 
[51]
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SEKİZİNCİ CİLT
 
Bir kısım muamelât ile muhakemâta ve İfîaya müteallik ahkâmı hâvidir.
«Hukuki Islâmiyye ve Istılahaü Fıkhiyye Kamusunun işbu Srkızincı fildi beş kitapdan müteşekkildir. Bu kitablar, bu eserin yirmi altıncı, yirmi
yedinci, yirmi sekizinci, yirmi dokuzuncu ve otuzuncu kitabından ibarettir. Şöyle ki :
(26)  inci kitab, sulh ve ibraya müteallik meseleleri havi olub bir mukaddime ile İki bölüme münkasîmdir.
(27)  nci kitab, ikrara dair meseleleri cami olub bir mukaddime ile iki bö lüme ayrılmışdır.
(28)  inci kitab, dâvalara müteallik olub bir mukaddime ile iki bölümden ibarettir.
(29)  uncu kitab. Beyyinelere şehadetlere ve yeminlere dair olup bir mukaddime ile iki bölümden müteşekkil bulunmuştur.
(30)  uncu kitab, kaza  Hükm ve fetva hakkındaki mesaili cami oîub bir mukaddime ile üç bölümden ibarettir.
Bu sekizinci cildin kitablarında münderiç meseleler Mecellei Ahkâmı Ad-liyyenin bu hususlardaki maddelerini aynen veya meâien cami olduğu gibi
daha bir çok lâzımlı ahkâm ve izahatı da havi bulunmuştur.
Bu kamusda - evvelce de yazılmış olduğu üzere  fıkhı Hanefî esas ola-ark tesbit edilmiştir. Hukukî meseleler, maddeler arasında mukayeseler
yapılabilmesi için de sair büyük mezahibi fıkhiyyemize aid bir çok meseleler, mütalaalar, kayd olunmuştur. Bu kamusu teşkil eden cildlerin
birincisi, usulü fıkhı ve tabakatı fukahayı muhtevi olub bu, bir nazariyyatı hukukiyye ve tarihi fıkh mecmuası demektir. Diğer cildlerdcki meseleler
do islâm hukukunun esaslarını muhtevi olub bunlardan bir çoğunun esbabı mucibei makmnında olan ileli fıkhıyyesine «Çünkü, zira...» diye işaret
olunmuş, ve başlıca bir ki-
sim ahkâmı hukukıyyenin hikmeti teşriiyyesi de ayrıca kayd edilmiştir. Velhâsıl: bu sekizinci cild ile bu eser nihayet bulmaktadır. Bu eser, heyeti
mecmuası itibariyle (Usulü fıkh, tarihi fıkh, ıstılahatı fıkhiyye, füruatı fıkhıyye, hi-lâfiyyat, hikem-i teşriiyye = Nazariyyaü hukukiyye) namile altı
ilim şubesini muhtevi bulunmuşdur. Bu ilimlerin haddi zatındaki vüsatına, ehemmiyetine nazaran muhtasar, mahdud olan bu eser, nâçiz bir ferdin
neticei mesaisi bulunmaktadır. Bu cihetle şüphe yok ki noksanlardan hâli delildir. Fakat mun-sif, âli nazar zevatdan memuldur ki, mahza islâm
Hukukuna naçizane bir hiz-metde bulunmak gayesini takib etmiş olan âciz müellifini hüsn-i niyyetine ba-ğişlıyacaklar, kendisini bu hususda mazur
göreceklerdir.
Feyyazı kerim olan azimüşşan mabudumuzun af ve merhametine iltica e-derek nâçiz eserimizin riza-i ilâhisine iktiranını niyaz eyleriz. Allahü â'lem

bissavab ve ileyhil'merciu vel'meâb.
[1]

 
YİRMİ ALTINCI KİTAB

 
SULH VE İSRA HAKKINDA OLUB BİR MUKADDİME İLE İKİ BÖLÜME

AYRILMIŞTIR.
 

(MUKADDİME)
 
Sulh Ve İbraya Dair Istılahlar :
 
1 - (Sulh = Musalehe) : Muhasamanın hilafıdır. Esasen istikâmet üThâl mânasına olan selâh kelimesiyle ilgilidir. Istılahda: îki tarafın, yani:
Müddei ile müddeaaleyhin aralarında rızalariyle nizaı refi' ve izâle eden bir   akdden ibaretdir.
2  - (Tesâlüh)  : Musalehe demekdir ki, hilafı tehasumdur.    Müsâlemet mânasını müfiddir.
3 - (Musâlih) : Sulhu akd eden kimsedir. Binaenaleyh asaleten veya vekâleten veya velayeten müddeî veya müddeaaleyh sıfatiyle musâlehada
bulunan kimseye musâlih denir,
4  - (Musâlehünaleyh)  : Bedel-i sulh demekdir ki, mal da, menfaat   de olabilir.
5 - (Musâlehünanh) : Müddeabih olan = Dâva edilen şeydir, yani: Bir hakkı şahsî olarak dâva ve taleb edilen şeyden ibaretdir. Hukuk-ı ilâhiyyeden
dolayı ise sulh sahih değildir.
6 - (Salâh)  : Fesadın zıddıdır. Nefsinde   müstakimül'hâl olan kimseye «Salih» denilir. Diğer bir tarife göre salih, hukûkullâhı ve hukuk-ı ibâdî
ikâme eden zatdır.
7 - (İbra) : Bir kimseyi bir dâvadan, bir hakdan beri kılmak, onun hakkında dâvada, hak talebinde bulunmakdan vazgeçmekdir.
8 - (İbrâ-i âm)  : Bir kimsenin zimmetini bütün haklardan, dâvalardan beri kılmakdır.
9 - (Ibrâ-İ has) : Bir kimsenin zimmetini muayyen bir hakdan,   hususî bir dâvadan veya bir kısım haklardan beri kılmakdır.
10 - (İbrâ-i istifa) : Bir kimsenin zimmetindeki bir hakkın alınmış, kabz edilmiş olduğunu itiraf eylemekdir ki, bir nevi ikrar demekdir.
11 - (İbrâ-i iskat) : Bir kimsenin zimmetindeki kabil-i iskât oları bir hakkı veya kâfi'e-i hukuki iskât etmekden veya böyle bir hakkın bir kısmını  
hat ve tenzil eylemekden ibaretdir.
12 - (Berâet) : Bir şahsın zimmetinin, yani; Nefsinin bir şeyin vücub ve lüzumundan hâli olması, iddia edilen hak ile meşgul olmaması demekdir.
Buna «Berâet-i zimmet» de denir.
Berâet tâbiri, bir şahs hakkında iddia edilen bir suçdan beri olduğuna veya kendisine isnad edilen suçun haddizatında bir suç teşkil etmediğine dair

hâkim tarafından verilen hükm mânasına da müstameldir. 
[2]

 
(BİRİNCİ BÖLÜM)

 
SULHE DAİR MESELELERİ HAVİDİR



 
İÇİNDEKİLER : Sulhun aksamı, rüknü ve meşru ly yet i. Akd-i sulhun mu-sâlihe aid şartlan. Musâlehünaleyh İle musâlehünanha aid bazı haller
ve şartlar. Musâlehünanha dair hükmler. Deyinden ve sair bazı haklardan su|h. Caiz olub olmayan bazı sulhler Sulh ahkâmına dair bazı meseleler.
[3]

 
Sulhun Aksami, Rüknü Ve Meşrüiyyeti :
 
13 - : Sulhler, müddeaaleyhin cevab verib vermiyeceğine nazaran üç kısımdır. Şöyle ki: Birinci kısım, an ikrârin sulhdür ki, müddeaalleyhin
müddea-bihi ikrarı üzerine yapılan sulhdür. ikrar ve itiraf edilen bir alacak dâvasından sulh gibi. ikinci kısım, an inkârın sulhdür ki, müddeaaleyhin
müddeabıhı inkârı üzerine yapılan sulhdür. inkâr edilen bir emanet dâvasından sulh gibi. üçüncü kısım, an sükutin sulhdür ki, müddeaaleyhin
müddeabihi ikrar ve inkâr et-meyib sükût etmesi üzerine yapılan sulhdür.
14 - : Sulhun rüknü, icab ve kabuldür. Binaenaleyh icab ve kabul bulunmadıkça sulh mün'akid olmaz.
Meselâ : Bir kimse, bir şahsdan satmış olduğu bir mal bedeli olarak bin kuruş dâva edib de bilâhare «Bunun mukabilinde sekiz yüz kuruşa sulh
oldum.» dese, müddeaaleyh olan o şahs da «Bu veçhile sulhu kabul etdim.» dese aralarında icab ve kabul ile sekiz yüz kuruş üzerine bir sulh
mün'akıd olur.. Fakat o şahs, bunu kabul etmese sulh mün'akid olmaz.
Maahaza mübadele mahiyyetinde olmayıb bir hakkı kısmen iskât mahıy-yetinde bulunan bir sulh, yalnız müddeinin icabiyle mün'akid olur. Diğer
tarafın kabulüne muhtaç bulunmaz.
Meselâ : Bir kimse, medyununa hitaben «Sende olan yüz lira alacağımdan seksen lira üzerine sulh oldum.» dese yirmi lira alacağını ıskat etmiş olur.
Medyun, bur;u reddetmeyince seksen lira üzerine sulh mün'akid olmuş bulunur.
15 - : Sulh, bazen teati ile de mün'akid olur. Söyle ki: Müddei, müddeaaleyhin ahza hakkı olmadığı bir malı müddeaaleyhe verib o da bunu kabz
etse aralarında sulh husule gelmiş olur.
Meselâ : Müddeî yüz lira dâva etdiği halde müddeaaleyh bunu inkâr etmekle beraber müddeiye bir kumaş itâ, o da kabz etse aralarında teati
suretiyle sulh mün'akid olur. Fakat müddeaaleyh, müddeiye müddeabihin bir kısmim vers», meselâ yüz lira dâva edildiği halde elli Ura verse
bununla   sulh mün'akid olmaz. Bu hakkım kısmen istifa sayılır (Bezzâziyye.)
16 - : Sulhun meşrûiyyeti, kitâbûllâh ile, sünnet-i nebeviyye ile, icmâ-ı ümmet ile makûl ile, yani: Kıyası fukahâ ile sâbitdir.
Bir âyet-i celîlede: buyurulmug-dur. Bu, sulhun son derece hayırlı olduğunu nâtıkdır. Bir hadis-i şerifde de: buyurulmuşdur.
Resûli Ekrem Efendimiz, Hudeybiyye senesinde Mekke'liler ile on sene müddetle harb etmemek üzere musâlehada bulunmugdu.
Ömer İbnil Hattab Hazretleri: buyurmuşdur. Yani: Davacıları sulh olmaya imâle ediniz.
Çünkü dâvalarını hükmen hail ve fasi etmek, aralarında adavet husule getirir.
Binaenaleyh hâkimin tacil etmesi lâyık değildir. Hasımları sulhe red etmesi mendubdur.
Sulh voliyle olan fasl-ı dâva, bakâ-i meveddete akreb, beyne!'müslimin nefretten taharrüze vesile olur. Şu kadar var ki, bu hükmin vechi müstebin
olmadan evvel yapılmalıdır. Ne suretle hükm edileceği anlaşildıkdan sonra sulhe imâle doğru değildir. Bu halde hasımlar isterlerse kendi aralarında
n-zalariyle sulh olabilirler. Bu halde hâkimin sulhe imâle etmesi, hakkında töhmeti müstelzim olabilir. Hâkim ise bu töhmetden kadir olduğu kadar
kaçınmalıdır.
Maamcfih sulh teklifi de nihayet bir iki defa yapılır. Çünkü dâvayı uzatmak, istihkak sahibinin tehir-i hakkına sebebiyyet vererek zararına bâis
olur.
Velhâsıl : Bir çok hususlardan dolayı ümmet-i islâmiyye arasında Öteden-beri musâleha carî bulunmuşdur. içtimâi hayatın icablarından olan bir çok
ınünazealardan, husûmetlerden kurtulmak için musâleha tariki, pek faideli bir yoldur. Ancak esasen fâsid olub hiç bir veçhile tashihi kabil olmayan
iddialardan dolayı yapılacak sulhler, sahih değildir. Meselâ: Vâris olmadığı zahir olan bir kimsenin veraset iddiasından sarf-ı nazar etmesi için

kendisiyle bir mal üzerine yapılan bir sulh, sahih değildir, bu mal o kimse için helâl olmaz (Mebsût, LİsânüThükkâm.) 
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Akdi Sulhun  Müsalihe Aid Şartları   :
 
17 - : Müsâlihin âkil olması şartdır, baliğ olması şart değildir. Binaenaleyh mecnunların, matuhların, gayrı mümeyyiz çocukların yapacakları
sulhler sahih olmaz. Fakat mezun olan çocukların, matuhların yapacakları sulh-lerde zarar-ı beyyin bulunmazsa sahih olur. Şöyle ki: Bir kimse,
mezun bir çocukdan ticarete veya borç, vedia, ariyet gibi ticaret zarûriyyatından   olan bir hususa dair bir şey dâva edib o da ikrar etse veya bu dâva
beyyine ile sabit olsa bu ikrarı veya beyyine üzerine yapacağı sulhu sahih olur.
Amma sulhde aşikâr bir zarar bulunursa, meselâ: Mebide bir ayıb bulunmadığı halde semenini tenzil suretiyle yapacağı sulh, sahih olmaz
(Bezzâziyye.)
Kezalik : Mezun bir çocuk, alacağını imhâl ve tecil etmek üzere sulh akd etse bu da sahih olur. Çünkü bu imhâl ve tecil, ticaret icablarındandır.
Kezalik : Böyle bir çocuk, alacağının bir mikdarı üzerine sulh olsa bakılır: Eğer beyyinesi var ise sulhu sahih olmaz. Fakat beyyinesi bulunmayıb
hasmın da yemin edeceği malûm olursa sahih olur.
Kezalik : Böyle bir çocuk, ba§ka birinden bir mal dâva edib de mikdar-ı kıymeti üzerine sulh olsa sahih olur. Çünkü bu sulh, bir mübadele
mesabe sindedir. Mezun olan çocuk ise bu mübadeleye ehildir. Fakat o malın kıymetinden noksanı fahiş üzerine sulh olsa sahih olmaz. Zira bu
sulhde zarar-ı beyyin vardır (Bedâyî, Hindiyye, Tahtâvî.)
18 - : Çocuk namına müsâlehe yapacak şahsın, çocuğun malında tasarrufa malik olan kimselerden olması gârtdır. Baba, dede, vasi gibi. Çünkü
sulh, malda tasarrufdur. Binaenaleyh malda tasarrufa malik olana muhtes    olur (Bedâyî.)
19 - : Sulhun çocuğa mazarret-i zahire ile muzir olmaması şartdir.
Binaenaleyh bir çocuğa aid dâvadan velisi veya vasisi sulh oldukda bakılır; Eğer çocuğa zarar-ı beyyin yok ise sahih olur, ve eğer zarar-ı beyyin



var ise sahih olmaz. Meselâ: Bir kimse bir çocukdan bir kuruş dâva edib de çocuğun parasından vermek üzere babası sulh oldukda eğer o kimsenin
beyyinesi var ise sulh sahih olur, fakat beyyinesi yok ise sahih olmaz (Bedâyî.)
Kezalik: Bir çocuğun bir şahs zimmetinde alacağı olub da babası onun bir mikdarını tenzil ile sulh oldukda eğer beyyinesi var ise sahih olmaz,
amma beyyinesi olmayıb o şahsın yemin edeceği malûm bulunursa sahih olur. Şu kadar var ki, bundan sonra babası veya baliğ oldukdan sonra
çocuğun kendisi bu alacağa beyyine-i adile ikâme ederse sulh bozulur (Ali Efendi = Hâvî.)
Kezalik: Çocuğun alacağı ne ise onun kıymetinde veya ondan gabni yesîr ile az kıymetli bir mal üzerine velisinin sulh olması da şahindir. Velev ki
beyyinesi mevcud olsun. Çünkü bu, muaveze demekdir. Veli ile vasi ise muaveze ye muktedirlerdir.
Fakat müddeaaleyh, müddeabihi mukir veya bu hususda beyyine mevcud olursa velinin veya vasinin çocuğa aid ve kendilerinin yapmış oldukları

bir akdden gayrı mün'beis olan bir alacağı hakkında gabn-İ fahiş ile sulh yapmaları sahih olmaz (Hindiyye, Mirat-ı Mecelle.) 
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Musalehünaleyh İle Musalehünanha Aid Bazı Haller Ve Şartlar :
 
20 - : Musalehünaleyhr muayyen akar, uruz, nükud gibi ayan kabilinden ise akd-i sulh; beyi, müsalehünaleyh da mebi hükmünde olur. Ve eğer
müsa-lehünaleyh gayrı muayyen mevzunat, mekillât gibi duyûn kabilinden bulunursa akd-i sulh; yine beyi, bu bedel de semen mesabesinde
bulunur. Müsalehü-naieyh, bir hanede bir müddet ikamet gibi menafi   kabilinden   olursa akdi sulh; icare, bedel de ücret hükmünde olur.
Binaenaleyh beyide mebi veya se men olmaya ve icarede menfaat olmaya salih olan her şey, sulhde de bedeli sulh olmaya salih olür.Maamafih
semen ve ücret olmaya salih olmayan bas şeyler, bedel-i sulh olmaya salih olabilir. İki tarafın ikâme etdikleri karşılıklı cinayet dâvasından
vazgeçmeleri üzerine sulh olmaları gibi.   Bunun beyi ve icare gibi bir akde ircaı kabil değildir (Muhît, Hindiyye,   Abdülhalım Feta-vâsı.)
21 - : Müsalehünaleyh, mal, mülk veya menfaat kabilinden olmak şandır.
Binaenaleyh lâşe ve hür olan insan gibi mal olmayan bir şey, bedel-i sulh olamaz.
22 - : Müsalehünaleyh, müsalihin malı ve mülkü olmak şartdır. Binaenaleyh başka bir şahsın tâyin İle müteayyen ve ayandan mâdûd olan
malını izin ve icazeti lâhik olmadıkça bedel-i sulh olarak müsalihin müddeiye vermesi caiz, bununla akd-i sulh sahih olmaz.
Fakat müsalehünaleyh, başkasına aid olduğu halde deyin kabilinden olsa veya tâyin ile müteayyin olmayan, yani: Altın veya gümüş bulunsa sahibi
mücız olmasa da sulh.sahiholur. Bu halde müsâlih, müsâlehünaleyhin mislini müddeiye vermekle mükellef olur (Dürerüt'hükkâm.)
23 - : Müsalehünaleyh ile müsalehünanhdan herhangisi kabz ve teslime muhtaç ise malûm olması lâzımdır. Bunlardan kabz ve teslime muhtaç
olmayanın malûmiyyeti şart değildir.
Meselâ : Bir kimse, bir şahsın elinde bulunan bir haneden o şans da o kimsenin elinde bulunan bir bahçeden bir hak dâva edib de ikisi de
müddeâsim tâyin etmeksizin dâvalarından vazgeçmek üzere sulh olsalar sahih olur. Çünkü bunlar bu halde haklarım ıskat etmiş olurlar. Sâkitin
cehaleti ise münazaaya müfzi olmaz ve busâkitgabz ve teslime de muhtaç bulunmaz.
Kezalik : Bir kimse, bir şahsın elindeki hanede bîr hak dâva edib de müd-deasını tâyin etmeksizin müddeaaleyh olan o şahs, o kimseye bir malûm
bedel vermek üzere dâvasını terk eylemek üzere sulh olsalar sahih olur. Zira burada müsalhünanh, meçhul ise de kabz ve teslime muhtaç değildir.
Kabz ve teslime muhtaç olan müsalehünaleyh ise malûmdur.
Fakat müddei, müddeaaleyhe bede! vermek o da hakkı teslim etmek üzere sulh olsalar sahih olmaz. Çünkü bu takdirde müsalehünaleyh de,

müsalehü-nanh da kabz ve teslime muhtaç olduğu halde meçhul bulunmuşdur. (Kâfi, Dürer, Dürerül'hükkâm.) 
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Müsalehünanhe Dair Hükmler :
 
24 - : Muayyen bir mal dâvasından an ikrarin   vuku bulan sulh, bir mal üzerine yapılmış ise beyin hükmünde olur.
Meselâ : Bir kimse bir şahsdan bir hane dâva edib o da o hanenin o kimseye aid olduğunu ikrar ile beraber şu kadar meblâğ vermek üzere sulh olsa
o kimse, bu haneyi o şahsa satmış gibi olur. Binaenaleyh bunda hiyar-ı ayib, hiyar-ı rü'yet, hiyar-ı şart carî olduğu gibi gerek müsalehünanh ve
gerek müsalehünaleyh akar olduğu takdirde şüf'a dâvası da carî olur.
Kezalik : Müsâlehünanhın tamamı veya bir kısmı bilistihkak zabt edilse verilen bodel-i sulhun o nîsbctde tamamı veya bir kısmı İstirdad olunur.
Meselâ : Bir kimse, bir şahs elindeki bir hane için «Benimdir.» diye dâ-vü o şahs da bunu ikrar etmekle beraber o kimseye bin lira vererek sulh ol-
dukdan sonra elindeki bu hanenin tamamı başkası tarafından biliatihkak zabt edilse verdiği bin lira bedel-i sulhu geri alır. Hanenin yarısı zabt edilse
bu pa-arnm yansını istirdada müstahik olur.
Bilâkis müddeiye verilen ve altın, gümüş gibi nükûd veya deyin kabilinden bulunan bedel-i sulh, onun elinde tamamen veya kısmen bilistihkak
zabt edilse müddeî, bununla müddeaaieyhe rücu eder, yoksa akd-ı sulh, fâsid olmaz .Çünkü bu sulh, muaveze kabilindendir. Muavezatda ise semen
zabt edilse akd bozulmaz, belki o semenin misliyyatdan ise misliyle, kıyemiyyatdan ise kıymetiyle rücu olunur (Reddimuhtar.)
25 - : Müddeiye verilen bedel-i sulh, nükûd veya deyin olmayıb ayin bulunur da bu bedelin tamamı veya bir kısmı bilistihkak zabt edilirse müddei,
muhayyer olur, dilerse müddeaaleyhden müsâlehünanhın o mikdarmı, yani:
Tamamını veya bir kısmını ister veya bedelin bakisini red ederek müddeabi-hin tamamiyle rücu eder.
Fakat müddei, müddeaaleyhe sulhen bir. şey vererek müddeabihi aldıkdan sonra bu müddeabih müddeinin elinde bilistihkak zabt edilse verdiği şey
ile miiddeaaleyhe rücu edemez. Çünkü müddei, onu kendi mülkü olmak zumiyle almışdır. (Reddimuhtar Tekmilesi.)
26 - : Mal dâvasından an ikrarin sulh, eğer menfaat üzerine vâki olursa bu sulh, icare hükmünde olub bunda icare hükmleri carî olur.
Menfaat dâvasından an ikrarin mal üzerine sulh ve menfaat dâvasından an İkrarin başka bir cins menfaat üzerine sulh de böyle icare hükmündedir.
Çünkü sulh, kendisine en karib olan bir akde hami olunur. Bu suretlerde ise sulhe en karib olan akd, icaredir.
Binaenaleyh akd-i icarede makûdünaleyh olan her menfaat, akd-i sulhde de bedel-i sulh olabilir. Bilâkis akdi icarede makûdünaleyh olmayan her
menfaat, akd-i sulhde de bedeli sulh olamaz.
Meselâ : Bir kimse, bir bahçe veya şu kadar kuruş dâvasından şu kadar müddet müddeaaleyhin hanesinde oturmak üzere sulh olsa bu sulh, sahih



olub o kimse, bu bahçe veya o kadar kuruş mukabilinde o haneyi o kadar müddet ile müddeaaleyhden isticar etmiş olur. Fakat oturmak müddeti
böyle muayyen olmazsa sulh, sahih olmaz. Zira münazaaya müeddi olacak derecede meçhul olan bir menfaat, me'cur olamıyacağı gibi bedeli sulh
de olamaz Bahrirâik, Dürrimuhtar.)
27 - : An inkârin veya an sükutin sulh olmak, minkülli vechin   muaveze değildir, belki yalnızmüddei hakkında muavezedir. Çünkü müddei, aldığı
bedel-i sulhu kendi malına ivaz olarak aldığını zu'um etmektedir. Bu sulh, müd-deaaleyh hakkında ise yeminden helâs ile kat-ı münazea içindir.
Zira müdde-aaleyh, müddeinin dâvasında mübtil olduğunu zan ederek bu bedeli yeminden helâs için vermiş bulunur. Müddei ise bu bedeli haksız
yere almış olursa diya-neten mes'ul olur (Zeyleî, Bahrirâik.)
28 - : Yukarıdaki mesele veçhile sulh yapılsa müsalehünaleyh olan akarda şüf'a cereyan eder, müsalehünanh olan akarda şüf a cereyan etmez.
Çünkü müddei, hakkının ivazım almak zu'munda olduğundan bu zu'miyle muahaze olunur. Müddeaaleyh ise bu muavezeyi münkir olmakla bu
inkârı, hakkında Süf anın cereyanına mânidir. Ancak müddeî yerine şefi', beyyine ikâme ederek müddeînin iddiasını isbât etse veya müddeaaleyhe
yemin tevcih edib o da bu yeminden nükûl eylese müsalehünanh olan akarda da şüf a carî olur (Dürrimuhtar.)
29 - : Müsalehünanhın tamamı veya bir kısmı   bilistihkak zabt olunsa î, bedel-i sulhun o mikdarını, yani: Tamamını veya bir kısmını  
müddeaaleyhe red eder. Çünkü bu istihkak neticesinde müddeinin müddeaaleyhe husûmete hakkı olmadığı anlaşılmış olur. Bu halde müddeî, dilerse
müstahik ile husûmete başlar, müsalehünanm ondan dâva edebilir (Ebüssuûd, Mecma-üle'nhür.)
30 - : Bedel-i sulbün tamamı veya bir kısmı bilistihkak zabt olunsa müddeî, o bedelin tamamı veya bir kısmı mikdariyle dâvasına rücu eder. Meğer
ki sulh, kabil-i nakz bulunmayan neviden olsun, kısas, nikâh, hul' gibi. O halde müsâlehünateyhin kıymetiyle müddeaaleyhe rücu eder. Amma
müstahik, sulhu mü'cîz olur da müsalehünaleyh olan ayni müddeiye teslim ederse sulh caiz olur, bu halde müstahik, müsalehünaleyhin
kıyemiyyatdan ise kıymetiyle müddeaaleyhe rücu eder (Tekmile-i Reddimuhtar.)
31 - : Bedel-i sulh, henüz müddeiye teslim olunmadan tamamen veya kısmen telef olduğu takdirde bakılır: Eğer bu bedel, uruz, akar, meydanda
mevcud misiiyyat gibi tâyin ile müteayyen olan şeylerden ise bilistihkak zabt olunmuş hükmünde olur. Bu haldeeğersulh, an ikrarin vâki olmuş,
bedel-i sulh de müddeiye teslim edilmeden tamamen helak olmuş ise sulh tamamen bâtıl olur. Müddei, müsalehünanhın tamamını müddeaaleyhden
ister. Bedelin bir kısmı helak olmuş ise bunun mikdarınca sulh bâtıl olur. Müddeî, müsalehünanhın bazısını müddeaaleyhden taleb eyler. Ve eğer
sulh, an inkâin veya an sükutin vâki olmuş ise müddeî, bedeli hiç teslim etmemiş olunca dâvasına tamamen rücu eder. Kısmen teslim etmiş olunca
da mütebaki bedel-i sulh mikdarınca dâvasına rücua müstahik olur. Ve eğer bedel-i sulh, deyin ise, meselâ: Şu kadar kuruş veya şu kadar kile
buğday gibi meydanda mevcud ve müşarünileyh olmayan misliyyatdan ise ve yahud meydanda mevcud ise de ta'yin ile müteayyen olmayan
şeylerden, yani: Altın ve gümüş paradan ibaret ise bu bedelin kabletteslim tamamen veya kısmen helâkiyle sulhun sıhhatine halel gelmez. Telef olan
mikdann mislini müddeaaleyhin müddeiye vermesi lâzım-gelir. Çünkü akdler, bu gibi bedellerin aynine değil, zimmetde sabit olan misillerine

taallûk eder, bunların helâkiyle ukûd münfesih olmaz (Zeyleî, Dürer, Tekmile.) 
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Sulhde Carî Olan Vekâletler :
 
32 - : Bir kimse, kendi aleyhine açılan deyin dâvasından müddeî ile sulh qlmak üzere bir şahsı tevkil edib o da bil'vekâle bir bedel üzerine sulh
olduk-da müsalehünaleyh olan bedel, müvekkil olan o kimse üzerine lâzımgeür. Vekil bu bedel ile muahaze ve mutaleb olmaz. Çünkü bu sulh,
rçuaveze-i iskâtiy-ye kabilinden olduğundan burada vekil, sefir-i mahz mesabesindedir. Meğer ki vekil, bu müsalehünaleyhin edasını zâmin olmuş
olsun. O halde vekil, kefil mesabesinde olarak bununla muahaze olunur (Reddimuhtar Tekmilesi, Ab-dülhalim Fetavâsı.)
33 - : Suîhe vekil olan şahs, bir maldan diğer bir mal üzerine an ikrârin sulh olub da bu sulhu nefsine muzâf kilsa bedel-i sulh kendisinden alınır.
Zira bu sulh, bir muaveze-i maliyye kabilindendir. Muaveze-i maliyyede ise hukuk-ı akd, vekile râcidir. Bu halde vekil de bununla müvekkiline
rücu eder.
Fakat bir sulh, gerek maldan mal mukabilinde olsun ve gerek sair suretle olsun ve yahud deyinden veya demi amdden dolayı yapılsın an inkârin
vuku bulursa veya bu sulh müvekkile izafe edilirse bedeli sulh, vekile değil, müvekkile lâzım gelir. Zira busulh, müddeaaleyh canibinden feda-i
yemin ve kat'ı niza için iltizam edilmiş olur. Bu ise vekili değil, müvekkile aiddir. Meselâ: Vekil, müvekkilinin borcu olan yüz liradan bilvekâle
yetmiş lira üzerine alacaklı ile sulh olsa bu yetmiş lirayı müvekkilinin alacaklıya vermesi lâzım-gelir, vekil, bundan mes'ul olmaz. Fakat vekil,
alacaklıya hitaben: «Sen müvekkilim ile yetmiş lira üzerine sulh ol, ben bu bedel-i sulhe kefilim.» deyıb aiacaklı da kabul etse bu yetmiş lira
vekilden alınır, o da müvekkiliniu emriyle buna kefil olmuş ise müvekkiline rücu eder.
Kezalik : Müddebih olan bir maldan diğer bir mal üzerine an ikrârin sulh yapıldıkda vekil, «Sen fülânın dâvasından benimle sulh ol.» diyerek, yani:
Akdi kendi nefsine izafe ederek sulh akd etse bedel-i sulh, bu vekilden alınır. Çünkü bu sulh, beyi hükmündedir, vekil de vekil bişşîrâ mesabesinde
bulun-muşdur. Beyide ise hukuk-ı akd, âkide râcidir (Hâniyye, Zeyleî, Mecmaül'en-hür.)
34 - : Husûmete, borcu ahza vekâlet, sulhe vekâleti müstelzim değildir. Zira husûmet, sulhun zıddıdır. Binaenaleyh bir kimse, başka bir şahsı
dâvasına vekil edib o da izin almaksızın o dâvadan sulh olsa sahih, yani:   Nafiz olmaz. Bu mesele tmam Züfer'e göredir. Zamanın fesadından
dolayı müftabih olan da budur (MecmaüTenhür, Bahrirâik.)
35 - : İki kimse arasındaki bir dâvadan âkil ve baliğ olan bir şahs, onların emrleriolmaksızmfüzûlî olarak sulh olsa bakılır: Eğer bedeli sulhu zâmin
olursa veya «Benim fülân malım üzerine.» diye   bedel-i sulhu kendi malına izafe ederse veya meydanda olan nükûda veya uruza işaret ederek «Şu
meblâğ veya şu saat üzerine» derse ve yahud bedeli zâmin olmayıb, kendi malına da izafe veya işaret etmeyib alelıtlak «Şu kadar meblâğ üzerine
sulh oldum.» der ve o meblâğı teslim ederse bu dört suretde sulh, sahih ve o şahs, bedel-i sulhu müteberri olur. Çünkü bu fuzûlî bedel-İ sulhun  
teslimini iltizam etmiş bulunur.
Fakat son dördüncü suretde bedel-i sulhu teslim etmezse sulh, müddeaa-teyhin icazetine mevkuf olur. Eğer rnü'ciz olursa sulh, sahih ve bedel-i sulh.
müddeaaleyh üzerine lâzımgelir. Zira bunu bilihtiyar iltizam etmiş bulunur. eğer mü'cîz olmaz ise sulh, bâtıl olub dâva hali üzere kabr; vekile de bir
şey lâzım gelmez. Çünkü bu fuzûlî bedel-i sulhu nefsine veya mâline müzâf kılmadığı gibi onu zâmin dahi olmamışdır. (Hâniyye, Kifâye,

Mecmaül'en-hür.) 
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Deyinden Ve Sair Bazı Haklardan Sulh :
 
36 - : Zimmetdeki alacaklardan sulh caizdir. Şöyle ki: Bir kimse, bir şahsın zimmetindeki alacağının bir mikdarı üzerine sulh olsa, meselâ: Borç
vermiş olduğu yüz lira mukabilinde seksen liraya müsalehada bulunsa alacağını: bazısını istifa ile bakisini iskât etmiş olur. Böyle alacak hakkın
cinsi üzerine yapılan sulh, bir ibra demekdir. Bu, bir sırf muazeve muamelesi olmadığından bedel-i sulhu meclisde kabz etmek şart değildir. Bunda
ribâ mahiyyeti yokdur-Fakat medyun, meselâ: Yüz altın borcunu dâyinden seksen altın mukabilinde satın alsa bu, bir ribâ muamelesi olacağından
caiz olmaz   (Hâniyye, Muhit-i Bürhâni.)
37 - : Bir kimse, bir şahsın zimmetindeki alacağının tamamı üzerine mü-salehede bulunsa hakkının tamamını istifa etmiş, olur. Bu. bir iskât
sayılmaz. Fakat alacağından fazla bir şey üzerine sulh olsa bu, bir ribâ olacağından haramdır (Reddimuhtar Tekmilesi.)
38 - : Müsalehünanh olan alacak, müeccel olduğu takdirde müsâlehüna-leyh olan bedel-i sulhun muaccel olması caiz değildir. Meselâ: Müeccel olan
on lira mukabilinde peşin olarak yedi liraya sulh yapılması sahih olmaz. Çünkü muaccel, müeccelden hayırlıdır, bunda ribâ mahiyyeti vardır   
(Mecma-ül'enhür.)
39 - : Muaccel olan her türlü ayin alacağı tecil ve imhâl   etmek üzere sulh caizdir. Bu halde dâyin, kendisinin tacil hakkını iskat etmiş olur.
Meselâ : Bir kimse, peşin veya bir ay müddetle veresiye olan yüz   lira alacağım bir sene müddetle tecil edebilir, bu sahihdir, bu müddet nihayet bul
madıkca bu hakkını isteyemez, bunda ribâ yokdur. Dâin alacağının mâdûnu-na razı olmuş olur (Bezzâziyye, Mecmaül'enhür.)
Şu kadar var ki, asıl alacak cihet, karzdan olmamalıdır. Çünkü karz yoliy-le olan bir matlubdan tecil ve imhâl suretiyle sulh, muteber değildir.
Karzda tecil sahih olmaz (Hâniyye.)
40 - : Alacak hakkın ayni üzerine değil, hilâf-ı cinsi üzerine müeccel olarak yapılan bir sulh de sahih olmaz.
Meselâ : Muaccel olan yüz gümüş lira mukabilinde müeccel beş aded altın liraya sulh yapılamaz. Bu, bir muaveze muameîesidir. Halbuki gümüşün
altın ile veresiye olarak bey'i ribâ olacağından caiz değildir.
Nitekim şu kadar müeccel gümüş veya altın alacağın muaccel olarak yarısına sulh dahi muaveze olacağından sahih değildir. Müddet için ivaz
verilmiş olur. Bu itiyaz ise haramdır (Dürer, Gurer.)
41 - : Halis meskukât ile olan alacak mukabilinde mağşuş meskukât ile sulh caizdir. Bu halde alacaklı, alacağının halis sikke olmak hakkını iskat
etmiş olur. Bu, bir muaveze muamelesi değildir. Bu halde bedeli sulhun sulh meclisinde kabzı şart değildir (Mecmaül'enhür.)
42 - : Altın alacak mukabilinde gümüş ile ve bilâkis gümüş alacak mukabilinde altın ile sulh yapılması sahihdir. Şu kadar var ki ribâya   meydan
vermemek için bedel-i sulhun meclis-i sulhde gabz edilmesi lâzımdır (Düre-rül'hükkâm.)
43 - : Tevcih edilecek bir yeminden kurtulmak için müddeiye verilecek bir bedel mukabilinde sulh olmak caizdir.    Bu sulh neticesinde   müddeinin
hakk-ı husûmeti sâkit olur. Artık müddeaaleyhe yemin tevcih edilemez. Dâva şahîdler ile isbât olunamaz. Kezalik: Hakkı şirb, hakk-ı şüfa, hakk-ı
mürur gibi hukuk dâvalarında yemin etmemek için müddeiye bir bedel verib de nefs-i dâvadan sulh olmak sahihdir (Reddimuhtar.)
Fakat böyle bir dâvadan dolayı yemin edildikden sonra artık sulh olmak sahih olmaz (Vakıa tül' müf tın.) Müddeîden yemini satın almak da caiz
değildir.
Kezalik : Müddeinin yemin etmesi ve bu halde müddeaaleyhin de müdde-abihi vermesi üzerine yapılan bir sulh de bâtıldır. Bununla müddeabihi
vermek, müddeaaleyh üzerine îâzımgelmez (Hâniyye, Hindiyye.)
44 - : Hakk-ı şirbin ayninden ve hakkı mürurdan bir bedel üzere sulh caizdir. Çünkü bunlar itiyaz kabul eden haklardandır.   Bunlar satılabilirler.
Fakat hakk-ı şüf anın nefsinden sulh olmak sahih değildir. Zira hakk-ı şüf'a: dan itiyaz caiz değildir. Binaenaleyh bir şüf adar, hakk-ı şüf'asından
vazgeçmek üzere alacağı bir bedeli sulhe müstahik olmaz. Böyle bir sulh neticesinde hakk-ı şüf a meccânen sâkit olur, şefi' aldığı sulh bedelini

iadeye mecbur olur (Kifâye, Hâniyye.) 
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Caiz Olub Olmayan Bazı Sulhler :
 
45 - : Müstevda, «Vedia zayi oldu.» veya «Vediayı sana red etdim. dediği halde sahibi istihlâk iddiasında bulunmayıb yalnız müstevdaı   tekzib etse
de bundan sonra bir bedel üzerine sulh olsalar bu sulh, imamı Azam İle Imarn Ebû Yusuf'a göre caiz olmaz. Çünkü müstevda, emindir, imam
Muhammed'e göre ise bu sulh, sahihdir.
46 - : Mûdî, vediayı müstevdaın istihlâk etdiğini iddia, müstevda ise bunu inkâr etse de bâdehû sulh olsalar bu, bilittifak caizdir. Çünkü mûdî,
müstevda üzerine bir deyin, bir zaman iddiasında bulunmuş olur. Bunun hakkında ise an inkârin suth caizdir.
47 - : Müstevda, vediayı red etdiğini, mûdî de istihlâk eylediğini   iddia edib de bâdehû bir mal üzerine sulh olsalar imam Ebû   Yusuf dan bir kavle
göre caiz olmaz, imam Muhammed'e göre ise caiz olur. Çünkü mûdî, müstevda aleyhinde bir zaman iddiasında bulunmuş   oluyor, bu ise ayrıca bir
dâva demektir, bundan dolayı mal üzerine sulh caizdir (Mebsût-ı Serâhsî.)
48 - : Telef olan veya istihlâk edilen bir magsubdan dolayı - velev kıymetinden ziyade bir bedel üzerine olsun sulh yapılması, imamı Azama göre
caizdir. îmâmeyne göre ise ziyade takdirinde caiz değildir. Çünkü gâsıb üzerine lâzımgelen, magsubun kıymetidir. Bu kıymet ise ger'an nükûd ile
mukad derdir. Artık nükûd cinsinden ziyade üzerine sulh olunca ribâ vücude gelmiş olur (Mebsût.)
Büâ devr ahz ve istihlâk edilen ribh dâvasından ib.ra ise sahihdir (Beh-ce.)
49 - : Bir kimse, bir sene müddetle müeccel olan   alacağını medyunun kefil vermesi şartiyle bir sene daha tecil etmek üzere müsalehede bulunsa
caiz olur. Bir deyne kefil vermek veya bir deyni tecil etmek   alelinfirad sahih olduğundan indelcemide sahihdir (Messût.)
50 - : Bir kimse, bir şahsdan zimmetinde şu kadar meblâğ alacağı olduğunu dâva edib isbât edememekle bir mikdarı üzerine sulh olub bâdehû isbât
eylese maadayı da ahza kâdirolur (Netice.)
51 - : Bir kimse, bir şahsdan bir cihet dolayısiyle dâva   etdiği şu kadar meblâğ üzerine sulh olub bu bedeli kabz eyledikden sonra o şahsın
zimmetinde asla hakkı olmadığı zahir olsa o şahs, bu verdiği bedeli sulhu istirdad eder (Feyziyye.)
52 - : Bir kimse, bir şahsdan ciheti karzdan şu kadar alacağı olduğunu dâva ve o şahs ile inkârına mukarin bir bedel üzerine sulh olub bu bedeli tecil



eylese sahih olur.   Fakat bu sulh an ikrârin olmuş   olursa tecil sahih olmaz (Netice.)
53 - : Bir kimse, bir şahsın zimmetinde olan alacağından o şahsın başkası zimmetinde olan alacağı bedel olmak üzere sulh olsa sahih olmaz   (Âli
Efendi Fetavâsı.)
54 - : Bir kimse, bir şahsda olan alacağını - bedel i sulhu şu güne kadar edâ edilmezse - tamamen almak üzere bir mikdar üzerine sulh olub o şahs
da a güne kadar bu bedeli edâ edemese o kimse, bu alacağını tamamen ahza kadir olur (Ali Efendi.)
55 - : Tecil olunan semeni mebii acilen vermek üzere bir mikdarı üzerine sulh olunsa sahih olmaz (Bence.)
56 - : Bir kimse, bir şahsa hitaben: «Benden bâdelyevm birşey dâva etmemek şartiyle senin zimmetindeki şu kadar hakkımdan senin zimmetini ibra
etdim.» dese bu ibrası sahih olmaz (Abdürrahim Fetavâsı.)
57 - : Bir kadın, kocasından iddia etdiği talâk ve mehr   dâvasını isbât edemeyib kocası talâkı ikrar etmek üzere şu kadar kuruşa sulh olub   talâkı
ikrar ve bedeli kabz eylese bu kadın, o verdiği bedeli geri almaya kadir olmaz (Abdürrahim Fetavâsı.)
58 - : Borçlu olarak kati edilen bir kimsenin vârisleri, katil ile bir mikdar mal üzerine sulh olsalar borcu bu sulh bedelinden ödenir (Netice.)
59 - : Bir kimse, bir şahs ite cerahatden bir mikdar şey üzerine sulh olub bedeli kabz eylediği halde cerh eseri baki kalsa sulhu feshe kadir olmaz.
Fakat bir kimse, böyle bir şahs ile   cerahatden bir mikdar üzerine sulh olub da bâdelbürû cerh eseri kalmasa sulh bâtıl olur. (Âli Efendi.)
60 - : Bir kimse, bir şahsda olan alacağından o şahsın tapulu tarlası üzerine sulh olub o şahs, bedeli sulh olmak üzere bu tarlasını o kimseye ferağ
eylese sahih olmaz (Behce.)
Kezalik : Bir kimse, hakk-ı tapu dâvasından ferûgünleh ile sulh olsa sahih olmaz (Âli Efendi.)
Kezalik : Bir terekeden bir mikdar tarla ve bir mikdar kuruş üzerine alâ tarikittaharüc sulh, sahih olmaz (Abdürrahim.)
Kezalik : Bir kimse, bir şahsın zimmetini bir tarla dâvasından ibra etdik-den sonra tekrar dâva etse mesmu olmaz (Abdürrahim Fetavâsı.)
61 - : Bir kimse, veraset dâvasından an inkârin sulh olub da bâdehû vâris olduğunu isbât etse bu sulh bâtıl olmuş olur (Behce.)
62 - : Bir bayi, müşterisiyle bilâ tağrir gabn dâvasından şu kadar kurug üzerine sulh olsa sahih olmaz (Âli Efendi.)
63 - : Sulhde ikrah ile tav' - Rıza beyyinesi ce'mi olsa ikrah beyyinesi evlâ olur (Abdürrahim.)
64 - : Bir kimse, başkalarının zimmetinde alacağı olduğu halde vefat etmekle vârislerinden biri, meselâ: Oğlu, hisse-i irsiyesi mukabilinde terekeden
bir mikdar şey üzerine diğer vârisler ile teharüc tariki üzere sulh olsa sahih olmaz. Çünkü terekeye aid alacak deyin bulunduğu takdirde teharüc
bâtıldır (Bezzâziyye, Mecmua-i Cedide.)
Kezalik : Müstağrak fiddüyûn olduğu halde vârislerden biri diğerleriyle terekeden bir mikdar şey üzerine bittarikitteharüc sulh olsa bu sulh, caiz

olmaz. Çünkü deyn, vârislerden mukaddemdir. (Mecmaül'fetavâ.) 
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Sulh Ahkâmına Dair Bazı Meseleler :
 
65 - : Sulh, gerek ikrara ve gerek inkâra veya sükûta   müstenid olsun sahih ve tamam olunca dâvadan berâet husule gelir. Artık iki tarafdan yalnız
biri bu sulhden dönemez. Çünkü sulh, ukûd-ı lâzımedendir.    Ve inkâr edilen müddeabih bâdessulh ikrar eylese de mukirrin onu müddeîye vermesi
lâzım-gelmez. Fakat müddei, bâdessulh müddeaaleyhde hiç bir gûna hakkı bulunmamış olduğunu ikrar etse sulh bâbıl olur (Dürrimuhtar, Tekmile.)
66 - : Sahih ve tamam olmayan bir sulhun hükmü yokdur. Binaenaleyh bir kimse, bir şahsdan bir hak dâva etmekle bir şey üzerine
musalehe yapdikdan sonra o şahs üzerinde öyle bir hak olmadığı tebeyyün etse sulhun hükmsüz olduğu tezahür eder, o kimseden bedel-i sulh
istirdad edilebilir (Vakıatül'müftîn.)
67 - : Sulh tamam olunca müddei, bedel-i sulhe malik olur. Müddeaaleyh gerek mükir ve gerek münkir bulunmuş, olsun. Fakat müddei dâvasında
haksız ise bedel-i sulh, kendisine diyaneten helâl olmaz. Meğer ki müddeaaleyh bu bedeli kendi tiyb-i nefsiyle vermiş olsun, o takdirde bu bedel bir
hibe ma-hiyyetinde bulunur (Mecmaül'enhür.)
68  - : Musaîehe neticesinde müddeaaleyh de mal kabilinden olan müsâ-lehünanhe malik olur. Kısas gibi temliki kabil değilse müddeaaleyh bundan
kurtulmuş olur. Müddeaaleyh, rnusalehünanhı - gerek   temlik ve temellüke ihtimâli olsun ve gerek olmasın - münkir olunca da bundan berâeti  
husule gelir (Bahrirâik, Reddimuhtar Tekmilesi.)               
69  - : S,ahih bir musalehe neticesinde müddeînin   dâvaya hakkı kalmaz. Çünkü sulh, nizai refi' eden bir akddir. Meğer ki bedeli sulhun   bilistihkak
zabtı gibi sulhu ibtâl edecek bir hal âriz olsun.
Müddealeyh de bedel-i sulhu müddeîden istirdad edemez. Meğer ki sulhun butlana tebeyyün etsin.
70 - : Müddei, müddeasını isbât edemediği cihetle bir mal üzerine sulh oldukdan sonra dâvasına beyyine ikâme edecek olsa artık dâvası ve şahidle-n
dinlonemez. Fakat bundan yetim hakkındaki sulh müstesnadır. Şöyle ki: Bir yetimin velisi veya vasisi yetimin bir malını, meselâ: On bin kuruş
alacağını bır kimseden dâva ve inkâra mukarin isbât-ı müddeadan izharı acz etmekle beş bin kuruş üzerine sulh oldukdan sonra veli veya vasi veya
bâdelbülûğ yelim, bu alacağı bey yine ile isbât etse kabul olunarak mütebaki beş bin kuruş Üe de hükm olunur (Reddimuhtar Tekmilesi.)
71 - : Musaleha yapan iki tarafdan biri vefat etse vârisleri onun yapmış olduğu sulhu fesh edemezler. Çünkü vârisler, müverrislerinin makamına
kâimdirler. Müverrisleri bu sulhu bizzat fesh edemediği cihetle kendileri de fesh edemezler.
72 - : Musalehe» icare kabilinden olub bedel-i sulh, ecir-i has mesabesinde olunca bunda tevkıt şartdır. Bir hanede bir müddet   ikamet etmek üzere
yapılan sulh gibi. Bu misillû sulhler, Imarn Muhammed'e göre iki musalihden birinin vefatiyle bâtıl olur. Çünkü bunlar, mucir ve müstecir
gibidirler.
Kezalik : Sulh, kablel istifa menfaatin fevtiyle de bâtıl olur, dâva avdet eder. Menfaat kısmen istifa edilmiş olursa mütebakisi mikdarınca sulh bâtıl
olur, bu mikdara göre dâva avdet eder. Kıyas olan da budur. Fakat imam Ebû Yusuf'a göre müddeaaleyhin mevtiyle sulh bâtıl olmaz; belki müddeî
menfa ati alâhâliha istifa eder. Müddeîî vefat etdiği takdirde ise mütefâvit olmayın, müstamilinin istimaliyle tebeddül etmeyen hususlarda, meselâ:
Bir hanede ikamet hususunda sulh bâtıl olmaz, vârisi onun makamına kâim olur. Fakat libas giyinmek, hayvana binmek gibi mütefâvit olan
hususlarda müddeînin vefatiyle sulh bâtıl olur (Mecmaül'enhür.)
73 - : (24, 27) nci meselelerde beyan olunduğu üzere yapılan sulhlerin bir kısmı muaveze hükmündedir, bir kısmı da bazı hakların ıskatını mutazam-



mındir. Şöyle ki: Müsalchünanh ile müsalehünaleyh ayn olursa veya biri ayin, diğeri deyin olursa veya ikisi de cinsleri muhtelif deyin bulunursa
veya mal dâvasından menfaat üzerine veya menfaat dâvasından mal veya başka cins-den bir menfaat üzerine sulh akd edilirse bu, muaveze
kabilinden bulunur. Bilâkis müsalehünanh ile müsalehünaleyh, müttehidüî'cins deyin olursa bu sulh, ıskatı mütazammın olur. Yüz lira alacakdan
dolayı elli liraya sulh olmak gibi.
Kezalik : Muayyen bir mal dâvasından onun bir mikdarı üzerine sulh yapılacak bakisine aid dâvadan yapılan ibra da iskâtı mutazammindir.
Kezalik : Peşin alacakdan veresiye üzerine yapılan bir sulh de tecil hakkı iskât etmiş olur.
74 - : Bir sulh, eğer muaveze hükmünde ise iki taraf onu kendi rızalariy-^e fesh ve ikâle edebilirler. Ve eğer muaveze mânasında olmayıb da bazı
nutkun ıskatını mütazammin ise iki taraf bunu asla nakz ve fesh edemez. Çünkü bu sulh, ibra ve iskât mahiyyetindedir. Sâkit ise avdet etmez
(Tekmile.)
75 - : Sulhden sonra sulh yapılınca bakılır; Eğer evvelki  sulh, muaveze llLİkmünde bulunmuş ise ikinci sulh, evvelki bedel-i sulhun misliyle
lmamak şartiyle caiz ve bu halde evvelki sulh, bâtıl olur. Fakat evvelki sulh, bazı hakların sükûtunu mütazammin bulunmuş ise ikinci sulh, caiz

olmaz, evvelki sulh sahih olarak kalır. Kısasdan sulh gibi (Vâkıatül'müftm, Reddimuhtar Tekmilesi.) 
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Malikî'lere Göre Sulhe'dair Bazı Meseleler :
 
(1) : Malikîlere göre de ikrar, sükût ve inkâr üzerine sulh caizdir. Müsa-lehünbih, müsalehünanhın bir kısmı olursa iskât edilen mikdarı hibe nıahiy-
yetinde olur. Binaenaleyh bunun müddeaaleyh tarafından kabulü lâzımdır.
(2) : Müsalehünbih, müsalehünanhın gayri olunca bakılır: Eğer müsale-hünbih ayan kabilinden ise sulh, beyi hükmünde olur, beyideki şeraite reâyet
lâzımgelir. Ve eğer müsalehünbih, menafi' kabilinden ise sulh, icare mesabe sinde olur, bunda icare şeraiti cereyan eder.
(3) : Deyinden kendisiyle muaveze caiz olacak bir şey mukabilinde mü-salehe caizdir. Meselâ: Mukarrünbih olan on altın borç mukabilinde   fü'hâl
teslim edilecek bir meta üzerine sulh yapılması caizdir. Fakat böyle bir deyin mukabilinde müeccel bîr nakd üzerine musaleha yapılması caiz
değildir. Çünkü bu, deyni deyin ile fesh etmek - borcu borç mukabilinde satmak - kabilinden olur ki, caiz değildir.
(4) : Altın mukabilinde gümüş üzerine veya bilâkis gümüş   mukabilinde altın üzerine sulh caizdir. Şu kadar var ki,   bedel-i sulhun peşin olması
lâzımdır.
Meselâ : Bir kimse bir şahsdan yüz dinar peşin alacağı olduğunu iddia, o şans da bunu ikrar edib şu kadar peşin gümüş akçe üzerine sulh olsalar caiz
olur. Fakat bu tebeddülün tehiri meşrut olursa sulh, fasit olur.
(5) : Müddeaaleyh, yeminden kurtulmak için iftidada, bir bedel itasında bulunabilir. Bu, birsulh sayılarak caizdir, velev ki iddia edilen şeyden
nefsinin berâetini bilmiş olsun. Fakat bazı zevata göre müddeaaleyh, iddia edilen şeyden beriüzzimme olduğunu bilirse bu iftidada bulunması caiz
olmaz. Çünkü bu, izâe-i mâl demekdir. Bunda nefsi izlâl vardır. - nefsini   töhmet altında
bırakmış olur. - Bir hadis-i şerif'de ise: buyurulmuşdur. Yani: Nefsini zelil edeni Allah Taâlâ zelil kılar.
Buna cevaben deniliyor ki: Bu sulhde nefsi izaz vardır. Çünkü husûmet, bahusus kesret-i husûmet, mercuhdur. Izlâl-i nefse bâisdir. - Bundan
kurtulmak için bezi edilen bir mal, izâe edilmiş sayılmaz.
(6) : Bir kimse, hakkı olmadığı bir şeyi inkâra mukarin dâva edib de bunun mukabilinde bir bedel üzerine sulh Otea zâlim menzilesinde   bulunur,
bu bedel kendisine haram olmuş olur. Müddeaaleyhe karşı indellâh borçlu bulunur. Binaenaleyh müddeî, bilâhare bu dâvâsmın butlanını ikrar etse
veya müddeaaleyh, iddia edilen şeyden beri olduğunu bir vesika ile isbât eylese sulhu nakz ederek bedel-i sulhu istirdad edebilir. Fakat
müddeaaleyh, berâeti hakkında beyyinesi bulunduğunu bildiği halde bunu ikâme edeceğine işhadda bulunmaksızın sulha razı olmuş olsa artık bu
beyyineyi ikâme ile sulhu nakz edemez.
(7) : Bir müteveffanın vârislerinden biri, onun terekesindeki hisse-i irsiy-yesi mukabilinde bir bedel üzerine sulh olabilir. Şöyle ki: Müteveffanın
ortada hazır meselâ: Bir mikdar atlını, bir mikdar gümüşü, bir mikdar da eşya-siyle akarı bulunsa da zevcesi bunların bir mikdarı üzerine sulh olsa
caiz olur. Bu bedel-i sulh, hisse-i irsiyyesinden noksan olunca   matlûbunun bir kısmım diğer vârislere hibe etmiş sayılır. Binaenaleyh vârisler, bu
kısmı, o sulh yapan zevcenin vefatından evvel ihraz etmiş olmalıdırlar. Kablel ihraz bu zevce vefat ederse sulh bâtıl olur, o ziyade   kısım, bu
zevcenin   vârislerine  intikâl eder.
(8) : Amden katilden veya cerhden dolayı sulh caizdir. Velev ki bu cinayet, henüz sabit olmuş olmasın. Bu halde bedel-i sulh, diyet mikdanndan az
da, çok da olabilir.
(9) : Bir kimse, meselâ: Bir elini   kesmiş olan bir şahs ile bir bedel üzerine sulh oldukdan sonra cerahetin sirâyetiyle vefat etse vârisleri muhayyer
olurlar. Dilerlerse bu sulhu kabul ederek bedel-i sulhu   alırlar ve dilerlerse bunu red ve bu kimsenin bu cerhden dolayı   öldüğüne yemin   ederek o
şahs hakkında kısas icra etdirirler. Bedel-i sulh alınmış ise o şahsın vârislerine red edilir.
(10) : Maktûiüîı katıl üc bir bedel üzerine sulh olabilirler.   Bu halde kısas sâkit olur. Bunlardan yalnız birisi sulh olsa kısas hakkı yine sâ-kit olur.
Çünkü vârislerden birinin sulhu, caniyi afüv etmesi gibidir. Bu halde diğer vârisler muhayyer olurlar: Dilerlerse bedel-i sulhden hisselerini alırlar ve
dilerlerse katl-i amde aid diyetden hisselerini ahz ederler.
(11) : iki şerikden biri, bir kimsede bulunan müşterek malları mukabilinde bir bedel üzerine sulh olsa diğer şerik, muhayyer olur, dilerse bu bedelin
yarısını kendisi alır, mütebaki hakkını da o kimseden ister ve dilerse bu bedel-i sulhu o sulh yapan şerikine bırakarak hakkının tamamını o
kimseden ister alır. Bu halde o kimse vefat edib hiç bir mal terk etmese bu şerik, artık ortağına rücu edemez. Çünkü o kimseye hakkının tamamiyle
rücuu ihtiyar etmesi, bir mukasama mesabesindedir.
Meselâ : iki şerikden biri mütesâviyen müşterek yüz lira mukabilinde on liraya müsalehe yapsa diğer şerik ya sulhe razı olur veya bu on liranın beş.
lirasını alır, kırk beş Ura hakkını da medyundan ister veya on lirayı şerikine bırakıb tam hakkı olan elli lirayı medyundan taleb eyler. Medyun mal

bırakmadan vefat etse artık bu şerik bir şey alamaz (Muhtasar-ı Ebizziya, Şerh-i Muhammedil Harşî, Hâşiye-i Aliyyil' idvî.) 
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Şafii'lere  Göre Sulhe   Müteallik  Bazı   Meseleler   :



 
(1) : Sulh, dört nevidir. Birincisi :   Müslümanlar ile gayri müslimler arasında yapılır. Bir muharebe   neticesinde   yapılan   müsalehe   gibi.  
ikincisi : Imâmül'müslimîn ile bâğîler arasında yapılır. Üçüncüsü : Zevç ile zevce arasında yapılır. Bir bedel mukabilinde yapılan talâk gibi.
Dördüncüsü : Bir şahıs ile diğer bir şahıs arasında yapılır. Bu da iki kısımdır. Şöyle ki bu sulh, ya bir ayinden yine bir ayin üzerine yapılır. Veya bir
ayinden  deyin  üzerine veya bir deyinden ayin üzerine akd edilir. Birinci ve ikinci nevi sulh hakkında cihad mebhasine müracaat!...
(2) : îki kimse arasında iddia edilen bir ayin mukabilinde diğer bir ayin üzerine an ikrârin yapılan, bir sulh, beyi hükmündedir.    Binaenaleyh bunda
şüf'a, aybinden dolayı red, kablelkabz tasarruf dan meni' gibi hükümler çere-, yan eder. Ve musalehünbih ile musalehünaleyh illet-i ribâda müttefik
bulunurlarsa meclisde tekabbuz lâzımgelir, ve cinsi ribevîde müttehid olurlarsa mik-daren mütesavi bulunmaları iktiza eder.
Meselâ : ikrar edilen bir hanede mukabilinde muayyen bir kumaş üzerine sulh yapılsa bu, beyi hükmünde olur, bu hanede şüf'a cereyan eder.
Kezalik : Bir altın bilezik mukabilinde yine muayyen bir altın gerdanlık üzerine sulh yapılsa bunların sulh meclisinde tâyin edilmesi icab eder, aksi
takdirde ribâ de vücude gelir.
(3) : Müddeabih olan bir ayin mukabilinde bir menfaat üzerine   yapılan sulh, icare hükmündedir. Meselâ: Müddeabih olan muayyen eşya
mukabilinde müddeaaleyhin hanesinde müddeî ikamet etmek üzere an İkrârin sulh yapılsa bunda icare hükmü carî olur, ikamet müddetinin
malûmiyyeti İcab eder.
(4) : Muayyeh müddeabih bir aynin bir kısmı üzerine   yapılan sulh, hibe mesabesindedir. Binaenaleyh bunda hibe ahkâmı sabit olur. Bu sulhun
beyi lâfziyle yapılması, sahih olmaz. Çünkü bunda semen yokdur, bu aynin tamamı mukarrünleh olan müddeînindir. Bunu, bunun bir kısmı
mukabilinde satacak olsa kendi   mülkünü kendi kendi mülkiyle   satmış, ve bir şeyi onun bir cüz'iyle mübadelede bulunmuş olur ki, bu muhaldir.
(5) : Müddeabih olan bir deyiş mukabilinde bir âyin üzerine yapılan sulh, sahihdir. Velev ki beyi lâfziyle   yapılsın. Nasıl ki bir deyin ayin ile beyi
de caizdir. Bunlar, altın mukabilinde gümüş üzerine sulh olmak gibi illet-i ribâdan tevafuk ederlerse ribâdan hazer için ivazın mecüsde kabzı şart
olur, kab-lelkabz hissen veya hükmen teferruk vuku bulursa sulh bâtıl olur.
Fakat bunlar, illeti ribâda mütevafık bulunmazlarsa, meselâ: Biri atlın, diğeri kumaş bulunursa bakılır: Eğer ivaz Bedeli sulh, ayin ise esah olan
kavle nazaran bunun meclisde kabz edilmesi şart değildir. Zimmetdeki dirhemler mukabilinde bir sevbi bedel vermek gibi. Ve eğer ivaz, sulh ile
zim-metde sabit olacak bir deyin ise bu ivazın sulh meclisinde kabz edilmesi esah olan kavle göre şart değildir, bunun meclis-i sulhde teayyün
etmesi şartdır. Tâ ki deyni deyin mukabilinde satmak kabilinden olmasın. Şu kadar alacak para mukabilinde onun zimmetde sabit olacak şu kadar
mikdarı üzerine mu-salehe gibi.
(6) : Bir deyin mukabilinde onun bazısı üzerine yapılan bir sulh, ibra hükmündedir.
Meselâ : Yüz lira alacakdan elli lira üzerine sulh akd edilse bu, deynin bakisinden müddeaaleyhi ibra olmuş olur. Bunda iskât mânası galibdir. Bu
sulh, ibra, hat, ihlâl ve iskât lâfzlariyle de sahih olur. Bu sulhun kabulü ve bu bedelin meclisde gabzı şart değildir. Hattâ bu bedelin verilmesinden
imtina edilmesi de ibraya tesir etmez.
(7) : Bir kimse, peşin olan alacağından cinsen, kadren ve sıfaten   misli olan bir müeccel bedel üzerine sulh olsa veya bilâkis veresiye olan bir alaca‐
ğından onun misli olan peşin bir bedel üzerine sulh yapsa sulh lâğvolur. Birinci suretde ecel, ikinci suretde de bu eceli iskât lâzımgelmez.   Çünkü
bunlar, dâyin ile medyun tarafından birer va'd demekdir.
Maamafih medyun, bu sulhun fesadım bildiği halde müeccel borcunu tacil etse eda, sahih, ecel de sâkit olur. Fakat bu fesadı bilmediği halde bu
sulhe binaen borcunu muaccelen verse verdiğim istîrdad edebilir.
(8) : Bir kimse, peşin olan meselâ: On altın borcundan müeccel beş altın üzerine sulh olsa beş altın borcundan beri olur, beş altın borcu ise yine
peşin olarak kalır. Bu takdirde dâyin, alacağının bir kısmında bir mukabili olmaksızın müsamaha göstermiş olur. Mütebakisinin   tecili ise
mücerred bir va'd olduğundan sahih olmaz.
Fakat bilâkis müeccel on altından peşin beş altın üzerine sulh yapılsa sulh lağvolur. Çünkü mütebakisinin peşin olması mukabilinde beş altının terk
edilmesi helâl değildir. Bu hükm, kuvvetli olan kavle göre yalnız ribevî mallara münhasır değildir. Fakat diğer bir kavle göre müeccel uruzdan
bazısının pe-§in verilmesi üzerine sulh yapılıb bu bedel, meclisde kabz edilse sulh caiz olur.
(9) : Müddeînin beyyinesi olmadığı halde müddeaaleyhin inkârı veya sükûtu üzerine yapılan bir sulh, bâtıldır. Çünkü müddeî, eğer iddiasında  
kâib ise müddeaaleyhden bedel-i sulhu haksız yere almış olacakdır ki, bu haramdır. Ve eğer sadık ise helâl olan malının bir kısmını bir akd-i sulh
suretiyle kendisine haram kılmış olacakdır ki bu da doğru değildir.
«Buna cevaben demliyor ki Âyet-i   kerîmedeki  mutlakdır, an ikrârin sulhe de şâmildir. Müddeî, hakk-ı husûmete, yemin tevcihi hakkına malikdir.
Bu hakları mukabilinde bedel-i sulhu alınca bihakkin almış olur, bîgayrı hakkin almış olmaz. Artık an ikrârin sulh, haksız yere bir malı olmak
sayılmaz. Eğer inkâr üzerine sulh caiz olmasa bir çok kimseler arasında münazealar, adavetler devam eder durur. Maamafih bu sulh, bittera-zi
ticaret menzilesindedir, bu sulhun zımnında ikrar sabit olur. Ve yahud bu sulh, hibe ve sadaha mesabesinde bir bezi i mâl demekdir Mebsût,
Bedâyî.»
(10) : Bir kimse müddeabihi inkâr etdiği halde sulh olub bedel olarak verdiği bir şeyi müddeîye hibe etse veya bundan müddeîyi ibrada bulunsa da
bâdehû «Sulhun sıhhatini zannetdiğim için böyle yapdım.» diye iddiada bulunsa sözü kabul olunur.
(11) : inkâr üzerine yapılan bir sulh, - Şâfiî'lerce - bâtıl   olduğundan bâdehû münkirin ikrariyle sıhhate münkalib olmaz. Çünkü sulhun şart-ı  
sıhhati olan ikrar, bidâyeten fevt olmuşdur.
(12) : Bir kimse, müddeaaleyh ile müddeabihi ikrar etsin diye bir şey mukabilinde sulh olsa sulh de, ve evceh olan kavle nazaran ikrar da bâtıl
olmuş olur.
(13) : Bir ecnebi, müddeabihi müddeaaleyhin ikrar etdiğini   söyleyerek veya müddeabihin müddeîye aidiyyetini kendisi itiraf ederek müddeabih
olan bir ayinden dolayı müddeî ile kendi namına kendi malı veya zimmetine teret-tüb edecek bir deyin mukabilinde sulh olsa bu sulh, o ecnebi  
namına   sahili olur. O müddeabihi satın almış gibi sayılır.
(14) : Sulhun an ikrârin mi yoksa an inkârin mi yapılmış olduğunda ihtilâf olunsa inkârı iddiaeden,tasdik olunur. Çünkü inkâr daha galibdir (Tuhfe-

tüTmuhtaç.) 
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Hanbelî'lere Göre Sulhe Aid Bazı Meseleler :
 
(1) : Teberruu sahih olan kimsenin ikrar ilö inkâr veya   sükût ile sulhu de sahihdir. Fakat mükâteb gibi veya sağir ile sefih namına velileri gibi te-
berruatı sahih olmayanların sulhleride sahih değildir. Çünkü sulhde teberruat carîdir.
(2) : Müddeaaleyh, müddeabih olub zimmetinde   bulunan bir deyni veya eiinde bulunan bir ayni müddeî için ikrar edib bâdehû bu deynin veya
aynin bir kısmı üzerine müsalehede bulunsa bu, bir hibe muamelesi olur, hibe lâfziyle yapılması lâzımgelir, sulh lâfziyle yapılması sahih olmaz.
Bu müddeabih olan deynin veya aynin gayri bir ayin üzerine sulh yapıldığı takdirde ise bu, bir beyi demek olacağından sulh lâfziyle sahih olur,
bunda beyi ahkâmı ve şeraiti sabit bulunur.
(3) : Bir kimse, bir deyin mukabilinde bir ayin üzerine sulh yapıp bunlar illet-i ribâda müttefik bulunsalar ivazın meclisde kabzı şart olur.
Meselâ : Müddeaaleyh, şu kadar altın borcu olduğunu ikrar etdiği halde şu kadar gümüş üzerine müsalehe bulunsa bu müsalehe sarf kabilinden olur.
Çünkü bu iki nakddan birini, diğeriyle satmak demekdir. Binaenaleyh ribâdan ihraz için bu bedelin meclisde kabzı lâzımgelir.
ikrar edilen şu kadar buğday mukabilinde şu nıikdar arpa üzerine sulh olmak da böyledir. Sarf ve ribâ rhebhasine müracaat!.
(4) : Zimmetde sabit bir şey hakkında yapılan sulh, henüz bedel gabz edli-meden teferruk vuku bulursabâtıl olur. Çünkü bu halde bedeJ de deyin
olmuş olur. Deyni deyin ile satmak ise şer'an menhiyyünanhdır.
(5) : Bir kimse, satmış olduğu bir şeyin aybından dolayı bir muayyen ayin veya menfaat mukabilinde müşteri ile sulh olsa sahih olur.   Fakat bu
ayîb, serian zail olsa, meselâ: Satılan hayvan hasta iken hemen şifa bulsa veya ayıb haddizatında bulunmasa verdiği bedel-i sulhu geri alabilir.
(6) : Bilinmesi müteazzir olan bir deyinden veya ayinden dolayı sulh olmak şahindir. Binaenaleyh iki kimse arasında bir muamele ve hisab
bulunduğu halde aradan uzun bir zaman geçmiş olmakla bunların nelerden ibaret olduğu kendilerince meçhul bulunsa bundan peşin veya veresiye
bir bedel üzerine sulh olabilirler. Fakat hakkın mikdarını bilmek mümkün olub müteazzir bulunmasa bundan sulh sahih olmaz. Bir vârisin mevcut
bir terekedeki hisse-i irsiyyesinden bir bedel üzerine sulh olması gibi.
(7) : Müddeaaleyh, müddeabihi bilmediğini söyleyerek müddeînin dâvasını inkâr etdiği veya sükûtda bulunduğu halde peşin veya   veresiye bir şey
üzerine sulh olsa bu sulh, sahih olur ve bu sulh, müddeaaleyh hakkında ibra sayılır, nefsinden husûmeti refi'için bedel-i sulhu vermiş olur, yoksa
üzerine sabit olan bir hak mukabilinde vermiş olmaz. Müddeî hakkında ise beyi hükmündedir. Aldığı bedeli sulh, akar ise onda şüf'a carî olur.
Bu halde iki tarafdan hangisi kendisinin iddiasında kâzib olduğunu bilirse onun bu sulh ile elde edeceği şey, kendisine haram olur. Çünkü
başkasının malını bâtıl yere yemiş, olur.
(8) : Müddeaaleyhin inkârına rağmen bir ecnebi,   müddeî ile bir bedel üzerine sulh olsa sahih olur. Müddeaaleyh buna izin versin vermesin. Şu
kadar var ki, izin vermezse bu ecnebi deruhde etdiği bedel-i sulhu müteberri olur, bununla müddeaaleyhe rüeu edemez.
(9) : Bir kimse, bir mal, meselâ bir hane   mukabilinde bir bedel üzerine sulh oldukdan sonra bu bedel bilistihkak zabt edilse bakılır:  Eğer
müddea aleyh ikrarda bulunmuş ise müddeî o hane ile rücu eder ve eğer müddeaaleyh inkârda bulunmuş ise müddeî kablessulh olan dâvasına avdet
eyler.
(10) : Beyi ve icare hakkındaki muhayyerlikden ve şüf'adan, haddikazf-den dolayı müsalehe akdi sahih değildir. Böyle bir müsalehe neticesinde
muhayyerlik de, şüf'a da, haddi kazf da sâkit olur. Çünkü bunların müstahikki, bunların terkine razi olmuş olur.
(11) : Haramı irtikâb, veya bir vacibi terk için sulh   yapılması sahih değildir. Hırsızı hükümete teslim etmemek veya şehadeti ketm etmek için

yapılan sulh gibi .Neylül'meârib.) 
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Zahirilere Göre Sulhe Aid Bazı Meseleler :
 
(1) : Sulh yalnız an ikrârin yapılabilir ,an inkârin veya an sükutin yapılamaz. Bu helâl değildir. Bir kerre münkir veya sâkit olan müddeaaleyh,  
eğer iddia edilen şeyden berî değilse müddeînin hakkını kısmen olsun bu sulh ile ib-tâl etmiş olacakdır. Ve eğer bundan beri ise müddeînin alacağı
bedel-i   sulh kendisine helâl olmayacakdır.
Sonra kendisine yemin teveccüh eden taraf, eğer yalan yere yemin edeceğinden dolayı mukabilinde bir bedel vererek sulh olursa diğer tarafın
hakkını kısmen olsun ibtâl etmiş olacakdır. Ve eğer yemini haklı yere yapacaksa bundan kaçınıb da mukabilinde bir bedel vermesi, malım
lüzumsuz yere zayi etmek demekdir. Bununla beraber diğer taraf bu bedeli haksız yere almış olacakdır. Artık böyle harama sebebiyyet verecek bir
sulh, helâl olmaz.
Ibni Ebî Leylâ da an inkârin sulhe kail değildir. Fakat kendisiyle beraber ne ikrar ve ne de inkâr bulunmayan bir sükût üzerine sulhe kaildir,
Mebsût'da deniliyor ki: Sulhe en ziyade inkâr halinde lüzum vardır. Tâ ki münazea temadî etmesin. Sulhun semeresi ise münazaayı kesmekdir. İkrar
halinde ise münazaa imtidad etmez, binaenaleyh bu halde sulhe o kadar hacet bulunmaz.
(2) : ifâsı vâcib olan bir yemini iskât için sulh yapılması bâtıldır. Başkası aleyhine ikrarda bulunub mukarrünleh ile müsalehede bulunan kimsenin
bu ikrarı da bâtıldır. Bu halde eğer mukarrünleh haksız ise mukirden   alacağı bedel-i sulh kendisine helâl olmaz. Ve eğer haklı ise mukir, zâmin
olduğu bu bedel-i sulhu mukarrünaleyh namına teberruan vermiş olur, bu caizdir.   Bu takdirde hak, mukir üzerine tehavvül etmiş, mukir,
başkasından değil, kendi şahsı tarafından sulh olmuş, olur.
 (3) : An ikrârin sahih olan sulhde iki vecih vardır. Birisi: Müddeaalleyh zimmetindeki malın bir kısmını müddeîye verir, müddeî de mütebaki
hakkından onu bilihtiyar ibra eder. Diğeri de mukarrünbih olan hak; muayyen, hazır veya gaib bir ayin olur da bunun bedel-i sulh mukabilinde  
müddeaaleyhe satılmasına iki taraf razi olmuş olur.
(4) : ikrar edilen hakkın bazısından ibrayı mutazammin olan bir sulhde bedel-i sulhun tecilini şart kılmak asla caiz değildir. Bu, kitâbullâhda
bulunmayan bir şart olduğundan bâtıldır. Belki bu bedel müddeaaleyhin zimmetinde peşin olur. Müddeî dilerse bunu kendiliğinden istediği kadar
tecil edebilir, bu, bir fi'li hayırdır.
(5) : Mikdarı meçhul bir mal üzerine sulh caiz değildir. Çünkü   meçhule asla riza lâhik olamaz.



(6) : ikrar veya beyyine ile sabit olan malûmürmikdar emvâl-i vâcibeden başka bir şey hakkında sulh caiz değildir. Bundan dört husus   müstesnadır.
Söyle ki: Muhâlea hususunda sulh yapılabileceği gibi amden yapılan bir ce-rahatden veya amden kınlan bir dişden veya katli nefsden dolayı da
kısası ıskat için sulh yapılabilir. Bunların hakkında müsaade-i nebevîyye vârid ol-musdur.

(7) : Bedel-i sulhun tamamı veya bir kısmı bilistihkak zabt edilse müsa-leha bâtıl olub müddeînin hakkı avdet eder (Kitâbül'muhallâ.) 
[15]
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İBRAYA DAİR AHKÂMI HAVİDİR

 
İÇİNDEKİLER : İbranın mahiyyeti ve aksamı. İbranın sıhhatine müteallik şartlar. Ibrântn hükmi eri. Marizlerin, vârislerin ibralarına müteallik

bazı meseleler : 
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İbranın Mahiyyeti Ve Aksamı :
 
76 - : ibra, bir kimsenin bir şahsı   zimmetindeki bir hakdan veya müte-addid haklardan veya ona müteveccih bir veya müteaddid   dâvalardan beri
kılması, ondan öyle bir şey taleb etmemesidir.
Binaenaleyh ibra, ibra-i hâs, ibra-i âm kısımlarına ayrılır veya başka bîr itibar ile de ibra-i iskât ile ibra-i istifa kısımlarına münkasim bulunur.
77 - : Ibra-i iskât, bir kimsenin bir şahsda olub kabili iskât bulunan bir hakkının tamamını veya bir kısmını hatt ve tenzil etmesi suretiyle olan
ibradır. Bu hak, mal kabilinden olabileceği gibi ecel, ceza gibi mal kabilinden ol-mayadabilir.
Meselâ : Bir kimse, bir şahsa hitaben: «Senin zimmetini şu kadar kuruş alacağımdan veya onun yarısından beraet-i iskât ile ibra etdim.« dese bu, bir
ibra-İ iskât olmuş olur.
78 - : Ibra-i istifa, bir kimsenin bir şahsdaki hakkını tamamen veya kısmen kabz ve istifa etmiş olduğunu ikrar ve itiraf etmesinden ibaretdir.
Meselâ : Bir kimse,medyununa: «Seni şu alacağımdan beraet-i istifa ile» veya «Beraet-i kabz ile ibra eyledim.» dese bu, bîr ibra-i istifa olur. Mutlak
suretde meselâ: «Seni iba etdim.» denilmesi de bir kavle göre bir ibra-i istifadır. Fakat diğer bir kavle göre bu, ibra-i iskât sayılır.
79 - : Ibra-i istifa, ihbar kabilinden olduğundan bunda kizb dâvası mesmû olur. Ibrâ-i iskât ise inşa kabilinden olduğu cihetle onda kizb dâvası
mesmû değildir.
Meselâ: Bir kimse, medyunundan alacağını istifa etdiğini itiraf etdikden sonra bu itirafında kâzib olduğunu iddia etse bunun bu itirafında kâzib
olmadığına dair medyun tahlif olunur. Fakat medyûnundaki alacağını iskât etdiğini söylese artık kizb iddiası mesmû olmaz.
Kezalik : Bir kimse, medyununu ibra-i istifa ile ibra etse medyun, borcu için vermiş olduğu şeyi istirdada kıyam edemez. Fakat bir medyun borcunu
verdikten sonra ibra-i iskât ile ibra edilse bu verdiğini dâyİnden istirdad edebilir.
80 - : Ibra-i hâs, ya hususî bir mal dâvasından veya o malın zatından ibra suretiyle olur.
Meselâ : Bir kimse, bir şahsı bir hane veya bir çiftlik dâvasından veya karz veya gasb veya semen-i mebi gibi muayyen bir cihetden dolayı olan ala
cak dâvasından ibra etse bir ibra-î hasda bulunmuş olur.
Kezalik : Bir kimse, «Fülân şahsa fülân cihetden dolayı alacağımdan ibra etdim.» dese onu bizzat o haktan ibra-i hâs ile ibra etmiş bulunur.
81 - : Ibrâ-i âmT kâffe-i hukuka veya kâffe-i deâviye veya bir nevi hu kuka müteallik oian ibradır. Meselâ : Bir kimse, bir şahs hakkında :    «Ben
onu kâffe-i deâviden ibra etdim.»   veya   «Benim onda hiç bir cihetden   bir hakkım yoktur,»   dese onu bütün haklarından ibra etmiş olur.
Kezalik : «Benim onda karz cihetinden» veya «Beyi ve şirâ cihetinden hiç bir hakkım yokdur» dese onu bu nev'e müteallik haklarından ibra-i âm ile
ibra etmiş bulunur.
82 - : «Fülânı zimmetindeki bilcümle alacaklarımdan ibra etdim.» tâbiri, yalnız düyuna müteallik haklara şamildir. Böyle bir ibra'dan sonra emanet
ve gasb gibi ayan iddiası sahih olur.
«Fülânın nezdinde hakkım yokdur.» tâbiri de yalnız emanetlere şâmildir. Bu takdirde de emanet dâva edilemezse de duyûn iddia edilebilir
(Hindiyye, Mecelle, Dürerül'hükkâm.)
İbranın sıhhatine müteallik şartlar :
83  - : ibra eden kimsenin âkil, baliğ olması sardır.
Binaenaleyh ibraya mezun olsunlar olmasınlar çocukların, mecnunların, matuhların ibraları sahih değildir. Yalnız mezun olan çocukların ibra-i istifa
suretiyle ibraları sahihdir. Bir de bunların velileri veya vasileri bunlara aid kendi fi'illerinden dolayı hâsıl olan alacaklardan medyunları ibra etseler
sahih olur, ibra etdikleri mikdarı bunlara karşı zâmin olurlar (Ankaravî.)
84  - : ibra olunan kimselerin muayyen ve malûm olmaları şartdır. îbra. gerek iskât ve gerek istifa tarikiyle olsun, müsavidir. Çünkü ibra, minvechın
temlikdir. Temlik olunacak kimselerin malûmiyyeti lâzımgelir.    Binaenaleyh bir kimse, «Bütün medyunlarımı ibra etdim.» veya «Hiç bir kimsede
tiakkur. yokdur.» veya «Hiç bir kimseden alacağım yokdur.» veya «Hiç bir kimseye borç verdiğim yokdur.» yahud «Kimlerde alacuğım var ise
cümlesini aldım.; veya «Cümle medyunlarımdan matlûbatımı İstifa eyledim.» veya «Ce'mi-i nâsdan alacaklarımı aldım.» veya «Hiç bir kimseye
borç verdiğim yokdur.» dese ibrası sahih olmaz.
Kezalik : «Müverrisimin bütün terekesini gabz etdim, meselâ: pederimin terekesinden az ve çok bir şey kalmayıb cümlesini kabz eyledim.»
tarzındaki ibralar da bir muayyen şahsın ibrasını tazammün etmediği cihetle sahih değildir. Bunlar mücerred ikrar kabilinden olduğu cihetle dâvanın
sıhhatine mâni olmaz.
Amma bir kimse, «Fülân mahalle ehalisini ibra etdim.» veya «Fülân mahalle ehalisinden alacaklarımı istifa eyledim.» deyib o mahalle ehalisi de
muayyen ve mâdûd kimselerden ibaret bulunsa bu ibra, sahih olur (Hindiyye, Tenkih-i Hâmidî, Şürünbülâlî Risalesi.)
85 - : ibranın meşru suretde vuku bulması şartdır. Aksi takdirde hak sâ-kit olmaz. Binaenaleyh bir kimse, bir şahsdaki hakkını ona bir rüşvet olmak
üzere ibra etse sahih olmaz (VâkıatüFmüftîn.)



86 - : ibranın şekki müfîd bir lâfz ve kayd ile mukayyed olmaması, şartdır.
Binaenaleyh ibra eden bir kimse, «Bildiğime» veya «Zanmma» veya «Hi-sabima» veya «Kitabıma göre bu şahda. hakkım yokdur.» dese bu söz,
ibra sayılmaz, dâvanın dinlenilmesine mâni olmaz.
87 - : ibra edilen hakkın kabil-i iskât olması şartdır. Binaenaleyh kabili iskât olmayan bir hakka aid ibranın hükmü yokdur.
Meselâ : Alacak, hakk-ı şüf'a, hakk-ı mesil i mücerred, hiyar-ı şart, me-bü gördükden sonra hiyar-ı ayib, alacaklardaki ecel = Müddet gibi haklar
kabil-i iskatdır. Bu cihetle bir medyun «Borcum hakkındaki eceli ibtâl veya terk etdim veya borcumu peşin ~ Hâl kıldım.» dese bu müddeti iskât
etmiş olur. Fakat hibeden hakk-ı rücûu iskât, mebii görmeden evvel hiyar-ı rü'yeti iskât, hakk-ı irsi iskât, vakfdaki istihkakı iskât sahih değildir. O
halde bir kimse, bir şahsa bir şey hibe edib de «Bu hibeden hakk-ı rücûumu iskât etdim.» dese yine bu hibesinden rücu edebilir.
Kezalik : Bir vakfın gailesinin meşrûtünlehi, o vakfın gailesinde olan hakkını iskât etse bilâhare o vakfdan gaile taleb edebilir. Vakfın tevliyyet ve
süknâsı da bu hükmde gaile gibidir (Bezzaziyye, Eşbah, Reddimuhtar Tekmilesi.)
88 - : ibranın âlâ hâtarü'vücud olan bir şarta talik edilmemiş olması saridir. Çünkü ibra, minvechin temlikdir. Temlikâtın ise şarta tâîiki sahih de‐
ğildir.
Binaenaleyh bir kimse, medyununa «Ne vakit sendeki alacağımın yarısını verirsen diğer yarısından berisin.» dese, medyun da borcun yarısını verse
bununla diğer yansından beraet hâsıl olmûz.
Kezalik : Medyununa hitaben: «Sen ölürsen borcundan berisin.» veya «Eğer borcunu vermeden Ölürsen zimmetin beri olsun.» dese sahih olmaz.
Bâ-dehû medyun borcunu ödemeden vefat etse dâyin, alacağını bunun terekesinden alabilir (Netice.) Fakat: «Ben ölürsem sen borcundan berisin.»
denilse vasiyyet olarak caiz olur (Şürünbülâlî Risalesi.)
Fakat ibranın şart ile takyidi caizdir. Şöyle ki: Dâyin, medyununa: «Sendeki şu kadar alacağınım yarısını yarın bana ver, diğer yarısından beri
olmak üzere.» deyib o da yarısını yarın verse diğer yarısından beri olur. Böyle takyidi bir şart, dâyin için nafi' olabilir. Meselâ: Dâyin hakkının
yarısını bir gün evvel alıb onunla mühim bir ihtiyacını defi' edebilir. Binaenaleyh bu şart, muteberdir.
Kezalik : Dâyin, medyununa hitaben: «Sendeki şu kadar alacağımın yansım yarın vermez isen tamamı borcun olmak üzere o borcun yarısı üzerine
sulh oldum.» dese, medyun da bunun yarısını yarınki gün verse diğer yarısından beri olur. Amma vermezse tamamı zimmetinde borç olarak kalır.
Çünkü ibranın mukayyed olduğu kayıd, bulunmadığından ibra bâtıl olmuş olur (Mec-maül'enhür.)
89 - : Bir kimse, medyununa hitaben: «Alacağımın yansından seni ibra etdim, diğer yarısını vermek üzere.» dese bu kayda itibar olunmaz, bu alaca‐
ğın yarısından hemen ibra tahakkuk eder, medyun diğer yarısını gerek versin ve gerek vermesin. Çünkü dâyin, beraeti ilk sözünde mutlak   olarak
zikr et-mişdir. Nısfın edası İse bu ibradan sonra zikr edildiğinden   ibranın bununla mukayyed olması meşkûkdür. Bu halde beraet, itlâkı üzre
kalmışdır.
Kezalik : Dâyin, medyununa: «Bakisinden beri olmak üzere alacağımın yarısını ver.» dese borcun yarısından ibra herhalde sahih olur. Zira borcun
yarısının te'diyesi İçin bir vakit tâyin edilmediğinden bu, bir ibra-i mutlak olur, bu edâ ile mukayyed bulunmaz (Mecmaül'enhür.)
90 - : İbranın bir akd-i fâsid zımnında olmaması şartdır. Akdi fâsid zım-mndaki bir ibra ise fâsiddir. Binaenaleyh bir kimse «Mülkümdür.» diye   bir
malı bir şahsa satıb semenini kabz ederek mebie müteallik kâffe-i deâvîden müşteriyi ibra etdiği gibi müşteri de o bayii mezkûr semene müteallik
bütün dâvalardan ibra etmiş ve bu veçhile aralarında sened teati edilmiş iken mebi büistihkak usulen zabt edilse bu ibranın hükmü kalmaz, müşteri
vermiş olduğu semeni bayiden istirdad eder. Fakat bu veçhile ibradan sonra semen büistihkak zabt edilse bayi mebü istirdad edemez, belki zabt
olunan semenin mislini alır.
Kezalik : Bir musalehe zımnında yapılan ibra, bu musalehenin fesadı zahir olunca tesirsiz kalır. Müddeî dâvasını yine dermeyan edebilir.
91 - : İbranın sıhhati için reddedilmemesi şartdır. Şöyle ki: Bir kimse, bir şahsı ibra etdikde o şahsın kabulü şart değildir, sükût etse de ibra yine
tamam olur, sarahaten kabule tevakkuf etmez. Fakat o şahs bu ibrayı o mec-lisde red ederse bu ibra, merdûd olur, hükmü kalma2. Çünkü İbra
minvechin ikrardır. İbra edilen şahs, ibrayı red etmekle mukırri tekzıb etmiş olur, artık bilâhare ibrayı tasdik etse de bu tasdikin hükmü olamaz.
Ancak ibra, şu altı halde red ile merdûd olmaz.
(1) : ibra olunan kimse, ibrayı kabul etdikden sonra red etse veya kabul ve red etmeden vefat eylese ibra merdûd olmaz.   Çünkü ibra kabul edilince
hak sâkit olur, sâkit ise avdet etmez.
(2) : Muhalünleh, muhalünaleyhi ibra edib de muhalünaleyh bunu red eylese bununla ibra merdûd olmaz. Çünkü bu borç, iskât-ı mahz
kabilindendir, bunda temlik mevcud değildir, iskât-ı mahzın ise reddi mümkin değildir.
(3) : Alacaklı kefili ibra edib de kefil bu ibrayı red etse bununla ibra merdûd olmaz. Çünkü bu ibrada iskat-i mahz kabilindendir.
(4) : Medyun : «Beni ibra et.» deyib de bunun üzerine dâyin tarafından vâki olan ibrayı red etse bu ibra da merdûd olmaz.
(5) : Dâyin, medyununu ibra etdiği halde medyun, o meclisde sükût   edib de diğer meclisde red etse bir kavle göre bu ibra da merdûd olmaz.
(6) : Dâyin, vefat eden medyunu deyninden dolayı ibra etdiği halde vârisi red etse bu ibra da imam Muhammed'in kavline göre merdûd olmaz

(Meb-sût. Eşbah, Şürünbülâlî Risalesi, Dürerül'hükkâm.) 
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İbranın Hükmleri :
 
92  - : Sahih bir ibra neticesinde müddeabih olan hak da, dâva da sâkit olur.
Meselâ : Bir kimse «Fülân ile dâva ve nizaım yokdur.», «Fülânda hakkım yokdur.», «Fülân ile olan dâvamdan fariğ oldum veya vaz geçdim.»
«Fülânda hakkım kalmadı.», «Fülândan tamamen hakkımı aldım.», «Fülânı hakkımdan ibra etdim.», «Fülânda olan hakkım ona helâl olsun.»
«Fülândaki hakkımı ona bağışladım », «Fülân ile dâvamı terk, ve emrimi ahırete tefviz etdim.» ve «Fülândaki hakkımı terk etdim.» dese onu ibra
etmiş olur. Artık ibra etdiği şahs-Uan böyle bir hak iddia edemez, o hak sâkit olur, artık bu babdaki müddeasi-nı isbâta kalkışamaz, ve o şahsa
yemin teklif edemez. Hattâ o şahs, bu hakkı, meselâ: İbradan evvele aid bir borcu ikrar etse de bununla muaheze olunamaz. Bu ikrarı bâtıldır.
93 - : Bir kimse, zimmetinde şu kadar alacağı olan evlâdına, meselâ: Kızma hitaben: «Sana dünya ve ahıret hakkım helâl olsun.» de%e bunun
zimmetini ibra etmiş olur (Abdürrahim Fetavâsı.)
94 - : Bir ibranın mâbâdine, yani: ibradan sonra hadis olan haklara şümulü yokdur. Şöyle ki: Bir kimse, bir şahsı ibra edince bu ibradan mukaddem



olub bu ibranın şâmil olduğu hakları   sâkit olur, fakat bu ibradan   sonra o şahsda hadis olan hakları sâkit olmaz, bunları dâva edebilir.
Meselâ : Bir kimse, ibra etdiği medyununa hitaben: «Sana ibradan sonra satdığım şu malın semeninden zimmetindeki §u kadar kuruş alacağım
vardır, onu ver.» diye dâva ve bu medyunun bu hususdaki ikrarını iddia etse sahih olur.
95 - : Bir kimse, bir şahs ile aralarında olan muamelâtın 'nisabım gördüklerinde hakkı zuhur etmeyib: «Eğer hisabda   galat yok ise» diye o yatısı
ibra etse de bâdehûhisabdagalat olduğu ve o şahsın zimmeti tebeyyün eylese o kimse, bu hakkım ahza kadir olur (Netice.)
96 - : Bir kimse, bir şahsı bütün dâvalardan, husûmetlerden ibra etdikden sonra ondan irs sebebiyle bir mal dâva etse bakılır: Eğer müverrisinîn
vefatı ibradan evvel ise dâva sahih olmaz, velev ki müverrisinin vefatına bu ibra zamanında muttali bulunmuş olmasın. Fakat müverrisinin vefatı
bu ibradan sonra ise bu dâva sahih olur (Hindiyye.)
97 - : Deynin lüzumundan evvel vukubulan ibra, sahih değildir.
Binaenaleyh bir kimse, bir şahsı maziye ve hâle aid haklarından ibra etdiği gibi atiyen haiz olacağı haklarından da ibra etse bu hukuk ı âtiyeye aid
ibranın hükmü olamaz. Çünkü ibra, iskatdir. Iskat ise ancak vâcibül'edâ bir deyin hakkında carî olur.
98 - : Bir kimse, bir şahsı bir hususa müteallik dâvadan veya muayyen bir cihetden dolayı olan bir hakdan ibra etse bu, bir ibra i has olub badehu bu
hususa müteallik dâvası mcamu olmazsa da başka hususa müteallik dâvalarda, bir hak talebinde bulunabilir. Çünkü bunlar, ibraya dâhil değildirler.
Meselâ : Bir kimse, bir hane dâvasından hasmını ibra etse artık o haneye müteallik dâvası dinlenmez. Amma çiftlik veya sair bir hane hakkındaki
dâvası dinlenir.
99 - : Bir kimse, «Fülân şahsı kâffe-i deâviden beri kıldım.» veya «Onda asla hakkım yokdur.» dese onu ibra i âm ile ibra etmiş olur, artık bu
ibradan mukaddem hiç bir hak dâva edemez. Binaenaleyh artık ne hukuk-ı maliyyeye ve ne de hüdûd, kısas gibi hukuklı gayri maliyeye müteâllik
dâvalar mesmû olmaz.
Fakat cemi-i deâviden ibrada ayan-ı kâime dâhil olmaz. Şöyle ki: Bir erkek ile karısı iftirak etdiklerinden sonra birbirini bütün dâvalardan ibra
etseler bu esnada kadının arazisinde erkeğin mezrûatı veya sair ayanı kaimesi bulunsa bunlar o ibraya dahil bulunmuş olmaz (Şürünbülâlî Risalesi,
Reddi-muhtar Tekmüesi.)
100 - : Yukarıdaki mesele veçhile ibradan sonra ibra eden kimse, ibra etdiği şahsdan mebiin semeni, icare bedeli, karz, gasb, vedia, irs, şirket, veya
kefaletden dolayı bir hak dâva etse mesrnu olmaz.
Meselâ : «İbradan mukaddem sen fülân kimseye kefil olmuş idin, mekfû-lünbih malı veya mekfûlünanh nefsi bana teslim et.» dese ve yahud: «Ben
senin emrinle fülâna olan şu kadar meblâğ borcuna kefil olmuş ve hasbel'kefâle onu tediye etmiş idim, şimdi o meblâğı bana ver.» diye dâva etse
dinlenmeyeceği gibi «Sen benim ibra etmiş olduğum fülân şahsa kablel'ibra kefil olmuş idin, mekfûlünbih malı bana edâ et.» diye de dâva edemez
(Ibni Âbidin'in ibra Risalesi.)
101 - : Bir kimse, bir şahsı kendi namına ibra-i âm ile ibra etdikden sonra o şahsdan başkası namına bil'vekâle veya bil'vesâye bir hak dâva edebilir.
Çünkü onu yalnız köndi haklarından ibra etmişdir, bunun   başkası hukukuna şümulü yokdur (Ibni Abidin Tekmüesi.)
102 - : Vefat eden kimseyi deyinden ibra etmek sahihdir. Bu ibradan bütün vârisleri müstefid olurlar. Vârisler bu ibrayı red etseler İmam Ebû
Yusuf'a göre İbra merdûd olur, imam Muhamnıed'e göre merdûd olmaz.
103 - : Bir kimse, bir şahsı kendi namına ibra-i âm üe ibra etdikden son-alacağmdan ibra etse yalmz o vârisi hissesine düşen borçdan ibra etmiş olur,

bu ibradan diğer vârisler müstefid olamazlar (Hindiyye.) 
[18]

 
Marizlerin, Vârislerin İbralarına Müteallik Bazi Meseleler :
 
104 - : Bir kimse, marazı mevtinde vârislerinden birini ibra-i İskât veya ibra-i istifa ile alacağından ibra etse veya hal-i sıhhatinde ibra etmiş
olduğunu maraz-i mevtinde ikrar eylese bu ibra ve ikrarı sahih ve nafiz olmaz. Meğer ki diğer vârisler müciz olsunlar. Bir de bu marizin ibra etdiği
vârisden başka vârisi bulunmazsa bu ibrası sahih olur (Reddimuhtar Tekmilesi.)
105 - : Bir kimse, maraz-i mevtinde vârisi olmayan   yabancı bîr şahsî alacağından ibrâ-i iskât ile ibra etse sahih ve malının üçde birinden muteber
olur. Vârisleri bulunmadığı veya bulunub da mücîz oldukları takdirde ise bütün malından muteber olur.
Ecnebiyi ibra-i istifa ile ibra İçin ikrar bahsına müracaat!.
106 - : Terekesi düyuna müstağrak olan kimse, maraz-i mevtinde   med yunlarından birini veya hepsini alacağından ibra etse garîmleri icazet
vermedikçe sahih ve nafiz olmaz. Çünkü bu ibra, vasiyyet mahiyyetindedir. Vasiyet ise borcu tediyeden sonradır.
Fakat tereke düyuna müstağrak olmayıb borcu ifadan sonra baki kalacak terekenin sülüsünden ibra olunan mikdarın çıkarılması mümkün bulunursa
ibra nafiz olur.
107 - : Maraz-i mevt ile mariz olan kimse, alacağına kefil olan şahsı ke-faletden ibra eylese terekesinin sülüsünden muteber olur.
108 - : Mirası terk ile veya mirasdan ibra ile hakkı irs sâkit olmaz. Çünkü irs, cebrîdir, terki sahih değildir.                                                             
Binaenaleyh bir müteveffanın terekesi vârislerinden birinin elinde mev-cud iken diğer vârisi «Ben hissemden vazgeçdim, hakkımı terk etdim, veya
hakkımdan ibra eyledim.» dese bununla tevarüs hakkı sâkit olmaz. Hattâ bu vâris, böyle dedikden sonra vefat etse onun vârisleri, onun evvelki
müteveffanın terekesindeki hissesini vâziül'yed olan vârisinden almaya kadir olurlar (Bezzâziyye, Mecmua-i Cedide, Mecelle, Dürerül'hükkâm.)
[19]

Yİrmİ Altıncı Kitabın Sonu
 

YİRMİ YEDİNCİ KİTAB
 

İKRAR HAKKINDA OLUB BİR MUKADDİME İLE İKİ BÖLÜMDEN
İBARETTİR

 



(MUKADDİME)
 
İkrara Dair Istılahlar :
 
1 - (İkrar) : Luğatde isbat etmek, mütezelzil olan bir şeyi yerinde durdurmak, bir şeyi İtiraf eylemek manasınadır, istilanda «Bir kimsenin
kendisiyle alâkadar oîub başkasına aid bulunan bir hakkı haber vermesidir.»
Meselâ : Bir kimse kendisinin veya vekilinin elinde bulunan bir malın fü-lân gahsa aid olduğunu haber verse bu bir ikrar olur. Mukabili inkârdır.
2 - (Ikrar-ı âm) : Bir takım şeylerin heyet-i mecmuası hakkında   vuku bulan ihbardır. «Elimde bulunan az çok her mal fülâmndır.» denilmesi gibi.
3 - (İkrar-ı hâs) : Muayyen bir şey hakkında yapılan ikrardır. «Bu kitab fülân zâtındır.» denilmesi gibi.
4 - (İkrar bil'kiiabe) leri bu ikrari havidir.
Yazı ile yapılan ikrardır. Borç senedleri. Hüccetleri bu ikrarı havidir.
5 - (İkrar-ı sarih) : Başkasına aid bir hakkı ikrara mevzu bir tâbir ile itiraf etmektir. «Fülan zata bin kuruş borcum vardır.» denilmesi gibi.
6 - (İkrar-i zımmî) : Bir söz veya muamele zımnında delâleten vuku bulan ikrardır. Buna delâleten ikrar da denir. «Bir kimsenin elindeki malı
satın almak istemek» gibi ki o malın o kimseye aidiyyetini zimnen ikrardır.
7 - (Mukır) : Başkasına aid olub kendisinin alâkadar bulunduğu bir hakkı haber veren kimsedir.
8 - (Mukarriinleh) : Kendisine aid bulunan bir hak, başkası tarafından itiraf olunan hakikî veya manevî şahsdır. «Bir malın kendisine aid olduğu
itiraf olunan bir insan veya vakf» gibi.
9 - (Mukarrünbih) : Bir kimsenin alâkadar olub başkasına aid bulunduğunu haber verdiği hakdır «Bir şahsın borçlu olduğunu haber verdiği şu
kadar kuruş» gibi.
10 - (Nefy-i mülk) : Bir kimse tarafından bir malın başkasına aidiyyetı bilihbar kendisine aid olmadığı itiraf edilmekdir «Elimde bulunan bütün
mallarım zevcemindir, benim bunlarda asla alâkam yokdur.» denilmesi gibi. Bu, hibe mahiyyetinde bir ikrardır.
11 - (Nam-t miistear) : Başkasına aid bir şey, hilafı hakikat olarak bir şahsa izafe edilib onun ismiyle yâd olunmasıdır.    «Bir kimseye aid olan bir
hakkın senedde başka bir şahs namına yazılması» gibi. Bu, muvazaa yoliyle yapılmış bir İkrar demekdir.

12 - (Mersûm) : Resnı ve âdete muvafık suretde yazılan vesikadır. Borç senedi, makbuz ilmühaber, tacirlerin defterlerindeki kaydlar gibi. 
[20]

 
(BİRİNCİ BÖLÜM)

 

İÇİNDEKİLER : İkrarın mahiyyeti, rüknü ve nevileri. İkrarın şartları. Sahih olub olmayan bir kısım ikrarlar. İkrarın umumî hükmleri. 
[21]

 
İkrarın Mahiyyeti, Rüknü Ve Nevileri :
 
13 - : ikrarın mahiyyeti, bir hakkın mevcudiyyetini veya adem-i mevcu-diyyetini selâhiyyetli olan kimsenin haber vermesinden, itiraf etmesinden
iba-retdir.
Meselâ : Bir kimse, elindeki bir malın fülâna aid olduğunu haber verse bu bir ikrar olur. Kezalik: Kendisinin birinde olan alacağını ondan istifa
etmiş olduğunu haber verse bu da bir ikrardır. Kezalik: Bir kimsenin bir şahs-dan taleb etdiği bir şeye müstahik olmadığına müehheren muttali
olduğunu itiraf etmesi de bir ikrardır.
14 - : ikrar minvechin inşa ve mtnvechin ihbardır. Bu iki bakıma   göre bir eok meseleler tefemi eder. Ezcümle ikrarın inşa sayılması üzerine şu
gibi meseleler müteferridir:
(1) : Bir ikrarın hükmü, o ikrar ile sabit olan şeyin zevâidi hakkında zahir olmaz. Meselâ: Bir kimse «Şu elimdeki koyun fülân şahsındır.» diye
ikrarda bulunsa yalnız bu koyun o şahsa verilir, kuzuları verilmez. Eğer bu ikrar, ihbar olsa idî bu kuzuların da o şahsa verilmesi lâzımgelirdi.
Çünkü bu koyun bu ikrardan evvel o şahsa aid olsa idi kuzuları da aid olurdu.
(2) : ikrar, mukarrünlehin reddiyle merdûd olur, ondan sonra kabulü sahih olmaz. Halbuki ikrar, ihbar olsa idi bilâhare kabulü sahih olurdu.
ikrarın ihbar sayılması üzerine de şu gibi meseleler teferru etmekdedir:
(1) : Bir kimse «Bu mal fülân zatındır.» dese bu malın, bu ikrardan evvel o zata aid olduğunu haber vermiş olur. Yoksa bu ikrar ile o zata yeni bir
mül-kiyyet isbat etmiş olmaz.
(2) : Bir kimsenin ikrar zamanındaki mülkü olmayan bir şey hakkındaki ikrarı, muteberdir. Binaenaleyh o şeye bilâhare iştira, ittihab veya   tevarüs
gibi bir sebeble temellük etse bu sabık ikrarına mebni o şey elinden alınabi Çünkü bunun başkasınaaidiyyetini haber vermiş olmakla bu neticeyi
kabul etmişdir. ikrar, eğer inşa olsa idi böyle malik olmadığı bir şey hakkında inhaya muktedir olamazdı.
(3) : Maraz-i mevt ile marizin bir yabancıya bütün emvali hakkındaki ikrarı, - hilafı zahir olmadıkça - muteberdir. Halbu ki bu ikrar, inşa sayılsa
yalnız sülüsi mâlinden muteber olmak lâzım gelirdi.
 (4) : Kabil-i kısmet olan bir malda bir hisse-i gâyia hakkındaki ikrar, sa-hihdir. Halbuki ikrar, inşa ve hibe olsa idi bu hisse hakkındaki ikrar, kab-
lel'ifraz sahih olmazdı.
(5) : ikrar, mukarrünlehin kabulüne tevakkuf etmez. Halbuki inşa   olsa idi kabul bulunmadıkça muteber olmazdı. Beyi ve hibede olduğu gibi.
(6) : Müslümanlar için temellükü haram olan bir şeyin,   meselâ hamrin bir müslümana aidiyyetini ikrar, sahihdir. Mukir, bunu mukarrünlehe
vermeğe mecbur olur. Halbuki ikrar, inşa ve yeniden temlik olsa idi bu ikrar, sahih olmazdı.
(7) : İkraha mebni ikrar edilen talâk, vâki olmaz. Çünkü bu ikrar, ihbardır, sıdk ve kizbe ihtimâli vardır, ikrah ise kizb cihetini müeyyiddir. Halbu
ki ikrar, inşa olsa idi bu talâk, vâki olurdu. Nitekim ikraha mebni talâkı inşa ve ika, sahihdir. Zira inşanın medlulü tehalüf etmez,   mükreh bunu inşa
ile nefsini ikrahdan kurtarmak cihetini tercih etmiş olur.
(8) : Bir kimsenin başkasına aidiyyetini yalan yere ikrar etdiği bir malı, mukarrünlehe helâl olmaz, bunu cebren alması diyaneten caiz değildir.



Halbu ki ikrar, inşa olsa idi bu ikrar hibe sayılırdı. O mal bâdettesüm mukarrünlehe helâl olurdu.
(9) : Bir kimse, başkasına aid bir mülkün vakfiyetini ikrar edib de bilâhare o mülkü satm alsa bu ikrarına mebni o mülk, vakıf olur. Halbu ki ikrar,
in§a olsaydı başkasının mülkü hakkında bu ikrar, muteber olmazdı.
(10) : Bir kadın, bir erkeğin zevcesi olduğunu ikrar etse sahih olur. Halbu ki bu ikrar inşa olsa idi sahih olmazdı. Çünkü iki şahid bulunmadıkça
nikâh, akd ve inşa edilemez (Bedâyî, Reddimuhtar ve Tekmilesi.)
15 - : İkrarın rüknü, bir hakkın vücudunu veya adenvi vücudunu itirafa mahsus olan herhangi bir tâbirdir ki, ya sarahaten veya delâleten olur. Bu
itibar ile ikrarlar iki nev'e ayrılırlar; Sarahaten ikrar, delâleten ikrar.
Meselâ : «Fülânın üzerimde şu kadar kuruş alacağı vardır.» veya «Zimmetimde fülânın şu kadar alacağı vardır.» veya «Fülâna şu cihetden şu
kadar lira borcum vardır.» sözleri birer sarih ikrardır.
Kezalik : «Benim sende §u kadar kuruş alacağım vardır.» sözüne karşı «Naam = Evet» denilmesi de sarih bir ikrardır. Çünkü «Naam ~ Evet» sözü,
bu iddiaya cevab olarak söylenmişdir. Bu sözün cevabı ise o sözün iddiasını mütezammindir. Âdeta «Sana o kadar kuruş borcum vardır.» denilmiş
olur.
«Bana olan şu kadar kuruş borcunu ver.» gibi bir söze karşı «O borç için bana şu kadar mühlet ver.» denilmesi de delâleten ikrardır. Çünkü böyle
mühlet istenilmesi, o borcun zimmetde kâim olduğuna delâlet edib onun yalnız mu-talebesinin tehir edilmesini istemekden ibaret bulunur.
Kezalik : iddia edilen bir borç hakkında «Ben onu ka^a etdim = ödedim.» denilmesi delâleten ikrardır. Çünkü kaza, zimmetde vâcib olan bir şeyin
mislini teslim demekdir. Bu, o borcun vücuden sabıkiyyetini iktiza eder. Artık bu kaza ile ikrar, vücubu ikrarolur. Sonra bu borçdan kaza ile
kurtulma ifadesi, mücerred bir iddiadan ibaret bulunmuş olur ki, beyyine ile isbât edilmedikçe sahih olmaz (Bedâyî.)
16 - : İkrarlar, diğer bir itibar ile de ikrar-ı âm ve ikrar-ı hâs nevilerine ayrılır.
Şöyle ki : «Elimde bulunan bütün emval» veya «Bana nisbet olunan bütün emval ve eşya fülânındır» denilse bir ikrar-ı âm vücude gelmiş olur.
«Muata-sarrıfı olduğum bu hane fülânındır,» veya «Fülâna karzdan şu şu kadar meblâğ borcum vardır» denilmesi de bir ikrar-i hâsdır. Bu iki nevi
ikrarın ikisi de şeraiti dairesinde sahihdir (Dürrimuhtar, Hindiyye.)
17 - : ikrarlar, başka bir cihetle de üç nev'e ayrılırlar: Şöyle ki; Bir ikrar ya hukukûllâha aid olur. Hadd-i sirkati, hadd-i şürbi, hadi zinayı   icab eden
bir ikrar gibi. Böyle bir ikrar, mukirrin ikrarından   rücuiyle hükmsüz kalır. Veya hukuk-ı ibâde aid olur. Böyle bir   ikrar, rücu ile ibtâl edilemez. Ve
yahud hukukûllâh ile hukuk-ı ibâdın mecmuuna aid bulunur, hadd-i kazfı icab eden bir ikrar gibi. Bu nevi ikrar da rücu ile ibtûl edilemez   (Bedâyî,)
Hüdûd mebhasine müracaat!.
(Malikî'lere göre ikrar, hükmü kailine münhasir olan bir ihbardan ibaret-dir. Nitekim şehadet de, dâva da birer ihbardan ibaretdir. Şu kadar var ki
şehadet, kailine nef'i olmayan bir ihbardır. Dâva ise kailine nef'i aid bulunan bir ihbar demekdir.
İkrarın erkânı dörtdür: Mukir, mukarünleh, mukarrünbih, siga-i ikrar.
Meselâ : Mehcur olmayan bir mükellef, bir şahsa hitaben «Sen bana yüz lira ikraz etdin.» deyib o şahs da evet diye tasdik etse lâzimürriâye bir ikrar
vücude gelmiş oiur (Şerh-i Muhammedil Harsı.)
(Şafiî'lere göre de ikrar, bir ihbar-ı hâsdan ibaretdir, muhbir bununla üzerindeki sabık bir hakkı itirafda bulunmuş olur (Tuhfe.)
(Hanbelî'lere göre de ikrar, inşa değildir, belki nefsül'emrdeki bir şeyi ihbar ve izhardan ibaretdir.
Mükellef, muhtar olan bir kimsenin iltizam etmesi mutasavver olub elinde veya velayeti altında veya ihtisası dairesinde bulunan şeyler hakkında
ikrarı sahihdir.
Meselâ : Bir kimse, şahsına veya velayeti altındaki bir yetime veya tevliyet ve nezaretindeki bir vakfa aid" bir akarın icareye verilmiş olmasını
ikrar etse muteber olur. Fakat hariçden birinin bir akarı hakkında böyle bir ikrarda bulunsa muteber olmaz.
Kezalik : Bir kimse, meselâ yirmi yaşında olduğu halde yirmi seneden mukaddem bir cinayet işlemiş olduğunu iddia etmekle bunu ikrarda bulunsa
muteber olmaz. Çünkü zâhir-i hâl kendisini mükczzibdir ve iltizam etdigi cinayetin kendisinden o tarihde vukuu mutasavver değildir
(Ke^şâfürkına, Ney-lül'meârib.)
(Zâhirî'lere göre de ikrar, bir hüoetdir. Akil, baliğ, gayri mükreh olan bir kimsenin gerek hukukûllâha ve gerek hukuki nâsa aid olan ikrarı muteber-
dir. Elverir ki bu ikrar, kendisini ifsâd edecek bir söze mukarin bulunmasın, mukarin bulunursa ikrar bâtıl olur.
Meselâ : Bir kimse «Fülânın zimmetimde şu kadar kuruş alacağı vardır» dese ikrarda bulunmuş olur, bundan rücıı edemez. Bir şahsa kazf otdiğine
veya birisiyle zinada bulunduğuna dair itirafı da büyle bir ikrardır.
Fakat «Füiânın bende şu kadar kuruş alacağı vardır, ben bunu kendisine tediye etdim.» veya «Fülâna kazf etdim, ben aklıma malik değildim.» veya
«Ben fülânı Öldürdüm, o beni Öldürmek istiyordu, ben ise kendimden onu defe kadir bulunmuyordum.» dese yapmış olduğu ikrarı bu muttasıl olan
ifadesiyle ibtâl etmiş olur. Velhâsıl: Böyle bir ifadeye mukarin olmayan bir ikrar, muteberdir. Şu kadar var ki beyyine bulunmamalıdır. Beyyine

bulununca ikrarın da inkârjn da mânası kalmaz (Elmuhalîâ.) 
[22]

 
İkrarın Şartları   :
 
18  - : Mukırrin âkil, baliğ olması şartdır.
Binaenaleyh çocukların, mecnunların, matuhların ikrarları sahih değildir. Bunların aleyhlerine velilerinin, vasilerinin ikrarları da - Bunların
haklarında kendi kendi selâhiyyeüeri dairesinde yapmış oldukları şeylere aid olmadı ğı takdirde - sahih olmaz. Şu kadar var ki, ticarete mezun olan
mümeyyiz çocuklar, kendilerinin mezuniyetleri sahih olan hususlarda baliğ hükmünde olduklarından bu hususlara dair ikrarları muteberdir. Bu
hususlar ise alış veriş, borç, vedia, ariyet, gasb gibi ticaretden veya ticaret icablarından olan şeylerdir. Kefalet, cinayet, mehr gibi hususlarda ise
bunların mezuniyyetleri sahih olmadığından ikrarları da sahih olmaz. Çünkü bunlar, mübadele-i emvalden ibaret olan ticaret işlerinden sayılmaz.
Naîrn, muğmaaleyh olanlar da mecnun mesâbesindedirler. Binaenaleyh bunların da bu haldeki ikrarları muteber değildir.
Mubah bir sebeble, meselâ bir ilâç içmek veya mükrehen müskirat kullanmak sebebiyle serhoş olanlar da muğmaaleyh hükmündedirler. Fakat
mahzur tarikiyle sekran olanların hudud-i hâlise gibi hukuki Üâhiyyeye aid ikrarları sahih değilse de muamelâta müteallik ikrarları sahihdir.
Çünkü böyle hu-kuk-ı nâsa aid ikrarlarından rücuları kabil değildir (Zeyleî,   Mecmaül'enhür.)



19 - : Mukirrin sefeh veya borç sebebiyle mehcur olmaması şartdır. Binaenaleyh böyle bir mehcur,    ba§kasına bir borç ikrar etse bu ikrarı
vakti hacrinde mevcud olan malları hakkında muteber olmaz. Hacr mebhasî ne müracaat!.
20  - : tkrarda mukirrin rizası ve ikrarda telcie ve muvazaa   bulunmaması şartdır.
Binaenaleyh ikrah-i muteber ile vâki olan ikrar nafiz olmaz. Çünkü bu ikrah, ikrarın hilafı hakikat olduğunu tercih eder. Bu cihetledir ki, sirkatle it-
tiham olunan bir şans, cebr ve ikraha mebni sirkati ikrar etse muteber olmaz.
Kezaük : Bir kimse, bir malın bir şahsa aid olduğunu o şahs ile aralarımda kararlaşdırıp hilâf-ı hakikat olarak ikrarda bulunsa bu, bir telcieden,
muvazaadan ibaret olacağı cihetle sahih olmaz. (Dürrimuhtar, Ali Efendi Fetavâsı.)
21 - : ikrarı zâhir-i hâlin ve şer'i şerifin tekzib etmemesi şartdır. Binaenaleyh cüssesi bulûğa mütehammil olmayan bir çocuk, baliğ olduğunu ikrar
etse sahih olmaz.
Kezalik : Bir medyun borcundan ibra edildiği halde o borcu ikrar eylese hıuteber olmaz.
Kezalik : Bir kimse, «Fülân zat bana ayda şu kadar kuruş borç verdi.» diye ikrar etdiği halde o zatın daha evvel vefat etmiş olduğu malûm bulunsa
bu ikrar, muhal-i aklîye mebni bâtıl olur.
Kezalik : Bir kimse, meselâ bir şahsın elini kesdiğinden dolayı üzerine erş lâzımgeldiğini ikrar etdiği halde o şahsın iki eli de sağlam bulunsa bu
ikrarı muhal-i aklîyi iddia kabilinden olacağından bâtıldır.
Kezalik : Bir kadın bir cemaat huzurunda nefsini meselâ yüz lira mehr-i müeccel ile bir erkeğe tezvic edib de o cemaatin talebi üzerine o meclisde
bu mehrin elli lirasını kabz eylediğini ikrar etse muteber olmaz. Çünkü bunun hilâfet-i hakikat olduğu o cemaatçe malûmdur.
Kezalik : Bir vâris, diğer bir vârise hisse-i ü'siyyesinden fazla terikeden hisse ikrar etse muhal-i şer'îyi ikrar etmiş olacağından bâtıl olur (Hindiyye,
Bezzâziyye, Reddimuhtar.)
22 - : Mukirrin muayyen olması şartdır.
Binaenaleyh iki kimse, bir şuhsu hitaben «Senin ikimizden birinde şu kadar meblâğ alacağın vardır.» deseler bu ikrarları sahih olmaz. Zira bu ikrar
üe muaheze olunacak kimse meçhuldür (Zeyleî, Bahr.)
23 - : İkrahın hazl ve istihzadan beri olması gartdır.
Binaenaleyh birkimse, şu kadar alacağı olduğunu iddia eden bir şah&a istihza ve istihfaf tarikiyle «Evet» veya «Onu kariben alırsın.» dese bu ikrar
sayılmaz (Tekmile.)
24 - : Mukarrünbihin mâdum olmaması şartdır. Fakat malûm veya müm-kinütteslim olması şart değildir. Çünkü bazı haklar meçhul olmakla beraber
lâzım olur, mukir o hakkın kıymetini bilmeyebilir.
Binaenaleyh gasb edilen, çalınan veya vedia olarak alman şeyler gibi meçhuli ikrar sahihdir.
Meselâ : Bir kimse, «Bende fiilân zatın hakkı veya emaneti vardır.» veya «Ben fülân §ahsın malını gasb» veya «Sirkat etdim.» dese bu ikrarı sahih
olu:. Böylece ikrar etdiği meçhul şeyin neden ibaret olduğunu beyan ve tâyin etmesi lâzımgelir, mukarrünlehin dâvası üzerine bunu beyana cebr
olunur, beyan edinceye kadar hapis edilir.
Mukirrin bu hususda  örf ve âdete muhalif bir şey tâyin etmesi kabul edilemez. Meselâ: «O hak, hukuk-ı insamyyetden ibaretdir» veya «Meçhul
ema net bir buğday danesidir.» veya «Bir damla sudur.» dese makbul olmaz. Az çok kıymetli, velev ki bir iki kuruş kadar cüz'i olsun, bir şey tâyin
etmesi lâzımdır.
Fakat beyi ve icare gibi maâlcehale sahih olmayan akdlerde mukarrünbihin meçhul olması ikrarın sıhhatine mânidir.   .
Meselâ : Bir kimse «Ben fülâna bir şey satdım» veya «Fülândan bir şey isticar etdim.» dese bu ikrarı sahih olmaz, bundan dolayı kendisine bir şey
lâzımgelmez, o satdığı veya isticar etdiği şeyin neden ibaret olduğunu beyan etmesi için kendisine cebr olunamaz.
îkrar edilen gev, mevcud olduğu halde âdete nazaran mümkinütteslim bulunmasa mukarrünlehe bunun kıymetini vermek iâzımgelir. Hanenin
sakfında-ki merteği, temelindeki bir taşı ikrar gibi (Zeyleî, Bahrirâik, Surretül'fetavâ.)
25 - : Mukarrünlehin cehalet-i fahişe ile meçhul olmaması şartdır. Çünkü böyle meçhul bir şahs, mukarrünbihe müstahik olmaya salih değildir,
mukir de böyle meçhul bir mukarrünlehi tâyine mecbur olamaz.
Amma mukarrünlehin cehalet-i yesîre ile meçhul olması, ikrarın sıhhatine mâni olmaz.
Meselâ : Bir kimse, elindeki muayyen bir mala işaretle «Bu mal bir ademindir.» diye ikrar etse veya «Bu mal fülân belde ahalisinden birinindir
diye ikrar edib de o belde ahalisi madûd bulunmasa bu ikrar cehalet-i fahişeden dolayı sahih olmaz.
Fakat bir kimse «Bu mal şu iki kişiden birinindir.» dese veya «Fülân mahalle ehalisinden birinindir.» deyib de o mahalle ehalisi kavm-i mahsur
olsa bu ikrar, sahih olur. Yüz kadar kimseden birinin olduğu ikrar edildiği takdirde de hükm böyledir. Çünkü bundaki cehalet de yesîrdir.
Ancak bir kimse, böyle cehalet-i yesire ile ikrarda bulunsa, meselâ: Bu mal, şu iki kişiden birinindir.» dese bunlardan hangisine aid olduğunu
beyana mecbur olmaz. Zira onun bu beyana mecbur tutulması, ibtâl-i hakka müeddi olabilir. Bu halde o iki kişi ittifak ederlerse o malı mukirden
alabilirler, aldıkları takdirde ona biliştirâk münasafeten malik olurlar. İhtilâf edib de her biri o malın kendisine aidiyyetini iddia ederse her biri, o
mal kendisinin olmadığına dair mukirrin yemin etmesini isteyebilir. Mukir, bunlardan her biri için ayrı ayrı yemin eder. Bazı fukahaya göre her
ikisi için bir yemin yetişir.
Mukir, ikisinin yemininden de nükûl ederse o mal kezalik o iki kişi beyninde msfiyyet üzere müşterek olur. Eğer yalnız birinin yemininden nükûl
ederse o mal müstakillen yemininden nükûl etdiği kişinin olur. Yemin etdiği kimse bundan hisse alamaz, ikisine de yemin ederse mukir, onların
dâvasından beri olub mukarrünbih olan mal kendi elinde kalır, artık bundan sonra o iki kişinin ittifak ederek o malı mukirden alıb ona biliştirâk
temellüke selâhiyyeti kalmaz. Bu, imam Ebû Yusuf'a göredir. îmam Muhammed'e göre buna selâhiy-yetleri vardır (Hindiyye, Bahrirâik,
Reddimuhtar.)
26 - : Mukarrünlehin âkil olması şart değildir.
Binaenaleyh bir kimsenin gayrı mümeyyiz bir çocuk veya mecnun için mal ikrar etmesi sahihdir, o malı bu mukarrünlehe vermesi lâzımgelir. Velev
ki ikrar edilen şey, mukarrünlehin yapamıyacağı bir şey olsun.
Meselâ : Bir kimse, bir yaşındaki bir çocukdan satın almış olduğu bir mal bedelinden zimmetinde şu kadar kuruş borç bulunduğunu ikrar etse bu
meblâğı o çocuk için vermesi lâzım gelir. Bu ikrarı, o malı bu çocuğun.velisinden veya vasisinden almış olmasına hamlolunur.



Hattâ cenin için mal ikrarı sahih olabilir. Bu hususda üç suret vardır. Söyle ki: Cenin için ya salih bir sebeb beyaniyle ikrar yapılır; «Bu mal fülân
kadının hamlinindir. Çünkü bu malı fülân kimse o hamle vasiyyet etmişdir.» diye yapılan ikrar gibi. Bu halde bakılır. Kadın zatüz'zevc olub hamlini
bu ikrardan itibaren en çok altı ay içinde vazı' ederse çocuk bu ikrar edilen mala malik olur. Kadın mutedde ise ikrar vaktinden itibaren en çok iki
senede hamlini vazı' ederse bu çocuk da o mala malik olur.
Veya ibham suretiyle, yani: Salih ve gayrı salih bir sebeb dermeyan edilmeksizin ikrar yapılır: «Fülânenin hamline şu kadar borcum vardır.»
demek gibi. Bu ikrar, İmam Muhammed'e göre sahih ise de imam Ebû Yusuf'a göre sahih değildir. Müreccah olan da budur.
Ve yahud gayrı salih bir sebeb beyaniyle ikrar yapılır: «Bu mal fülâne-nin hamlinindir, çünkü bu malı ben ona satdım» veya «Hibe etdim.»
denilmesi gibi. Bu suretle- olan ikrar ise bil'icma sahih değildir (Hindiyye, Dürrimub tar. Mebsût.)
27 - : Mukarrünbihin mübhem, gayrı muayyen olması, ikrarın sıhhatine mâni değildir. Çünkü bu, bir cehaleti müstedrekedir, bunu beyana mukir
icbar edileceğinden bu cehalet o suretle mün'defi olur.
Binaenaleyh bir kimse, bir şahsa gayrı muayyen bir mal ikrar etse, meselâ: Bir sürü koyunlarından lâalettâyin birinin o sahsa aidiyetini ikrarda
bulunsa bu kimse, o koyunlardan dilediğini mukarrünbih olmak üzere o şahsa verebilir. Maamafih bu halde mukarrünleh, muayyen bir koyunun
kendisine aidiyyetini mukirrın inkârına mukarin iddia etse bunu beyyine ile veya mukir-rin yemininden nükûliyle isbat etmesi lâzımgelir. Böyle
isbât edemezse artık başka bir koyunda hakkı kalmaz, o iddia eylediği koyunun mâadasında mu-kirri ikrarında tekzib etmiş gibi olur (Mebsut-ı
Serahsî.)
(Malikîlere göre de ikrarların sıhhati için şu gibi şartlar vardır:
(1) : Mukir, mükellef olub mehcur bulunmamalıdır.
Binaenaleyh çocukların, mecnunların, sefihlerin, mükreh veya sekran bulunanların ikrarları muteber değildir, bunlar ikrarlariyle mülzem olmazlar.
Fakat marizlerin, zatüzzevc olan kadınların, ticarete mezun rakiklerin, mükâteblerin ikrarları bütün mallan hakkında sahihdir. Marizler ile zevceler,
teberruatda bulunmakda mehcur iseler de ikrar, teberruat kabilinden olmadığından bundan mehcur değildirler. Elverir ki ikrarda töhmet
bulunmasın. Nitekim ileride beyan olunacakdır. Hacr mebhasine müracaat!.
(2) : Mukir, ikrarında müttehem bulunmamalıdır.
Binaenaleyh korkunç bir maraz ile marizin veya borcu emvalini ihata eden sefih bir medyunun kendi kariblerine yapacağı ikrar, töhmetden hali
olamayacağından sahih olmaz. Şöyle ki:
Böyle bir mariz, karibine ikrar edince bakılır: Eğer bu karib vâris olub da kendisine müsavi veya kendisinden uzak karib de bulunursa bu ikrar bâtıl
olur. îki oğlundan birine veya amcası var iken kızına mal ikrarı gibi. Fakat bu karib, vâris-i bâid olub bundan akreb vâris bulunursa bu ikrar, sahih
olur. Kızı var iken amcasına ikrarı gibi.
Kezalik : Böyle bir mariz, vârisi olmayan bir karibine veya mülâüf olduğu bir dostuna veya hali meçhul bir kimseye ikrar edib evlâd veya ahfadı
bulunursa bu ikrarı sahih olur ve illâ sahih olmaz. Dostu olmayan bir ecnebiye ikrar ederse evlâd veya ahfadı bulunsun bulunmasın ikrarı lâzım
olur.
Kezalik : Böyle bir mariz, zevcesine bütün emvalini nefy-i mülk suretiyle İkrar etse veya zevcesine borcu olduğunu veya zevcesinde olan borcunu
ondan aldığım ikrarda bulunsa bakılır: Eğer aralarında buguz ve adavet var ise bu ikrarı muteber olur.
KesaKk : Zevcin hali meçhul olmakla beraber kendisine vâris olacak ev lâdı var ise bu ikrarı yine muteber olur. Çünkü bu halde töhmet   bulunmaz.
Meğer ki mukirrin zevcesinden küçük bir çocuğu bulunsun. O takdirde bu ka dına ikrarı sahih olmaz, gerek başka büyük çocuğu bulunsun ve gerek
bulunmasın. Sahih olan zevcin ikrarı ise böyle tafsile tâbi olmaksızın sahihdir.
(3) : Mukarrünleh, hâlen veya meâlen mukarrünbihe malik olmaya   ehl olmalıdır. Veya mukarrünlehin aynının bekası için    ıslahı bu mukarrünbihe
taallûk eder bulunmalıdır.
Binaenaleyh berhayat bir insana mal ikrarı sahih olduğu gibi yevm-i ikrardan itibaren altı aydan az bir müddetde doğacak sâbitünneseb bir cenine
veya bir vakfa mal ikrarı da sahihdir. Fakat sırf hayvanata veya ahcar ve eşcare mal ikrarı sahih değildir. Çünkü bunların temellüke hiç bir veçhile
se-lâhiyyetleri yokdur.
(4) : Reşit olan mukarrünleh, mukirri tekzib etmemelidir. Binaenaleyh mukarrünleh, «Benim o ikrar edilen şeyden malûmatım yokdur.» diye
mukirri müstemirren tekzib ederse ikrarı bâtıl olur.
Mukarrünlehin, mukirri tasdik etmesi lâzımdır. Çünkü bir kimsenin malı - mirasdan mâda bir veçhile - başkasının mülküne cebren dahil olmaz.
(5) : Ticarete mezun olmayan rakiklerin ikrarları cerhe, katli âmda   ve haddi müstelzim bir hususa aid olunca lâzım olur. Fakat mala dair olunca
lâzım olmaz. Çünkü bunların malları efendilerine aid   olduğundan bu hususda mehcurduriar, ikrarları batıldır. Fakat ticarete mezun olan rakiklerin
ikrarları mal hakkında da lâzımdır, muteberdir.
(6) : ikrar, ikrahdan, gasb endişesinden hali olmalıdır. Binaenaleyh bir ikrar, bir sulte sahibi, zîcah kimseye karşı bir itizar makamında yapılsa
muteber olmaz.
Meselâ : Bir sefineyi ahz etmek isteyen zîşevket, bir şahsa karşı «Sefine fülân zatındır.» denilmesi bir ikrar sayılmaz. Belki mukir, sefineyi o şahsın
gazabından kurtarmak için onu himaye edebilecek bir zata nisbet etmek istemiş olur (Muhtasar-ı Ebizziya, Şerh-i Kebîr, Düsûkî, Şerh-i Harşî.)
(Şafiî'lere göre de ikrarın sıhhati için şu gibi şartlar vardır :
(1) : Mukir, mutlaküttasarruf, yani: Mükellef, reşid bulunmalıdır. Böyle bir kimsenin ikrarı sahihdir. Elverir ki kendisini his veya şer'î şerif tekzib
etmesin.
Çocukların mürahik olsalar da ikrarları lâğuvdır. Mecnunların, muğma-aleyhlerin ikrarları da böyledir. Çünkü bunların sözleri sakildir.
(2) : Mukir, mükreh olmamalıdır. Mükrehin ikrarı sahih değildir.   Fakat bir ikrarın ikrah ile vukuu iddia edilince bu ikrarın ikraha mebni olduğu
mufassal bir şehadet iiesâbit olmak, ne veçhile ikrah vuku bulduğu şahidler ta rafından ifade edilmek lazımgelir.
(3) : Mukarrünleh, mukarrünbihe hissen ve şer'an istihkaka etaü bulunmalıdır.
Binaenaleyh bir insan veya bir vakf için ikrar, şahindir. Fakat bir hayvan için ikrar sahih değildir. Fakat «Şu hayvan sebebiyle sahibine şu kadar.
kuruş borcum vardır.» denilse sahiholur. Çünkü bunun imkânı vardır. Mukir, o hayvanın menfaatini istifa etmiş olabilir.
(4) : Mukarrünbih, mukirrin mülkü olmamalı, nefsine muzaf bulunmama lıdır.



Binaenaleyh bir kimse «Şu hanem» veya «Şu libasım» veya «Fülân şahsda olan alacağım fülân zatındır.» dese bu ikrarı lâğvolmuş olur. Çünkü
mukirrin bunları kendi nefsine izafe etmesi, bunların kendi mülkü olduğunu iktiza eder, artık başkasına ikrarına münafi bulunur. Bu ikrar, hibeyi
vâde mahmuldür. Meğer ki bu sözler ikrar kasdiyle söylensin.
(5) :  Mukarrünleh, mukirri asl-ı ikrardan tekzib    etmemelidir, Tekzib ederse ikrar etdiği mal, mukirrin elinde terk edilir, deyin ise kendisinden ta-
leb edilemez. Esah olan, budur. Çünkü mukirrin   vaziül'yed olması, o malın kendisine aidiyyetini'i§'ar eder.
Mukarrünleh, mukirri tekzib etdikden sonra tastık etse de artık mukar-rünbihe müstahik olamaz. Meğer ki mukir, tekrar ikrarda bulunsun.
(6) : Mukarrünbihift mübhem veya meçhul olması, ikrarın sıhhatine zarar vermez. Çünkü sabık bir hak, mücmelen de mufassalan da ihbar
edilebilir.
Binaenaleyh «Şu iki şeyden biri fülâmndır.» denilse bunlardan hangisinin fülâna aidiyyetini mukirrin beyan etmesi lâzım gelir.
Kezalik : «Üzerimde fülânın bir şeyi vardır.» denilse bunun neden ibaret olduğunu mukirrin bildirmesi icab eder. Bildireceği şey, bir para gibi pek
az bir şey olsa da tesdik olunur. Elverir ki o şey, kendisinde temevvül carî olan şeylerden bulunsun (Tuhfetül'muhtac.)
Hanbelî'lere göre de masiyet tarikiyle sekran olanın ikrarı muteberdir. Çünkü onun ef âli, sahuv halinde bulunan kimsenin ef âli gibi sayılır. Fakat
mubah veya mazur sayılacağı bir sebeble akli zail olanın ikrarı sahih değildir. Mecnun olanların ikrarları da böyledir. Hal-i .ifakatlerindeki ikrarları
müstesna.
Mükrehin ikrarı da sahih değildir. Meğer ki ikrah edildiği şeyden başka bir şey ikrar etsin. Meselâ: Zeyd'e bin lira borcu olduğunu ikrar etmesine
ikrah olunduğu halde o, Amr'e o kadar borcu olduğunu ikrar etse bu ikrarı muteber olur. Zan ile ikrah tahakkuk etmez, ikrar edilmediği takdirde
vâki olan tehdidin mevki-i fi'ile konacağı yakin derecede malûm olmalıdır.
İkrah veya cünûn iddiası, beyyinesiz kabul edilmez. Meğer ki ikraha delâlet eden şeyler mevcud bulunsun. Mukirrin mahbus veya derkayd

bulunması gibi. Bu halde ikrah iddiası yeminiyle de kabul olunur, ikrah beyyinesi, tev' ve riza beyyinesinden mukaddemdir (Keşşaf ül'kına.) 
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Sahih Olue Olmayan Bir Kısım İkrarlar :
 
28 - : Dilsizlerin ikrarları, kitabetleriyle sahih olduğu gibi mahud işaretleriyle de sahih olur.
Binaenaleyh bir dilsiz; bey'e, icareye, hibeye, rehne, nikâha, talâka ve emsaline dair bir şeyi işaretle ikrar etse sahih olur. Velev ki kitabete kadir
bulunsun. Elverir ki işareti mahud olsun.
Dilsizin işareti el ve kaş gibi âzâlariyle yapılır. Hâkim bu işaretin ne mânada olduğuna muttali bulunmazsa bunu dilsizin sözleri kabul edilecek
dostlarından, komşularından sorar, bunlar da hâkimin huzurunda bu işareti izah ve tefsir'ederler.
Maamafih diisizlerin hudûde aid ikrarları sahih değildir. Çünkü bu ikrarda şüphe vardır. Hudüd ise şüphe ile münderi olur (Bedâyî, Reddimuhtar.)
29 - : Mutekalül'lisanm bu ukleti - Dil tutukluğu vefatına kadar devam ederse işaret ve işhadiyle yapmış olduğu ikrarı muteber olur. Fakat Nâük -=
Söz söylemeğe kadir olan kimsenin işaretiyle olan ikrarı muteber değildir.
Meselâ : Bir kimse, söz söyleyebilen bir şahsa «Fülânın sende şu kadar kuruş hakkı var mıdır» veya «Sen şu malını sattın mı» dedikde o şahs bir şey
söylemeksizin yalmz başını eğse bununla o sorulan şeyi ikrar etmiş olmaz (Hindiyye, Hâniyye.)
30 - : Bir velinin veya vasinin kendi mübaretile başkasının zimmetine taallûk edib çocuğa aid bulunan bir hakka dair ikrarı muteberdir.
Meselâ : Bir kimse, sağır oğluna aid olub kendisinin kiraya vermiş olduğu bir hanenin bedel-i icarini müstecirden almış bulunduğunu ikrar etse
muteber olur, bu bedeli oğluna ödemesi icab eder (Reddimuhtar.)
31 - : Terdid ile yapılan ikrar, mechûli ikrar sayılmaz.. Terdid ile ifade edilen mukarrünbihlerin ekalli lâzımgelir.
Mesalâ : Bir kimse, «Benim fülana on lira veya on beş Ura borcum vardır.» dese bununla on lirayı kat'iyyen ikrar etmiş olur, onu vermesi iktiza
eder.
Kezalik : Bir kimse, «Şu mal benim ile fülân zat arasında müşterekdir» dese meçhulü ikrar etmiş olmaz. Belki o mâlin kendisiyle o zat arasında ms-
fryyet üzere müşterek olduğunuitiraf etmiş olur (Reddimuhtar ve Tekmüesi.)
32 - Bir kimse, kendisindeki bir mal, meselâ: Bir muayyen yüz Ura hakkında «Bu para Zeyd'in bende vediasıdır.» dedikden sonra «Yok bu para
bene belki Amr'ın vediasıdır.» dese o para Zeyd'in vediası olur. Bu kimse, o paranın bedelini de Amr'e tazmin eder. Çünkü Zeyd hakkmdaki ikrarı
sahilidir.
Sonra bundan rücuu bu birinci mukarrünleh olan Zeyd hakkında kabul edilmez. Şu kadar var ki Anır'e de ikrarda bulunmuş,olduğundan bu ikrarı
da muteberdir. Fakat o malı birinci mukarrünlehe ikrar etmekle itlaf etmiş demek-dir. Binaenaleyh bu malı ikinci mukarrünleh olan Amr'e zâmin
olur. Hâkimin hükmü olsun olmasın. Bu imam Muhammed'e göredir.
imam Ebû Yusuf'a göre bir kimse, bir malı evvelâ bir §ahs için ikrar edib ve bâduhû «Bu mal o şahsın değil, fülân zatındır.» dese bu mal evvelki
mukarrünlehin olur. Fakat bu halde bakılır: Eğer o kimse, bu malı hâkimin hükmü olmaksızın bu evvelki mukarrünlehe teslim ederse ikinci
mukarrünlehe de bu malın bedelini zâmin olur, hâkimin hükmiyle teslim etdiği takdirde ise zâmin olmaz (Bahrirâik, Dürrimuhtar, Netice.)
33 - : Bir kimse, «Fülânın benim üzerimde malı vardır.»   diye ikrarda bulunsa en az bir dirhem mikdarı bir şey beyan etmesi icab eder. «Fülânın
benim üzerimde malı âzami vardır.» dese en aşağı nisab-ı zekât mikdarı, yani: îkiyüz dirhem gümüşe muadil bir mal beyan etmedikçe   tasdik  
olunmaz (Reddimuhtar, Muhît.)
34 - : Mukir, ile mukarrünleh, mukarrünbihin sebobinde   ihtilâf etseler bu ihtilâfları ikrarın sıhhatine mani olmaz. Çünkü ikrarın sıhhati, sebebini
beyana muhtaç değildir.
Meselâ : Bir kimse, cihet-i karzdan su kadar meblâğ alacağı olduğunu bir şahsdan dâva, o şahs da «Benim cihet-i karzdan değil, gasb cihetinden»
veya «iştira ve kabz etmiş olduğum şu malın semeninden dolayı sana o kadar meblâğ borcum vardır.» diye ikrar eylese bu veçhile ihtilâfları bu
ikrarın sıhhatine mani olmaz .(Tekmile.)
Kezalik : Böyle bir iddiaya karşı müddeaaleyh: «Senden satın ahb henüz kabz etmediğim bir at semeninden sana o kadar meblâğ borcum vardır.»
dese ikrarı yine sahih olur. «Kabz etmediğim» sözüne itibar olunmaz. Çünkü satın aldığını iddia etdiği at meçhul olduğundan kendisine hangi bir at
verilse «Benim aldığım bu değildi» diyebilir. O halde müddeaaleyh, semeni ikrar edince mebii gabz etdiğîni de ikrar etmiş sayılır. Artık «Onu kabz



etmedim» demesi, ikrarından rücü demek olacağından tasdik olunamaz.
Fakat müddeî «iştirası iddia olunan at, benim mülkümdedir, ben onu sana satmadım» derse müddeaaleyhe bir şey lâzımgelmez. Zira müddeaaleyh,
bu ata bedel olmak üzere o kadar meblâğ borçlu olduğunu ikrar etmişdir, o ol-maymca bu borç da olamaz. Bu halde iddia edilen at, müddeaaleyhin
elinde ise müddeî bunu istirdad eder.-Meğer ki satış vukuu tahakkuk etsin (Hidâye, Kifâye, Reddimuhtar.)
35 - : Yukarıdaki meselede mukir olan müddeaaleyh «Satın ahb henüz kabz etmediğim şu muayyen at semeninden o kadar meblâğ borcum
vardır.»derse bakılır; Eğer mukarrünleh olan müddeî, o atı bu mukırre teslim ederse o meblâğa müstahik olur, teslim etmezse müstahik olmaz.
Çünkü aralarında tesaduk bulunmamış olur.
Şayed mukarrünleh «O at benimdir, sana satdığım at ise başkadır» derse aralarında tehalüf carî olur. ikisi de yemin ederse mukir üzerine ikrar etdiği
meblâğ lâzım gelmez. Satın alındığı iddia edilen at da mukarrünlehe aid olur (Hidâye, Netayicül'efkâr.)
36 - : Bir maldan veya malûm veya meçhul bir hakdan sulhe veya ibraya talib olmak, o malı o hakkı ikrar demekdir. Bu hak meçhul olunca bunun
neden ibaret olduğu hususunda müddeînin beyanı kabul olunur. Çünkü bu hakkı mücmelen söyleyen, ikrar eden odur.
Fakat bir malın dâvasından sulhe veya ibraya veya bu dâvanın tehir edilmesine talib olmak, o malı ikrar sayılmaz.
Meselâ : Bir kimse, bir şahsın zimmetinde cihet-i karzdan on lira alacak hakkı olduğunu beyan ile ondan istedikde o şahs «Bu paradan yedi liraya
sulh olalım.» dese bu istenilen o lirayı ikrar etmiş olur. Amma «Bu on Ura dâvasından sulh olalım.» diye mücerred münazaayı defi' için suîhe talib
olsa bu meblâğı ikrar etmiş olmaz.
Hattâ bir meblâğa aid dâvadan ibra iddiası da o meblâğı ikrar değildir. (Reddimuhtar Tekmilesi, Feyziyye Fetavâsı.)
37 - : Bir kimse, başkasının elindeki bir malı satın almaya veya   kiraya tutmaya veya ariyet almaya talib olsa veya «Bu malı bana hibe et.» veya
«Bana vedia olarak ver.» dese veya o malı kendisine vedia olarak verilmekle kabul etse o malın kendisine aid olmadığını ikrar etmiş olur.
Fakat bu kimse bu ikrariyle o malın zilyede veya onun müvekkiline aid olduğunu da ikrar etmiş olur mu?. Bunda ihtilâf vardır. Bir rivayete göre
ikrar etmiş olur, diğer bir rivayete göre ikrar etmiş olmaz. Bu ikinci rivayete göre bu ikrarı o malın başkasına aidiyyetini iddia etmesine mani olmaz.
Bu iki rivayetin ikisi de fukaha tarafından sahih görülmüşdür (Tekmile, Ankara vî.)
38 - : ikrar, mukarrünlehin tasdik ve kabulüne tevakkuf etmez. Çünkü ikrar, her veçhile inşa değildir ki, tamamiyyeti kabule mütevakkıf bulunsun.
Fakat ikrar, mukarrünlehin reddiyle merdûd olub hükmü kalmaz. Artık mukarrünleh, o ikrar edilen iddia ve isbata kıyam edemez Çünkü bu ikrar,
ihbar ve temliki mâli mütazammin olduğundan reddi kabildir. Şa-yed mukarrünleh,    mukarrünbihin yalnız bîr mikdarmı red ederse   yalnız o
rcıikdarda ikrarın hükmü kalmaz, red etmediği mikdarda ikrar sahih olur.
Bir de bir ikrar kabul ve tasdik edildikden sonra artık red ile merdûd ol- (Hindiyye, Tekmile.)
39 - : Bir ikrarın red edilmesiyle mukarrünlehden başkasının hakkı ib-tâl edilecek olsa bu reddin hükmü olmaz.
Kezalik : Mukarrünleh olan iki kimseden biri, ikrarı red etdiği halde diğeri kabul etse bu kabul eden, mukarrünbihin yarısına müstahik olur.
Meselâ : îki kimseye yüz lira ikrar edilib bunu birisi red etse diğeri bunun elli lirasını alır (Tekmile.)
40 - : Bir kimse, yapmış olduğu İkrarını red edildikden sonra tekrar edib de mukarrünleh bu defa tasdik etse bu başka bir ikrar sayılarak istihsânen
sahih olur (Reddimuhtar.)
41 - : Mukarrünbihin muşa olması, ikrarın sıhhatine mani değildir. Binaenaleyh kabil-i kısmet olsun olmasın müşaı ikrar sahihdir. Şöyle ki:
Bir kimse, elinde bulunan bir mülk akarın veya menkûlün nısıf veya sülüs.gibi bir hisse-i şayiasını başka birisine ikrar o da tasdik etse veya red
etmeyib sükût eylese aralarında şirket husule gelir. Bundan sonra o muşa henüz ifraz ile mukarrünlehe teslim edilmeden mukir vefat etse
mukarrünleh onun vârisîeriyle beraber o müşada hissedar bulunmuş olur (Hindiyye, Bahrirâik.)
42 - : ikrar, fil'hâl mevcud veya âtiyen vücuda gelmesi muhakkak olan bir §eye talik edilerek meselâ; «Ben berhayat isem» veya «Ben vefat
edersem fülân zata şu kadar kuruş borcum vardır» denilse sahih olur, borcun   edası fil'hâl lâzım gelir.
43 - ikrar, örf-i nâsda hulûl-i ecele salih, nâs arasında carî müddetlerden madûd bir şarta talik olunursa sahih olur. «Fülân ayın   ibtidası»   veya
«Rûz-i kasım gelirse sana şu kadar kuruş borcumdur, denilmesi gibi. Bu halde ikrar, bir müeccel borcu itirafa hami olunur. Bu takdirde bakılır:
Mukarrünleh, bu eceli tasdik ederveya mukır bunu isbât eyler ise borç bu ecelden evvel istenilemez. Ecel böyle teayyün etmezse mukarrünleh «Bu
borcun müeccel olmadığına» tahlif olunur, yemin ederse mukirrin bu mukarrünbih olan borcu derhal vermesi icab eder, yeminden nükûl ederse
ecel sabit olur, borcun tediyesi ancak o vaktin hululünde lâzım gelir.
44 - : ikrar, örf-i nâsda hulûl-i ecele salih ve nâs arasındaki müddetlerden madûd olmayan, yani vücude gelmesi de gelmemesi de kabil bulunan bir
şeye talik edilirse sahih olmaz.
«Ben ne zaman zengin olursam fülâna şu kadar kuruş borcumdur.» denilmesi gibi. «Ben fülân yere gidersem.», «Ben fülân işi deruhde edersem»,
«Allah taâlâ irade ederse», «Benden alacağın olduğuna yemin edersen», «Bana §u kadar borç verirsen» denilmesi de bu kabildendir. Bunlara talik
edilen bir ikrar, bâtıldır (Mecelle, Dürerül'hükkâm.)
45 - : İkrarlarda şeraitini cami olan istisnalar sahihdir. Böyle bir istisna, ikrardan rücu sayılmaz. Muhaveratda daima istisna carîdir. Mesejâ: Bir
kimse «Fülâna on lirası müstesna olmak üzere yüz lira borcum vardır.» dese doksan lira borç ikrar etmiş olur. Fakat «Yüz lira müstesna olmak üzere
yüz lira borcum vardır» dese bu istisna muteber olmaz, yine tam yüz lira itiraf edilmiş olur. Çünkü bir şeyin tamamını istisna o şeyden rücu
demekdir.
46 - : Bir kimse «Fülâna inşallah şu kadar borcum vardır» dese bununla o borcu ikrar etmiş olmaz. Çünkü bunu meşiyyetül'lâhe talik etmesi,
kendisince meçhul olan bir şeye talik olacağından hükümsüzdür.
Kezalik : «Fülân diler ise bu zata şu kadar kuruş borcum vardır.» denilse bu ikrar da bâtıl olur. Zira borç, vücud ile ademe mütehammil bir §eye
rabt edilmiş olur. Usûl-i fıkh kısmındaki istisna ve talik bahsine müracaat!.
47 - : Bazı tâbirler, iddialar, talebeler ikrardan madûddur.
Ezcümle istenilen bir borcun tecilini taleb, bir borcun verilmiş olduğunu iddia, bir borcun kendisine hibe ve tesadduk edildiğini beyan, bir borçdan
ibra vukuunu dermeyan, bir borcun başkasına havale edildiğini iddia, dâva edilen bir meblâğa başkasının kefaletini taleb ikrar sayılır.
Kezalik : Bir alacakiddiasmda bulunan kimseye karşı: «Onu al» «Onu te-navül et», «Onu yakında - Yarın veririm», «Onu verecek kadar yanımda
bugün para yokdur.» «Vallahi ben onu sana bugün veremem», «Onu benden bugün alma*, «Onun vakt-i edası hulul etmedi», «Onu ne çok



istiyorsun», «Onu fülân zat tarafımdan ödedi» demek de ikrardan madûddur.
Kezalik : Bir deyin veya emanet iddiasında bulunan kimseye hitaben «Naâm = Evet» denilmesi ve bir mikdar alacak iddia edene «Onu tart» veya
«Onu say» veya «Bekle fülân sarraf geüb verecek» demek de birer muteber ikrardır.
Kezalik : Bir malın sahih ve nafiz bir beyi ile satıldığına dair olan bir senedi şahid sıfatiyle imza eden kimse, o malın kendisine aid olmayıb
bâyiinin mülkü bulunmuş olduğunu ikrar etmiş olur (Reddimuhtar, Hindiyye.)
48 - : Bazı tâbirler, ikrardan madûd değildir.
Meselâ : Bir kimse, kendisinden bir şey isteyen bir müddeiye karşı, o şeyi sarahaten zikr etmeksizin ve ona zamir ile de işaret etmeksizin mücerred
«Tecil et», «Ben sana tediye etdim», «Bana tesadduk et», «Bana hibe et», «Tart», «Muhasebe edelim», «Sabret» veya «Kariben alırsın» dese o
istenilen Şeyi ikrar etmiş olmaz.
Kezalik : «Fülân şahsa şu kadar para borcum olduğunu ona haber vçr-m» sözü de ikrar değildir.
Kezalik : Bir kimsenin bir mikdar meblâğ; alacak iddiasına karşı «Benim ue sende onun misli = O kadar alacağım var.» denilmesi, zâhirürrivâyeye
göre ikrar değildir. Fakat İmam Muhammed'e göre ikrardır, bu veçhile fetva vil  (Ankaravî, Surretül'fetavâ, Hindiyye.)
(Malikî'Iere göre bir kimse, bir şahsa hitaben meselâ: «Şu iki libasın» veya şu iki atın biri senindir» dese bakılır: Eğer bu mukır, bunların ednâsını
mu-karrünluh için tâyin, mukarrünlch de diğerini iddia ederse mukarrünleh bu babda tahlif olunur. Mukır, hangisinin o şahsa aid olduğunu
bilmediğini söylerse bunu mukarrünlehin tâyin etmesi istenebilir. Mukarrünleh, bunların ednâsını kendisine tâyin ederse onu yemin etmeksizin
alır. Fakat bunların âlâsını kendisine tâyin ederse kendisinden töhmeti defi' için tahlif olunur, yemin edince onu alır. O da hangisinin kendisine aid
olduğunu bilmediğini iddia ederse mukır ile beraber tahlif olunurlar. Bunlar bilmediklerine dair yemin edince ikrar edilen şeylere nısfiyyet üzere
müştereken malik olurlar.
Bir kims, «Ben bu malı fülândan gasb etdim, yok şu gahsdan gasb etdim» dese o mal fülânın olur. Bu malın misliyyatdan ise misli ile, kıymiyatdan
ise kıymeti ile de ikinci mukarrünleh için hükm olunur. Bu malın malûm ise yevm-i gasbdaki kıymetine, malûm değilse yevm-i ikrardaki kıymetine
itibar-olunur.
Bir karzın yapılmış, sonra da ödenilmiş olduğunu teşekkür maksadiyle söylemek, o karzın mevcııdiyyetini ikrar sayılmaz. «Allah razı olsun fülân
zat bana şu kadar meblâğ karz verdi, ben de kendisine edâ etdim.» denilmesi gibi.
Bunu zem maksadiyle söylemek de esah olan rivayete göre böyledir. «Allah islâh etsin, fülân bana şu kadar meblâğ ödünç verdi, beni şıkışdırdı, tâ
ki edâ etdim.» denilmesi gibi.
Bir kimse, bir şahsa hitaben «Benim üzerimde» veya «Zimmetimde» veya «indimde senin şu kadar alacağın var» dese ikrarda bulunmuş olur. Velev
ki bu ikrarına «İnşallah» veya «Allah takdir buyurmuş ise» sözünü ilâve etsin. Çünkü böyle ikrar edince Cenab-ı Hak'ın dilediğini, takdir
buyurduğunu bilmiş olur. Bu gibi istisnalar, Allah Taâiâya yeminin gayrisinde nıüfid olmaz.
Fakat «Fülân diler ise sana şu kadar meblâğ borcum vardır» denilse bu ikrar, şahin olmaz. Velev ki fülân dilesin. Çünkü bunda hatar vardır, bu
ikrar, kendisinde kat'iyyet olmayan bir hakka müsteniddir (Şerh-i Ebü'berekât, Düsûki.)
(Şafiî'lere göre «Benim fülâna zannıma göre» veya «Tahminime göre şu kadar kuruş borcum vardır» sözü lâğvdır. Fakat «Benim üzerimde fülânın
bildiğime» veya «Şahid olduğuma göre şu kadar alacağı vardır» sözü, sahih bir ikrardır.
Bir kimse, «Benim fülâna yüz kuruş borcum vardır, yüz kuruş, yüz kuruş» dese yalnız yüz kuruş borç ikrar etmiş olur. Velev başka başka günlerde
böyle yüz kuruş ikrar etmiş olsun.
«Benim fülâna yüz kuruş borcum vardır.» dedikden sonra «Benim ona elli kuruş» veya «Yüz elli kuruş» borcum vardır» dese bunların ekalli eksere
dahil olur, hangisi ekser ise yalnız o lâzımgelir.
Fakat başka başka cihetler, sebebler beyaniyle ikrar edilirse hepsi dö lâzımgelir. «Benim Zeyd'e ciheti karzdan yüz kuruş borcum vardır» dedikden
sonra «Benim Zeyd'e satın aldığım bir mal bedelinden yüz kuruş borcum vardır» demesi gibi ki, ikiyüz kuruş ikrar edilmiş olur.
ikrarda istisna bil'icmâ caizdir. Velev ki müstesna, müstesnaminhin cinsinden olmasın. Elverir ki müstesna, müstesnaminhin tamamını istiğrak
etmesin. Ve illâ istisna, bâtıl olur.
Meselâ : «Benim fülâna on lirası müstesna olmak üzere yüz lira borcum vardır» denilse doksan lira ikrar edilmiş olur.
Kezalik : «Benim üzerimde fülânın yüz lira alacağı vardır, bir libas müstesna» denilse o libasın ne olduğunu mükırrin beyan etmesi lâzımgelir. Şu
kadar var ki, bu libasın kıymeti yüz liradan az olmalıdır, bu kıymet, yüz liradan tenzil edilir, mütebakisi mukarrünlehe verilir.
Fakat «Benim fülân zata yüz lirası müstesna olmak üzere yüz lira borcum vardır.» denilse bu istisna, muteber olmaz. Yine tam yüz lira ikrar edilmiş
olur. Çünkü böyle bir istisnada sarih bir tenakuz vardır. Bu ikrardan rücü ma-hiyyetindedir (Tuhfetül'muhtac.)
{Hanbelî'lere göre bir insanın bir malı nefsine izafe etmek suretiyle yapacağı ikrar da sahîhdir. «Bu kitabım fülân zatındır.» denilmesi gibi.
Bir kimse, bir malı satdıkdan veya birine hibe etdikden veya kölesini azâd etdikden sonra o malın veya kölenin başkasına aid olduğunu İkrar etse bu
ikrarı müşteri ve saire hakkında kabul olunmaz. Ancak o kimse, o malın veya kölenin kıymetini mukarrünlehe zâmin olur. Çünkü onu batmakla
veya hibe veya azad etmekle onun aynini mukarrünlehe vermek imkânını fevt etmişdir.
Bir kimse, «Fülân zatın bende azîm» veya «Hatır» veya «Kesîr» veya «Ce-lil» veya «Nefise «Bir mal alacağı vardır» dese bunu tefsir etmesi
lâzımgelir. Mal sayılacak = Kendisiyle temevvül edilecek herhangi bir şey ile tefsir ederse kabul olunur. Çünkü bu azim, kesir ve sair tâbirleri için
ne şeriatda ve ne de lûgatde ve örfde bir hâd tâyin edîlmemişdir. Bu hususda nâs muhteUfdir. Bazı kimseler az bir şeyi azim, hatir görür, bazı
kimseler de azim bir şeyi az görmekde bulunur.. Ve her mal kendisine göre azimdir, kesirdir. Binaenaleyh bu babda mükırrin tefsiri makbuldür
(Neylüi'meârib, Keşşafül'kına.)
(Zâhirî'lere göre bir kimse elinde bulunan bir mal hakkında «Bu mal fü-iânındır, bana hibe etdi, veya bana sattı» dese tasdik olunur, aleyhine bir şey
ile hükm olunamaz. Çünkü emval ve emlâk elden ele intikâl eden şeylerdir. "iz bunu yakinen biliriz. Eğer nâsın bu gibi sözlerinin bir kısmı ikrar
telâkki edilerek bununla aleyhine hükm edilib de diğer kısmı nazara alınmazsa nâsın ballarının tamamı veya ekserisi ellerinden çıkmak lâzım gelir.
Bir kimse, meselâ: «Fülânın benim zimmetimde borç olarak yüz lira alacağı vardır. Benim de onun yanında yirmi kile buğday alacağım vardır.»
de-yib iki tarafın da bu babda beyyineleri bulunmazsa o kimsenin iddia etdiği bu buğdaya bir kıymet takdir edilir. Bu kıymet, ikrar etdiği yüz liraya
müsavi veya ondan ziyade olursa takas hâsıl olur, üzerine bir şey lâzımgelmez. Fakat bu kıymet az olursa yüz liradan fazla kalan mikdarı,



mukarrünlehe vermesine, hükm olunur (Elmuhallâ.)
Demek ki Zâhirî'lere nazaran ikrara mukarin olan iddia da muteber oluyor, bu iddia ikrardan rücu veya ikrar ile alâkası olmayan bir iddia-i mücer-

red sayılmıyor. Bu halde mukır, bir tam ikrarda bulunmuş olmuyor. Belki bu ikrarına onu ibtâl edecek bir söz vasi etmiş oluyor. 
[24]

 
İkrarın Umumi Hükmleri :
 
49 - : Kişi ikramiyle ilzam plunur. Velev ki ikrarı nefsüTemre mutabık olmasın. Çünkü akıllı bir kimsenin kendi aleyhine olan hilâf-ı hakikat bir
şeyi ikrar ve itiraf etmesi müstebaddir.
Fakat bir ikrar, hâkimin hükmiyle şer'an tekzib edilirse o zaman hükmü kalmaz.
Meselâ : Bir kimsenin satın aldığı bir mala bir müstahik çıkıb da onu hâkimin hükmiyle istirdad etse o kimse de verdiği semen ile bayiine rücu
eder. «Bu mal, bâyiindir» diye vuku bulan ikrarı muteber olmaz. Çünkü onun bu ikrarı hâkimin hükmiyle tekzib edilmiş, olur.
50 - : İkrar, başkasının hakkını ibtâl etmez.
Binaenaleyh bir müteveffanın bir şans zimmetinde meselâ yüz lira alacağı olduğu halde terekesi iki oğluna münhasır olmakla bunlardan biri, bu
paranın yarısını hal-i hayatında babasının kabz etmiş olduğunu ikrar etse kendi hissesi olan elli lira hakkında muteber olur. Kardeşi, bu kabzı
bilmediğine dair bu mukırre karşı yemin edince mütebaki elli lirayı kendisi alır.
51 - : Mukır, ikrarına mukarin bir iddiada bulunsa ikr&riyle muaheze olunur, iddiasını isbat etmesi lâzımgelir.
Meselâ : Bir kimse, «Fülâna on lira borcum vardır» diye ikrar etmekle beraber «Fakat bu borcum müecceldir» diye iddiada bulunsa mukarrünleh
tasdik veya kendisi isbat etmedikçe bu meblâğı hâilen vermesi lâzımgelir. Fakat «On lira müeccel olarak borcum vardır» derse ikrarı müeccel bir
borca mas ruf olur, hilafını mukarrünlehin isbât etmesi lâzımgelir.
Kezalik : Bir kimse, bir şahsa hitaben «Sende yüz lira alacağım var idi, ellisini aldım, mütebaki ellisini de ver» diye iddia, o şahs da «Hayır sana bir
para borcum yokdur» diye inkâr etse o kimse, bu iddiasını isbât edemeyince almış olduğunu ikrar etdiği elli lirayı talebi takdirinde o şahsa vermesi
lâzungelir. Çünkü bu elli lirayı haksız yere kabz etmiş olduğu tebeyyün etmiş olur.
Kezalik : Bir kimse,«Şumah fülân zatın yanına emanet bırakmışdım, ondan aldım» dediği halde o zat «Hayır o benim malımdır» dese onu bu
kimseden istirdad edebilir. Çünkü bu kimse, o mala o zatın vaziül'yed olduğunu ikrar etmişdir. Sonra emanet iddiası beyyinesiz muteber olmaz.
Kezalik : Bir kimse, «Fülân şahsdan onda olan alacağıma mahsuben şu kadar meblâğ kabz etdim» diye ikrar, o şahs da bu alacağı inkâr ile o
meblâğın kendisine reddini taleb etse bu meblâğın o şahsa reddi lâzımgelir. Çünkü o kimse, bu meblâğı aldığını mukirdir, alacağı hakkındaki sözü
ise bir iddiadan ibaretdir. Şu kadar var ki o kimse, bu şahsa «Üzerinde böyle bir borç olmadığına dair» yemin verdirebilir.
imam Ebû Yusuf ile Ibni Ebî Leylâ'dan bir rivayete göre bu halde mukır üzerine bir şey îâzımgelmez. Çünkü o, nefsi aleyhine başkasına bir şey
ikrar etmiş değildir. O, kendisine hakkının vusulünü ikrar etmişdir. Bu ise ona bir şeyi mülzim olmaz (Mebsut-ı Serahsî.)
52 - : Bir kimse, «Şu malı - meselâ parayı - bana fülân şahs defi' etdi, bu mal Zeyd'indir» dese de bunu o şahs ile Zeyd'den her biri kendisinin olmak
üzere iddiada bulunsa bu mal, o şahsa aid olur. Çünkü bu kimse, bu malın o şahsa aidiyyetini ilk evvel ikrar etmişdir. Sonraki ikrarı ise başkasının
müstahik olmadığı bir şeye dair olmuş olacağından kendisi için mülzim olmaz. Binaenaleyh bu mukır, o malı o şahsa verince ondan beri olur, O
şahs bu malın ister maliki olsun ister olmasın.
Bilâkis bir kimse «Bu mal fülân şahsındır, bunu bana Zeyd defi' etti = Verdi de^ bu sn;>î, ilk mukarrünleh olan o şahsındır. Zira onun mülkü olmak
üzere ikrar ediUı^üir. Artık bundan sonra ikinci mukarrünleh için züyedlik ikrarı birinci ıa kır/ünleh hakkında sahih olmaz. Bu halde ikinci
mukarrünleh bunu dâvada bı Onursa bu malın birinci mukarrünlehe aid olduğuna dair kendisine yemin tevcih olunur. Eğer bu vech ile yemin
ederse mukır, ona da o kadar mal zâmin olur. Hâkimin bu hususda hükmü olsun olmasın müsavidir. Bu, imam Muhammed'e göredir. îmam Ebû
Yusuf'a göre eğer hâkimin hükmüne de iktiran etmşi ise mukır, artık ikinci mukarrünleh için o malı zâmin olmaz. Hâkim, bunu ikrarına mebni
mukırre üzâm etmiş olur. imam Muhammed'e göre ise hâkimi bu ilzama sevk eden, mukırrin kendisidir (Mebsût).
53 - : Bir ikrar tekrar edince bakılır: Eğer ikrarın sebebi müttehid  îsfe bunlar yalnız bir ikrar sayılır, muhtelif ise başka başka ikrarlar olmuş olur.
Meselâ : Bir kimse «Fülân şahsa şu saat bedelinden on lira borcum vardır» deyib sonra diğer bir meclisde yine bu veçhile ikrar etse ikisi bir ikrar
sayılır. Fakat «Fülân zata şu saat bedelinden on lira borcum vardır» dedik-den sonra «O zata hane kirasından on lira borcum vardır dese bunlar
başka ba§ka ikrar olur.
Kezalık : Böyle sebeb zikr edilmeksizin meselâ: «Fülân zata on lira bor-cum vardır» diye müteaddid kerre ikrar edilse bunlar da bir ikrar sayılır.
Fakat bu ikrarlardan her birine ayrı ayrı ikişer kimseyi işhad etse, mukarrünleh de bunların ayrı ayrı alacak olduğunu iddiada bulunsa imamı
Azama göre müteaddid borç ikrar edilmiş olur. îmâmeyne gbre ise ikrar edilen borçlar birbirine müsavi ise bir borç ikrar edilmiş olur, yalnız o
lâzırngelir. Birbirinden ziyade ise bu ziyadeyi vermek icab eder, bunların ekalli, ekserine dahil olur (Mebsût, Hâniyye.)
54 - : Hukukûllâha aid ikrardan rücu sahihdir. Fakat hukuk-ı ibâdda ikrardan rücu sahih değildir.
Meselâ : Hadd-i zinayı mucib bir ikradan esnayı hadde bile rücu sahihdir, bu rücu üzerine hukukûllâhdan oları hâd cezası sâkit olur.
Amma bir kimse, «Fülân şahsa şu kadar borcum vardır» veya «Fülârun bende şöyle bir vediası vardır» dedikden sonra «Ikraımdan rücu etdim» ya
«Hilaf-i hakikat olarak ikrar etdim» dese buna itibar olunmaz, ikrariyle ilzam olunur.
55 - : Bir ikrarın yalan yere yapılmış olduğu veya bir ikrarın hazl   ve telcie tarikiyle vuku bulduğu mukır veya onun vârisleri tarafından iddia
olunsa mukarrünleh, mukirrin ikrarında kâzib olmadığına veya ikrarın hazl   ve muvazza yoliyle yapılmadığına tahlif olunur.
Meselâ : Bir kimse, «Fülandan şu kadar kuruş istikraz etdim» diye bir kıt'a sened verdikden sonra «Ben her ne kadar öyle bir sened verdim ise de o
meblâğı henüz ondan almadım» dese o kimsenin bu ikrarında kâzib olmadığına mukarrünleh tahlif olunur. Çünkü bu gibi senedlerin borç parayı
kabz etmeden evvel yapılması âdetdir. Bu seneddeki ikrar, tam bir hüccet olamaz. Maamafih mukarrünlehin tahlif edilmesi, ikrara mebnİ henüz
hükm olunmamış olduğu takdirdedir. Bâdel'hükm tahlife mahal kalmaz.
Bu mesele, imam Ebû Yusuf'un mezhebine göredir, içtimaî hayatdaki görülen fazla hud'alara, hiyanetlere mebni bu kavi istihsânen kabul
edilmişdir.
56 - : Bir kimse, bir şahsda olan vediasını istirdad etdiği veya satmış olduğu bir hanenin bedelini müşteriden tesellüm etdiğini veya satın aldığı malı



gördükden sonra satın aldığım şahidler huzurunda ikrar etse de bilâhare bu ikrarında kâzib olduğunu iddiada bulunsa bunun bu ikrarında kâzib
olmadığına dair mukarrünlehe yemin verilir (Tenkih, Reddimuhtar, Ebüssuûd Feta-vâsı.)    ,,
57 - : Bir kimse bir şahsa hitaben «Senin bende şu kadar kuruş alacağın» veya «Şöyle bir vedian vardır» diye ikrar etmekle o şahs «Bu alacak» veya
«O vedia benim değil, fülân zafındır» diye ikrar, o zat da bu §ahsı tasdik etse bu alacak veya vedia bu ikinci mukarrünlehin olur. Şu kadar var ki, bu
alaeağı veya vediayı kabz etmek hakkı birinci mukarrünlehe aiddir. Mukır, bunu ikinci mukarrünlehe vermeğe mecbur tutulmaz. Fakat kendi
rizasiyle verirse zimmeti borçdan beri olur, artık evvelki mukarrünleh bunu mukırden tekrar isteyemez.
Kezalik : «Senin bende şöyle bir vedain vardır» ikrarına karşı «O vedia benim değil, fülânındır» denildiği takdirde de hükm böyledir. Fakat birinci
mukarrünleh, o alacağı veya vediayı kendi nefsine izafe ederek «O alacağım» veya «O vediam benim değil, fülân şahsındır» dese bunları o şahsa
hibe etmiş olur. Artık bunları kabza o şahsı teslit, o da kabz etmedikçe bu hibe tamam olmaz (Reddimuhtar Tekmilesi, Dürerül'hükkâm.)
58 - : ikrarda muhayyerlik carî değildir.
Meselâ : Bir kimse, üç gün muhayyer olmak üzere karz, gasb veya vedia cihetinden bir borç İkrar etse bu ikrarı sahih, muhayyerliği bâtıl olur.
Çünkü ikrar, mülzim olan bir haberden ibaretdir. Bu haber sadık olunca bunun ma-hiyyeti mukir, ihtiyar etsin etmesin tebeddül etmez (Muhit.)
59 - : Bir kimse, bir malı bir şahsın hanesinden kabz etdiğini ikrar, bâ-dehû o malın kendisine veya başkasına   aidiyyetini iddia etse o mal, o hane
sahibine aid olur. Çünkü o hanede olan, onun elindedir. Asl-ı hanede onun eli sâbitdir. Bir mekânda sabit olan yed, o mekânda bulunan şeyler
üzerinde de sâbitdir.
Kezalik : «Fülânın sandığından veya kesesinden veya ağacından veya ekininden şunu aldım» demek de onun elinden şunu aldım» demek de onun
elinden kabzı ikrar gibidir. Zira bunlarda olan da onun elindedir (Mebsût.)
60 - : Şirketi müzarebede müzarib bulunan kimse, mal sahibinin inkârına rağmen müzarebe malından bir borç ikrar etse bu ikrarı sahih olur.
Çünkü bu, ticaret muktezasıdır. Bunun içindir ki, ticarete mezun olan çocukların, rakikîerin bu hususdaki ikrarları muteberdir.
Kezalik : Müzarib, müzarebe malından bir ecire veya bir hayvana veya bir dükkâna ücret, kira bedeli verdiğini ikrar ve iddia etdiği takdirde sözü
muteber olur. Zira bu gibi borçların sebeblerini müzarebe malı hakkında inşaya malikdir. Yani: Onun bu hususdaboyle isticare selâhiyyeti vardır.
Binaenaleyh bu hususdaki ikrarı sahihdir. Müzarib, mazurdur, bu gibi sebebler ile borç iltizamından hasbetticare kurtulamaz (Mebsût.)
61 - : Bir kimse, «Fülân şahs az çok her şeyde benim şerikimdir»   diye ikrar, o şahs da «Evet» diye tasdik etse her biri diğerinin elindeki az çok her
mata, velev ki ikametgâh veya rakik olsun ortak olmuş olur. Çünkü bu, şir-ket-i müfaveze mesabesindedir. Bu şirket, tesviyeyi iktiza eder.
Fakat «Bu şans benim ticaretlerde şerikimdir» deyib diğeri de tasdik etse yalnız ellerinde bulunan ticaret emtiası aralarında müşterek olur, buna
mesken, kisve, taam dahil olmaz. Çünkü onların bu tesadukları yalnız ticaret mal-lariyle mukayyed bulunmuşdur. (Mebsut-ı  Serâhsî.)
(Eimme-i sâireye göre de ikrar, bir hüccetdir, ikrarın hükmü, Üzenidir, muahezedir. Yani: Herkes, şeraiti dairesinde yapdığı ikrariyle mülzem olur,

başkasına aid, üzerinde sabit bir hakkı ikrar etdi mi bunu mukarrünlehe vermesi icab eder, hukuk-ı ibâde müteâllik ikrardan rücu edilemez.) 
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(İKİNCİ BÖLÜM)

 
İÇİNDEKİLER : Nefy-I mülk ve nam-ı müstear. Maraz-ı mevt İle mariz olanların ikrarları nesebe aid İkrarlar. İkrar bil'kitâbeye aid meseleler.

İkrara dair İhtilâflar. İkrarın hikmet-l teşriîyyesi. 
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Nefy-I Mülk Ve Namı Müstear A Ait Meseleler :
 
62 - : Bir kimse, ikrar ederken mukarrünbihi nefsine izafe-i mülk ile mu-zâf kusa onu mukarrünlehe hibe etmiş olur. Bu takdirde teslim ve kabz
bulunmadıkça bu hibe tamam olmaz.
Meselâ : Bir kimse, «.Elimde olan bütün emval ve eşyam fülân zatındır, benim asla alâkam yokdur» dese bu anda mevcud olan bü'cümle emval ve
eşyasını o zata hibe etmiş olur. Bunları o zat tesellüm etmedikçe bu hibe tamam olmuş olmaz.
Kezaük : Bir kimse, «Şu hanemin içinde olan bütün emval ve eşyam fülân büyük oğîumundur, benim alâkam yokdur» dese bu ikrar zamanında o
hanede mevcud olan bütün emval ve eşyasını o oğluna hibe etmiş olur. Bunları ona teslim etmedikçe hibe tamamolmaz.
«Şu hanem babamındır» veya «zevcemindir» denildiği takdirde de hükm böyledir.
«Tasarrufumda» tâbiri de nefse mülkiyyet üzere izafe kabilindendir. «Tasarrufumda olan şu hane fülânındır» denilmesi gibi.
Bir malın böyle bir nefse mülkiyyet üzere izafe edilmesi, o malın başkasına aid bir mülk olmadığım beyan demek olacağından bu veçhile ikrar, bir
hibe mahiyyetinde bulunmuşdur. (Reddimuhtar, Ebüssuûd.)
63 - : Bir kimse, ikrar etdiği şeyi nefsine izafe etmezse ve mukarrünbi-hin kablel ikrar mukarrünlehin mülkü olduğunu itiraf ile kendisinden mülkü
nefy etmiş. olur.
Meselâ : Bir kimse, «Üzerime giymiş olduğum elbiseden başka bana nis-bet olunan bütün emval ve eşya fülân zatındır, benim asla alâkam yokdur.»
dese bu anda giyinmiş bulunduğu elbiseden rnaâdâ kendisine nisbet olunan, yani: Onundur denilen bil'cümle emval ve eşyayı o zata ikrar ile
kendisinden nefy etmiş, olur. Bunun tamamiyyeti için kabzı şart değildir. Bu ikrariyle vefatından sonra vârisleri de izlâm olunurlar.
Fakat bu ikrar, mukırrin bundan sonra malik olacağı emval ve eşyaya şâmil olmaz.
Kezalik : «Şu dükkânımın içinde olan bütün emval ve eşyam babamındır, benim alâkam yokdur» dese o dükkâniçinde bu vakitde mevcud olan
bütün emval ve eşyanın babasına aidiyyetini ikrar ile nefy-i mülk etmiş olur.
«Bana nisbet olunan şu dükkân babamındır» veya «Zevcemındir» dediği takdirde de hükm böyledir (Hülâsa, Mecelle, Dürerül'hükkâm.)
64 - : Bir kimse, fülânın zimmetindeki alacağım şu zatındır,   seneddeki ismim, müsteardır» dese yine ikrarda bulunmuş olur. Her ne kadar o alacak
nefsine izafe edilmiş ise de «ismim   müsteardır» sözü, bu izafet ile izafet-i mülk değil, izafet-i nisbet kasdedildiğine bir delildir (Tenkili.)
65 - : Bir kimse, elinde bulunan bir mülk hane veya   dükkân hakkında «Bu fülân zatındır, bunda benim alâkam yokdur, senedinde yazılı ismim,
müsteardır» dese o hanenin veya dükkânın o zatın mülkü   olduğunu ikrar etmiş olur.



Kezalik : Bir kimse, satın aldığı bir mülk akar hakkında «Ben bu akan fülân zat için alrnışdım, semen olarak verdiğim para onun malıdır, seneddeki
ismim ise bir nam-ı müstear olarak kayd edilmişdir» dese o akarın nefsel'emr-de o zatın olduğunu ikrar etmiş olur.
Kezalik : Bir kimse, bir §ahsa ikraz etmiş olduğu para için hal-i sıhhatinde «Bu para fülân zatındır, benim alâkam yokdur, her ne kadar senedi
benim namıma yazılmış ise deseneddeki ismim müsteardir» dese bu paranın o zata aidiyyetini ikrar etmiş olur.
Kezalik : «Benim namına olarak fülân zatın yanma vedia bırakılmış olan şu mal, benim değil, fülân şahsındır» denildiği takdirde de hükm böyledir.
Şu kadar var ki, o alacağın veya vedianın hakk-ı kabzı bu mukırre aid bulunur. Bu hakka malikiyyet, onların başkasına mülken aidiyyetine münafi
değildir. Nitekim bir vekil de hakk-ı kabza malik olduğu halde malikiyyet hakkını haiz değildir (Bahrirâik, Dürerül'hükkâm.)
66 - : Bİr kimse, «Benim fülân zatda = Onun canibinde hiç bir hakkım yokdur.» dese sahih bir ikrarda bulunmuş olur. Çünkü bu ikrar, umum
mahre cinde ihraç edümişdir. Bunu böyle umumî üzere icra mümkündür.1 Zira bu kimsenin o zatdan her veçhile olan hukukunu nefy etmesi
caizdir.   Bu sözün mucebiyle amel ise mümkündür. Mukırrin bu babda izahat vermesine  hacet yokdur. Bu ikrar; ayne, deyne, kefalete, cinayete,
hadde,   icareye ve saireye şâmildir. Çünkü bunların hepsi de hakdır   (Mcbsût-ı Serahsî.)
67 - : Bir kimse, «Benim elimde bulunanın cümlesi fülân zatındır» diye ikrar etse bunların neden ibaret olduğunu beyan etmesi icab eder. Bu sözü
böyle umumî üzere icra mümkün değildir. Çünkü onun zevcesi de, çocuğu da onun elindedir. Bunlar ise mukarrünlehe aid olamaz. O halde
mukirrin   beyanına rücu icab eder (Mebsut.)
68 - : Bir kimse, «Fülân zat üzerinde bana aid şeylerden beridir» dese o zatın kendisine karşı her hakdan beri olduğunu ikrar etmiş gibi olur. Ancak
bu veçhile ikrarın emanetlere şümulü yokdur. Çünkü «Üzerinde tâbiri, zimmeti, borcu ifade eder. Emanetler ise zimmete müteallik borç kabilinden

değildir. Binaenaleyh emanetler buna dahil olmaz (Mebsut.) 
[27]

 
Maraz-1 Mevt İle Mariz Olanların İkrarları :
 
69 - : Hiç bir vârisi bulunmayan bir kimsenin maraz-i mevtinde ki ikrarı bir nevi vasiyyet olarak bütün emvali hakkında muteber olur.
Binaenaleyh böyle bir kimse, bütün emvalini bir şahsa ikrarı ile nefy-i mülk etse sahih olub vefatından sonra terekesine beytül'mâl emini müdahale
edemez.
70 - : Zevcesinden başka vârisi bulunmayan bir kimse, marazı mevtinde bütün emvalini zevcesine veya zevcinden başka vârisi    olmayan bir kadın,
maraz-i mevtinde cemi-i emvalini kocasına ikrar ile nefy-i mülkde bulunsa sahih olur, vefatından sonra terekesine beytül'mâl emini tarafından  
müdahale olunamaz.
71 - : Yalnız zevcesi veya yalnız kocası   bulunan bir kimsenin   maraz-i mevtinde bir yabancıya olan ikrarı, bir nevi vasiyyet olarak muteber olur.
Ve bu ikrar, nefy-i mülk suretiyle olunca bu marizin sülüs-i mâlinden   ziyadesi hakkında da nazara alımr.Şöylc ki: Zevç veya zevce müeîz olursa
bu vasiyyet olduğu gibi tenfiz edilir. Mücîz olmadığı takdirde ise evvelâ terekenin sü-lüsi mukarrünleh için ayrılır. Mütebakisinden de zevç veya
zevcenin hisse-i ir-siyyesi verilir, geri kalan da y.ne mukarrünlehe aid olur.
Meselâ : Marizin vefatında yalnız bir zevcesiyle bir de mukarrünleh bulunsa zevcesi terekenin altıda birine müstahik olur, mütebakisi
mukarrünlehe verilir. Şöyle ki: Terekenin on ikide ikisi zecveye onu da mukarrünlehe aid olur. Yani: On ikinin evvelâ sülüsi olan dört
mukarrünlehe aid olacağı gibi mütebaki sekizin de dörtde biri olan iki zevceye; dört de üçü olan altı da yine mukarrünlehe aid bulunur (Tenkih-i
Hâmidî.)
72 - : Zevç veya zevceden başka terekesinin tamamına müstahik   vârisi °lan kimse, maraz-i mevtinde bir ecnebiye bütün mallarını ikrar etse bakılır:
Eğer bu vâris bu ikrarı kabul ederse febiha, Fakat kabul etmezse bu ikrar, bu malların yalnız sülüsü hakkında vasiyyet olarak muteber olur.
(Tenkiti.)
73 - : Bir kimse, maraz-i mevtinde vârislerinden birine kendi elinde bulunan ve ona malikiyyeti zahir ulan bir ayin veya deyin ikrar etdikden sonra
vefat, etse diğer vârislerin icazetine mevkuf bulunur. Vârisler vefatından sonra mücîz olurlarsa bu ikrar muteber olur ve illâ olmaz.
Şu kadar var ki, mukirrin hayatında diğer vârisler bu ikrarı tasdik etmiş olurlarsa artık bu ikrar muteber olur, vârisler mukırrin vefatından sonra bu
tasdiklerinden dönemezler.
Nitekim bir kimse, hal-i marazında vârislerinden b'rine bir mal ikrar edib de badehu o marazdan ifakat bulsa bu ikrarı muteber olmuş olur.
74 - : Bir kimse, maraz-i mevtinde vârislerinden birinin elinde bulunan bir ayin veya müteaddid ayinler hakkında «Bunların bu vârise aidiyyetile
kendisinin bunlarda hakkı bulunmadığını» ikrar etse muteber olur, sair vârisler bunalrı terekeye idhâl edemezler (Tekmile.)
75 - : Vârise emanet ikrarı, hal-i sihhatde de, hali marazda da şahindir. Meselâ : Bir kimse, kendisinin bir vârisinde olan emanetini kabz   etmiş
olduğunu veya başkasında olub beyyine ile sabit veya vârislerce musaddak bulunan bir emanetini vârislerinden biri vasıtasiyle istirdad etmiş
olduğunu maraz-i mevtinde   ikrar etse bu ikrarı muteber olur.
Kezalik : Bir kimse, meselâ oğluna aid olub kendisinde bulunan bir emaneti, meselâ: Altın saati kendisinin istihlâk etdiğini = Satıb umuruna sarf
eylediğini maraz-i mevtinde ikrar etse muteber olur, o saatin kıymeti terekesinden tazmin edilmek lâzımgelir (DürerüThükkâm.)
76 - : Bir kimse, vârislerinden birine bir malını satdığım veya ondan bir alacağını veya ayanka bil inden bir malını kabz etdiğini veya   ondan
magsub veya merhum olan bir malını istirdad eylediğini veya yanında bulunan bir ma Un vârislerinden biri tarafından yanına emanet bırakılmış
olduğunu maraz-i mevtinde ikrar etse diğer vârislerin icazetleri lâhik olmadıkça muteber olmaz.
5u kadar var ki, böyle bir ikrar edince mukarrünbihi o vârise vermesine emr olunur. Sonra vefat edib diğer vârisleri mucîz olurlarsa o şey,
rnukarrün-leh olan vârisden alınarak terekeye idhâl edilir.
77 - : Bir kimse, bir vârisinde alacağı olmadığım nefy suretiyle ikrar etse, meselâ: «Şu vârisim üzerinde asla hakkım yokdur.» dese bu ikfarı kazaen
muteber olur, artık diğer vârisler, bu mukarrünleh olan vârisden mukirre aid bir hak dâva edemezler (Reddimuhtar Tekmiîesi.)
78 - : Vârise ikrar hususunda vârisden mürad, marizin vakt-i vefatında vârisi bulunacak kimsedir, yoksa yalnız ikrar zamanına   nazaran vâris olan
değildir. Şu kadar var ki, ikrar zamanında vâris olabilmek vasfını haiz değil iken sonradan hadis -bir sebeb ile mukirrin vefatı zamanında husule
gelen veraset, ikrarın sıhhatine mâni olmaz.



Meselâ : Bir kimse, maraz-ı mevtinde bir yabancı kadına bir mal ikrar edib de badehu onu tezevvüc etdikden sonra vefat etse bu ikrarı nafiz olur.
Amma veraseti böyle hadis bir sebeb ile hâsıl olmayıb da kadîm sebeb ile olursa ikrarı yine nafiz olmaz.
Meselâ : Bir mariz, oğlu bulunduğu halde Öz kardeşlerinden birine bir mal ikrar edib de oğlunun vefatından sonra kendisi de o marazdan vefat
ederek kendisine bu kardeşleri vâris olsalar bu ikrarı nafiz olmaz (Hâniyye, Mu-hît, Bahr.)
79 - : Mukarrünleh, mukirre vakt-i ikrarında ve hin i vefatında vâris olduğu halde arada varislik vasfını gaib etmiş olsa bunun hakkındaki   ikrar,
imam Muhammed'e göre caizdir. Çünkü ikrarın amed i cevazı, ikrar   zamanındaki sebeb ile varisliğin bekasına bağlıdır.   Sebeb böyle baki
kalmayınca ikrar sahih olur.
îmam Ebû Yusuf'a göre ise bu ikrar caiz değildir. Zira asıl itibar, ikrar ile vefat zamanınadır.
Meselâ : Bir kimse, öz kardeşlerinden birine bir mal ikrar etdikden sonra bir oğlu dünyaya gelse de bâdehû bu oğlan, sonra da kendisi vefat etmekle
veraseti kardeşlerine aid bulunsa bu ikrarı imam Muhammed'e göre caiz olur, îmam Ebû Yusuf'a göre caiz olmaz.
80 - : Bir kimsenin maraz-i mevtinde iken zaman-ı sihhatine isnad ile vârisine bir mal ikrarı, zaman-ı marazmdaki ikrarı hükmündedir.
Binaenaleyh bir kimse vârislerinden birinde meselâ karzdan veya icare bedelinden alacağı olan şu kadar kuruşu ondan hali sihhatinde ahz ve kabz
etmiş olduğunu maraz-i mevtinde ikrar etse bu ikrarı diğer vârisleri mücîz olmadıkça nafiz olmaz.
Kezalik : Bir kimse, bir malını vârislerinden birine hal-i sihhatinde iken hibe ve teslim etmiş olduğunu maraz-i mevtinde ikrar etse bu hibe ve teslim
beyyine ile veya sair vârislerin tasdikleriyle sabit veya buna diğer vârislerin icazetleri mukirrin vefatından sonra lâyik olmadıkça bu ikrar, nafiz
olmaz.
Kezalik : Vârislerinden birine borçlu olduğunu veya onda olan alacağını istifa etmiş bulunduğunu hal-i sihhatinde ikrar etmiş olduğunu maraz-i
mevtinde iddia ve itiraf eylese bu itirafı nafiz olmaz.
81  - : Maraz-i mevt ile mariz olanın kendisine vâris olmayan bir kimseye bir ayin veya deyin ikrar etse bu ikrarı nafiz olur, velev ki bütün
emvalini muhît olsun. Çünkü borçları tediye havaic-i asliyyedendir, vârislerin hakkına tekaddüm eder. Böyle bir marizin yabancılara ikrarı
muteber olmasa kendisiyle nâsın muamelâtı kesilir, itimad kalmaz, bunun   neticesinde onun için ticaret ve müdayene yolu kapanmış olur.
Varis olmayan ahfad, ve bir müslimün gayri müslim olan zevcesi ve sair karibleri de bu ikrar hususunda yabancı hükmündedirler.
82 - : Bir kimse, bütün emvalini hal-i sıhhatinde bir ecnebiye satmış ve semenini kabz etmiş olduğunu maraz-i mevtinde ikrar etse bu satış
muamelesini ikrarı muteber olur. Semenikabz hakkındaki ikrarı ise sülüs-i   mâlinden muteberdir (Bence.)
83 - : Bir kimse, kendisinin bir yabancıdaki karz, semen-i mebi, bedel-i icare gibi bir alacağım istifa etmiş, olduğunu maraz-i mevtinde ikrar etdikde
bakılır: Eğer bu alacak, kendisinin maraz-i mevtinde o yabancının zimmetine taallûk etmiş ise bu ikrarı sahih olur. Fakat garîmîeri var ise bu ikrarı
tasdik etmezlerse onların haklarında nafiz olmaz. Çünkü onların hakları bu marizin terekesine taallûk etmişdir. Marizin ikrariyle bunların bu
haklarını ihlâle sa-lâhiyyeti yokdur. Ve eğer bu alacağı kendisinin hali sihhatinde o yabancının zimmetine taallûk etmiş ise bu ikrarı herhalde sahih
olur, gerek başka dü-yûn-i sıhhati bulunsun ve gerek bulunmasın.
Meselâ : Bir kimse, maraz-i mevtinde bir malını sattıkdan sonra semenini kazb eylemiş olduğunu ikrar etse «sahih olursa da gurema-i sıhhati var ise
on-alr, bu ikrarı tutmamaya kadir olurlar. Binaenaleyh tereke alacaklarına kifayet etmezse bu semeni müşteriden isteyebilirler. Müşteri bunu
vermezse îmam Ebû 'Yusuf'a göre satış muamelesi nakz ile mebi, müşteriden geri alınır. Fakat hal-i sıhhatinde ecnebiye bir malım satdıkdan sonra
semenini kabz etmiş olduğunu maraz-i mevtinde ikrar etse bu, herhalde sahih olur, garîmîeri bu ikrarı tutmayız diyemezler.
Bir de marizin ikrarı, mehr ve dem-i amde aid bedel gibi esasen mal bedeli olmayan bir şeyin istifasına aid bulunursa bu ikrar, gurema-i sıhhat
hakkında da herhalde nafiz olur (Hîndiyye, Muhît, Dürerül'hükkâm.)
84 - : Bir kimsenin hali sihhatindeki düyunu, maraz-i mevtindeki düyunu üzerine mukaddemdir. Çünkü böyle bir mariz, zimmeti düyûn-i  
sihhatinden beri olmadıkça deyin ikrarından mehcurdur. Mehcuriyyet   halindeki   ikrara  müstenid bir deyin, deyn-i sıhhate müzahim olamaz.
Binaenaleyh terekesi borçlarına kâfi olmayan kimsenin hal-i sıhhatinde zimmetine taallûk etmiş olduğu bir veçhile sabit olan borçları, maraz-i
mevtinde ikrariyle zimmetine taallûk eden borçlarına takdimen tediye edilir. Düyûn-i sıhhat, istifa edildikden sonra bir şey kalırsa ondan da bu
düyûn-i ma raz tediye edilir.
85 - : Bir kimsenin maraz-i mevtinde ikrarından başka nâsm müşahed ve malûmu olan iştira, istikraz, mehr-i misi ile nikâh, başkasının malım itlaf
gibi sebeblerle zimmetine taallûk eden borçları, düyûn-ı sıhhat hükmündedir. Binaenaleyh bunların alacaklıları da düyûn-i sıhhat sahihlerine müsavi
olurlar. Bu borçların sebebleri böyle maruf olunca ikrarda töhmet kalmaz (Mine-hül'gaffâr.)
86 - : Bir kimse, maraz-i mevtinde bir şahsa ayan kabilinden bir şey ikrar etdiği suretde de evvelâ düyûn-i sıhhati ve esbab-ı marufe ile malûm olub
düyûn-ı sıhhat hükmünde bulunan sair düyunu tediye olunur, bunlar tediye olunmadıkça mukarrünleh, o mukarrünbihe müstahik olmaz.
Meselâ : Bir kimse, maraz-i mevtinde «Fülân zatın kendisinde vedia olarak şöyle bir malı» olduğunu ikrar etse, vefatında evvelâ düyûn-ı sıhhati
tediye olunur, fazla kalırsa bu mal da mukarrünlehe verilir. Fakat bu malın vedia olduğu bu ikrardan başka beyyine ile de sabit olursa bu malı
mukarrünleh aynen ahz eder, buna garîmler müdahale edemezler (Hindiyye, Mecelle, Dürerül'hükkâm.)
(Malikilere göre mehuf bir halde mariz olanın başkalarına mal ikrarı, tafsilâta tâbidir. «27»nci meseleden sonraki Maliki mezhebine aid izahata
müracaat!.)
(Şafiî'lere göre maraz-i mevt ile marizin ecnebiye deyin veya ayin ikrarı, bütün emvalinden muteber olmak üzere sahihdir. Vârisine ikrarı
hususunda ise ihtilâf vardır. Mezhebde asi olan, bunun da sahih olmasıdır, velev ki diğer vârisler tekzib etsinler. Çünkü böyle bir hastalık halinde
yalancılar bile doğru söylemeğe, facîrler bile tevbe etmeğe başlar, artık zahir olan, böyle bir hastanın bu ikrarında sadık olmasıdır. Bir cemaate
göre de vâris hakkındaki bu ikrar, fesad-i zamanmdan dolayı kabul edilemez.
Bir kimsenin hal-i sihhatinde yapmış olduğu deyin ikrarı, hal-i marazında başkasına olan deyin ikrarına takdim edilmez, bunlar müsavidirler.
Bir kimse, bir şahsa deyin, diğer bir şahsa da bir ayin ikrar odîb de bundan başka malı bulunmadığı halde vefat etse bu ayin, ikinci mukarrünlehe
verilir. Çünkü birinci mukarrünlehin alacağı bu ayine değil, mukirrin zimme-tnie taallûk etmişdir (Tuhletül'muhtaç.)
(Hanbelî'lere göre de maraz-i mevt ile mariz olanların ikrarları hakkında şu gibi meseleler vardır :
(1) : Bir kimsenin maraz-i mevtindeki ikrarı, hal-i sihhatindeki ikrarı gibidir, bunda kendisi müttehem değildir. Ancak vârislerinden bazılarına   mal
ikrarı bundan müstesnadır, bu ikrar, beyyine veya sair vârislerin icazeti bulunmadıkça kabul olunmaz.



Maamafih böyle bir kimsenin vârisine veya başkasına bir vereceği var ise bunu ikrar etmesi lâzımdır, velev ki bu ikrarı kabul edilmesin.
(2) : Maraz-i mevtdeki ikrar ile mukarrünleh olan, ecnebi olsa da güre-ma-i sıhhate iştirak edemez. Gurema-i sıhhat takdim olunur. Çünkü mukirrin
taline bu guremamn haklan taallûk etmişdir. Bu taâllûkdan sonraki ikrarı, bunların haklarına tesir edemez. Şu kadar var ki bu mariz, elindeki bir
aynin ecnebi şahsa aidiyyetini ikrar, sonra da veya daha evvel   de başkasına "" deyin ikrar etse bu şahs o ayni guremadan mukaddem olarak alır.
Çünkü
deyni ikrar, zimmete taallûk eder, ayni ikrar ise o aynin zatına tâüûk eder. ikrarın zata taallûku ise daha kuvvetlidir.
(3) : Bir kimse, maraz-i mevtinde vârisi ile bir ecnebiye deyin veya ayin ikrar etse bu ikrarı ecnebi hakkında sahih olur. Çünkü ona karşı   müttehem
değildir. Vârisi hakkındaki ikrarı ise diğer vârislerin icazetlerine mevkuf bulunur.
(4) : ikrarda mükarrünlehin vâris olub olmamasında ikrar zamanına itibar olunur. Mevt haline itibar olunmaz.
Binaenaleyh bir mariz, kendisine vâris görülen bir karibine bir mal ikrar etse bu ikrarı nafiz olmaz, velev ki mevti zamanında kendisine varis
olmasın. Çünkü bu ikrar zamanında töhmet vardır, onu kendisine vâris bildiği için bu ikrarda bulunmuş olması melhuzdur. Bilâkis hâlen vâris
olmayan bir şahsa ikrar etse veya atiyyede bulunsa sahih olur, velev ki vefatında kendisine vâris olsun. Bir kavle göre atiyye, vasiyyet
hükmündedir, bunda vefat zamanına itibar olunur.
(5) : Bir kimse, maraz-i mevtinde zevcesine mehr ikrar etse sahih olmaz. Bu kadına dâva ederse bu ikrar ile değil, zevciyyet itibariyle mehr-i misli
lâ-zımgelir. Çünkü zevciyyet, mehre ve onun zevç üzerine vücubuna delâlet eder. Asi olan ise bunun bekasıdır.
Bilâkis bir kadın, maraz-i mevtinde kocasında mehri olmadığım ikrar etse sair vârisleri mücîz olmadıkça sahih olmaz. Meğer ki mehrini almış veya
hal-i sıhhatinde iskât etmiş olduğuna beyyine İkâme edilsin.
(6) : Bir kimse, tnaraz-i mevtinde zevcesini boşamış olduğunu ikrar etse zevcesinin mirası sâkit olmaz. Çünkü o kimse, bu ikrarında müttehemdir.
Nitekim bu marazı halinde boşarnasiyle de bu miras sâkit olmaz.
(7) : Bir kimse, maraz-i mevtinde bir yabancı şahsın kendisine vâris olduğunu ikrar etse sahih olur. Çünkü vârisi olmayan bir şahs hakkında
ikrarda bulunmuş olur (Keşşafülıkına.)
(Zâhirî'lere göre bir marizin ikrarı gerek ecnebiye ve gerek, kendi vârisine malının tamamından muteber, nafiz olur. Bu ikrar, sahih bir kimsenin
ikrarı gibidir. Aralarında fark yokdur, hastalığın maraz-i mevt olub olmaması da müsavidir.
Binaenaleyh bir kimse, maraz-i mevtinde vârislerinden birine de bir borç ikrar etse sahih olur, vefatında terekesinden istifa olunur.
imam Şafiî'nin, Ebû Süleyman'ın ve bunların ashabının kavilleri de böyledir. Atâ gibi bazı zevata göre ise marizin borç İkrarı asla caiz değildir.

(El-muhallâ.) 
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87 - : Şeraiti dairesinde olan bir ikrar-ı neseb, hem mukir, hem de saire hakkında muteberdir. Söyle ki: Bir erkek, übüvvet, bünüvvet, zevciyyet veya
mevlâ hakkında ikrarda bulunabilir, ve bu ikrarı kendisi hakkında da, vârisleri hakkında da muteber olur. Elverir ki şeraiti mevcut bulunsun.
Meselâ : Mükellef bir erkek, bir şahs hakkında «Bu benim oğlumdur.» dese bu hususda üç şart aranır; Birincisi, o şahıs meçhülünneseb
olmamalıdır, ikincisi, o kimsenin oğlu olabilecek bir yaşda bulunmalıdır. Üçüncüsü de, bu, şahs mümeyyiz, ibare-i sahiheye malik ise bu mukirri
tasdik etmelidir. Bu şartlar bulunursa neseb sabit olur, bu şahıs, o erkeğin mirasına nail olur, sair vârislerin red ve tasdikine bakılmaz. Maamafih
mukarrünleh, nefsinden tâbire gayri kadir bir çocuk olunca mukirri tasdik etmesi icab etmez.
Kezalik : Bir kimse «Fülân şahs benim babamdır» dese bakılır; Eğer bu kimse, sâbitün'neseb değilse ve o şahsın oğlu olabilecek bir yaşda ise, o
şahs da baliğ ve reşid olub bu ikrarı tasdik ederse aralarında übüvvet ve bünüvvet sabit olur, hangisi evvel vefat ederse diğeri ona vâris olur, diğer
vârisler buna muhalefet edemezler (Mebsut-ı Serahsî.)
88 - : Bir kadın da mechuletün'neseb olduğu takdirde «Fülân şahs benim babamdır» diye ikrar edebilir. O şahs da kendisini tasdik edib ona baba
olacak bir yaşda bulunursa aralarında neseb sabit, tevarüs carî olur.
Fakat «Fülân benim oğlumdur.» diye ikrar etse muteber olmaz. Çünkü bununla başkasının üzerine nesebi tahmilde bulunmuş olur.
Maamafih, bazı fukahamn beyanına göre bu adenvi cevaz, o kadının maruf zevci bulunduğuna göredir, böyle birzevci bulunmazsa bu ikrarın sahih,
olması lâyıkdır (Muhit, Hindiyye.) Hattâ Behcetül'fetavâ da deniliyor ki: Bir İkmsenin zevcesi, meçhülünneseb olub kendisine oğul olacak bir
ya§da bulunan bu şahs için «Bu, o kimseile izdivacımdan evvel benden doğmuş oğlumdur.» deyib o da tasdik etse nesebi bu kadından sabit olur.
89 - : Übüvvet ile bünüvvetden maâdâ karabet-i nesebiye hakkındaki ikrar, mukir ile mukarrünlehden başkasının hukukına tesir edemez.
Meselâ : Bir kimse, bir mechûlün'neseb §ahs hakkında «Bu benim kardeşimdir veya amcamdır, veya oğlumun oğludur.» dese bu şahs da kendisini
tasdik etse bununla o şahsın bu veçhile nesebi sabit olmaz ve bununla başkalarının haklarına bir halel gelmez.
Binaenaleyh mukir vefat edib sair vârisleri bu ikrarı tekzib etseler mukarrünleh olan o şahs, bu vârisler ile beraber mukırre vâris olamaz.
Fakat bu ikrar,mukır ile mukarrünleh hakkında muteber olduğundan mukarrünleh, mukırrin hayatında o/ıdan nafakaya müstahik olabilir. Bu
mukirrin bilâ vâris vefatı takdirinde de kendisine vâris olabilir. Çünkü bu takdirde başkasının hukukuna tecavüz edilmiş olmaz (Hindiyye, Mebsût. )
90 - : Bir kimse, marûfün'neseb olan bir şahs hakkında meselâ: «Amcamın oğlunun qğludur.» diye ikrar etdikden sonra bir zevcesini terk ederek
ve-faty etse, zevcesi terekesinin dörtde birisini alır, mütebakisini de bu mukar-rünleh olan şahs, bîhükmil'vasiyye ihraz eder. Bu cihete beytül'mâl
emini mü-dahele edemez.
Kezulİk : Bir kadın, bir şahs hakkında «Bu benim lîebeven Üz kardeşimdir» deyib o da tasdik etse bu kadının vefatında başka vârisi bulunmazsa
terekesini bu §ahs kabz eder. Şâyed o şahsın öz bir kardeşi bulunsa o, bu tere keye iştirak edemez. Çünkü bu ikrar, bir vasiyyet mahiyyetinde
olarak yalnız o şahs hakkında vâki olmuşdur. Yoksa bununla neseb sabit olmaz (Hindiyye, Behce, Abdürrahim Fetavâsı.)
91 - : Bir kimsenin vârislerinden biri mechûlünneseb bir şahsın da kendileriyle beraber vâris olduğunu ikrar etse bu ikrarı yalnız kendi hisse-i irsiy-
yesi hakkında muteber olur, bu ikrar ile neseb sabit olub diğer vârislerin hisselerine sirayet etmiş olmaz. Çünkü bu ikrar, bir hüccet-i kasiredir,
başkalarının hakkını ibtâl edemez.
Meselâ : Babaları vefat eden iki öz kardeşden biri üçüncü bir şahsın da Öz kardeşleri bulunduğunu ikrar etse bu şahs, yalnız bu mukirrin hisse-i irsi-



yesine bir nisbet dairesinde ortak olur, diğerinin hissesini tenkis edemez.
92 - : Bir kimse, maraz-ı mevtinde «Fülân şahs ana baba bir kardeşimdir.» dese bâdehû bu ikrarından rücu edebilir. Fakat hal-i sihhatinde böyle
ikrar etmiş olsa bundan dönemez, nesebini isbât et, ve illâ babamın terekesinden hisseni vermem.» demeğe kâdirolmaz (tbni Nüceym,
Behcetül'fetavü.)
Nikâha, talâka, nesebe dair ikrar ve tebenni için nikâh, talâk ve ferâiz mebhaslerine de müracaat!.
(Malikî'ler, ikrar binnesebe «Istilhâk» demekdedirler. Bunlara göre bu hususda §u gibi meseleler vardır :
(1) : Istilhâk, nesebi meçhul bir kimsenin babası olduğunu iddia etmek-dir. Bu iddia, yalnız babaya mahsusdur. Bir kadın böyle mechûlünneseb   bir
kimsenin validesi olduğunu iddia edemez. Çünkü nesebler,   analardan değil, babalardan sabit olur.
Kezalik : Bir şahs, mechûlünneseb bir kimsenin dedesi olduğunu iddia edemez. Meşhur olan kavi, budur. Zira bununla başkası üzerine tahmil-i ne-
sebde bulunmuş olur. Fakat, bir kimse, meçhul bir şahsın babasının babası olduğunu iddia edebilir.
(2) : Sabitünneseb bir şahs istilhak edilemez. Böyle bir iddia da bulunan kimse hakkında hadd-i kazf lâzımgelir.
Kezalik : Zinadan mütevellid olduğu sabit bulunan bir şahsın nesebi de iddia edilemez. Zira seri şerif, onun nesebini zanidan katı etmişdir.
Kezalik : Lakitin istühâkı da beyyinesiz mücerred iddia ile caiz olmaz.
(3) : Bir istilhakın sahih olması için onu akıl veya âdet tekzib etmemelidir.
Binaenaleyh bir kimse, kendisinden yaşlı olan veya kendisinin asla gitmemiş olduğunu malûm, uzak bir beldede doğmuş bulunan bir şahsın babası
olduğunu iddia etse sahih olmaz.
(4) : îstilhâkın sıhhati için mukirri tekzibe selâhİyetli bir kimsenin bulunmaması da şarttır. Binaenaleyh bir kimsenin istilhak etdiği şahs, o kimseyi
tekzib eden bir şahsın rakiki veya azadlısı bulunsa bu istilhak sahih olmaz. Çünkü o kimse, bu istilhak ile o şahsı rıkden, taht-ı velâdan çıkarmak
istemekle, müttehem bulunur.
(5) : Bir kimse, bir şahsı kendisinin kardeşi veya amcası olmak üzare istilhâkda bulunsa bakılır :     Eğer o kimsenin vefatında terekesinin tamamına
müstahik olacak sabitünneseb vârisi mevcud ise bu istiihâk, neseb hususunda sahih olmadığı gibi irs hakkında da sahih olmaz. Fakat böyle bir vâri-
s-i marufu bulunmazsa veya bulunan vârisi terekesinin tamamını ihraz edecek takımdan olmazsa bu şahsın o kimseye vâris olub olamayacağında
ihtilâf vardır.
ŞÖyieki : Beytül'mâli vâris-i maruf gibi saymayanlar, bu şahsın vâris olacağına kail olmuşlardır. Beytül'mâli vâris gibi sayanlar ise bu şahsın bu
istilhak ile vâris olmayacağına hükm etmişlerdir. Zaten bu iddiaya istilhak denilmesi de mecazdır.
(6) : Neseb hakkında başkalarının ikrarları muteber değilse de şahadetleri muteberdir.
Binaenaleyh iki âdil kardeş, üçüncü bir şahsın da kendi kardeşleri olduğuna şahadetde bulunsalar bu şahsın nesebi sabit olarak onlar ile beraber
vâris olur. Fakat bunlar âdil bulunmazlarsa neseb sabit olmaz. Yalnız bu mu-karrünleh, kendilerine hisse-i irsiyye itibariyle iştirak eder. Böyle âdil
olmayan iki kimse, bir şahid mesabesindedir.
(7) : îki kardeşden yalnız biri reşîd olduğu halde   üçüncü bir şahsın da kardeşleri olduğunu ikrarda bulunsa bununla neseb sabit olmaz. O şahs,
yalnız bu mukirrin hîsse-i irsiyyesine iştirak eder. Şöyle ki: Müteveffanın vârisleri bu iki oğlundan ibaret bulunsa mes'ele-i irsiyyesi,   mukirre
göre üçden, münkire göre de ikiden olmak   lâzımgelir. Bu halde üç ile iki zarb edilerek mesele altıdan tashih edilir, bunun üçü münkire, ikisi
mukirre, biri de mukar-rünlehe aid olur. Çünkü mukir, iddiasına nazaran üçde bir, altıda iki nisbetin-de İrse müstahikdir.
(8) : Bir müteveffanın bir anasiyle bir kardeşi   bulunduğu halde anası, müteveffanın bir kardeşi daha bulunduğunu o sâbitünneseb kardeşin inkârına
mukarrin ikrar etse bu mukarrünleh o kadının üçde bir nisbetindeki hisse-i irsiyyesinin yarısına müstahik olur ki, terekenin altıda biri mikdarıdır.
Çünkü bu kadın, terekenin üçde birine müstahik olmadığını bu ikrariyle rnutarif bu-lunmuşdur. Sâbitünneseb olan kardeş ise bu altıda bir hisseye
iştirak edemez. Zira bu kadının terekeden üçde bir nisbetinde hisse alacağına kail bulunmuşudur, mukarrünleh, o kadından doğmuş olsun olmasın
müsavidir.
Fakat müteveffanın bir validesiyle iki sâbitünneseb kardeşi bulunmuş olsa validesinin üçüncü bir şahs hakkındaki böyle bir ikrarı, asla muteber
olmaz. Çünkü bu takdirde bu kadın, terekeden altıda bir hisse alacağından artık mukarrünlehe verilecek bir hisse bulunmuş olmaz (Muhtasar-ı
Ebizziya, Şerh-i Muhammedil Harşî.)
(Süi'ii'iui'u güre de ikrur-ı neseb hakkında şu gibi meseleler vardır:
(1) : Mükellef bir kimse, bir şahsın nesebini arada vasıta bulunmaksızın kendisine ilhak etmek istese, meselâ: «Fülân şahs benim oğlumdur» veya
«Babamdır» diye iddiada bulunsa bakılır: Eğer kendisini his ve şer-i şerîf tekzib etmezse o şahs da tasdika ehil, yani: Mükellef olub o kimseyi
tasdik ederse aralarında neseb sabit olur ve illâ sabit olmaz.
Meselâ : Bir kimse, kendisinden yaşlı bir şahs hakkında «Bu benim oğ-lumdur» dese hissen mükezzeb olacağından bu ikrariyle neseb sabit olmaz.
Kezalik : Nesebi başkasından sabit bir şahs hakkında böyle bir ikrarda bulunsa şer'an mükezzeb olacağından yine neseb sabit olmaz,
Kezalik : O şahs baliğ, âkil olub bu mukim tekzib ederse veya sükût edib bu sükûtunda ısrar gösterirse veya «Ben bilmiyorum» derse yine - beyyine
bulunmadıkça - neseb sabit olmaz.
Fakat nesebi ikrar edilen şahs, gayri baliğ bulunursa onun tasdikına ihtiyaç görülmez. Hattâ bilâhare baliğ olunca mukırri tekzib etse onun ikrariyle
sabit olan nesebi bâtıl olmaz. Esah olan nesebi bâtıl olmaz, Esah olan budur. Çünkü neseb hususunda ihtiyat edilir. Bir neseb sabit oldu mu artık
mün'defi olmaz.
(2) : Bir kimse, mechûlünneseb olan küçük bir müteveffanın veya kendisinden inkâr sebketmemiş olan büyük bir müteveffanın nesebini İddia
ederek istilhakda bulunabilir. Bu takdirde o müteveffaya vâris de olabilir. Çünkü irs, nesebin fer'idir, neseb sabit olunca irs bunun üzerine teferru
eder, vâris olmak töhmeti, bu irsin sübûtuna mâni değildir. Zira neseb   hususunda ihtiyat edilir, bir neseb, mücerred imkân ile sabit olur. - Bir
kimseyi nesebsiz bırakmamak ihtiyat ve insaniyyet muktezâsıdır -.
(3) : iki kimseden her biri baliğ, âkil, fakat nesebi meçhul bir şahsı kendi nesebine İlhak etmek istedikde   bakılır: O şahs, bunlardan   hangisini
tasdik ederse nesebi ondan sabit olur. Her ikisini de tasdik ederse veya sükût  edib
ikisini de tasdik etmezse kâife gösterilir. Lâkıt mebhasine müracaat!.
(4) : Bir kimse, «Şu kadın benim validemdir.» diye iddiada bulunsa bir kavle göre bu ikrar muteber olmaz. Çünkü velâdeti isbât için beyytne



ikâmesi kolay olduğundan bunun sübutu için ikrar kâfi değildir. Fakat «Şahabürrem-lî» gibi bazı zevata göre bu da ikrar ile sabit olur.
(5) : Kadınların başkalarını kendilerine evlâd olmak üzere ikrarlariyle is-tilhâka salâhiyyetleri yokdur. Çünkü bunların vilâdetlerine ıttıla
mümkündür ve bu istilhâk, sahib firâş olan erkeklere bu nesebin ilhak edilmesini iktiza edeceğinden bu bakımdan da caiz olmaz.
(6) : Bir kimsenin kendisine bir veya iki vasıta İle bir şahsın nesebini ilhak etmesi de caizdir. «Şu benim kardeşimdir» veya «Amcamdır»  
denilmesi gibi. Bunun sıhhatinde o şahsin mechûlünnes'eb olması ve zahir-i halin mukır-ri mükezzib bulunmaması şart olduğu gibi mülhakünbih
olan kimsenin de ölmüş bulunması şartdır.
Binaenaleyh bir kimsenin babası veya dedesi sağ iken mechûlünneseb bir §ahs hakkında «Bu benim kardeşimdir veya amcamdır» diye ikrarda
bulunması memnudur. Velev ki babası veya dedesi mecnun bulunsun. Çünkü bunların ifakat bularak bunu tekzib etmeleri kabildir- Şu kadar var
ki, bu ikrarı müteakib onlar da tasdik etseler bu, onların tasdikiyle sabit olmuş olur, yoksa o kimsenin ilhakiyle değil.
Bir de bu ilhakın sıhhatinde o mukir olan kimsenin mülhâkünbihe zaman-ı ikrarında bizzat veya babası vasıtasiyle vâris olub onun terekesini
tamamen ihraz eder olması şartdır.
Meselâ : Babasının kendisinden başka vârisi bulunmamalı veya babasının babasına müstakillen babası, babasına da müştakülen kendisi vâris
olmalıdır. - böyle olmazsa başkasının hukukına tecavüz edilmiş olur. -
Vârisler, müteaddid olduğu takdirde yalnız birinin bu veçhile ikrariyle neseb sabit olmayacağından mukarrünleh vâris de olamaz, mukirrin
hissesine de iştirak edemez. Fakat bu neseb hakkındaki ikrarı tekzib eden veya sükût edib tasdikde bulunmayan vâris de vefat edib terekesi
müstakillen bu mukir olan vârise intikâl etse bunun sabık ikrarına binaen mukarrünlehin nesebi sabit ve kendisi vâris olur.
(7) : Nesebi meşhur, babasının terekesini müstakillen haiz olan bir kimse, mechûlünneseb bir şahs hakkında «O benim   kardeşimdir» diye ikrar
etdiği halde o şahs «Hayır müteveffanın oğlu yalnız benim, bu mukir değildir.» dese bu iddiası o mukirrin nesebine tesir etmez. Çünkü o neseb
sâbitdir, meşhurdur. Fakat bu inkâr o şahsın sübût-i nesebine de mani olmaz. Zira o kimse bu şahsı istilhakda bulunmuşdur.
(8) : Müteveffaya vâris olduğu zahir olan mukirri, nesebini istilhâk etdiği mukarrünleh, irsden hecb edecek bir karabetde bulunsa bu istilhâk ile
nesebi sabit olursa da vâris olamaz.
Mesela : Bir kimse, münhasıran vârisi olduğu bu müteveffaya nisbetle mechûlünneseb olan bir şahs hakkında «Bu, kardeşini füîân müteveffanın
oğludur.» diye ikrar etse bununla o şahsın nesebi bu müteveffadan sabit olur, fakat bu müteveffaya vâris olamaz. Çünkü vâris olsa mukır, bu
müteveffanın yegâne vârisi bulunmak vasfını gaib etmiş olur, O halde bu istilhakı sahih olmamak iktiza eder (TuhfutüTmuhtac.)
(Hanbelî'îere göre de ikrar binneseb hususunda şu gibi hükmler carîdir:
(1) : Bir kimse, mechûlünneseb bir çocuğun veya mecnunun nesebini dâva edib kendisine bir münazi bulunmasa bunun nesebi kendisinden sabit
olur. Velev ki bilâhare baliğ olub veya ifakat bulub da bu nesebi inkâr etsin. Çünkü bu, sübûtuna hükm edilen bir nesebdir, artık red ile merdud
olmaz. Ve bu kimse, bu mukarrünlehe vefat etse vâris olur.
(2) : Nesebi iddia edilen mechûlünneseb, âkil, baliğ bulunursa   mukırri tasdik etmedikçe nesebi sabit olmaz. Çünkü o, sahih lâkırdıya malikdir,
tasdikine itibar olunur. Fakat ölmüş bulunursa nesebi sabit olarak veraseti mu-kirre aid bulunur. Bu, söz söyleyecek bir halde olmayacağından
çocuk mesabesinde sayılır.
(3) : Bir kimse, mükellef bir şahsın nesebini iddia edib kablettasdik vefat etse de bâdehû o şahs da kendisini tasdik eylese nesebi sabit olur. Çünkü
bu tasdik ile tevarüs hakkında iki tarafın ittifakı husule gelmiş olur.
(4) : Bir kimsenin ikrarına mebni mechûlünneseb bir çocuğun nesebi kendisinden sabit olub da vefatını müteakib o çocuğun validesi bu
müteveffanın zevcesi olduğunu iddia etse bu ikrara mebni zevciyyet sabit olmaz. Çünkü bu kimse, bu ikrariyle o kadmınkocası olduğunu da ikrar
etmiş sayılmaz. Bu nesebin şübhe ile mukarenetden veya nikâh ı fâsidden dolayı da olmaya ihtimâli vardır.
Kezalik : Bu çocuğun kız kardeşi de bu ikrara mebni bünüvvet iddiasında bulunsa muteber olmaz.
(5) : Neseb hususunda ihtiyata riâyet edilir, bir çocuğun   ziya-ı nesebine meydan verilmez. Bunun içindir ki kocası yirmi veya daha   ziyade
seneden beri gaib olan bir kadının doğuracağı çocuğun nesebi kocasından sabit olur. Velev ki kocasiyle o kadının bulundukları beldede veya onun
haricinde görü-§üb buluşdukları bilinir olmasın.
(6) : Bir kimse, babasının veya dedesinin hayatlarında bir şahs hakkında «Bu benim kardeşimdir veya amcamdır» diye ikrarda bulunsa kabul
olunmaz. Çünkü bir kimsenin başkası aleyhine ikrarı muteber değildir. Fakat babasının veya dedesinin vefatından sonra böyle İkrar edib de onlara
da yalnız kendisi vâris bulunsa ikrarı sahih ve mukarrünlehin nesebi sabit olur. Çünkü vâris, müverrisinin hukukunda müverrisinin makamına kâim
olur. Bu ikrarda o cümledendir. Meğer ki müverris, bu şahsın nesebini evvelce nefy etmiş olsun.
Kezalik : Bu mukır ile beraber sair vâris de bulunsa mukarrünlehin nesebi sabit olmaz. Fakat mukirrin elindeki hisse-i irsiyyesinden bu ikrara
nazaran fazla bulunan mikdara bu mukarrünleh müstahik olur, mukır bu ikrarı mumuktezasınca muaheze olunur.
Meselâ : Bir müteveffanın yalnız iki oğlu bulunsa da bunlardan biri bir mechûlünneseb şahs hakkında «Bu da bizim Öz kardeşimizdir» diye ikrar,
diğeri ise inkâr etse bu şahsın nesebi o müteveffadan sabit olmaz. Fakat bu şahs, mukarrünlehin hisse-i irsiyyesinin üçde birine müstahik olur.
Çünkü terekenin üçde biri nisbetinde hisse alacağından mukirrin nısıf hissesinin üçde biri kendisine aid olur. imam Malik'e göre de böyledir, imam
Şafiî'ye göre ise mukarrünleh bu halde hiç hisse alamaz. Çünkü nesebi sabit olmamışdır. imamı Azama göre ise mukirrin terekeden nısıf hissesinin
nısfı bu mukarrün-lehe aid olur. Çünkü bu şahsı terekeye musallat eden mukır olduğundan onun hisse-i irsiyyesini tamamen kendi hissesinden

Ödemekle mukir muaheze olunur (Neylül'meârib, Keşşâfül'kına Elmizanül'kübrâ.) 
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Kitabetle İkrara Aid Meseleler :
 
93 - : Kitabetle, yani: Yazı ile ikrar, lisan ile ikrar gibidir. Bundan dolayı mukir, muaheze olunur. Böyle kitabetle ikrar edenin natık ve dilsiz
olması müsavidir.
94 - : Bir kimsenin kendi ikrarını yazmak üzere   başkasına emir etmesi hükmen ikrardır.
Binaenaleyh bir kimse, bir kâtibe hitaben «Fülân şahsa şu kadar kuruş borcum olduğuna dair bir sened yaz.» diye emr etse de o kâtibin bu emre
binaen yazdığı senedi îmzalasa veya mühürlese bu sened de kendi el yazısiyle olan sened gibi ikrar bü'kitabe kabilinden sayılır. Hattâ o kimsenin



bu emri, hükmen ikrar olduğundan emr etdiği kâtib böyle bir sened yazsın yazmasın ikrarı tamamdır, bu emri, hâkim huzurunda beyyine ile sabit
olursa bununla ilzam olunur.
95 - : Tacirlerin muteddünbih olan defterlerindeki   aleyhlerine kayıdları da ikrar bü'kitabe kabilindendir. Çünkü bir tacir kendi defterinde kendi
aleyhine olan bir şeyi hilâf-ı hakikat olarak yazmaz.
Meselâ : Bir tacir bir kimseye şu kadar kuruş borcu olduğunu kendi defterine kendi el yazısiyle kayd etmiş olsa o kimseye o kadar borç ikrar etmiş
olur. Bu ikrarı ledelhace şifahen ikrarı gibi muteber ve mer'î bulunur.
Fakat bir tacirin kendi defterine kendi lehine yazdığı şeyler muteber olmaz. Çünkü başkasının aleyhine şifahen ikrarı muteber olmadığından böyle
kitabeten ikrarı da evlâ bittarik muteber olmaz (Mecelle, Hindiyye.)
96 - : Bir tacirin defteri muteddünbih olmazsa, yani:   Kendisinde tezvir ihtimâli bulunursa, meselâ: Tacirin kâtibi elinde olub tacirin aleyhine kayd
etdiği şeyi tacir veya vefatından sonra vârisleri inkâr ederse bu defterdeki bu kayd ile amel olunamaz. (Reddimuhtar.)
97 - : Bir kimsenin kendisi yazıb veya bir kâtibe yazdırıb kendi imzasiy-le imzalanmış veya kendi mühriyle mühürlenmiş olarak başkasına vermiş ol
duğu bir borç senedi, eğer mersûm ise, yani: Resm ve âdete muvafık olarak yazılmış ise ikrar bü'kitabesayıhr, şifahen takriri gibi muteber olur.
Bermûtâd verilen vusuller, yani: Makbuz ilmühaberleri de bu ikrar bil'ki-' tabe kabilindendir (Dürrimuhtar.)
Şu kadar var ki, bu senedi başkası yazmış olub o kimsenin bu senedde yalnız mührü bulunsa bunda tezvir şaibesi, tasni' şübhesi bulunabilir. Bu
cihetle o kimse, bu mührü basmış olduğunu itiraf etmez ve veya onu mühürle-miş olduğu beyyine ile isbât edilmezse mücerred bu sened ile borç
sabit olmaz (Dürerül'hükkâm.)
98 - : Bir kimse, muanven, mersum olarak yazıb veya yazdırıb da imza-siyle mümza veya mühriyle mahtum olarak başkasına vermiş olduğu bir
deyin senedi kendisinin olduğunu mukır iken o senedin havi olduğu borcu İnkâr etse bu inkârına itibar olunmaz, o borcu vermesi lâzımgelir. Çünkü
bu sened, onun aleyhine âdeten bir hüccetdir. Fakat esasen senedin kendisine aid olduğunu inkâr etdiği takdirde bakılır: Eğer yazısı veya mührü
beldesinin ehalisi ve tacirleri arasında meşhur ve mütearef ise, yani: Şöhret ile, tevatür ile sabit bulunmakda ise bu inkârına itibar okınmayıb o
sened ile amel olunur. Amma hat ve hatemi böyle meşhur ve mütearef değilse istiktâb olunarak ehl-i hibreye gösterilir. Onlar «ikisi de bir şahsın
yazısıdır.» diye haber verirler ise senedde münderic borcu vermek üzejfe o kimseye emr olunur.
Velhâsıl : Bir kimseye aid görülen bir sened, tezvir şaibesinden ve tasni' şübhesinden beri bulunur ise onunla amel olunur. Amma böyle bir
şaibeden, şübheden beri olmadığı takdirde o sened kendi senedi olduğunu inkâr eylediği gibi asl-ı borcu da münkir bulunursa o kimse, böyle bir
borcu olmayıb sened dahi kendisinin olmadığına müddeînin talebiyle tahlif olunur.
Böyle bir seneddeki yazı ve mühr, meşhur ve mütearef olmayıb yalnız iki şahid, bu yazının ve mührün müddeaaleyhe aidiyyetine şehadet edib de
bunu müddeaaleyhin yazdığını gördüklerini söylemeseler bu şehadetleri kabul olunmaz (Reddimuhtar ve Tekmilesi.)
99 - : Bir kimse, resm ve âdete muvafık bir suretde borç senedi verdik-den sonra vefat etse vârisleri o senedin bu müteveffaya aidiyyetini itiraf
edince o borcu o müteveffanın terekesinden ödemeleri lâzımgelir. Velev ki o borcu inkâr etsinler.
Vârislerden bazıları bu senedi ikrar, bazıları da inkâr etse ikrar edenler, bu senedde yazılı borçdan kendi hisselerine ne kadar isabet ederse yalnız
onu vermekle mükellef olurlar. Meselâ: Bir müteveffanın   doksan liradan   fazla olan veraseti üç oğluna   münhasır olub bunlardan birisi iddia
edilen   doksan lira borcu ikrar etse kendi hissesine düşen otuz lirayı verir, mütebaki altmış, lirayı vermekle mükellef olmaz. Mecelle'de kabul
edilen de budur.   Şa'bînin, Hasen-i Basrî'nin, imam Malik ile Ibni Ebî Leylâ'nın kavilleri de böyledir. Bu kavi, adel, ve hazerden eb'addir. Fakat
zâhirürrivâyeye göre bu borcun tamamı mukırrin hissesinden verilmek lâzımgelir. Çünkü mukir, bu borcun kendi hisse-i irsiyyesinden mukaddem
olduğunu muterifdir. Vaktiyle de bu veçhile iftâ olunurdu (Ali Efendi Fetavâsı, CamiüTfusûleyn.)
100 - : Vefat eden bir kimsenin terekesinden nükûd ile dolu bir kese zuhur edib üzerinde «Bu kese fülân zatın malıdır, benim elimde emanetdir»
diye hatt-ı destiyle yazılmış bir yafta bulunsa o zat bu keseyi o müteveffanın tere kesinden alır, başka bir veçhile isbâta muhtaç olmaz. Çünkü bu
yazı âdete nazaran bir hüccetdir, bir kimse başkasına aid olmayan bir şey üzerine   böyle bir yazı yazmaz.
101 - : Tüccar emtiası üzerindeki sahiblerini nisimlerine delâlet eden yaftalar, birer mülk nişanesidir. Böyle bir alâmeti havi bir meta, o alâmetin
delâlet etdiği kimsenin elinde bulununca veya hiç kimsenin elinde bulunmazsa o kimseye bırakılır. Ona vaz'ı yedi, veya bu nişanenin

mevcudiyyeti, o metanı o kimseye aidiyyetine delâlet eder. Meğer ki o metam   başkasına aid olduğu beyyine ile sabit olsun (Tenkih-i Hâmidî.) 
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İkrara Dair İhtilâflar :
 
102  - : İkrarın vukuu zamanında ihtilâf edilerek mukır, «Ben hal-i sebâ-vetimde şu kadar borcum olduğunu ikrar etmişdim.» dediği halde
mukarrün-leh, «Hayır bulûğundan sonra ikrar etmişdin.» diye iddiada bulunsa söz, meâl-yetnin mukirrindir. Çünkü ikrarını zamana münafi' olan bir
zamana izafe kıl-mışdır. Amma beyyine mukarrünlehindir (Cami-ü Ahkâmıssığar.)
103 - : Mukır, ikrarın hazl, telcie ve muvazaa suretiyle vuku bulmuş olduğunu iddia, mukarrünleh de ciddî bir suretde vukuunu dâva etse söz,
ciddi yeti iddia eden mukarrünlehindir. Beyyine de mukirrindir. Binaenaleyh mukir, telcie ve muvazaayı tefsir ederek bu   iddiasına beyyine   ikâme
etse beyyine si kabul olunur (Tenkih.) Maamafih ikâme edilecek şahidler de bu muvazaayı tefsir ve beyan etmelidir. Edemezlerse şehadetleri
makbul olmaz (Abdürra-him Fetavâsı.)
104 - : Mukir, ikrarının istihza tarikiyle yapıldığını iddia etse bu iddiası, beyyinesi bulunmadıkça tasdik edilmez. Mukir bunu isbât edemezse
mukarrünleh, bunun istihza tarikiyle yapılmış olduğunu bilmediğine yemin edince tasdik olunur.
105 - : Ikrar-ı âm ile nefy-i mülk edildikdcn bir müddet sonra mukarrün-leh, «Fülân şey benimdir, hattâ ikrar-ı âm ile ikrar etdiğin vakitde de
mevcud idi.» diye dâva, mukir de «Hayır o senin değildir, hattâ ikrarı âm ile ikrar et-diğim zaman mevcud değildi, ben ona sonradan malik oldum.»
diye iddia etse söz, o şeyin ikrar vaktinde mevcud olmadığına dair yeminiyle mukirrindir. Mu-karrünlehin bu dâvasını beyyine ile isbât etmesi
lâzımdır.
106 - : Medyun olan bir mariz, vefat etdikden sonra dâyinlerden biri «Ben şu kadar meblâğ alacağımı o marizden hali sıhhatinde alıb kabz etdim.»
diye iddia, diğer dâyinler de «Hayır sen o alacağını onun raaraz-ı   mevtinde   alıb kabz etdin, biz de ona ortağız.» diye dâva etdikde bakılır: Eğer o



kabz edilen meblâğ, kabz edenin elinde mevcud İse sair garîmleri buna müşareket edebilirler. Fakat telef olmuş, ise sair garîmler bundan bir şey
alamazlar.   Çünkü makbuzu, meveud olunca hakkındaki kabz, zâhir-i hâle nazaran akreb-i evka-ta nisbet edilir. Bir emr-i hadisin akreb-i evkatına
izafesi asıldır.. Makbuzun esasen marize aid olduğunda ise ittifak vardır. O halde zâhir-i hâl, garîmlerin iddiasına şahid bulunur. Fakat bu makbuz,
mevcud olmayınca   garîmler bunun bedelini tazmin etdiremezler. Zira bu takdirde zâhir-i hâl onların   lehine şahadete salih değildir (Hâniyye.)
Maamafih bunu kabz eden garım, bunu medyunun hali sihhatinde kabz etmiş olduğunu beyyine ile de isbât edebilir.
107 - : Mukarrünleh olan vâris, ikrarın hal-i sihhatde vukuunu dâva, diğer vâris de hal-i marazda vukuunu iddia etse mukarrünlehin beyyinesi râcih
olur.
108 - : Bir vâris «Müverrisim fülân, bu mal mülkünde olduğu halde vefat etdi.» diye dâva, bir şahs da «Müverrisinin fülân, bu malda hakkı
olmadığım hal-i hayatında ikrar etmişdi.» diye iddia etse bu şahsın beyyinesi râcih olur.
109 - : Mukarrünleh, ikrarın tev'an vâki olduğunu dâva, mukır de kerhan vuku bulduğunu iddia edib ikisi de tarih beyan etmese veya mukarrünleh,
lâ-hik bir tarih mukır ise sabık bir tarih beyan etse veya billâkis mukarrünleh, sabık bir tarih, mukir ise lâhik bir tarih dermeyan etse mukarrünlehin
beyyinesi râcih olur.
110 - : Müddeaaleyh, kendisinde bir hakkı olmadığım müddemin ikrar etmiş olduğunu tarih beyan etmeksizin iddia, müddeî de «Müddeaaleyhin
kendisinden şu kadar meblâğ istikraz etmiş olduğunu ikrar etdiğini» dâva etse müd deaaleyhin beyyinesi râcih olur (Muhit.)
111 - : Bir kadın, kocası maraz-ı mevtinde «Kendisi onun helâli olub men-re ve irse müstahikka olduğunu» ikrar eylediğini dâva, vârisler de
müverris-lerinin bu kadım mevtinden bir sene evvel kendisine haram kılmış olduğunu, binaenaleyh vâris olamıyacağmı iddia etseler    kadının
beyyinesi    râcih olur (Hindiyye.)
112 - : Bir dâyin, medyunu hakkında «Ben bu medyunu ibra etdikden sonra bu, bana borçlu olduğunu ikrar etdi.» diye ondan bir mal dâva, medyun
da o dâyinin kendisini bu dâvadan ibra etmiş olduğunu iddia eylese dâyinin beyyinesi râcih olur (Hindiyye.)
113 - : Mücerred ikrara mebni bir hak iddia edilmesi muteber olmaz.
Meselâ : Bir kimse, bu zat bana yüz lira borcu olduğunu ikrar etdi. Binaenaleyh onu bana versin diye dâva etse bu dâvası dinlenmez, bu veçhile
ikâme edeceği hüccet, mamûlünbiha olmaz. Belki «Benim bu zatda yüz lira alacağım vardır. Onu kendisi de ikrar etmişdir» diye dâva etmek

lâzımdır (Hâniyye, Abdürrahim Fetavâsı.) 
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İkrarın Hikmet-I Teşriîyyesi  :
 
114 - : ikrarın mukır aleyhine bir hüccet olduğu   kitâbullâh ile, sünneti nebevîyye ile, icma-ı ümmet ile sâbitdir.
Bir hakkın zuhuruna hadim, bir ihtilâfın hâil ve faslına medar olan bir şeyin usûli dairesinde bir hüccet olması, maslahat muktezasıdır. diğerleri ise
günahlarını ikrar etdiler). Sizin rabbiniz değil miyim, dedi. Onlar da evet rabbi-mizsin diye ikrar etdiler) Allah Ta-âlâ: ikrar etdiniz mi, ve bunun
üzerine ahdimi kabul eylediniz mi buyurmuş, onlar da ikrar etdik demişlerdir) âyetleri, ikrarın bir hüccet olduğunu göster-mekdedir.
Resûli Ekrem, Sallâlhü Aleyhi ve Sellem Efendimiz de «Mâiz» ile «Gami-diyye» namındaki iki zat hakkında yüksek diyanetlerinden münbeis bir
hiss-i nedametle vâki olan ikrarlarına mebni recim cezasını tatbik buyurmuştur.
Vakıa ikrar, haddizatında haber olduğundan sıdka da, kizde de ihtimâli vardır. Fakat bir makûl delile mebni bunun hüccet olduğu kabul edilmişdir.
Hattâ ikrar, mukir hakkında beyyîneden daha kuvvetli bir hüccetdir. Çünkü ikrarda sıdk canibi, kizb canibine râcihdir. Bir kimse kendi aleyhindeki
ikrarından dolayı müttehem olamaz. Bir insanın nefsi, kendisini kendi aleyhine yalan yere ikrarda bulunmakdan men eder. âyet-i celîlesi «Belki
insan kendi aleyhine bihakkın gahiddir.» tarzında tefsir edilmişdir. insanların bu şahadeti ise aleyhindeki ikrarından başka bir şey değildir.
Her diyanetli, faziletli insan, hakkı muterif olur, zimmetinde sabit veya elinde mevcud olub başkalarına aid bulunan hakları ikrar eder, hakkı inkâr
ve ibtâlin manevî mes'uliyyetinden titrer durur. işte bu sayededir ki, bir çok haklar meydana çıkar, bir çok ihtilâflar, dâvalar bertaraf olur, bir çok
iktisadî, içtimaî muameleler kolaylıkla halledilir.
Bir insanın bazı kimseleri mutazarrır etmek veya bir intihara meydan vermek kasdile kendi nefsi aleyhine veya kendi emvali hakkında hakikate
muhalif olarak ikrarda bulunması pek nadirdir, pek müstebatdır, diyaneten, ah-lâkan da memnudur. Artık böyle nadir, müstebad hâdiseler, umumî
hükmlere engel olamaz. Nitekim beyyinelerde de az çok hakikate muhalif olmak ihtimâli daima melhuzdur.
Binaenaleyh ikrarların şeraiti dairesinde birer hüccet olması maslahat ye hikmet icablanndan bulunmuşdur.                                

Yirmi Yedinci Kitabın Sonu
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YİRMİ SEKİZİNCİ KİTAB

 
DAVALARA DAİR OLUB BİR MUKADDİME İLE İKİ BÖLÜMDEN

MÜTEŞEKKİLDİR.
 

(MUKADDİME)
 
Davalara Aid Bazi Istılahlar :
 
1 - (Deâvl) : Dâvanın cem'idir. Dâva; luğatde duâ, taleb, niyaz, temenni, nida, rağbet manasınadır.,Bir kimsenin münazaa halinde bir şeyi kendi
nefsine izafe etmesi, meselâ: «Bu mal benimdir» demesi de bir dâvadır.
Istılahda dâva; bir kimsenin bir hakkı hâkimin huzurunda başkasından taleb etmesi demekdir.
Dâva, şöyle de tarif edilmişdir: Başkasının elinde veya zimmetinde olan bir şeye istihkakı bir insanın kendi nefsine izafe etmesi, meselâ: «Sunun



elindeki şu mal benimdir.» demesidir.
2 - (İddia) : Luğatde tedafü, birbirini defi' etmek manasınadır. Istılahda: Bir kimsenin bir şey için şöyledir, meselâ: O şey benimdir, diye zum ve
dâvada bulunmasıdır ki, bu zum, hak olacağı gibi bâtıl da olabilir.
3 - (Müddeî) : Bir şeyi dâva eden, bir hakkın kendisine aid olduğunu hâkimin huzurunda taleb eyleyen kimsedir ki, dilerse bu talebini terkedebüir.
Müddeî, örfi nâsda iddia etdiği şey hakkında hücceti olmayan kimseye de itlâk olunur. Çünkü böyle bir kimseye beyyine ikâme etmedikçe hâkim,
müddeî adını verir, ikâme etdikden sonra ise «muhik» adını alır.
4 - (Müddeaaleyh) : Kendisinden hâkimin huzurunda bir hak taleb edilen şahsdır ki, bu talebi terke muktedir olmayıb husûmete   mecbur bulunur.
Bu durumdaki   kimselere iki olursa   «Müddeaaleyhima» daha   ziyade olursa «Müddeauluyhimı*' denilir. Müddeî ilo müddeialeyhe «Mütedâiyûn»
da denir.
5 - (Müddea) : Müddeînin dâva etdiği şeydir. Meselâ: Bir kimse,   bir şahsdan yüz Ura alacağı olduğunu dâva etse bu yüz lira «Müddea» bulunmuş
olur. Buna «Müddeabih» de denir.
6 - (Davet) : Bir kimseyi taama veya başka.bir şeye çağırmak manasınadır. Ziyafet, and ve öeyman mânasında da müstameldir. Dive ise neseb
iddiasında bulunmakdır.
7 - (Dâî) : Davet edici, bir kimseyi bir şeye sevk ve teşvik eyleyici kimse demekdir.
8 - (Muhakeme) : Müddeînin müddeaaleyhi hâkimin huzuruna davet edib onunla muhasamada, murafaada bulunmasıdır.
9 - (Muhasama - Husûmet) : Niza, mücadele, çekişmek, dâvada bulunmak manasınadır. Birbiriyle husûmetde, dâvada bulunmaya da «ihtişam,
münazaa» denilir. Hasım tâbiri de husûmet mânasına geldiği gibi hasım mânasına da gelir. Hasîmin cem'i: «Husemâ»dır.
10 - (Murafaa) : Dâva edilen şeyi hâil ve fasl etmek için müddea aleyhi hâkimin huzuruna celb etmek manasınadır.
11 - (Müdafaa) : Hasmın iddiasına karşı koymak manasınadır. Bir borcu leyte leâlle ile = Bugün yarın diyerek avk ve tehirde bulunmak
mânasında da müstameldir,
12 - (Def-İ dâva) : Müddeaaleyh tarafından müddeînin dâvasını bertaraf edecek bir dâva dermeyan edilmesidir. Esasen defi' tâbiri, bir şeyi zor ile
Öteye savmak, bertaraf etmek manasınadır.
13 - (Fasl-ı husûmet) : Dâvayı tetkik ile bir hükme rabt etmek demekdir.
14 - (Tenakuz) : Lugâtde tedafü manasınadır. Istıiahda: Bir hakkı dâva eden şahsdan kendi iddiasına münat'i, onun butlanını   mucib bir sözün  
veya fi'ilin veya sükûtun zuhurudur.
Meselâ : Bir kimse «Bu mal benimdir.» dediği haide sonra «Bu mal fülâ-nındır.» dese veya bir malı satın aldığı halde dönüb «Bu mal zaten
benimdir» diye mülkiyyet iddiasında^ bulunsa, veya bir malın satıldığını gördüğü halde sükût edib de bâdehû «Bu mal benimdir» diye müşteriden
dâva eylese tenakuzda bulunmuş olur.
15 - (Duâ) : Söz, okumak, Allah Taâlâya niyaz ve ibtihâlde   bulunmak, dergâh-ı ulûhiyyetden hayır ve rahmet ricasında bulunmak demekdir.
16 - (Mürur-ı zaman) : Bir hâdise üzerinden bir müddetin geçmiş olmasıdır ki, bazen o hâdise hakkında dâvanın dinlenmesine bir mania teşkil
eder.

17 - (Hiyaze) : Bir şeyi ahz ve ihraz etmek, yani: Sahibsiz veya herkes için alınması mubah olan bir malı alıb kendi mülküne ilhak eylemekdir. 
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(BİRİNCİ BÖLÜM)

 
DÂVALARA DAİR UMUMİ HÜKİMLER HAKKINDADIR.

 
İÇİNDEKİLER : Dâvanın rüknü ve sıhhatinin şarttan. Dâvaların -hiikm leri ve nevileri. Dâvaların hikmet-İ teşrİİyyesi. Dâvalarda hasım olub

olamı-yanlar. Dâvaların defi' edilebilmesi, dâvâlardaki tenakuzlar. 
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Davanin Rüknü Ve Sıhhatinin Şartları :
 
18 - : Dâvanın rüknü, dâvanın mahiyyeti demekdir ki, bir hakkı taleb et-mekden, meselâ:/Bir kimsenin bir malı münazaa halinde nefsine izafe
ederek «Bu benimdir.» diye bir şahsdan istemesidir.
Dâvanın sıhhatinin şartları ise bervechi âtidir :
19 - : Müddeî ile müddeaaleyhiri âkil olmaları şartdır.
Binaenaleyh mecnunun vegayrı mümeyyiz çocuğun dâvaları sahih değildir, bunlara cevab verilmesi lâzım ve bu hususda ikâme edilecek beyyine
mes-mu olmaz.
Şu kadar var ki, onların yerine velileri veya vasileri bilvelâye ve bilvesâ ye müddeî ve müddeaaleyh olabilirler.
Fakat müddeî veya müddeaaleyhin baliğ olması sıhhat-i dâvada şart değildir. Ticarete veya murafaaya mezun olan mümeyyiz bir çocuk da müddeî
ve müddeaaleyh olabilirler. Müftabih olan kavle göre bunların yeminleri ve ye minden nükûlleri de sahthdir. Mehcur, gayrı mezun olan bir
mümeyyiz çocuk ise ne müddeî ve ne de müddeaaleyh olamaz (Hindiyye, Dürer.)
20 - : Müddeaaleyhin malûm olması şartdır.
Binaenaleyh bir kimse, bir belde veya karye ehalisinden tâyin etmeksizin birinde veya bir kaçında şu kadar meblâğ alacağı olduğunu dâva etse sahih
olmaz.
Kezâlik : Bir kimse, «Şu cemaatden birisi benim fülân malımı itlaf etdi» diye iddiada bulunsa muteber olmaz, müddeaaleyhi tâyin etmesi icab eder,
aksi takdirde hükme imkân bulunmamış olur.
Fakat müddeî için müddeaaleyhin adını bilmek şart değildir (Dürrimuh-tar, Mirat-ı Mecelle.)                             .
21 - : Müddeaaleyhin dâva, şahadet ve hükm zamanında asaleten   veya niyabeten hazır bulunması şartdır. Çünkü dâva ve beyyine ancak hasmı



hâzır aleyhinde mesmu olur. Müddeaaleyh, mahkemeye gelmekden ve vekil göndermekden imtina ederse hakkında   usul-i şeriyye   dairesinde  
muamele   olunur (Hindiyye.) Kaza mebhasine müracaat!.
22 - : Müddeaabihin-cinsen, kadren malûm olması şartdır.
Binaenaleyh meçhul bir şey hakkındaki dâva, sahih olmaz. Çünkü bununla hükme imkân yokdur. Ancak bundan beş mesele müstesnadır. Şöyle ki:
Bir kimsenin yanında Iâalettâyin bir şeyin rehin veya magsub olarak bulunduğu iddia edilse veya bu veçhile şahadet olunsa mesmu olub bunun
neden ibaret olduğu hakkında söz, müddeaaleyhin olur.
Kezalik :.Bir kimse, bir şahsdan mikdarı meçhul bir vasiyyet veya ikrar veya ibra dâvasında bulunsa sahih olur.
Meselâ : «Müteveffa, malının bir sehmini bana vasiyyet etmişdi, o sehmin ne mikdar olduğunu beyaa etmedi, siz beyan ederek bana veriniz.» diye
dâva etse vârislerin o sehmi beyan etmeleri lâzımgelir (Dürrimuhtar, Reddimuh-tar.)
23 - : Müddeabihin malûmiyyeti, ya el ile işaret etmekle veya vasf ve tarif ile husule gelir. Söyle ki: iddia edilen menkûl bir ayin, mahkeme
meclisinde hazır ise ona el ile işaret kâfidir. Hazır değilse vasfını, kıymetini beyan etmek yetişir, bununla malûm olarak hakkında dâva dinlenilir.
Akar hakkında ise hudud-ı erbaasını veya selâsesini beyan kifayet eder.
Müddeabih, deyin ise bunun da cinsini, nev'ini, vasfını, mikdarını beyan lâzımdır, aksi takdirde dâva dinlenilmez. Nitekim aşağıda izah edilecekdir.
Baş ile işaret edildikde bakılır: Eğer bu işaret ile aynen müddeabih kasd edildiği, bu işaretin ona aid bulunduğu malûm olursa kifayet eder, ve illâ ki
fâyet etmez (Hâniyye, Hindiyye, Dürer.)
24 - : Müddeabihin muhtemelüssübût olması şartdır.
Binaenaleyh, aklen veya şer'an veya âdeten vücudu muhal olan bir şeyi iddia ve buna şahadet sahih olmaz.
Meselâ : Bir kimse, kendisinden yaşlı" bir şans hakkında «Bu benim oğ-lumdur.» diye iddiada bulunsa dâvası sahih olmaz. Çünkü bu, aklen
muhaldir.
Kezalik : Nesebi başkasından maruf bir şahs hakkında «Bu benim oğlum-dur.» diye dâva etse şer'an muhal olduğundan dâvası yine sahih olmaz.
Kezalik : Fakr ve ihtiyaç ile maruf bir kimse, defaten ikraz etmiş veya kendisinden gasb olunmuş olmak üzere bir şahsdan emvâl-i âzime dâva etse
zahir olan, bunun mesmu olmamasıdır. Zira bu, âdete nazaran müstehildir.
25 - : Müddeînin dâvasını lisaniyle dermeyan etmesi   şartdır. Şu kadar var ki, müddeî, söz söylemekden âciz bulunursa dâvasını bir varakaya
yazarak hakkım o veçhile taleb edebilir. Eğer hâkimin lisanından başka bir lisanla konuşmakda ise bir tercüman tedarik edilir (Kadıhan.)
26 - : Dâvanın sübûtu takdirinde müddeaaleyhin bir şey ile mahkûm olması şartdır ve illâ dâva abes -olmuş olur.
Meselâ : Bir kimse, bir zata malını iare etdikden sonra bir şahs çıkıb da «Ben o kimsenin akribasındanım, bu malı bana iare etsin.» dese bu dâvası
sahih olmaz.
Kezalik : Bir kimse, bir hususa dair birini tevkil etmekle diğer bir şahıs gelib de «Ben o kimsenin komşusuyum, onun vekâletine ben daha
münasibim.» diye dâva etse sahih olmaz. Çünkü herkes, kendi malını iare edebilir, ve kendini umuruna dilediğini tevkilde bulunabilir. Bu iare ve
tevkil dâvası sabit olduğu takdirde müddeaaleyh hakkında hiç bir hükm terettüb etmez (Dürrimuhtar, Mecelle.)
27 - : Dâvada tenakuz bulunmaması şartdır. Binaenaleyh tenakuz bulunursa dâva sahih olmaz.
Meselâ : Bir kimse, «Bu mal şü zatındır.» diye ikrar, bâdehû «Bu mal benimdir, bunu bu ikrar zamanından evvel ondan satın aldım.» diye dâva etse
bu dâvası mesmu olmaz. Ancak neseb ve hürriyet dâvalarında tenakuz dâvanın sıhhatine mani olmaz (Bahrirâİk.)
(Malikî'lere göre de müddeabihin malûm, muhakkak olması şartdır. Binaenaleyh sebebi zikredilmeksizin meçhul bir şey dâva edilse mesmu olmaz.
Fakat Mazerî'nin beyanına göre müddeî: «Benim müddeaaleyhde fülân muamelenin bakıyyesi olarak bir şey alacağım vardır, bunu muhakkak
biliyorum, ancak mikdarını unutdum.» derse dâvası dinlenir. Bu halde müddeaaleyhin buna ya ikrar veya inkâr suretiyle cevab vermesi lâzımgelir

(Şerh-i Muhammedi harşî.) 
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Dâvaların Hükümleri, Nevileri :
 
28 - : Dâvalara aid hükmler, müddealeyhüv ve bir kısım müddeabihlerin mahkemeye ihraz edilmesinden, müddealeyh üzerine cevaba istihkakdan,
ve inkârı taktirinde kendisine yemin tevcih edilmesinden, müddeînin de beyyüıe ikâme edebilmesinden ibarettir. Şöyle ki :
Müddeaaleyh ya müddeabihi «evet» diye itiraf eder   veya «yok» diye red eder. ikrar ederse müddeabih sabit olur, inkâr ederse hâkim, müddeîden
«Bey-yinen var mı?» diye sorar, beyyinesi olmadığını söylerse istihlâfa hakkı olduğunu kendisine haber verir. Müddeaaleyh, kendisine tevcih edilen
yemini ya pmca dâvadan kurtulur.
Müddeaaleyh : Yok, evet demeksizin sükût ederse hâkim onu münkir sayar. O halde müddeî beyyine ikâme ederse bununla hükm olunur (Muhit-i
Se-râhsî.)
Müddeaaleyh : «Düşüneyim, iddia doğru mu, değil mi bilmiyorum.» diye bir şey söylese bu, cevab sayılmaz, cevab, vermeğe icbar edilir
(Hindiyye.)
29 - : Dâvaların nevilerine gelince bu da üçdür. Biri, dâvayı sahihedir ki, şeraitini tamamen cami bulunur. Buna yukarıda beyan olunan hükmler
taallûk eder, hasım ihzar edilir, ondan cevab istenir, yemin veya beyyine cihetine gidilir. Diğeri dâvayı fasidedir ki, bu aslen sahih ise de haricî
vasıfları itibariyle sahih olmayan dâvadır.Müddeabihin mechuliyyeti gibi. Böyle bir dâva üzerine yukarıdaki hükümler taallûk etmez.
Üçüncüsü de dâvayı bâtıladır ki asla sahih olmayan dâvadır. Böyle bir dâva sabit olsa da müddeaaleyh üzerine bir şey lâzımgelmez. «Fülâmn İki
hanesi vardır, birini bana satsın veya kiraya versin.» diye yapılacak dâva gibi.
Müddeaaleyhe aid bir hakkın istimalini ondan dâva da bu kabildendir. Meselâ: Bir kimse, «Fülân şahsın bende bir hakkı var ise dâva etsin ve İllâ
benim beraetim sahidler ile tevsik edilsin.» dese buna iltifat olunmaz. Çünkü bir şahs, kendisine aid olan bir hakkı isterse dâva eder, isterse etmez,
buna cebr olunamaz (Hindiyye, Reddimuhtar tekmilesi.)
(Malikî'lere göre de müddeî, şeraiti dairesinde iddiasını s.erd edince hâkim, müddeaaleyhe müddeînin dâvasına ikrar veya inkâr suretiyle cevab
vermesini emir eder. Bu emir, müddeînin talebine tevakkuf etmez. Müddeaaleyhe yemin tevcihi ise tevakkuf eder. Bu hususda şu gibi meseleler
vardır:



(1) : Muddeaaleyh, müddeabihi ikrar edince müddeî, bu ikrar üzerine iş-hadda bulunur, tâ ki muddeaaleyh bu ikrarını bilâhare inkâr etmesin.  
Şâyed müddeî işhaddan zühul ederse hâkim,   kendisine işhad etmesini tenbih eder. Çünkü buna tenbih etmek, hâkimlerin şanındandır. Bunda
husûmetleri taklil, nizaı katı' vardır.
(2) : Muddeaaleyh, müddeabihi inkâr edince hâkim, müddeîden beyyinesi olub olmadığını sorar, eğer «Evet.. Beyyİnem vardır.» derse   ihzar
etmesini emr eder. Beyyinesi olmadığını söylerse beyyine ikâme   hakkını iskât etmiş olur. Bu halde müddeaaleyhin yemin etmesini talebde
bulunursa müddeaaleyhe yemin tevcih olunur, artık bundan sonra müddeînin   beyyinesi kabul edilmez. Meğer ki beyyinesi mevcud olduğu halde
bunu unutmuş olduğunu mazeret makamında dermeyan etsin. Bu takdirde müddeînin bu nisyan iddiası hakkında yemin etmesi lâzımgelir.
Şahİdlerin mevcudiyyetine evvelce muttali olmadığını veya şahidlerin ölmüş olduklarım zannetdiğini söylediği takdirde de hükm böyledir.
(3) : Hâkim, kendisine yemin, teveccüh eden tarafa hasmın izni olmaksızın yemin tevcih etmiş olsa bunun faidesi yokdur. Hasım bunu ikinci defa
olarak iade edebilir.
(4) : Hâkim, aleyhine beyyine ile hüküm teveccüh eden tarafa: «Bu aleyhindeki beyyineyi cerh ve defi1 edecek bir sebeb var mıdır?» diye sorar.
Bu suretle onun özürünü, şikâyetini izâle etmiş olur. Kabule şayan bir tean   ve
cerhde bulunamadığı takdirde beyyineyi tenfiz eder. Kabule şayan bir cerh ve tean sebebi dermeyan ederse bu iddiasını isbâtına intizar eder, onun
muk-tezasına göre amel edilir.
(5) : Yukarıdaki mesele hükmünden beş kısım sahidler müstesnadır. Bunlardan biri: Müddeaaleyhin ikrarı hâkimin meclisinde işitmiş olan
şahidlerdir. İkinci: Yapılacak yemine şahadet için hâkimin meclisine ihzar edilen şahidlerdir. Üçüncüsü: Şahidlerin hallerini hâkime sirran haber
verib müzekkii sir denilen şahidlerdir, Dördüncüsü: Adaletçe akranlarına faik olan   şahidlerdir. Meğer ki bu sahidler ile meşhûdünleh arasında
karabet veya bu sahidler ile meşhûdünaleyh beyninde adavet bulunsun. Beşincisi: Mahkûmünaleyh tarafından haklarında hai'v olunan şahidlerdir.
Bu beş kısım sahidler hakkında «Bir şikâyetin var mı» diye tnahkûmünaleyhe suâl tevcih edilmez. Çünkü bu şahidlerin bir kısmı hâkim tarafından
ihzaredüdiği cihetle bunların adaletleri hâkimce müsellem olub bunlar hâkim makamına kâimdirler. Diğer bir kısmı da zâhirül'adaleidir. Bir kısmı
hakkında da litne havtu vardır. Maamafih hâkim, bu gibi şahidler hakkında da teftişi bil.külliyye ihmâl etmez, kendisini meşhûdünaleyh
menzilesine tenzil ederek şahidlerin hallerini   araşdırmakda bulunur.
(6) : Muddeaaleyh hâkimin huzurunda ikrar veya inkâr   suretiyle cevab vermekden imtina etse hapis olunur, yine ısrar ederse darb ile tedib olunur,
sonra müddeîye yemin tevcih edilmeksizin hükm edilir. Müddeaaleyhin'bu ce-vabdan imtinaı, hakkı ikrar sayılır.
(7) : Mahkûmünaleyh gerek müddeî ve gerek muddeaaleyh olsun, «Benim hüccetim vardır.» derse hâkim, bu hüccetin ihzar edilmesi için içtihadına
göre bir müddet intizar eder, sonra hükmde bulunur. «Hüccetim yokdur.» derse hâkim, bilâ mühlet aleyhine hükm eder. Şâyed «Benim   beyyinem
var ise de uzak bir yerdedir, meselâ Irakda'dır.»   derse hâkim, bunun   aleyhine hükm eder. Şu kadar var ki bu mahkûmünaleyh de hüccetini ibraz
etmek   hakkım muhafaza eder, bu hücceti bilâhare o hâkimin veya başka bir hâkimin huzurunda getirib ikâme edebilir.
(8) : Muddeaaleyh, ikâme edilen şahidlerin fâsık   olduğunu bilmediğine dair müddeîye yemin tevcih edebilir. Müddeî yemin ederse emr-i
muhakeme hali üzere baki kalır, yeminden nükûl ederse yemin müddeaaîeyhe red edilir, yemin ederse hak sâkit olur.
Müddeî yemin edince: «Kendisinden başka Tanrı bulunmayan Allah Taâ-lâya yemin ederim ki ben bu şahidlerimin fışkını bilmiyorum.» diye yemin
eder.
(9) : Müddeînin lehirie ikâme etdiği sahidler hakkında müddeaaleyh, beyyine ikâme ederek bu şahidleri cerhde bulundukları takdirde müddeî,
şahidle-rinin ne sebeble cerh edildiğini suâl ederse hâkim, bu sebebi sormaya mecbur olur. Çünkü mücerrih ile müddeî arasında adavet veya mücrih
ile meşhûdüna-leyh arasında karabet bulunabilir.
Fakat böyle bir beyyine olmayıb rnücerred hâkim, bildiği bir sebebden dolayı şahidlerin şahadetini red ederse bunun sebebini bildirmek = Bu
babda cevab vermek hâkime lâzımgelmez.
(10) : Mahkûmünaleyh, dermeyan etdiği hücceti intizar müddetinde ityan edemezse hâkim, bunun aczine hükm ederek bunu sicilline yazar. Ancak
dem, hapis, itâk, neseb, talâk dâvaları müstesnadır. Mahkûmünaleyh bu hususda hüccetini her ne zaman ityan ve ikâme ederse muktezasına göre
hükm olunur. Meselâ: Kısasa hükm edilmiş isebu hükm refi' edilir (Muhtasar-ı Ebizziya ve şerhleri.)
(Şafiî'lere göre de bu hususda şu gibi meseleler vardır:
(1) : Bir sahih dâva neticesinde müddeabihi ikrar etdiği takdirde mülzem olacak kimse, inkârda bulunub beyyine mevcud olmasa kendisine yemin
tevcih olunur. Çünkü yemin, münkire aiddir.
Fakat bir hâkim, hükmünde zulm etmemiş olduğuna veya bir §ahid şahadetinde yalancı bulunmadığına dair tahlif olunamaz. Zira mansıblan
bundan yüksekdir.
(2) : Müddeaaleyh inkârda bulunub teklif edilen yeminden de nükûl eylese hâkim, müddeîyi tahlif eder. Yemin ederse müddeabih ile hükm eder,
mücer-red müddeaaleyhin nükûliyle hükm edilemez.
Müddeîye verilen yemine: «Yemin-i merdûde:» denir. Fakat müddeî, nefsi için değil de, başkası için bilvekâle veya bilvelâye dâvada bulunmuş
olursa kendisine yemin tevcih edilmez, meğer ki iddia etdiği şey kendi teşebbüsiyle vücude gelmiş olsun. Bir kavle göre herhalde yemin tevcih
edilir.
(3) : Müddeaaleyh, bir dehşetden dolayı   olmaksızın sükût edib yeminde bulunmasa hâkim nükûlüne hükm eder. Hâkimin müddeiye «Yemin et.»
demesi, müddeaaleyhin nükûlüne hükm menziiesindedir.
(4) : Yemini merdûde, bir kavle göre müddeî tarafından ikâme edilmiş bir beyyine gibidir. Ezher olan kavle göre bu yemin, müddeaaleyhin ikrarı
gibidir.
Binaenaleyh, müddeaaleyh, bu yeminden sonra «Müddeabihi edâ etdiğine veya ondan ibra edildiğine dair beyyine veya başka bir hüccet ikâme
edecek olsa mesmu olmaz. Çünkü ikrariyle bunu tekzib etmiş sayılır. Mutemed olan, bu kavidir. Diğer bir kavle göre ise mesmu olur. Zira bu, bir
ikrar-ı takdiridir, tahkiki değildir.
(5) : Kendisine yemin-i merdûde teveccüh eden müddeî, yemin etmez ve bu hususda bir özür de dermeyan eylemez, bir mühlet talebinde de
bulunmazsa müddeaaleyhe yemin verdirmek hakkı sâkit olur, artık beyyine ikâme etmedikçe hasmından müddebihi mutalebede bulunamaz.
(6) : Müddeî, yemin hususunda taâllülde bulunsa veya hisaba veya erbab-ı hukuka müracaat edeceğini söylese kendisine üç gün mühlet verilir. Bir



kavle göre ebediyyen imhâl edilebilir. Çünkü kendi hakkım taleb etmemek kendisine aiddir.
(7) : Müddeaaleyh, istihlâfı zamanında mühlet istese müddeînin müsaadesi olmadıkça imhâl edilemez. Çünkü müddeaaleyh, ikrara veya yemine
mecburdur. Müddeî ise böyle değildir, o hakkım talebde muhtardır. Bir kavle göre müddeaaleyhe de üç gün mühlet verilir.
Müddeaaleyh, meselâ: Hisabına bakmak veya fukahadan sormak gibi bir sebebe mebni ilk cevap vermekde istirnhâlde bulunursa hâkim, ona ahır-ı
meclise kadar mühlet verebilir.
(8) : Müddeaaleyh, müddeînin dâvasına cevab vermeyib de sükût etmekde ısrar eylese, münkir, yeminden nakil addolunur. Bu halde hâkim, ya

müddeaaleyhin nükûliyle hükm eder veya müddeîye yemin verdirir (Tuhfetül'muh-taç» Hâşiye-i Şirvânî, Hâşiye-i Ibni Kasım.) 
[36]

 
Davaların Hikmet-İ Teşriîyyesi :
 
30 - : Muhik dâvaların meşrûiyyeti, kitab ile, sünnet ile, icma-ı ümmet ile sâbitdir. Bu meşrûiyyetin hikmeti ise beşeriyyetin nizam ve intizamını
muhafazadır, nâsın hukukini ziyadan vikayedir, yer yüzünde haksız hareketlerin, yolsuz nizâların, behimî savletlerin izâlesini temindir.
Şüphe yok ki insanlar, muhtelif etvarda yaradümışdır, muhtelif ihtisasat ve temayülâtın zebunudurlar. Bu cihetle aralarında vakit vakit husûmetler
yüz gösterir. Bu husumetleri izâle ise elzemdir. Çünkü bunların devam etmesi, fesadı, nizam-ı âlemin inhilâlini intaç eder. Hak Taâlâ Hazretleri ise
fesadı sevmez, nizam-ı kâinatın bozulmasına, çözülmesine sebebiyyet verilmesine razı olmaz. Husûmetleri izâlenin başlıca yolu ise dâvadır,
ihtilâfa, muhasamaya sebebiyyet veren hâdisenin bir mahkeme marifetiyle usulen hal ve fasl edilmesidir.            ;
Cemiyyet arasında vakit vakit yüz gösteren dâvalar, başlıca üç halden hâlî değildir. Şöyle ki; Bir kısımdâvâlar vardır ki, bunlarda davacılar da,
aleyhlerine dâva açılanlar da mazurdur, manevî mesuliyyetden berî bulunut-lar. Meselâ: Bir kimse, bir müteveffada hakikaten alacağı olan şu kadar
meblâğı onun vârislerinden ister, vârisler ise bu alacağa hakikaten muttali olmadıkları cihetle bunun usulen isbât edilmesini isterler veya vârisler
arasında çocuklar da bulunduğundan böyle bir isbâta lüzum görülür, işte bu halde açılan bir dâvadan dolayı iki taraf da mazur bulunur.
Diğer bir kısım dâvalar da vardır ki, bunlarda davacılar mazur oldukları halde aleyhlerine, dâva ikâme edilenler mazur olmazlar. Meselâ: Bir
kimsenin bir şahsda fülân cihetden şu kadar alacağı olduğu halde o şahs bunu bile bile inkâr etmekle mahkemeye müracaata lüzum görülür. Bu
halde o müddeaaleyh olan şahs, vicdan söz ve hareketde bulunmuş, bir hakkı ibtâle çalışmış, bir hak sahibini mahkemeye müracaata mecbur etmiş
olacağından manen pek büyük bir mes'uliyyete kendisini hedef kılmış olur. Böyle bir şahsın mahkemeye gitmekden kaçınması, mahkûmiyyet
korkusiyle bin türlü hiyleye baş. vurması da hakkında ayrıca mes'uliyyeti ,uhrevî cezayı müstelzim olacakdır. Nitekim bir âyet-i celîlede:
buyurulmuşdur ki bu, sahih bir suretde açılıb emri ilâhî veçhile hal ve fasl edilecek bir dâva için mahkemeye gitmekden kaçınan kimseler hakkında
büyük bir va'id ve tehdidi mutazammindir. Binaenaleyh böyle bir dâvaya icabet etmek bir vecibedir.
Başka bir takım dâvalar da vardır ki, bunlarda müddeaaleyh makamında bulunurlar, mazur, mağdur oldukları halde davacılar mazur bulunmazlar,
bilâkis zâlim, gaddar, hukuka mütecaviz bir durumda bulunurlar. Meselâ: Bîr kimse kalkar, başkasına aid, tasarrufu onun rızasına bağlı bir mala
bile bile haksız yere el koyar, bu malın kendisine aidiyyetini veya bu maldan istifadeye salâhiyyetli bulunduğunu gayrı meşru bir halde iddiaya
kalkışır, bîçâre mal sahibini mahkemelere sürükler, mahkemeleri haksız yere işgalden sıkılmaz, îşte böyle haksız bir cür'etkârın manen ne kadar
mes'ul bir vaziyetde bulunacağı da şüphsizdir. Hele böyle haksız bir şahs, iddiasını usûlüne uydurarak İsbâta nail, bu suretle başkasının hakkına
musallat olursa onun ne kadar ağır bir mes'uliyyet altında kalacağı düşünülmelidir.
Bir hadis-i şerifde şöyle buyurulmuşdur : Yani : «Ben de sizin gibi insanım, siz muhakeme için bana müracaat edersiniz, olabilir ki bazınız,
İddiasını isbât hususunda bazınızdan daha fatin, daha kudretli bulunur da ben onun lehine işitdiğime göre hükm ederim, imdi - bilmiş olmalısınız ki
- ben her kime ki kardeşinin hakkından bir şey ile hükm eder isem, muhakkak oüun için ateşden bir parça kesib ayırmış olurum.»
Demek oluyor ki, hâkim, zâhir-i hâle bakar, icab eden meşru usûle riâyet eder, ikâme edilen beyyineye veya yemine göre hükm eder. O, bu cihetle
mazurdur. Fakat bu beyyineyi veya yemini hüâf-ı hakikat olarak ileri sürenler, irtikâb edenler mes'uliyyetden asla berî olamazlar. Artık kendilerini
karşılayacak olan bir azab ateşine hazırlansınlar!.
Velhâsıl içtimaî hayatda muhtelif, mütenevvi dâvalar tekevvün eder. Bunlara meşru suretde bakmak hâkimlerin vazifeleridir, cemiyyetin selâmeti,
intizamı bunu iktiza etmekdedir.
Yani : «Eğer nâsa istedikleri şeyler mücerred dâvalarına binaen verilecek olsa bir takım kimseler halkın kanlarını, mallarını iddia eder dururlar.
Fakat - böyle mücerred dâva kâfi değildir - hüccet ikâmesi davacıya aid-dir, iddia edilen şeyi inkâr edene de yemin tevcih olunur.»
Binaenaleyh hâkimler bu cihete riâyet ederler ve mümkün olduğu kadar yeminlerin, beyyinelerin hakka mukarenetini temine çalışırlar, bundan ötesi

cemiyyet efradının dinî, ahlâkî terbiyesiyle mütenasib bulunur. Teysirül-vusul ilâ camiül'usûl (Tebyinül'hakâik.) 
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Dâvalarda Hasım Olub Olmayanlar :
 
31 - : ikrarı sahih olan kimsenin inkârı da sahih olacağından böyle bir kimse dâvada ve üzerine beyyine ikâme hususunda hasım olabilir.
Meselâ : Esnaf dan biri gelib bir zatdan: «Senin resûlin fülân benden senin namına şü malı satın aldı, semenini ver.» diye dâva etse o zat, hasım
olmuş olur, Çünkü o zatın bu babda ikrarı şahindir. Artık bu risâleti ikrar etse satm alınan malın, semenini teslime mecbur olur. İnkâr etdiği suretde
de müddeîye hasım olub kendisine karşı müddeînin dâvası ve beyyinesi dinlenir.
Kezalik ; Bir kimse, bir şahsdan: «Medyunum fülûn bana vermek üzere sana şu kadar kuruş vermiş idi.» diye dâva ve inkâra mukarin beyyine
ikâme etse bu meblâğı o şahsdan alabilir. Çünkü o şahsın bu hususda ikrarı muteberdir (Ankaravî, Netice, Mecelle.)
32 - : îkrarı sahih olmayanın inkârı da sahih olmıyacağından böyle   bir kimse esasen hasım olamaz.
Meselâ : Bir kimse, bir şahsa hitaben: «Senin şıraya vekilin olan fülân zat, şu malı benden senin için satın aldı, semenini ver.» diye dâva etse o şahs
kendisine hasım olamaz. Çünkü bu şahs bu vekâleti ikrar etse de mebiin semenini müddeîye teslime mecbur olmaz. Zira beyide hukuk-ı akd, âkide
aid-dir, bu semen ancak âkid olanvekilden istenilebilir. Binaenaleyh bu şahs, bu tevkili inkâr etdiği takdirde de bu müddeîye hasım olmayacağından
kendisine karşı müddeînin dâvası dinlenemez. Beyi mebhasine de müracaat!. {Ankaravî, Mecelle.)



33 - : İkinci meseledeki umumî kaideden veli, vasi, ve mütevelli olanlar müstesnadır. Şöyle ki: Bir kimse yetime veya vakfa aid bir malı: «Mülküm-
dür.» diye dâva etse velinin, vasinin veya mütevellinin bunu ikrar etmesi nafiz olmayacağından üzerine bir hükm terettüb etmez ve kendisine
yemin tev-
cin edilemez. Fakat bunların inkârları sahih olduğundan onun üzerine müddeînin dâvası ve beyyinesi dinlenir. Demek ki bunlar, dâvada ve ikâme-i
bey-yinede hasım oluyorlarsa da ikrar ve yemin hususunda hasım olmuyorlar.
Maahaza veliden, vasiden ve mütevelliden yetime veya vakfa aid sâdir olan bir akd üzerine dâva tahaddüs etse bu hususda bunların ikrarları da
muteber olur. Meselâ: Bir veli, çocuğun malım şer'î müsevvigata binaen satıb da buna dair müşteri tarafından bir dâva açılsa velinin bu satışına dair
ikrarı muteber olur. Binaenaleyh bu hususda hasım olacağından inkârı takdirinde kendisine yemin tevcih ve bu iddia için beyyine de ikâme
edilebilir (Ankaravî, Dürrimuhtar.)
34 - : Bir ayin hakkındaki dâvada hasım, ancak o ayine vaziül'yed olan kimsedir. Meselâ: Bir kimse, bir zatın atını veya bir akarını gasb ederek
başka bir şahsa satıb teslim etmiş bulunsa o zat, bu atı veya akarı istirdad etmek isteyince bunu ancak zilyed olan müşteriden dâva eder, gâsıbdan
dâva edemez. Fakat bunların kıymetini tazmin etdirmek isterse gâsıbdan dâva eder. Velev ki magsub mal, müşterinin elinde bulunsun. Fakat
magsub, müşterinin elinde telef olmuş olursa sahibi bunun bedelini dilerse gâsıb olan bayiden ve dilerse müşteriden dâva edebilir (Bezzâziyye,
Mecelle Bahrirâik.)
35 - : Bir kimse, satılmış olan bir mala müstahik çıkıb da onu   dâva et-dikde bakılır: Eğer bu malı müşteri kabz etmiş ise dâva ve şahadet vaktinde
hasım yalnız müşteridir, satanın huzuru şart değildir. Fakat müşteri o   malı henüz bayiden kabz etmemiş ise dâva ve şahadet   vaktinde hem  
müşterinin malik olmak sıfatiyle, hem de bâyün zilyed olması hasebiyle hazır bulunması lâzımdır. Meğer ki beyi, fâsid veya bâtıl olarak akd edilmiş
ve mebi   henüz kabz edilmemiş bulunsun. O takdirde hasım yalnız bâyidir, müşterinin huzuru şart değildir.
Bir mah şüf'a sebebiyle ahz etmek de bu istihkakın naziridir. Satılan malın vakfiyyeti iddia edildiği takdirde de hükm böyledir (Camiül'fusûleyn.
Ali Efendi Fetavâsı.)
36 - : Vedî, vârislere hasım olur, müşteriye musûlehe,   magsubünminhe hasım olamaz. Şöyle ki: Bir kimse, bir şahsın elinde bulunan bir hane   için;
«Ben bu haneyi sahibi fülân zatdan şu kadar kuruşa satın aldım, bunu bana teslim et.» diye iddia etdikde o şahs: «Bu haneyi bana sahibi bizzat iydâ  
ve teslim etdi.» dese bu müddeînin husûmeti mün'defi olur, sahibinin bu iydâını isbâta hacet kalmaz. Çünkü bu hanenin fülân zata   aidiyyetüıde her
ikisi de müttefik bulunmuşdur. Vedî, bu satış muamelesini tasdik etsin etmesin, hüküm böyledir. Çünkü vedîin bu ikrar ve tasdikiyle gaib üzerine
hükm oluna maz:
Fakat o şahs, «Bu haneyi bana fülân zatın vekili İydâ eldi.» dese beyyinesi bulunmadıkça kendisinden husûmet mün'defi olmaz. Çünkü bu vekâleti
müşteri münkirdir. Şâyed müddeî: «Evet... Bu haneyi fülân zat sana iydâ etmiş-di, fakat sonradan bana satdı ve senden kabz ve teslime beni tevkil
etdi.sde-yib bu beyi ve tevkili isbât eylerse bu haneyi vediden alır. Amma müddeaa-. leyh, müddeînin bu iddiasını ikrar ederse hâkim, vediayı
müddeîye vermesi için bu müddeaaleyhe emr etmez (Bahrirâik, Dürrimuhtar, Mecelle.)
37 - : Bir kimse, bir şahsın elinde bulunan bir mal için «Bu   benim idi, fülân adam benden gasb etdi.» diye iddia, o şahs da «Bu malı fülân kimse
bana iydâ ve teslim etdi.» diye müdafaada bulunsa o magsubünminh olan kimsenin husûmeti mün'defi olur.
Kezalik : Bir kimse, bir şahsın elindeki bir mal için «Bunu fülân müteveffa bana vasiyyet etdi.» diye dâva, o şahs da: «Bu mah bu müteveffa
hayatında bana iydâ etdi.» diye iddia eylese, o musâleh olan kimsenin husûmeti bertaraf olur. Müteveffanın vârisi veya vasisi hazır bulunmadıkça
bu dâva isti-ma olunmaz (Bahrirâik.)
38 - : Vedî, mûdein dâinine hasım olmaz.
Binaenaleyh bir dâin, mûdîde olan alacağını vedîin muvacehesinde isbât edib ondaki vediadan bu alacağım istifa edemez. Böyle bir deyin dâvası,
ve-dîe karşı sahih değildir. Fakat bir kimse, bir gaibin üzerine vâcib olan nafakasını bu gaibin emanet akçesinden almak üzere onun vedîinden dâva
ve hâkimin emriyle ahz ve sarf edebilir (Mecelle, Ankaravî.)
39 - : Dâine borçlunun borçlusu hasım olmaz.
Binaenaleyh bir kimse, berhayat veya müteveffa bulunan bir şahsdaki alacağım o şahsın medyunu muvacehesinde isbât ederek ondan istifa edemez.
Fakat bir kimsenin bir müteveffaya aid terekede alacağı sabit olub bir şahs da zimmetinde o müteveffaya şu kadar borçlu bulunduğunu ikrar etse
hâkim, bundan o müteveffanın borcunu o kimseye vermesi için bu şahsa emr edebilir (Bezzâziyye.)
40 - : Bayie müşterinin müşterisi hasım olnıaz.
Binaenaleyh bir kimse, satdığı malın semenini müşteriden almadan müşteri bu malı o kimsenin izni olmazsızm kabz ile başka bir şahsa satıb teslim
etse o kimse, bu şahsdan bu malın semenini veya semenini istifa edinceye kadar hapis etmek üzere o malı taleb edemez. îkinci müşteri, bayi tasdik
etmese bile birinci müşteri hazır olmadıkça aralarında husûmet carî olmaz.
Fakat bir müşteri diğer bir müşteriye hasım olabilir. Meselâ; Bir kimse, bir şahsa saldığı malı daha semenini almadan başkasına satıb teslim etse bu
şans, o malı bu ikinci müşteriden «Benimdir.» diye dâva edebilir (Hindiyye,' Mecelle.)
41 - : Terekeden bir ayin dâvasında zilyed olmayan vâris, hasım olamaz. Meselâ : Bir müteveffanın terekesinden olub kablel'kısma   vârislerinden
birinin elinde bulunan bir elmas yüzüğü bir kimse: «Benim mahmdır, müteveffaya vedia olarak verrnişdim.» diye diğer vârisden dâva etse
dinlenmez, bunu ancak o züyed olan vârisden dâva edebilir. Bu takdirde bu dâvasını o vârisin inkârına mukarin beyyine ile isbât ederse bütün
vârisler aleyhine hükm olunur. Fakat bunu yalnız o zilyed olan vâris ikrar ederse ikrarı ancak kendi hissesi mikdannca nafiz olur, sair vârislere
sirayet etmez. Binaenaleyh onun o yüzükdeki hissesi, müddeînin olmak üzere hükm olunur (Mecelle îmâ-diyye.)
42 - : Gâsıb, bazen bayie hasım olur.
Meselâ: Bir kimse, bir malını başkasına satib da henüz teslim etmeden elinden gesb olunsa bakılır : Eğer semeni müşteriden almış veya semen
müeccel bulunmuş ise hasım müşteridir, ve illâ bâyidir (Hindiyye.)
43 - : Vedî, vârislere hasım olur.
Meselâ : Bir müteveffanın vârisi, bir şahsın elindeki bir mal hakkında: «Bu benîm müverrisimindir, sana vedia olarak vermişdi, bana iade et.» diye
dâva edebilir. Müddeaaleyh: «Bu bende vediadır.» demekle bu dâvayı defi1 edemez (Bahrirâik.)
44 - : Bir müteveffanın lehine ve aleyhine olan ayne veya deyne müteallik dâvalarda vârislerinden yalnız biri hasım olabilir. Meselâ: Bir



müteveffanın bir şahsda olan alacağını vârislerinden yalnız biri dâva edebilir. Bu sabit olunca vârislerin hepsi için hükm olunur. Şu kadar var ki,
dâva   eden vâris, yalnız kendi hissesini kabz eder, vekâleti haiz olmadıkça sair vârislerin hisselerini kabz edemez. Fakat bir de. yalnız'kendi
hissesini dâva etmiş ve bununla hükm olunmuş olursa şâir vârislerin hakları sabit olmaz.
Kezalik : Bir kimse, bir müteveffanın terekesinden bir deyin dâva edecek olsa bunu vârislerinden yalnız biri muvacehesinde dâva edebilir. O vârisin
elinde terekeden mal bulunsun bulunmasın müsavidir. Çünkü müteveffanın bir malı zuhur ederse müddeî bundan müstefid olur. Eğer bu dâva sahih
olmasa şahidleri fevt veya tegayyüb edebileceğinden hakkı zayi olabilir,
Müddeî, bu dâvasını isbât edince bütün vârisler hakkında sabit olmuş olur. Artık bu alacağı sair varisler huzurunda tekrar isbâta muhtaç olmaz. Şu
kadar var ki, şâir vârisler, müddeînin bu dâvasını defe salâhiyyetli bulunurlar (CamiüTfusûleyn.)
45 - : Terekeye aid olub vârisler beyninde taksim edilmiş olan bir   ayin hakkında her vâris, kendi hissesinde hasım olur, hazır olan vâris, gaib   olan
hasım namına hasım olmaz.
46 - : Bir müteveffanın aleyhine olan ve nesebe müteallik bulunan   bir dâvada o müteveffanın gâsıbı, mûdei, medyunu, dâyîni, sülüs mikdarıyle
mû-salehi veya vârisleri tarafından alacaklarını kabza tâyin edilen vekili hasım olamaz. Fakat müteveffanın bütün terekesi   hakkında mûsaleh
olan,   hasım olabilir.
Meselâ : Bir kimse, bir müteveffanın bir malını gasb etmiş olan bir şahsa karşı dâva açarak o maldan alacağını isteyemez. Kezalik: Vârisler
tarafından müteveffanın alacağını kabza tevkil edilmiş zata karşı o müteveffanın dâyinleri dâva açarak onun makbuzatından alacaklarını alamazlar  
(Hamevî,   Ali Efendi Fetavâsı.)
47 - : Bir müstecir, diğer müstecire veya rnürtehine hasım olamaz. Şöyle ki: Bir kimse, bir şahsın elindeki bir akar için: «Ben bunu senden evvel
sahibinden isticar etdiğim halde o bunu sonra sana İcar ve teslim veya terhin etmiş.» diye dâva, o şahs da ondan isticar veya irtihan eylediğini ifade
etse kendisinden o kimsenin husûmeti mündefi' olur.
48 - : İkraza vekil olan, müstakrize hasım olamaz.
Meselâ : Bir kimse, «Ben fulanın şu kadar parasını tarafından vekâleten sana ikraz etmişdim, onu isterim.* diye dâva etse bu dâvası mesmu olmaz
(Ankaravî.)
49 - : Bir dâyin, diğer dâyine hasım olamaz.
Meselâ : Bir kimse, bir şahsdaki şu kadar alacağını ondan aldıkdan sonra diğer bir zat zuhur edib. «O şahsda benim de şu kadar alacağım vardır,
ondan aldığın meblâğdan bir kısmını benim borcuma mahsuben bana ver.» diye o kimseden dâva edemez.
50 - : Bir müteveffanın terekesinden bir deyin dâvası, vârislerinden yalnız birinin huzurunda ikâme edilmekle o vâris, bu deyni ikrar veya kendisine
tevcih edilen yeminden nükûl etse bu deyinden kendisinin hissesine düşen mik-dar ile mahkûm olur, yalnız onu vermesi hâkimin   hükmiyle
lâzmıgelir.   Bu ikrarı şâir vârislere sirayet etmez. Muhtar olan kavi, budur. Mecelle'de de bu kabul edilmişdirt Şa'bînin, Hasen-i Basrî'nin, îmam
Mâlik ile îbni Ebî Leylâ-mn, ve Süfyan-ı Sevrî'nin kavilleri böyledir. Fakat zâhirürrivâyeye göre   bu halde dâyin, deynin tamamını mukirrin
terekedeki hissesinden ahz edebilir.
51 - : îrsden başka bir sebeble bir kaç kimse arasmda müşterek olan bir ayni dâvada bunlardan biri diğerinin hissesinde müddeîye hasım olamaz.
Meselâ: Bir kaç kimsenin müştereken satın aldıkları bir haneyi bir şahs   çıkıb bunlardan yalnız birinin huzurunda «Mülkümdür.» diye dâva ve
isbât ile hükm istihsâl etse bu hükm, yalnız bu hazır olan şerikin hissesine inhisar eder, sairlerine sirayet etmez. Çünkü bir kimse, vekâleti, niyabeti
veya velayeti bulunmadıkça başkası namına hasım olamaz (Eşbah, Hamevî.)
52 - : Irsden başka bir sebeble müşterek olan bir mal hakkında şeriklerden biri, müddeî vaziyetinde bulunsa diğer şerikleri namına da hasım olmuş.
olabilir mi?. Bu meselede ihtilâf vardır. Şöyle ki: imamı   Azama göre hasım olamaz, imâmeyne göre ise olur.
Meselâ : İki kimse aralarında münasafeten müşterek olan bir malı bir şahsa satsalar bunun semenini bu iki şerikden biri o şahsdan dâva ve isbât etse
imamı Azama göre yalnız kendi hissesiyle hükm olunur, diğer şerikin bunu ayrıca dâva ve isbât etmesi lâzımgelir, isbât edemezse şerikinin
makbuzu na ortak olur. imâmeyne göre ise tamamiyle hükm olunur, diğer şerikin dâvasına, isbâtına hacet kalmaz (Hâniyye.)
53 - : Nesebi dâva ve isbâtda müteveffanın vârisi, vasisi, medyunu, müs-tevdei, dâyini ve mûsalehi hasım olabilir. Bunlar müddeabîhi gerek ikrar
etsinler ve gerek etmesinler.
Vesayeti dâvada da müteveffanın vârisi, medyunu veya mûsalehi hasım olabilir.
Meselâ : Bir kimse, bir müteveffanın vârisine karşı: «Ben müteveffanın şu hususa dair vasisiyim» diye dâva edebilir (Hâniyye, Ali Efendi Fetavâsı.)
54 - : Bir müteveffadan bir mal dâva edildiği halde onun terekesi namına asla mal mevcud olmadığı gibi müddeî de müddeasım isbât edemese
vârislerine yemin tevcih edilebilir mi?. Bazı fukahaya göre tevcih edilemez, bazı fukahaya göre ise adem-i ilme yemin tevcih edilir (Tekmile,
Hâniyye.)
55 - : Bir müteveffanın terekesi deyne müstağrak bulunduğu takdirde ayrıca zuhur eden bir müddeîye karşı vârislerinin ikrarları, gurema   hakkında
muteber olmadığı gibi inkârları halinde de bazı fukahaya göre kendilerine yemin tevcih edilmez (Ankaravî, Netice.)
56 - : Tarik-i âm veya bazı karyelere aid mer'a, baltalık gibi   menafii Umuma aid olan yerlerin dâvasında âmmeden yalnız birisi müddeî olabilir. Bu
halde bunun dâvası dinlenerek müddeaaleyh üzerine hükm olunabilir.
Tarik-i âmmede ihdas edilib müslümanlara muzir bulunan bir şeyi müslü-manlardan her biri meni' ve refedebilir, bunda icma vardır. Fakat âmmeye
muzir bulunmayan bir şeyi, imamı Azama göre müslürnanlardan her biri yine meni' ve refedebüirse de imam Muhammed'e göre onun meni
hususunda yalnız hakk-ı husumeti bulunur, hakk-ı ref'i bulunmaz. îmam Ebû Yusuf'a göre İse onun ne hakk-ı men'i ve ne de hakkı ref'i bulunmaz
(Mecelle, Kefevî.)
57 - : BeytüTmâlin emvalini ce'mi ve hıfza memur olan zat, hâkim tarafından husûmeti re'i olunmadıkça bir kimseye karşı, meselâ: Bir
müteveffanın terekesine dair olan bir alacak dâvasında müddeî veya müddeaaleyh sıfatıyle hasım olamaz. Fakat hâkim tarafından husûmeti re'i
olunursa vasi olmak sıfatiyle hasım olur.
Kezalik : Beytül'mâle aid hususlarda müddeî ve müddeaaleyh olmak üzere veliyyüremr tarafından memur ve tevkil edilen beytül'mâl emini,
beytül'mâle aid meselelerde hem müddeî, hem de müddaaleyh olabilir (Tekmile-i Reddimuhtar.)
Kezalik : Beytül'mül emini isbât-ı veraset hususunda hasım olabilir: Binaenaleyh zahirde vârisi bulunmayan bir müteveffanın terekesine beytül'mâl



emini vaz'ı yed etmekle bir kimse zuhur ederek müteveffanın vârisi olduğunu bu eminin muvacehesinde dâva ve isbât etse verasetine hükm olunur
(Ecvi-be-i Kânia.)
(Şafiî'lere göre bir kimse, bir şahsdan bir akar veya bir menkûl dâva etmekle o şahs; «Bu mal benim değildir» veya «Bu ayin bilmediğim bir
kişinindir.» veya «Benim çocuk veya mecnun olan oğlumundur.» veya «Bu mal fukaraya veya fülân mescide mevkumdur, ben bunun nazırıyım.»
dese esah olan kavle göre bununla o şahsdan husûmet münsarif olmaz ve o ayin de onun elinden nez' edilmez. Belki müddeî olan o kimse,
müddeaaleyh makamında bulunan o şahsa: «O ayni teslim etmesi kendisine lâzımgelmediğine dair yemin verdirir.» Bu halde o şahs, ikrar ederse
febiha, yeminden nükûl eylerse müddeîye yemin red olunur, yemin edince o ayne istihkakı sabit olur. Nitekim bey-yine ikâme etdiği suretde de
hükm böyledir.
Müddeaaleyh, elindeki aynin beldede hazır, muayyen, muhasanıası ve tahlifi kabil bir şahsa aid olduğunu ikrar etse o şahsa suâl olunur, bu aynin
kendisine aidiyyetini tasdik ederse husûmet onunla carî olur, tekzib ederse o mal, mukirrin elinde bırakılır, ondan husûmet münsarif olmaz. Bir
kavle göre bu halde o mâl müddeîye teslim olunur. Çünkü ona ondan başka talib yokdur. Diğer bir kavle göre de maliki zuhur edinceye kadar onu
hâkim hıfz eder.
Şâyed müddealeyh, o malın bir gaibe aiddiyetini ikrar ederse esah olan kavle göre kendisinden husûmet münsarif olur, gaibin kudümüne kadar dâva
işi tevkif olunur. Fakat müddeînin beyyinesi ve gâib üzerine hükmün şartları mevcud olursa bu malın müddeîye aidiyyetine hükm olunur. Bu, gâib
aleyhine kaza olduğundan müddeîye istizhâren yemin edilir. Bir kavle göre ise bu, hazır aleyhine kaza olduğundan bu yemine lüzum yokdur

(Tuhfetül'muhtac.) 
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Davaların Defi' Edilebilmesi :
 
58 - : Dâvalarda defi' muteberdir. Çöyle ki: Müddeaaleyh canibinden müddeînin dâvasını red edecek bir başka dâva dermeyan ve isftât edilse
müddeînin dâvası bertaraf olur.
Meselâ : Bir kimse, bir şahsdan şu kadar kuruş karz cihetinden alacak hakkı olduğunu dâva etdikde o şans: «Ben onu sana ödedim.» veya «Sen beni
ondan ibra etdin.» veya «Biz ondan sulh olduk.» dese bir defi' dermeyan etmiş olur.
Kezalik ; «İstediğin meblâğ, karz değildir, belki sana satmış olduğum fu-lân malın semenidir.» veya «Fülân zat kendisinde olan o kadar kuruş
alacağımı sana havale etmişdi, sen o havale bedeli olarak onu bana verdin.» dese defide bulunmuş olur.
59 - : Şu meseleler de def-i dâva kabüindendir. Şöyle ki: Bir kimse bir şahsa hitaben: «Sen fülân zatın zimmetinde olan şu kadar kuruş alacağıma
kefil olmuşdun, onu bana ver.» diye dâva etmekle o şans: «Bu meblâğı o zat sana tediye etmişdir.» diye iddiada bulunsa bir defi' irâd etmiş olur.
Kezalik : Bir kimse, bir şahsın elindeki bir mal hakkında: «Bu mal benimdir.» diye dâva etmekle o şahs: «Bu malı fülân adam kendisinin olmak
üzere benden dâva etdik dese bu malın o adama aidiyyetine şahadet etmişdin.» diye iddia eylese bu kimsenin mülkiyyet dâvasına karşı bir defi'de
bulunmuş olur. Kezalik : Bir kimse, bir müteveffanın terekesinden şu kadar kuruş alacağı olduğunu vârisinin inkârına mukarrin dâva ve isbât
etdikden sonra «O hakkı müteveffanın hal-i hayatında tediye etmiş olduğunu»   vârisi iddia eylese bir defi' dermeyan etmiş olur.
Kezalik : Bir kimse, bir şahsın kendisinden haksız yere şu kadar kuruş aldığını ve onun yanında bu meblâğın helak olduğunu iddia etmekle o şahs:
Bu meblâğı bihakkın aldığım iddia eylese bu defi muteber olur. Binaenaleyh bu defi beyyine ile isbât edince müddeinin tazmin iddiasına mahal
kalmaz (Mecelle, Camiül'füsûleyn Ali Efendi Fetavâsı.)
60 - : Def-i dâva sahih olduğu gibi bu defi dâvayı defi' de sahih olur. Meselâ : Bir kimse, bir şahsın elindeki bir mal için: «Bu mal  benimdir,
bana babamdan miras kaldı.» diye dâva, o şahs da: «Ben bu malı babandan satm aldım.» diye defi' etmekle o kimse: «Her ne kadar babam bu malı
sana sattı ise de sonra siz bey'î ikâle etdiniz.» dese def-i defi'de bulunmuş olur (Hindiyye.)
61 - : Def-i dâvada bulunan müddeaaleyh, müddeî, müddeî de müddeaa leyh vaziyetinde bulunmuş olur. Bu halde müddeaaleyh, defini isbât etdikde
müddeînin dâvası bertaraf olur, isbât edemediği takdirde hâkim, müddeaaley-hin talebiyle müddeîye yemin tevcih eder, müddeî bu yeminden nükûl
ederse müddeaaleyhin def-i yine sabit olur. Fakat müddeî, müddeaaleyhin iddiasının doğru olmadığına yemin ederse dâvası avdet eder, usulen hâili
icab eder (Red-dül'muhtar.)
62 - : Bir kimse, bir şahsdan şu kadar meblâğ   alacak dâva   etdikde şahs: «Ben seni bu meblâğ ile fülân zatın üzerine havale etmiş, ikiniz de bu
havaleyi kabul eylemiş idiniz.» diye iddia, ve bu iddiasını muhalünaleyh olan o zat da meclisde hazır olduğu halde isbât eylese müddeîyi defi1 ile
mutale-besinden kurtulur.
Kezalik : Bir kimse, bir şahsdan «Sana şu kadar kuruş borç vermişdim, onu bana ver.» diye dâva etmekle o şahs: «Evet vermişdin, fakat onu fülân
zata ver diye sen emr etmekle onu o zata verdim.» diye iddia ve biyyine ikâme etse sahih bir def ide bulunmuş olur (Bezzâziyye, îmâdiyye,)
63 - : Def-i dâva, kablel'hükm olduğu gibi bâdel'hükm de olabilir.         r Meselâ : Bir müteveffanın   vârisi, bir kimseden «O müteveffanın   senin
zimmetinde şu kadar kuruş hakkı vardır.» diye dâva ve inkâra mukarrin bey yine ikâme etmekle bâdel'hükm o meblâğı ahz etse de bâdehû o kimse,
bu meblâğı fülân şahs eliyle müteveffaya hal-i hayatında irsal ve teslim etmiş olduğunu dâva ve isbât eylese o meblâğı istirdad edebilir ki, bu,
bâdel'hükm bir defidir (Ali Efendi Fetavâsı.)
'(Şafiî'lere göre aleyhine beyyine ikâme edilen taraf, bu beyyineyi defi' edecek bir şey ityan edeceğini söyleyerek istimhâlde bulunursa kendisine üç
güa mühlet verilmesi icab eder. Fakat kendisinden kefil alınır, kendisi avamdan veya hâkimin mezhebine muhalif kimselerden bulunursa bu ityan
edilecek şeyin neden ibaret olduğunu hâkimin istifsâl etmesi lâzımgelir. Avamdan olmayan bir müddeaaleyh ise tefsirde bulunmasa da imhâl

edilebilir Tuhfe-tül'muhtac.) 
[39]

 
Dâvâlardaki Tenakuzlar :
 
64 - : Tenakuz, münakızın kendi nefsi için mülkiyyet dâvasına mânidir. Çünkü tenakuz, müddeinin kizbini gösterir.
Binaenaleyh bir kimse, bir mali istişrada veya istiyhabda veya istidada veya isticarda bulunduğu halde o mala malik olduğunu dâva etse bu dâvası



mesmu olmaz.
Meselâ : Bir kimse, bir şahsın elindeki bir kitabı satın almak isteyib de bâdehû o kitab, bu satm almak istemesinden mukaddem kendisinin mülkü
olduğunu dâva etse tenakuza mebni bu dâvası dinlenilmez.
Kezalik : Bir kimse: «Benim fülân şahsda hiç bir hakkım yokdur.» veya «Ona karşı hiç bir dâvam yokdur.» dedikden sonra ondan hemen bir şey
dâva etse mesmu olmaz. Meğer ki bâdeh» hadis bir emrden dolayı dâvada bulunsun (CamiüTfüsûleyn.)
65 - : Bir kimse, bir şahsdan: «Fülân zata vermek üzere sana vermiş olduğum şu kadar kuruşu o zata vermedin, elinde kaldı, getir bana iade et.»
demekle o şahs, kendisine böyle bir meblâğ verildiğini inkâr edib o kimsenin bu iddiasını beyyine ile isbâtından sonra: «Evet... O zata vermek üzere
bana o meblâğı vermişdin, ben de o meblâğı o zata verdim.» diye müdafaada bulunsa bu defi, tenakuza mebni mesmu olmaz.
Kezalik : Bir kimse, bir şahsın elinde bulunan bir hane için: «Bu benim mülkümdür.» diye dâva etmekle o şans: «Evet bu hane senin idi, fakat sen
onu fülân tarihde bana sattın.» diye iddia ve bu kimsenin bu satış muamelesini külliyen inkârına kargı o şans, bu iddiasını isbât etdikden sonra o
kimse: «Evet.. O haneyi o tarihde sana şatmışdım, fakat bu satış vefaen idi, veya söyle müfsid bir şart ile yapılmişdı.» diye dâva etse mesmu olmaz
(Gurer., Me--celle, Camiürfüsûleyn.)
66 - : Bir kimse, bir malın bir şahsa aidiyyetini ikrar   etdikden sonra o malın kendisine veya müvekkiline veya vasisi veya velisi   bulunduğu
çocuğa aidiyyetini dâva etse dâvası sahih olmaz. Çünkü tenakuz,   mütenakızın   hem nefsine, hem de başkasına aid dâvasının sıhhatine mânidir.
Meğer ki mukar-rünleh bu ikrarı red etsin veya aradan zaman geçerek  mülkiyyetin   intikâli için bir sebeb dermeyan edilsin (Hindiyye.)
67 - : Bir kimse, bir şahsı ibra-i âm ile ibra etdikden sonra kendisi   için ondan bir mal dâva etse sahih olmaz- Fakat onu bütün dâvalardan ibra
etdikden sonra başkası namına vekâleten veya vesâyeten bir mal dâva   eylese bu mesmu olur (Eşbah, Hindiyye.)
68 - : Bir kimse, bir malın başkasına aidiyyetini bilvekâle veya bilvelâye veya bilvesâye veya bittevliye dâva etdikden sonra o malın   kendisine  
veya başka bir şahsa aidiyyetini dâva etse sahih olmaz. Çünkü bir kimse, kendi malım husûmet zamanında başkasına izafe etmez. Şu kadar var ki,
bilâhare «Bu mal fülânın idi, fakat onu sonra ondan satın aldım, veya   müvekkilim   fülân şahs satın aldı.» diye dâva ve beyyine ikâme ederse o
zaman   dâvası   sahih olur.
Kezalik : Bir kimse, bir malı evvelâ kendisinin olmak üzere dâva, bâdehû başkası namına bilvekâle dâva etse sahih olur. Zira dâva vekilleri, bazen
müvekkillerine aid şeyleri - hakkı rnutalebeleri olmak sebebiyle - kendi nefsle» rine muzâf kılarak dâvada bulunurlar (Mecelle, Ankaravî,
Hâniyye.)
69 - : Bir muayyen hak iki kimseden ayrı ayrı istifa olunamıyacağı gibi böyle bir hak bir cihedden dolayı iki kimseden iddia da olunamaz.
Meselâ : Bir kimse, alacaklısına vermek üzere Zeyd'e şu kadar kuruş vermiş olduğunu iddia ve inkârına mukarin Zeyd'e yemin tevcih etdikden
sonra Zeyd hakkında bir zanna binaen dâvada bulunmuş olduğunu zu'um ederek bu meblâğı Halid'e vermiş olduğunu Halid'den dâvaya kalkışsa
artık bu dâvası kabul olunmaz (Bezzâziyye.)                                                                  
70 - : Bir şahsın dâvasında tenakuz bulunacağı gibi bir şahs hükmünde bulunan vekil ile müvekkil veya vâris ile müverris gibi iki şahüin sözlerinde
de tenakuz tahakkuk edebilir.
Binaenaleyh bir husûmet hakkında müvekkilin veya müverrisin dermeyan etmiş olduğu dâvasına münafi vekili veya vasisi bir dâvada bulunsa sahih
olmaz (Bahrirâik.)
71 - : Tenakuz, def-i dâvaya da mâni olur.                         
Meselâ : Bir kimse, bir şahsdan «Fülânın bana olan şu kadar meblâğ borcuna kefil olmuşdun, o meblâğı bana ver.» diye dâva ve bu kefaleti o
şahsın inkârına mebni isbât etmekle o şahs: «Sen beni bu kefâletden ibra etmigdin.» diye müdafaada bulunsa bu def-i dâvası mesmu olmaz
(Behcetül'fetava.)
72 - : Bir kimsenin aralarında tenakuz husule gelen iki dâvasından ikincisi merdud ise de bu, evvelki dâvasını takibine mâni olmaz. Çünkü ikinci
dâvanın yalan olduğu anlaşıldığından dinlenemez, fakat bununla evvelki dâvanın da yalan olduğu zahir olmaz.
Meselâ : Bir kimse, «Ben fülân müteveffanın amcası oğluyum.» diye dâva etdikden sonra: «Ben o müteveffanın kardeşiyim.» diye dâva etse bu
ikinci dâvası kabul olunmaz, fakat yine o müteveffanın amcası oğlu olduğunu dâva etse kabul olunur (Dürerül'hükkâm.)
73 - : Tenakuz, hasmın tasdikiyle mürtefi' olur.
Meselâ : Bir kimse, bir şahsdan evvelâ cihet-i karzdan olmak üzere bir mikdar meblâğ dâva edib de bâdehû bu meblâğın kefalet cihetinden
olduğunu iddia, o gaha da bunu tasdik eylese tenakuz aradan kalkmış olur (Bezzâziyye, Mecelle)
74 - : Tenakuz, hâkimin tekzibiyle de mürtefi' olur.
Meselâ : Bir kimse, bir şahsın elindeki bir mal hakkında «Bu mal benimdir.» diye dâva, o şahs da «Bu mal fülân zatın idi, ben bunu ondan satın
aldım.» diye bu dâvayı inkâr etmekle o kimse, beyyine ikâme ederek bu malı hükmen zabt etse, o şahs bu malın semeniyle bunu kendisine satmış
olan zata rücu edebilir. Her ne kadar bu malın fülân zata aidiyyetini evvelâ ikrar etmesiyle sonra ki rücuu arasında tenakuz var ise de bu ikrarı
hâkimin hükmiyle tekzib edildiğinden tenakuz mürtefi' olmuşdur.
Kezalik : Bir kimse, bir şahsa karşı, medyunu tarafından şu kadar meblâğa kefil olduğunu iddia ve o şahsın inkârına mebni bu kefaleti hâkimin
huzurunda beyyine ile isbât ve mekfûlünbih olan meblâğı ondan ahz etse o şahs da medyuna karşı onun emriyle kefaletini biliddia isbâta kalkışsa
kabul olunur ve o meblâğ ile medyuna rücu edebilir. Çünkü kefil olmadığına dair sözü hâkimin hükmiyle seran tekzib edilmişdir (Bezzâziyye.)
Kezalik : Bir kimse, «Müverrisimin sende fülân cihetden şu kadar meblâğ  vardır.» diye bir şahsdan dâva, o şahs da bu meblâğı   müteveffanın
vasisine verdiğini bu kimse ile o vasinin İnkârlarına rnukarin idi, isbât ve hüküm istihsâl eylese bu kimse o meblâğı vasiden İsteyebilir (Hamevî.)
75 - : Tenakuz, mahalli hefada mafüvdür, dâvanın sıhhatine mâni olmaz. Meselâ : Bir kimse, bir haneyi isticar etdikden sonra: «Ben   çocuk iken
babam bu haneyi benim İçin satın almış, isticar ederken bundan haberim yok İdi.» diye mucirden dâvada ve bu babda bir kıt'a sened ibraz etse
dâvası mes-mu olur. Çünkü bunda müddeinin mazereti zahirdir.
Kezalik : Bir kimse, bir haneyi isticar etdikden sonra «O hanenin kendisine vaktiyle babasından irsen intikâl etmiş olduğuna vâkıf olsa bunu
mucirden dâvası mesmu olur (Tatarhâniyye, Camiül'füsûleyn.)
Kezalik : Bir müteveffanın vârisleri, zevcesine hisseyi irsiyye verdikden sonra müteveffanın bu kadım kablelvefat hal-i sıhhatinde bâinen boşarnış
olduğunu iddia ve isbât etseler vermiş oldukları hisse-i irsiyyeyi'ondan istirdad edebilirler (Netice.)



Kezalik : Bir kadın, kocasiyle bir bedel üzerine muhalea oldukdan sonra kocasının kendisini daha evvel üç talâk ile boşamış olduğuna beyyine
ikâme etse kabul olunur.
Kezalik : Bir vasi, terekeden bir malı bilvesâye satdıkdan sonra bunu gabni fahiş ile satmış olduğunu iddia etse mesmu olur. Çünkü o malın fiatı
kendisince meçhul bulunmuş olabilir (Dürerürhükkâm.)
76 - : Bir müteveffanın terekesini taksime birriza mübaşeret, maksumun, müşterek, yani: Terekeden olduğunu ikrardır. Binaenaleyh bu taksimden
sonra «Şu taksim edilen mal benimdir.» diye dâva bir tenakuzdur.
Meselâ : İki kardeş, babalarının terekesini aralarında takdim etdikden sonra birisi, «Şu böldüğümüz eşyadan fülân şey benimdir, ben onu babamdan
satın almışdım, veya babam onu bana hibe ve teslim etmişdi.» diye iddia etse mesmu olmaz. Fakat «Ben çocuk iken babam onu bana vermiş, taksim
vaktinde bilmiyordum.»derse mazur sayılarak dâvası dinlenir (Bezzâziyye.)
Kezalik : Terekeyi taksime mübaşeret, müteveffadan alacak dâvasına mâni olmaz.
Meselâ : Vârisler terekeyi aralarında taksim etdikden sonra içlerinden birisi: Müteveffada şu kadar meblâğ atacağım vardır.» diye dâva edebilir. Bu
halde diğer vârisler bu alacağı kabul edib hisselerine göre verirlerse yapdık-ları kısmet bozulmaz, aksi takdirde bozulur, içlerinden birisi kendi
hissesini satmış olsa bu satış muamelesi de bozulur (Dürrimuhtar, Reddimuhtar.)
77 - : Mütenakız görülen iki sözün tevfiki mümkün olub da müddeî veya müddeaaleyh dahi tevfik ederse tenakuz mürtefi olur.
Meselâ ; Bir kimse, bir hanede müstecir veya müsteir olduğunu ikrar etmiş iken «Bu hane benimdir.» diye dâva etse mesmu olmaz. Fakai
«müstecir veya müsteir idim, sonra sahibinden satın aldım.» diye sözlerinin beynini telif ederse dâvası dinlenir.
Kezalik : Bir kimse, kendisinden dâva edilen şu kadar borç para hakkında: «Ben Öyle bir meblâğ almadım.» diye inkâr ve dâyinin isbâtı üzerine:
«Ben o meblağı tediye etdim, veya dâyin beni ondan ibra etmişdir» diye dâva eylese mesmu olmaz. Fakat böyle bir alacak iddiasına karşı: «Benim
müddeîye hiç borcum yokdur.» deyib de müddeinin beyyine ikamesi üzerine: «Evet o kadar borcum var idi, fakat ben onu tediye etdim, veya dâyin
beni ondan ibra etdi.» diye dâva etse mesmu olur-
Mücerred imkân-ı tevfik ile tenakuz mürtefi olmaz. Esah olan kavi, budur (Mecelle, Reddimuhtar tekmilesi.)
78 - : Bir kimse, kendisine verildiği iddia edilen   vediayı inkâr ile «Bana böyle bir şey iydâ edilmemişdir.» dedikden sonra müddeî iydâı isbât
etmekle o kimse, «Ben onu mûdiine red ve teslim etmiş bulunuyorum.» diye iddia ey-îese mesmu olmaz. Vediayı mevcud ise aynen red eder,
müstehlek ise kıymetini zâmin olur. Burada tenakuz, def-i dâvaya mâni olmuşdur.
Fakat böyle bir dâvaya karşı: «Müddeinin bende Öyle bir vediası yokdur.» diye inkâr ve müddeinin beyyine ikâme etmesinden sonra: «Evet..
Müddeinin bende öyle bir vediası var idi, amma ben onu ona red ve teslim etmişdim.» diye iddia ederse bu iddiası mesmu olur (Hülâsa,
Bezzâziyye.)
79 - : Bir kimse, bir akdin, meselâ: Bir beyi ve şirânın kat-î ve sahih bir suretde kendisinden sâdir olduğunu ikrar ederek bu ikrarı muanven ve mer-
sûm senede rabt olundukdan sonra dönüb de bu akdin vefaen veya fâsiden yapılmış olduğunu iddia etse dâvası dinlenilmez.
Kezaiik : Bir kimse, bir şahs ile bir hususa dair sulh olub bunun sahih bir suretde akd edildiğini hâkimin huzurunda ikrar ederek bu ikrarı bir senede
rabt olundukdan sonra şöyle bir şart ile yapılmış olduğunu iddia etse dâvası mesmu olmaz. Çünkü dâvasına münakız bir ikrarı sebk etmişdir. Bîr
şeyin kendisine münakız ve münafî olan bir şey ile beraber bulunması ise müstehil-dir (Bedâyî, Ankaravî.)
80 - : Bîr kimse, bir malı, kendi mülkü olmak üzere bir şahsın huzurunda birisine satdığı veya vakf etdiği veya başkasına hibe ve teslim eylediği
halde o şahs, sükût edib de bilâhare «O mal benimdir.» diye dâvaya kalkışsa bakılır: Eğer o şahs, o kimsenin akribasından ise veya aralarında  
zevciyyet mevcud ise bu dâvası dinlenmez, onun bu sükûtu, o kimsenin mülkiyyet iddiasını tasdik sayıhr. Fakat o §ahs, yabancı ise mücerred bu
sükûtu dâvasına mani olmaz, belki müşterinin mebide malikâne tasarrufatda   bulunmasını, meselâ: Bina yapmasını veya ağaç   dikmesini veya
yıkmasını   gördüğü halde sükût ederse bâdehû: «Bu benimdir, veya benim bunda hissem vardır-»   diye vuku bulacak dâvası mesmu olmaz. Akriba
arasında fâsid tamalar ve telbis şübhesi daha ziyade olduğundan onların mücer'"ed sükûtları kâfidir. Ecnebilerin birbiri malları hakkında tamaları ise
binnîsbe nadir olduğundan bunlarda tez vir cihetini tercih edecek bir müreccih lâ*ımdır ki- ° da müşterinin bir müddet tasarruf-i müllâk ile tasarruf
etmesidir- Tasarruf-ı müllâk ise bir mülkde yalnız mal sahibinin yapması caiz ve salih olan tasarrufdır (Dürrimuhtar, Hiz&netUl'mÜfttn.)
81 - : Beyyinelerin tearuzu, dâvanın istimaına mâni olur.
Meselâ : Bir kimse: «Ben fülân meyyitin amcası oğluyum.» diye irs dâvasına kıyam ve bu meyyitin nesebini ceddi'»e kadar beyan ederek beyyine
ikâme etdiği gibi bu iddiayı münkir olan müddeaaleyh de: «O meyyitin ceddi fü-lândır, müddeinin iddia etdiği sahs değildir.» diye beyyine ikâme
eylese bakılır: Eğer hâkim, müddeinin beyyinesiyle hükm etmiş ise artık bu nafiz olur, müddeaaleyhm define iltifat plunmaz. Fa^at henüz hükm
etmemiş ise artık hâkim, müddeinin de, müddeaaleyhin de beyyinesiyle hükm edemez. Çünkü aralarında tearuz bulunmuş, biri evvelce hâkimin
hükmiyle tekavvi etmemiş-dir (Muhit, Hindiyye.)
82 - : Mütenakızm tenakuzu, müşariKine sirayet etmez.
Meselâ : Bir kimse, bir malı iştira etdikden sonra: «Bu benim müteveffa babamın malıdır.» diye dâva etse mesmu almaz. Fakat onun kardeşi: «Bu
malın müteveffa babasından kendisiyle müd^eiye mevrûs olduğunu» iddiada bulunsa bu malın yarısı hakkında dâvası misimi olur (Hindiyye.)
83 - : Tenakuz, übüvvet, ve bünüv hakkındaki neseb dâvasına   mâni olmaz.
Meselâ : Bir kimse: «Oğlumdur.a. diye bir şahsdan nafaka dâva etdiği halde o şahs bunun oğlu olduğunu inkâr etse de bâdehû onun oğlu olduğunu
iddia ve isbât eylese terekesine vâris olur.
Kezaîik : Bir kimse, bir vakfın evlâdından olmadığını ikrar etse de bilâhare onun evlâdından olduğunu dâva ve isbât ederek evlâdına meşrut; olan
vakfından hisse alabilir. Çünkü neseb, hefa olduğundan buna evvelce muttali olmamış olması melhuzdur (Hin'üyye. CamiüTicareteyn, Ali Efendi

Fetavâsı.) 
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İÇİNDEKİLER : Dâvalarda huzurları şart olub olmayanlar. Düyuna, men-kûlâta, akarâte müteallik dâvalar Mürûr-ı zamanın nevileri, müddetleri.

Mürur zamana dair kısım meseleler. 
[41]

 
Davalarda Huzurları Şart Olub Olmayanlar :
 
84 - : Vediayı vedîden, müstearı müsteirden, mecuru müstecirden, mer-hunu mürtehinden, magsubu gâsıbdan dâva vaktinde vedî ile mûdein,
müsteir ile mûirin, müstecir ile mu'cirin, mürtehin ile rahmin, gâsıb ile magsûbünmin-hin muhakeme meclisinde birlikde hazır bulunmaları şartdır.
Çünkü bunlardan birisi zilyed, diğeri ise malikdir.
Bu meselelere fukaha-i kiram arasında «Mesâil-i muhammese» adı veril-mişdir.
Fakat vedia veya müstear veya mecur veya merhun olan mal gasb olunsa bunları yalnız mûda, müsteir, müstecir ve mürtehin gâsıbdan dâva
edebilir.
Çünkü bu mal, bunların elinden gasb edilmişdir. Ve bu malın hıfzına veya veya menfaatine bunlar malikdirler. Bu malın asıl malikinin mahkemede
hu? zuru lâzımgelmez ve bunlar hazır olmadıkça bu malı yalnız asıl maliki dâva edemez (Hulâsa, Ankaravî.)
85 - : Müddeabih henüz süd emer bir halde bulunmayan bir çocuğun mü-bâşeretiyle meydana gelmiş bir hak olsa velisi   veya vasisi ile beraber o
çocuğun da muhakeme esnasında huzuru lâzımdır ki, dâvada ve şahadetde ona igaret edilsin.
Meselâ : Bir kimse, bir malını bir çocuğun itlaf etdiğini velisinden dâva etse muhakemede o çocuğun da bulunması iktiza ecîer.
Fakat çocuğun böyle mübaşereti bulunmazsa mahkemde huzuru şart olmaz. (Bahrirâik.)
86 - : Ehalileri gayrı mahsur olan iki karye beyninde nehir,   mer'a gibi menfaatleri müşterek şeyleri dâvada iki tarafdan bazılarının huzuru kâfidir.
Amma ehalileri kavm-i mahsur olduğu suretde bazılarının huzuru kâfi olrnayıb cümlesinin yahud taraflarından vekillerinin huzuru lâzımdır. Çünkü
bunların mikdarı az olduğundan hepsinin hazır bulunmasında o kadar   meşakkat yokdur.

Yüzden ziyade olan bir karye ahalisi, kavm-i gayr-ı mahsur sayılır. Velev ki, bazıları çocuk veya mecnun bulunmuş olsun (Kadıhan, Mecelle.) 
[42]

 
Düyuna Menkülâta, Akarate Müteallik Dâvalar
 
87 - : Müddeabih, gerek nükûddan ve gerek arpa, buğday gibi sair mis-liyyatdan olsun deyin olunca onun cinsini, vasfını ve mikdarını beyan etmek
müddei iğin lâzım gelir. Meselâ: Altından veya gümüşden diye cinsini, Türk sikkesi veya Fransız sikkesi diye nev'ini, hâlis veya mağşuş sikke diye
vasfım, şu kadar diye mikdarını beyan eylemesi icab eder.
Fakat «Şu kadar kuruş» diye iddiada bulunsa dâvası sahih olub but beldenin örfünde mahud olan kuruşa masruf bulunur,
88 - : Deyin olan müddeabih, sikke halinde bulunan gümüş para olub da gışşi galib bulunsa bakılır: Eğer tartmak suretiyle muamele carî ise dâvada
nev'ini, vasfım veznen mikdarını zikr etmek lâzımgelir. Fakat adeden alınıb veriimekde ise yalnız adedini zikr etmek kifayet eder, on aded yüzlük  
Türk gümüş, lirası gibi.
89 - Müddeabih, menkûlâtdan bir ayin olunca bakılır:   Eğer muhakeme meclisinde hazır ise müddeî ona eliyle işaret ederek: «îşte bu benimdir,
veya: Müvekkilim fülânındır, bu kimse buna haksız yere el koymakda bulunmuşdur, bunun alıver ilmesini isterim.» diye dâva eder. Ve eğer hazır
olmayıb masrafsız celb ve ihzarı mümkün ise hükm meclisine celb edilir, tâ ki dâvada ve şa-hadetde veya yeminde ona - yukarıdaki veçhile - işaret
olunsun. Fakat masrafsız ihzarı mümkün değilse veya telef olmuş ise müddeî onu tarif ve kıymetini beyan eder. Kezalik: Satılıb teslim edilmiş
olan bir menkûlün semenim dâvada da o menkûlün meclisi hükme ihrazı veya vasfının beyanı şart değildir (Hindiyye.)
90 - : Müddeabih, bir yığın buğday, bir sürü koyun gibi ihzarı müteazzir olursa hâkim, eminini gönderir, onun yanında bunlara müddeî tarafından
işaret olunarak dâva açılır. Bunlar telef olmuş oldukları takdirde   kıymetlerinin zikriyle iktifa olunur.
Bir de müddeaaîeyh, müddeinin dâva etdiği şeyi ikrar ederek kendisinde bulunduğunu söylerse mahkemeye ihzarına hacet kalmaz, onu müddeiye
vermesine emr olunur (Mecelle, Dürrimuhtar.)
91 - : Gasb, rehn, meçhulü ikrar veya ibra veya vasiyyet   dâvalarında müddeabihin kıymetini, mikdarını beyan lâzjmgelmez.
Meselâ : Bir kimse, bir şahsa   karşı: «Bu benim bir zümrüd  yüzüğümü gasb etdi.» deyib de kıymetini beyan etmese ve hattâ kıymetini bilmem
dese bile dâvası sahih olur. Bu halde müddeaaîeyh tahlif veya beyana cebr olunur (Reddimuhtar.)
92 - : Bir kimse, bir şahsdan cinsleri, nevileri, sıfatları muhtelif olan ve meclisde hazır bulunmayan bir takım ayan iddiasında bulunsa bakılır:    Eğer
bu muhtelif şeyler, misliyaddan ise misillerinin beyanı iktiza eder, kıymetlerinin beyam lâzım gelmez. Ve eğer kıyemiyyatdan iseler bunların
mecmununu kıymetini zikr etse kifayet eder, her birinin kıymetini başka başka tâyin etmesi lâzım gelmez, bunların hepsine birden bir beyyine
ikâme edilir veya müdde-aleyhe bunların hepsi hakkında birden yemin verdirilir.
Fakat müstehlek bir şeyin kıymeti iddia edilse bunun cinsini, nev'ini, dâvada ve şahadetde beyan lâzımgelir. Tâ ki hâkim, ne ile hükm edeceğim
bilsin (Dürrimuhtar.)
93 - : Müddeabih akar olunca ona müddeaaleyhin haksız yere vaziül'yed olduğunu ve ondan istirdad edilmesini dâvada beyan etmek ve o akarın
beldesini, karyesini veya mahallesini ve sokağını ve hudud-ı erbaâsım veya selâse-sini ve bu hududun sahibleri var ise onların ve babalariyle
dedelerinin isimlerini dâva ve şahadet vaktinde zikr eylemek lâzımdır. Fakat meşhur ve maruf olan bîr zatın yalnız isim ve şöhretini zikr etmek
kâfidir. Bununla maksud hâsıl olur, babasiyle dedesinin isimlerini zikre hacet yokdur.
Kezalik : O akar eğer şöhretine mebni hududunu zikrden müstağni ise dâvada ve şahadetde hududunu zikr etmek şart değildir. Bu, imâmeyne
güredir-îmamı Azama göre meşhur olsa da tahdid lâzımdır.
Bir de müddei, şu senedde hududu yazılı akar benim mülkümdür.»   diye. dâva, şahidler de: «Bu senedde hududu yazılı akar bu müddeinindir.» diye
§a-hadetde bulunsa dâva ve şahadet sahih olur (Dürer., Ankaravî.)
94 - : Şahidler, müddeabih akan aynen bilirler ise tahdide hacet kalmaz, akarın bulunduğu mahalde o akara işaret ve hududunu irae etmek   suretiyle
şahadet ederler. Söyle ki: Hâkim, şahidler ile beraber iki eminini   gönderir, şahitler, o eminlere akarın hudud-ı erbaâsım işaretle   gösterirler,



müddeinin mülkü olduğuna şahadet ederler. Eminler de onun hududunu komşulardan öğrenerek hâkime bildirirler (Hâniyye.)
95 - : Şahidler, müddeabih akarın hududunu beyan   etmeksizin şahadet edib müddei ile müddeaaîeyh de dâva edilen akarın şahadet edilen akar
olduğunu tasdik eyleseler bu şahadet kabul olunur.
Kezalik : Bir kimse, bir şahsın elindeki bir akarı.» «Bu benim mülkum-dür.» diye dâva, sonra «Bu akar benim mülküm olduğunu müddeaaîeyh de
ikrar etmişdir.» diye iddia edib bu ikrarı beyyine ile isbât eylese kabul olunur. Velev ki müddei de, şahidleri de o akarın hududunu beyan
etmesinler. Bir de bir akarın semeni dâvada beyan şart değildir (Reddimuhtar, Dürerül'hükkâm.)
96 - : Akar dâvasında   bulunan kimse, o akara aid hudud   sahihlerinin isimlerim bilmese de dâvası sahilidir, bunları Öğrenib dâvasına devam
edebilir. Sahiciler de hududu sika kimselerden sorarak Öğrenib şahadetde bulunurlar. Hududun sahihleri yok ise sair suretle tarif edilmesi
lâzımgelir. Meselâ müddeabihin çevresinde yol, hendek, sur, makbere arazi-i memleket gibi ne var ise onlar beyan olunur (Bahrirâik.)
97 - : Müddeî, dâva etdiği akarın hududunu beyanda isabet edib de onun zira, veya dönüm itibariyle mikdarını eksik veya ziyade söylese bu,
dâvasının sıhhatine mâni olmaz. Çünkü bu hilaf, tevfika muhtemeldir ve esasen bir akarın tâyini için zira' veya dönümü beyana ihtiyaç yokdur
(Hindiyye, Kadıhan-)
98 - : Müddeabih akarın hudud-ı selâsesi zikredilince hudud-i erbaası zikr edilmiş gibi olur. Çünkü ekser için hükm-î kül vardır. Bu takdirde
dördüncü sınır = Had, üçüncü sınırın hizasından istikamet üzere birinci sınırın mebdeine müntehi oluncaya kadar olan mesafe itibar olunur
(Bahrirâik.)
Fakat dördüncü sınırı müddeî veya şahidler yanlış beyan etseler dâva ve gahadet sahih olmaz. Zira had ile müddeabih ihtilâf eder (Zeyleî.)
99 - : Müddeabih, ayin olduğu takdirde gerek menkûl ve gerek akar olsun müddeî tarafından mülkiyyetin sebebini beyan etmek lâzım değildir.
Belki: «Bu mal benimdir.» diye mutlak mülk iddiasında bulunması sahihdir. Fakat deyin olduğu takdirde bunun sebebi ve ciheti müddeîden
sorulur, yani: Bu deyin, mebün semeni midir, yoksa bir ücret midir, veya karz, gasb gibi başka bir cihetden dolayı bir borç mudur» diye istizah
edilir. Çünkü bunların   lâzimül'edâ bir borç olub olmadığı ve lâzimül'edâ olanların nerede teslim edileceği sebeblerinin bilinmesine mütevakkıfdır.
Bazı fukahaya göre deyin dâvası, sebebi beyan olunmasa da sahihdir, hâkim bu sebebi beyan için müddeîye cebr edemez. Çünkü müddeî bu sebebi
beyandan bazan hicab edebilir, veya bu sebebi beyan, müddeî için meşakkati mucib olur (Bahrirâik.)
Bu suretde müddeaaleyh, «iddia edilen deynin hamr veya meyie semenidir, veya henüz kabz etmediğim füîân mebün bedelidir.» deyib müddeî de
bu sebebi tekzib etse îmamı Azama göre müddeaaleyh, müddeabihi ikrar etmiş olur. tmâmeyne göre eğer müddeaaleyh, bu sebebi müddeabihi
ikrardan sonra mefsûlen dermeyan ederse ikrar etmiş olur, fakat ikrarına mefsûlen söylerse asıl müddeabihi ikrar etmiş sayılmaz. Nitekim evvelâ
sebebi beyan ederek: Sen bana meyteyi o istediğin alacak mukabilinde satdın dediği suretde de ikrar etmiş olma? (Dürerül'hükkâm.)
100 - : Mücerred ikrara istinaden bir hak dâvası sahih değildir.   Çünkü mücerred ikrar, sebeb-i mülk ve nâkıl-i mülk olmaz, ikrarın hükmü, mukar-
rünbihin zuhurudur, yoksa bidayeten isbâtı değildir. Maamafih ikrarın kîzbe de ihtimâli vardır. Bunun içindir-ki hilaf-ı hakikat olarak ikrar edilen
bir malı mücerred bu ikrara mebni mukarrünlehin alması helâl olmaz.
Binaenaleyh müddeî, müddeaaleyhin mücerred ikrarını sebeb tutarak ondan ikrar etdiği şeyi dâva etse, meselâ: «Bu mal benimdir, çünkü bu mala
vaz-ı yed eden şu kimse, bu mal benim olduğunu ikrar etmişdir» dese bu dâvası dinlenmez. Müftabih olan kavi budur.
Kezalik : Müddeî : «Bu kimse, cihet-i karzdan bana şu kadar kuruş borcu olduğunu ikrar etmiş olduğu için kendisinde o kadar alacağım vardır,
isterim.» dese dâvası mesmu olmaz. Ve bu kimse, böyle ikrarda bulunmamış olduğuna dair tahlif edilmez. Ancak mal üzerine tahlif edilir.
Fakat müddeî, «Benim bu müddeaaleyhde cihet-i karzdan şu kadar kuruş alacağım vardır, veya bunun elindeki şu mal benimdir, hattâ bunu bu
müddeaaleyh de ikrar etmişdi.» diye dâva etse dinlenilir (Fusûl-i îmâdî, Dürer.)
101- : Bir dâvayı defi için ikrara istinad sahihdir. Şöyle ki: Müddeaaleyh: «Kendisinde müddeinin bir hakkı olmadığını, veya müddeabihin
kendisine aidiyyetini müddeinin ikrar eylemiş olduğuna beyyine ikâme eylese bu bey-yinesi istima olunur (Hindiyye.)
Kezalik : Şahidler, mücerred İkrara şahadet edebilirler, «Müddeabih müddeinin mülküdüf, hattâ müddeaaleyh ikrar dahi etmişdi.»   demelerine  
hacet yokdur (Minhetül'hâk.)
Münakehâta, müfârekata, cezalara, vasiyyetlere, vakıflara, verasetlere, beyi ve şira gibi muamelelere aid dâvalar için bunlara mahsus mebhaslere

müracaat edilmesi!.. 
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Mürur! Zamanin Nevileri, Müddetler :
 
102 - : Mürûr-ı zaman, iki nevidir. Bir nev'i, hükm-i ictihad'dir ki, bunun müddeti otuz altı senedir. Bu kadar müddet terk edilen bir dâva artık
dinlene-mez. Bir dâvayı ikâmeye iktidar mevcud iken bu kadar müddet bilâ Özür terk etmek, adem-i hakka delâlet eder.
ikinci nev'i, veliyyül'emrin tâyin etdiği mürur-ı zamandır ki, müddetleri on sene, on beş sene gibi muhtelif olabilir. Artık böyle bir müddet terk
edilen bir hakka aid dâvayı dinlemekden hâkimler memnu bulunur. Maamafih böyle bir dâvayı İstimadan bir hâkim menedildiği halde diğer bir
hâkim menedilme-yebilir- Bir de bir veliyyülemrin mürur-ı zamandan dolayı bir kısım dâvaları dinlemekden hâkimleri men'i, onun vefatiyle nihayet
bulur, halefi olan veliy-yül'emr tarafından da bu meni' kabul edilmezse hâkimler bu dâvaları dinleyebilirler (Reddimuhtar.)
Mürur-ı zaman için tâyin edilen müddetler, tezvir ihtimâlini meni' için ve-Uyyüi'emr tarafından tensib edilen zamanlardır.
103 - : Bir dâvayı mürur-ı zamana mebni hâkimlerin   istimadan memnu olması, hâkimlerin istimama mâni değildir. Binaenaleyh iki tarafın birriza
tâyin edeceği hakem, meselâ: On beş seneden beri terk edilmiş olan bir dâvayı hâl ve fasi etse caiz ve hükmü nafiz olur. (Hamevi.) Bu hususda
hâkim de hakem tâyin edilebilir.
104 - : Vaktiyle Türkiye'de Mecelle ile ve arazi ve tapu kamınlariyle isti-maı menedilmiş olan dâvalar şunlardır :
(1) : Hakkında mürur-ı zaman tahakkuk eden dâvalar. Bunlara dair ileride tafsilât verüecekdir.
(2) : Gayrı menkûl mallara aid muvazaa ve nam-ı müstear dâvaları.
(3) : Tapu dairelerinde alım satımı resmen yapılmayan akarlara aid beyi ve şira dâvaları. Bu memnuiyyet tarihi: (27 Cemâzielahire, sene 1320 ve  
17 Eylül, sene 1318.)



(4)  : Senedlerde münderic oimayan rehn, gart, vefa ve istiğlâl dâvaları. Bu memnuiyyetin tarihi: (28 Receb, sene 1291 ve 28 Ağustos 1290.)
(5) : Erazi-i erniriyyenm tapuda münderic bulunmayan beslemek şartiyle ferağına dair dâvalar. Bu memnuiyyet tarihi: (18 Sefer, sene 1306 ve 12
Teşrinievvel, sene 1304.)
(6) : Mevkuf müsteğallâtın senedinde münderic   bulunmayan   beslemek gartiyle meccânen^ ferağlarına dâir dâvalar.
(7) : Tapu senedinde yazılı bulunmayan vefaen ferağ dâvaları Memnuiyyet tarihi: (26 Sefer, sene 1278).
(8)  ; Arazi Kanunu mucebince ferağından itibaren beş sene geçmiş   olan bir gaynmenkûle aid halit ve şerike aid hakk-ı rüchan dâvaları.
(9) : Arazi Kanununa göre üzerinde başkasının mülk ebniyye veya eşcan bulunub mutasarrıfı tarafından ahere ferağ olunan arazi   hakkında on sene
sonca ebniyye ve eşcar sahiblerinin hakkı rüchan dâvaları.
(10) : Başka karye ahalisine ferağ edilib üzerinden bir sene mürur etmiş; Olan arazi hakkındaki dâvalar. Şöyle ki: Bir kimse, bir köy hududu
dahilinde mutasarrıf olduğu arazisini başka bir köy ahalisinden birine fariğ olsa, bu arazinin bulunduğu köy ahalisinden yere ihtiyacı bulunanlar, bu
araziyi bedel-i mis Üyle tefriğ etmek için bir seneye kadar dâva   edebilirlerse de badehu   dâva edemezler
(11) : Mahlûl olan arazi-i emiriyye üzerinde mülk ebniyye veya eşcan bulunan kimselere on sene sonra vuku bulacak hakk-ı tapu dâvaları. Bunlar
için sabit olan tapu hakkı, bu müddetin mürûriyle sâkit olur.
(12) : Mahlûl olan arazi de halit ve şerik için sabit olub üzerinden beş sene mürur eden hakk-ı tapu dâvaları.
(13) : Mahlûl arazi-i erniriyyede yere zarureti olanlar için sabit olub üzerinden bir sene geçen hakk-ı tapu dâvaları.
(14) : Borç verilen paralara aid senevi yüzde dokuzdan ziyade ribhi mül-eem dâvaları.
(15) : Mütevefflarm vârisleri arasında bulunub da henüz on beş yaşlarını ikmâl etmemiş olanların baliğ olduklarına dair olan dâvaları. Bunları dinle-
mekden hâkimler memnudurlar.
105 - : Mürûr-ı zamanın mebdei, hakkın ilk sübûtu ânıdır. Yani: mürûj-ı zaman, müddeinin müddeaaîeyhi iddiaya salâhiyyeddar olduğu tarihden
muteber olur. Çünkü bir dâvayı terk, mutalebe hakkının sübûtundan sonratahâk-kuk eder. Müntehası da hâkimin huzurunda dâva ikâme edildiği
gündür.
Binaenaleyh müeccel olan bir alacak hakkında mürûr-ı zaman, tecil müddetinin hitamından itibaren başlar. Zira bu müddetin hitamından evvel
müddeinin bunu dâva ve mutalebeye salâhiyyeti yokdur.
Meselâ : Bir kimse, bir malını bir şahsa semeni beş sene müeccel olmak üzere satmış bulunsa bu satış tarihinden on beş sene sonra da bu semeni
ondan dâva edebilir. Çünkü dâvaya salâhiyyet tarihinden itibaren henüz on sene geçmiş olur.
106  - : Müeccel bir mehre aid dâvada mürûr-ı zaman, ya talâk vaktinden veya zevç ile zevceden birinin vefatı tarihinden başlar. Çünkü bu mehr,  
ya talâk veya vefat ile teaccül eder (Mecelle, Reddimuhtar.)
107 - : Müflis olan bir kimseden alacak dâvasında mürûr-ı zaman, iflâsın zevali tarihinden başlar. Bu halde dâva, medyunun işarından dolayı tehir
edilmiş, olur.
Binaenaleyh medyun on beş seneden beri mütemadiyen müflis olub bade-hû kesb-i yesâr etse dâin: «Senin zimmetinde on beş sene mukaddem
fülân cı-hetden şu kadar meblâğ alacağım vardır, şimdiye kadar müflis bulunduğun için dâva edemedim, şimdi borcunu vermeğe kudretin olmakla
hakkımı ver.» diye dâva etse, istima olunur (Mecelle, Reddimuhtar)
108 - : Mürûr-ı zamanda muteber olan sene, sene-i kameriyyedir, sene-i şemsiyye değildir, velev ki bir vesikada, meselâ: Borca aid senedde   yalnız
sene-i şemsiyye yazılmış, bulunsun.   .
109 - : Müddeabihin hüküm altına alınmış bulunması, mürûr-ı zaman vukuuna mâni değildir. Binaenaleyh bir kimse, bir alacağım taht-ı hükme
aldırmış olsa da bu hüküm tarihinden itibaren on beş sene taleb   etmese ve ilâmı mevki-i icraya vazı' etdirmese mürûr-ı zaman vâki olur.
Mürûr-ı zaman hakkındaki bir beyyine ise, mürûr-ı zaman bulunmadığına dair olan beyyineye tercih olunur. Beyyine bulunmadığı takdirde mürûr-ı
zamanı inkâr edene yemin tevcih edilebilir mi?. Bu husus hakkında bir sarahat görülmemişdir. Fakat kavaid-i umûmiyyeye nazaran yemin tevcih

edilebile-cekdir (Hindiyye, Dürerül'hükkâm.) 
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Mürür-İ Zamana Dair Bir Kısım Meseleler :
 
110 - : Asl-ı vakf hakkında mütevellinin veya mürtezikanın dâvaları otuz altı seneye kadar dinlenir, bu müddetden sonra mesmu olmaz. Meğer ki
dâvaya bir mâni bulunmuş olsun.
Meselâ : Bir kimse, bir akara mülkiyyet üzere otuz altı sene mutasarrıf olsa bundan sonra bir vakfın mütevellisi: «O akar benim vakfımın
müstegallâ-tındandır.» diye dâva etse mesmu olmaz. Bu dâvanın böyle uzun bir müddet bilâ mâni terk edilmesi hakkın ademine zahiren delâlet
eder, artık bu dâva hukuk bakımından dinlenemez, velev ki dinlenmesi için veliyyüTemr tarafından bir emir sâdir olsun. Tezvirata meydan
verilmemesi için bunun dinlenmemesi mukteza-i maslahatdır (Reddimuhtar.)
111 - : Nükûd-ı mevkuf enin aslına müteâllik dâvalarda da mürûr-ı zaman müddeti otuz altı senedir. Bu nükûdun ribhine aid   dâvalarda ise bu
müddet, on beş senedir.
112 - : Tevliyyet ve gailesi, batınen bade batnin evlâda meşrut bir vakfa dair ikinci batmda bulunan evlâdın dâvalarında mürûr-ı zaman, ancak
birinci batnin inkırazı tarihinden başlar.
Meselâ : Bir kimse, böyle bir vakfı birinci batındaki evlâdın zamanında on beş, yirmi sene bilâ dâva zabt etmiş bulunsa bile ikinci batına gelince
bunların zamanında bilâ dâva otuz altı sene geçmedikçe bu vakfın rakabesi hakkında mürûr-ı zaman tahakkuk etmiş olmaz. Çünkü birinci batın
mevcud iken ikinci batnin dâvaya salâhiyyeti yokdur.
Birinci batın zamanında otuz altı sene geçmiş olsa onların haklarında mürûr-ı zaman tahakkuk eder. Fakat ikinci batın hakkında da tahakkuk etmiş
olur mu?. Bu hususa dair bir sarahate tesadüf olunamamışdır- Yalnız Mecel-le'nin (1667) nci maddesindeki misâl ile delile göre bu mürûr-ı zaman,
ikinci batındakilerin hakk-ı dâvasına mâni olmasa gerekdir (Reddimuhtar, Düre-rüVhÜkkâm.) Vakıflar mebhasine de müracaat!.
113 - : Deyin, vedia, mülk akar, akarat-i mevkûfedeki mukafea, icare-teyn ile tasarruf ve mesrûte tevliyyet ve gaile dâvaları, bir özr-i şer'î
bulunmaksızın on beş sene terk edilse mürûr-ı zamana tâbi olarak artık istima olunmaz.



irs dâvası dahi bilâ özür on beş sene terk edilse - râcih olan kavle göre - artık mesmu olmaz. Meğer ki hasım bu hakkı itiraf etsin. Fakat diğer bir
kavle göre irs dâvâsma müddetin uzaması mâni olmaz (Hâmidiyye, Dürrimuhtar.)
114 - : Âmmeye aid yollar, nehirler,   mer'alar gibi menfaatleri   umûma mahsus yerlerin dâvalarında mürûr-ı zamana itibar olunmaz. Meselâ:    Bir
karyeye mahsus olan bir mer'ayı bir kimse, büâ niza elli sene zabt ve tasarruf etse de o karye ahaiisi o mer'ayı o kimseden dâva edebilirler, aradan
böyle bir müddetin bilâ niza mürur etmesi bu dâvanın dinlenmesine mâni olmaz. Amme içinde kasırlar, gâyibler bulunmaktadır. Bunların haklarını
başkalarından ifraz kabil değildir. Binaenaleyh bunlarda mürûr-ı zamana itibar   olun: maz.
Fakat tarik-i hâs, mesil, hakk-ı şirb dâvaları, eğer mülk-i akarda ise on beş sene mürur etdikden sonra dinlenemez. Ve eğer mevkuf akarda ise
mütevellinin onları otuz altı seneye kadar dâvaya salâhiyyeti vardır, bundan sonra dâvası mesmu olmaz (Mecelle, Dürerürhükkâm.)
115 - : Sırf veya mevkuf bulunan arazi-i emiriyyenin rakabesine aid arazi memurlarının   iddiaları,    meselâ böyle bir yerde   bir şahsın   füzûien ta-
sarrufda bulunduğu hakkındaki dâvaları otuz altı seneye kadar dinlenir. Bu hususda 22 Muharrem, sene İ300 ve 22 Teşrinisani, sene 1298 tarihinde
bir irâde sâdir olmuşdur.
116 - : Arazi-i emiriyyeden bir yerde bir kimsenin bilâ niza on sene ta-sarrufda bulunması sair eşhasa karşı kendisine bir hakk-ı karar bahş eder.
Binaenaleyh bir kimse böyle bir tarlayı bir şahsın muvacehesinde on sene zabt ve tasarruf edib o şahs da bu müddetde bilâ özrin sükût etmiş bulunsa
artık: «Bu tarla on seneden mukaddem tapu ile benim tasarrufumdadır.» diye inkâra mukarin dâva etse mesmu olmaz (Camiürfüsûîeyn.)
117 - : Arazi-i emiriyyedeki tarik-ı hâs, mesil ve hakk-ı şirb dâvaları da bilâ özrin on sene terk edilse artık istimâ olunmaz.
Meselâ : Bir kimse, bir şahsa karşı: «Benim bâtapu taht-ı tasarrufumda bulunan şu tarlanın senin tasarrufundaki şu tarlada hakk-ı mesili vardır»
diye dâva etdikde bakılır: Eğer bilâ dâva ve bilâ Özür on sene geçmiş ise bu dâva dinlenmez.
118 - : Hükümet tarafından muhacirlere tefviz   olunub onlar tarafından ziraat ve üzerinde ebniye inşa olunan halî, mahlûl arazi hakkında bilâ Özrin
iki sene geçdikden sonra başkası tarafından ikâme olunacak tasarruf iddiası Arazi Kanununun zeyline göre mesmu olmaz.
119 - : Müverrise karşı dâvanın sıhhatine mânrolan şey, vârisine   karşı da mâni olur. Binaenaleyh bir kimse, bir hakkı bir şahısdan mürûr-ı   zaman
müddetince taleb ve dâva   etmese bu hakkı artık o şahsdan hal-i   hayatında dâva edemiyeceği gibi vefatından sonra vârislerinden de dâva edemez
(Hülâsa, Tenkih-i Râmidî.)
120 - : Bir dâvayı bir müddet müverris, bir müddet de vâris terk edib de iki müddetin mecmuu mürûr-ı zaman haddine baliğ olsa artık istima
olunmaz.
Meselâ : Bir kimse, bir şahsda olan şu kadar meblâğ alacağını bilâ özür on sene dâva etmediği gibi vefatından sonra beş sene de vârisleri bilâ özür
dâva etmeseler artık onu dâvaya salâhiyyetleri kalmaz.
121 - : Bayi ile müşteri, vâhib ile mevhûbünleh, müverris ile vâris gibidirler.
Binaenaleyh bir kimse, hanesinin ittisâlindeki bir arsada tarik-i hâssı bulunduğunu iddia etmeksizin on beş sene sükût etmiş olsa artık kendisi bu
arsada tarih-i hâs iddiasında bulunamıyacağı gibi bâdehû bu haneyi satsa müşteri de böyle bir iddiaya kalkışamaz.
Kezalik : Bir müddet bayi, bir müddet de müşteri sükût edib iki müddetin mecmuu mürûr-ı zaman müddetine baliğ olsa artık müşterinin dâvası din-
lenemez. Arazi-i emiriyye de, icareteynli vakıfda da hükmü böyledir (Düre-rüThükkâm.)
122 - : Bir müteveffanın bir §ahsda olan. bir malım dâvada vârislerinden basılan hakkında mürûr-ı zaman bulunmuş iken bazısı hakkında çocukluk
gibi bir özre mebni mürûr-ı zaman bulunmasa bu vâris, o malı dâva ve isbât ederse bunda olan hissesiyle lehine hükm olunur. Bu hükm şâir
vârislere sirayet-etmez. Çünkü mürûr-ı zaman, tecezziyi kabul eder (Mecelle, Tenkih-i HâmidU
123 - : Bir kimse, bir hususu hâkimin huzurunda bir şahsdan bir kaç sene de bir dâva edib ancak bu dâva fasi edilmeden on beş sene mürur etse bu,
dâvanın istimaına mâni olmaz. Fakat hâkimin huzurunda   yapılmayan dâva ve mutalebe ile mürûr-ı zaman mürtefi' olmaz.
Binaenaleyh bir kimse, bir hususu hâkimin huzurunda olmaksızın defeal ile İddiada, mutalebede bulunsa bile aradan on beş sene geçince mürûr-ı
zaman tahakkuk eder, artık dâva istimâ olunmaz. Çünkü dâvanın şartı, meclis-i kazadır, bu takdirde ise bu şart bulunmamış olur (Reddimuhtar.)
istida, arzuhal, davetiye varakası da mürûr-ı zamanı katı' etmez. Zira bunlar, biTfül huzur-ı hâkimde vuku bulan bir taleb ve dâva değildir.
124 - : Aralarında sefer müddeti bulunan iki belde sakinleri birbiriyle bir kaç senede bir kere bir beldede birleşib yekdiğeriyle muhakemeleri kabil
iken birbirinden bir şey dâva etmeksizin mürûr-ı zaman vuku bulsa artık bu zamandan mukaddem tarih ile birinin diğerinden bir §ey dâvası mesmu
olmaz. Çünkü muktedir oldukları halde dâvayı terk etmeleri, adem-i hakka   delildir (Tenvir, Lisânüî'hükkâm)
125 - : Bir kimse, bir mülk akarın veya vakıf bir yerin veya arazi-i emi-riyyeden bir tarlanın müsteciri olduğunu ikrar etmekde bulunsa ona on beş
seneden ziyade zaman geçmiş olsa da sahib olamaz. Amma bu akarm maliki, bu kimsenin inkârına karşı: «Bu akar benim mülkümdür, onu şu kadar
sene mukaddem sana icar etmişdim, daima ücretini kabz etmekdeyim.» diye dâva etse bakılır: Eğer bunun icarı nâs arasında malûm, maruf ise bu
dâvası mesmu olur, maruf değilse mesmu olmaz.
O kimse, bu akar ve sâirenin müsteiri, müstevdei, mürtehini, gâsıbı veya müzarii olduğunu ikrar etmiş olduğu takdirde de hükm böyledir, mürûr-ı
zaman tahakkuk etmez (Dürerül'hükkâm.)
126 - : Müddeaaleyh, mürûr-ı zaman müddetinden evvel müddeabjh mülk akarın müddeiye aidiyyetini bil'beyan ondan satın aldığını iddia etse
müddei nin hakkını itiraf etmiş olur. Bu iddiasını beyyine ile veya müddeinin yeminin den nükûliyle isbât etmesi lâzımgelir. Arazi-i etniriyyede de
hükm böyledir.
127 - : Mürûr-ı zamanın dâvayı istimâa mâni olabilmesi için bilâ özür vâ-Jü olmuş olması lâzımdır. Sebâvet, cinnet, gaybubet, tegallüb gibi özürler
ise mürûr-ı zamana mânidir. Mürûr-ı zaman müddeti, bu özrün zevali tarihinden itibarolunur. Şöyle ki: Bir müddeinin vasisi bulunmuş olsun  
olmasın, çocukluk, cinnet veya eten ile geçen zamanı nazara alınmaz, belki bulûğundan veya ifakatinden sonra geçen müddete bakılır. Fakat
çocuğun velisi bulunursa onun çocukluğu, hakkında mürûr-ı zamana mâni olmaz.
Kezalik : Müddeaaleyh, mütegallibeden olursa onun bu tegallüb müddeti nazara alınmaz, mürûr-ı zaman, onun tegallübüriün zevali tarihinden
başlar (Reddimuhtar,)
Kezalik : Bir hak sahibesi olan kadın, kendisini kocası dâvadan meni ekîd ile menetdiği cihetle dâva ikâme edememiş olsa mazur sayılır.
Binaenaleyh bu men'in zevalinden sonra müddeti içinde dâva edebilir. Şu kadar   var ki, kocası tarafından menedilmiş olduğu sabit bulunmalıdır
(Ali Efendi Feta-vâsı.)



128 - : Bir hakkın vücuduna adem-i vukuf,   mürûr-ı zaman   hususunda -ı şer'iyyeden sayılmaz.
Meselâ : Bir kimse, bir tarlayı bir şahsın muvacehesinde on beş sene zabt ve tasarruf etdiği halde o şahs, sükût edib de bâdehû: «Bu tarla vaktiyle
babamın tasarrufunda imiş, vefatiyle bana intikâl etmiş, benim ise şimdiye kadar bundan haberim yokdu, bu cihetle dâva edemedim, şimdi vâkıf
oldum, bu tarlayı bana versin.» diye dâva etse mesmu olmaz (Dürerül'hükkâm.)
129 - : Tekadüm-i zaman ile hak, sâkit olmaz. Yani: Mürûr-i zaman sebebiyle asıl hak sahibi haddizatında bu hakdan mahrum kalmaz ve bu,
başkasına bir hak bahş etmez, belki mürûr-ı zaman, o hakka aid dâvanın dinlenmesine mâni olur.
Binaenaleyh mücerred mürûr-ı zamana mebni başkasının hakkına istihkak iddiasında bulunmak, bir haksızlıkdır, dînen mes'uliyyeti muciptir. Hattâ
mürûr-i zaman bulunan bir dâvada müddeaaleyh ikrarı veçhile aleyhine hükm olunur. Fakat müddeî, müddeaaleyhin müddeinin iddiasını tasdik ve
itiraf etse, meselâ: Müddeabih müddeinin idi, fakat dâvasında mürûr-i zaman vardır» dese artık bu mürûr-ı zamana istinaden müddeinin hakkı iskât
edilemez, velev ki aradan pek uzun bir müddet geçmiş olsun. Bu halde müddeaaleyhin ikrarı veçhile aleyhe hükm olunur. Fakat müddei,
müddeaaleyhin bunu hariçde ikrar etmiş olduğunu iddia etse onun asıl dâvası istima edilmediği gibi bu ikrar iddiası da istima edilmez. Ancak iddia
edilen bu ikrar, evvelce müddeaaleyhin tüccar ve ehli belde arasında maruf olan yazısını veya mührünü hâvi bir senede rabt edilmiş de o senedin
tarihinden dâva vaktine kadar henüz mürûr-ı zaman müddeti tamam olmamış bulunursa o halde bu ikrar^dâvâsı mesmu olur (Tenkih-i Hâmidî.)
(Mâlikî'îere göre mürûr-ı zaman hakkında şu gibi meseleler vardır :
(1) : Bir şahsın bir malını şeriki olmayan bir ecnebi, ihraz ederek onda tasarrufda bulunsa, meselâ: Onda otursa veya onu icareye verse veya onu bir
zaruret bulunmaksızın yıksa, o şahıs ise hazır bulunduğu halde hapis gibi bir mâni bulunmaksızın on sene kadar uzun bir müddet sükût eylese artık
o mal, o ecnebiye intikâl etmiş olur, o şahsın mülkiyyet dâvası,   beyyinesi   mesmu olmaz. Böyle on sene ihraz hali, o ecnebi ile vârisi tarafından
vâki olduğu takdirde de hükm böyledir. Bu, «Mesele-i hiyâze.» diye marufdur. Bir hadis-i şerif de: buyurulmuşdur.
Hattâ zil'yed, o malı kendi malı olmak üzere başkasına satsa veya hibe etse veya cariye olub da istifrâşda bulunsa da sahibi bunlara muttali olduğu
halde sükût eylese bu mal, o zilyedin mülkü sayılır, velev ki aradan henüz on sene gibi uzun bir müddet geçmiş olmasın.
(2) : Bir şahsın bir malını onun ecnebi olan şeriki on sene   ihraz ederek bunda yıkıb bina inşa etmek suretiyle tasarrufda bulunduğu halde o şahs
hazır bulunub bir mâni bulunmaksızın bu müddet için de sükût eylese artık dâvası, beyyinesi mesmu olmaz, bu mala o şerik malik olmuş olur.
(3) : Bir şahsın bir malını akrabasından bulunan bir kimse, şeriki   oîsun olmasın ihraz edib de onda yıkmak, yapmak suretiyle tasarrufda bulunsa
bakılır: Eğer aralarında bir t eş. acur bulunmaksızın bu ihraz, kırk seneden ziyade devam etmiş bulunursa artık bu kimsenin mülkiyyeti tekarrür
eder, o şahsın dâvası ve beyyinesi mesmu olmaz.
(4) : Usûl ile füru' arasındaki hadm, bina süknâ gibi bir suretle vuku bulan hiyâze, intikâli mülke sebeb olamaz. Meğer ki aradan pek çok zaman
geçsin. Şöyle ki, : Bir hiyâzeye aid beyyineler zail, malûmat münkati olacak kadar uzun bir zaman geçtiği halde mal sahibi bu müddet içinde bilâ
mâni   bu tasarrufata karşı sükût etmiş bulunursa artık bundan sonra bir hak dâvasına kıyam ve beyyine ikâme edemez. Bunlardan birinin vuku
bulan hibesine veya beyine karşı diğerinin sükût etmesi de bu hükmdedir.
(5) : Dâbbe, hizmetçi, cariye hakkında hiyâze müddeti akârib arasında sabık mesele veçhiledir. Ecnebiler arasında ise iki senedir, bu müddet   bilâ
mâni sükût ile geçerse mülkiyyet, mutasarrıfa intikâl eder-
Köle, uruz hakkında ecnebilerin hiyâze müddeti ise üç senedir. Bunların sahibi bu üç sene zarfında bilâ mâni sükût edib hakkını istemezse I iyâze
tamam olur, artık dâva ve beyyine mesmu olmaz.
(6) : Bir kimsenin bir malında başkasını iskân etmiş veya onu imara memur kılmış veya arazisini birine   musâkât için vermiş   olduğuna dair elinde
beyyinesi, bir vesika-i hukukıyyesi bulunsa bu halde mücerred hiyâze intikâl-i mülke sebeb olamaz.
Maamafih yalnız hiyâzeye istinaden de mülkiyyet sabit olmaz. Belki bir malı ihraz etmiş olan kimse, o malın kendi mülkü olduğunu da iddia eder

olmalıdır (Muhtasar-ı Ebizziya, Şerh-i Muhammed-i Harşî.) 
[45]

Yirmi Sekizinci Kitabın Sonu
 

YİRMİ DOKUZUNCU KİTAB
 

BEYYİNELERE = ŞAHADETLERE VE TAHLİFE DAİR OLUB BİR MUKADDİME İLE İKİ  BÖLÜMDEN MÜTEŞEKKİLDİR.
 

(MUKADDİME)
 
Şahadetlere, Hüccetlere Dair Bazı Istılahlar :
 
1 - : (Beyyînât) : Kuvvetli hüccet mânasına olan «Beyyine»nin cem'idir. Hakkın tebeyyün ve tecellisine hizmet etdiği cihetle şahadete beyyine adı
ve-rilmişdir.
2 - (Tearüz-i beyyinat) : Beyyinelerin her veçhile teadül ve tekabülü, yani: Her biri diğerinin nefy etdiğini isbât eder bir halde bulunmasıdır.
/Artık bunlardan hiç biriyle amel olunamıyacağından hepsi de sâkit olur.
3 - (Tercih-i beyyine) : Hasımlar tarafından ikâme edüejı   şahidlerden bir kısmının diğer bir kısım üzerine takdim edilerek ona göre hüküm
verilmesidir. Meselâ: Bir müteveffanın bir şeyi hal-i sıhhatinde ikrar etmiş olduğuna dair ikâme edilecek bir beyyine, hal-i marazında ikrar etmiş
olduğuna dair olan beyyine üzerine tercih olunur.
4 - (Hüccet) : Bir dâvayı isbât eden şahadetden, yeminden veya yeminden nükûl etmekden ibaretdir.
Evvelinde hâkimin imzası, sonunda da şahidlerin imzaları bulunub bey'e, giraya, nafakaya, vasiyyete, vekâlete, ikrara, müdâyeneye, kefalete ve
emsaline dair yazılan vesikaya da hüccet denilir. Ce'mi: Hücecdir,
5 - (Vesika) : Bir hususî isbât ve ilâm için tanzim edilen varakadır. Ahde ve muhkem şeye de ıtlak olunur. Cem'i: Vesâikdir. Bir şeyi takviye, teb-
yin, takrir etmeğe de «Tevsik» denilir.
6 - (Karine) : Bir şeyin vücuduna delâlet eden emare, nişanedir. Cem'i: «Karâyin» dir- Pek kuvvetli karineye de «Karine-i katia» denir.



7 - (Şahadet) : Bir kimsenin bir şahısda olan hakkım isbât için §ahadet lâfziyle hâkimin huzurunda ve hasmın muvacehesinde vâki olan doğru
ihbarıdır. «Bu davacının bu müddeaaleyhde karz cihetinden şu kadar alacağı olduğuna şahadet ederim.» denilmesi   gibi. Böyle bir ihbarda
bulunana «Şahid», lehine şahadet edilen kimseye «Meşhûdünleh», aleyhine şahadet edilen §ahsa «Meşhûdünaleyh», şahadet edilen hususa da
«Meşhûdünbih» denilir.
8 - (Şahadet-î hisbe) : Bazı hususlardan dolayı Hak Taâlânın rizası için taleb vuku bulmaksızın gidib §ahadetde bulunmakdır.
9 - (Şahadet bittesamu) : Bir kimsenin nâsdan işitdiği bir hâdise hakkında mahkemede şahadetde bulunması, meselâ: Bir yerin vakfiyyeti
hakkında: «Ben bu yerin vakıf olduğunu sikadan işitdim.» diye şahadet etmesi bu kabildendir.
10 - (Şahadet bittevatür) : Bir hadise hakkında tevatür haddine baliğ bir camaat tarafından yapılan şahadetdir.
11 - (Şahadet aleşşehâde) : Bir hadise hakkında şahid olan kimsenin bu hususdaki şahadetine başkasının şahadet etmesidir.
12 - (Tahamrnül-İ şahadet) : Bir kimsenin kendisinden hakkında şahadet etmesi istenilecek hususu ihata etmesi, ona dair idâ-i şahadetde
bulunabilecek bir vukufa malik bulunmasıdır.
13 - Edâ-i şahadet) : Bir kimsenin muttali olduğu şey hakkında mahkemede bilfi'il şahadetde bulunması demekdir.
14 - (Şahadet-l zûr) : Yalan yere, hakikate muhalif olarak yapılan şahadet dir.
15 - (Işhad) : Bir kimseyi bir husus hakkında şahid'tutmak, bir hâdiseyi ona şahadet edecek kimseye gösterib hikâye eylemek demekdir. Buna
«istisnada da denir. Maamafih istişhad, şahid taleb etmek   mânasında da müstameldir.
16  - (Nisâb-ı şahadet) : Bir hâdise hakkında şahadetleri makbul olacak kimselerin mikdan demekdir. Meselâ: Borç hakkında iki erkek veya bir
erkek iki kadın gibi.
17 - (Tezkîye-İ şuhûd) : Bir hâdise hakkında şahadet eden kimselerin \)U şahadete ehil olduklarım başkalarından sırren ve alenen sorularak tesbit
edilmesidir. Bu cihetle tezkiyeler, alenî tezkiye, sırren tezkiye kısımlarına ayrılır.
Şahidlerin şahadete ehliyetini haber veren zata «Müzekki», tezkiye olunan şahide de «Müzekkâ» adı verilir.
18 - (Tâdil-i §uhûd) : Bir hâdise hakkında şahadet eden kimselerin tezkiye edilmelerinden, yani: Onların şahadete ehil, âdil kimseler olduklarına
dair karar verilmesinden ibaretdir-
19 - (Adalet-i şühûd) : Edâ-i şahadetde bulunacak kimselerin kebireler-den müetemb, sagirelere gayr-ı musir olması keyfiyyetidir. Yahud
şahidlerin hasenatının veyyiatına gâlib olmasıdır.
20 - (Ta'n-İ §ijhûd) : Bir vak'aya şahadet edenlerin bu şahadetde yalancı olduklarına dair müddeaaleyh tarafından vuku bulan iddiadır. Makbul
sebeb-lere iktiran eden bir teana: «Tecrih-i şühûd» da denir.
21 - (Cerh-i şühûd) : Şahidlerin fışkını, adaletden mahrumiyyetini   iddia ve izhardan ibaretdir ki, iki kısma ayrılır. Bir kısmı, «Cerh-i mücerred»
dir ki, şahide muayyen bir hakk-ı ilâhîyi veya bir hakk-ı abdi   muntazammın olmayan bir veçhile ta'nde bulunmakdır. «Bu şâhidler fâsıkdırlar.
Bunlar yalan yere şahadet eden kimselerdir» denilmesi gibi.
Meşhûdünaleyh, bu cerh-i mücerredi hâkime sırrın haber verir ve şuhûd ikâmesiyle isbât ederse hâkim, mecruh olan şahidlerin şahadetlerini
reddeder. Velev ki evvelce tezkiye edilmiş olsunlar.
ikinci kısım, «Cerh-i mürekkeb» dir ki, bu, ya muayyen bir hakkûllâhı veya bir hakk-ı abdi mutazammin bulunan cerhdir. «Bu şahidler bir şahsı
am-den kati etmişlerdir. Veya yalan yere şahadet için şu kadar para almışlardır.» denilmesi gibi. Meşhûdünaleyh, bu cerhi beyyine ile isbât ederse
bu şahidle rin şahadetleri red olunur.
22 - (Fısk-ı şuhûd) : Şahadetlerinin kabulüne mâni olacak gayr-ı meşru bir ma'siyetle* bir kötü hal ile şahidlerin muttasıf bulunmuş olmalarıdır.
23 - (Rücu anişşahâde) : Bir kimsenin yapmış olduğu şahadetden   dönmesi, meselâ: «Yalan yere şahadet etdim.», veya «Yanlış   şahadetde
bulundum.» diye şahadetini ibtâl etmek istemesidir ki, bu, isbât edilen şeyi nefy etmek demekdir-
24 - (Mâni) : Bir şey ile ondan maksûd olan şey arasına gidib beyinlerini ayıran hâletdir. Meselâ: Zevciyet hali, zevcin şahadetiyle onun kabulü,
arasına haylûlet ederek bununla zevcinin lehine hükme mâni olur. Cem'i: «Me-vâni» dir.
25 - (Tesâmü) : Lûgatde başkasından işidilib nakl edilmek manasınadır. Şer'an «îştihâr» demekdir. iştihar - Şöhret ise iki nevidir. Biri, «Şöhret-i ha-
kikîyye» dir ki, tevatür ile hâsıl olur. Diğeri de «Şöhret-i hükmiyye» dir ki, iki âdil erkeğin veya âdil bir erkek ile iki âdil kadının şahadet lâfzıyle
haber ver-rneleryle husule gelir.
26  - (Tahkim-i hâl) : Murafaa esnasında mevcud olub iki tarafdan birinin lehine şahadet ve delâlet eden hal-i hâzırı hakem kılarak ona göre hükm
vermekdir. Bir şeyin bugünkü haline nazaran onun mazide de bu hal üzerine olduğuna hükm edilmesi gibi. Bu, istishab kabilindendir. Usûl-i fıkh
mebhasi-ne müracaat!,
27  - (Tahlif) ; Müddeî ile müddeaaleyhden birine yemin   verdirmekdir. «Half», «Halif» ise and içmek, yemin etmek manasınadır. Yemin edene
«Ha-Uf», yemin edilen şeye «Mahlûfünaleyh, yemin etdirmeğe ve yemin istemeğe ve yemin istemeğe de «îstihlâf» denilir.
28 - (Tehâlüf) : Hasımlardan her birinin, yani; Hem müddeinin, hem de müddeaaleyhin yemin etmesidir. Ahdleşmek, teahhüdde bulunmak
mânasını da müfiddir.
29 - (Hâlif) : Bir kimse ile and ahd'ü peymanda bulunan zatdır, muahid gibi. Yardımcı mânasına da gelir. Cem'i «Hulefâ» dir.
30 - (Yemin) : Lûgatde kuvvet demekdir. Şer-i şerîfde and içmek, yani:
«Bir haberin iki tarafından birini Allah Taâlâ'nın mübarek ismini zikr ile veya bir şeye talik suretiyle takviye etmckdir Meselâ «Vallahi şu is
şöyledir» sözü bir yemin olduğu gibi «Şu iş şöyle değilse kölem azâd olsun» denilmesi de bir yemindir. Hak Taâlâ'nın mukaddes ismine yapılan
yemine «Kasem» de denir,.
31 - : (Yemin-i istizhar) : Bazı dâvalardan dolayı beyyine ikâme   eden müddeiye hakkın inkişâfını temin için tevcih edilen yemindir.
32 - (Yemln-l mardûde) : Müddeaaleyhin kendisine tevcih edilen yerm'n-den imtinaı üzerine müddeiye tevcih edilen yemindir.
33  - (Yemin-i lağv) : Bir kimsenin bir şey hakkında zannına göre yapdı-ğı yemindir ki, o şey haddizatında o zan edildiğinin hilâfına bulunur.
34 - (Yemin-i gamus) ; Geçmiş zamanda yapılmış veya yapılmamış bir iş hakkında yalan yere yapılan yemindir.
35 - (Yemin-i sabr) : Bir müslümamn malım elinden gidermek için yalan yere kasden yapılan yemindir.
36 - (Yemin-! mün'akide) : Atiye aid bir fi'il veya terk-i fi'il için yapılan yemindir. Yeminde sadık olmaya, yapılan yemini yerine getirmeğe «Bîrr»



denir. Sahibine de «Ber» ve «Bâr» denilir. Cemi'leri: Bürûr ve ebrardır.
Günaha, yemini bozmaya yeminde sadık olmaya da «Hins» denir. Yaptığı yemini yerine getirmeyen, onun uhdesinden çıkmayan şahsa da «Hânis»
denilir.
37 - (Nükûl aynil'yemin) : Bir müddeî veya müddeaaleyhin kendisine tevcih ve teklif edilen yemini yapmakdan kaçınması, iraz eylemesidir.
Böyle ye min yapmakdan imtina eden kimseye «Nâkil» denir.
38  - (İsmet) : Yapılması daire-i iktidarda bulunan ma'siyetlerden ictinab etmek melekesidir.
39 - (Mürüvvet) : Insaniyyet, himmet, heyâ, lâyik olmayan şeyleri terk, manasınadır. Bir kimsenin kendi zamanında ve mekanındaki emsalinin
mubah olan ahlâk ve tavriyle mütehallik olması bir mürüvvet halidir.
Mürüvvet, âdâb-ı nefsâniyyeden ibaretdir ki, bunlara riayet edilmesi, insanı güzel ahlâka, güzel âdetlere sevk eder.
40 - (Şehvet) : Havay-i nefs, meyl-i nefs, bir şeyi sevib ona meyi ve rağbet etmek manasınadır. Buna «îştiha» da denir. Cem'i: Şehevâtdır-
«Teşehhb de bir kimseden bir şeyi peyder pey arzu ve taleb eylemekdir.   Pek şehvetli kimseye «Şehvanî» denir. Görenlerin   istinasını celb eden
şeye de   «Şehiyy» denilir.
Hürmet-i musâhereyi icab eden şehvetle mess veya nazardan maksad, tam mess veya nazar halinde tenasül âletinin intişar etmesidir ve o anda
münteşir ise bunun artmasıdır. Müftabih olan budur. Diğer bir kavle göre bu şeh-vetden maksad, bu mess veya nazar halinde kalben vücude gelen
bir iştihadır. Ve bu halde iştiha mevcud ise bunun tezayüd etmesidir. Âlet-i tenasülün inti-§ar ve taharrükü meşrut değildir.
41 - (Kâif)  Lûgatde eserleri, şübheleri tetebbu ve takib eden kimsedir. Istılahda «Hak Taâlâ'mn kendisine vermiş olduğu bir hassa, bir istidâd
sayesinde nesebleri ilhak eden, yani: Hangi şahsın hangi şahsa neseben merbut olduğunu indel'iştibah cismânî alâmetler delaletiyle tâyin edebilen
kimsedir. Cem'i: Kâfedir. ikinci cildde neseb mebhasine müracaat!.
42 - (Zil'yed) : Lûğatde el sahibi demekdir   Istılahda bir ayne   bilfi'il vaz-ı yed eden, yahud bir aynde malik kimselerin tasarrufları gibi tasarrufu
sabit olan kimse demekdir. Mukabili «Hariç» dir.
43 - (Hariç) : Bir ayne yaz-ı yed etmeyen ve ondan tasarruf-ı müllâk ile mutasarrıf bulunmayan kimsedir. Meselâ: Bir şahsın elinde bulunan bir
malı bu mala vaz-ı yed etmediği halde «Benimdir.»   diye dâva eden bir kimseye «Hariç» denir. Bir malde müsavi derecede tasarrufda   bulunan iki
kimseden her biri, zilyed sayılır. Fakat tasarrufları müsavi derecede olmayıb da birinin tasarrufu daha kuvvetli, daha zahir bulunursa bu, zilyed  
sayıhb diğeri hariç itibar olunur,
44 - {Tenazu bil'eydi) : Bir mala müteaddid kimselerden her biri, kendisinin vaziül'yed olduğunu iddia ederek onların bu hususda münazaada
bulunmalarıdır-                                                                      
45 - (Mülk-İ mutlak) : irs gibi, muayyen bir kimseden satın almak gibi mülk sebeblerinden biriyle mukayyed olmayan malikiyyetdir. «Bu hane
benimdir.» denilse bir mülk-i mutlak iddiası olmuş olur.
46 - (Mülk-i mukayyed) : irs gibi, iştira veya ittihâb gibi mülk sebeblerinden biriyle mukayyed olan mülkiyyetdir. «Bu haneyi fülândan satın
aldım.» veya «Fülân bana hibe etdi, bu cihetle bu benim mülkümdür.» diye   yapılan bir iddia da bir mukayyed mülk davasıdır. Buna «Mülk
bisebebin» de denir.
Meşhur olan kavle göre irs dâvası, mülk-i mutlak davasıdır.
47 - (Tasarruf-ı müllâk) : Bir şeyde meşru, nafiz bir suretde   asaleten vâki olan tasarrufdur. Bir kmisenin malik olduğu hanesini tamir etmesi,
arazisini ziraatde bulunması, hayvanına râkib olması, elbisesini giyinmesi gibi.
48  - (Tevatür) : Lûgatde müteaddid şeylerin birbiri ardınca zuhuru   demekdir. Istılahda: «Kizb üzerine içtima ve ittifakları aklen   caiz olmayan
bir camaatin hisse müstenid bir şeyi haber vermeleridir. Böyle bir habere: «Mü-tevâtir» denir. Mücerred aklî bir mesele üzerinde bir cemaatin

ittifakı, fikren, kanâaten müttefik olmaları tevatür sayılmaz. 
[46]

 
(BİRİNCİ  BÖLÜM)

 
ŞAHADETLERE DAİR UMUMİ HÜKMLER VE MESELELER HAKKINDADIR.

 
İÇİNDEKİLER ; Şahadetin rüknü, nisabı, ehemmiyeti ve hikmet-i teşriiy-yesi. Şahadetlerin şurût-i esasiyesi. Şahadetlerin dâvalara muvafakati.
Şahadetlerin keyfiyet-i edası. Şahidlerin ihtilâfları. Şahadet aleşşahadenin mahiy-yetl- Tevatür suretile şahadet. Şahîdlerİn tezkiyeleri ve cerh

edilmeleri. Şa-hidlerln şahadetlerinden rücuları. Şahadetleri kabul edilmeyen kimseler. 
[47]

 
Şahadetin Rüknü, Nisabı, Ehemmiyeti Ve Hikmet-İ Teşri Iy-Yesi :
 
49 - Başkasına aid olub iddia edilen bir hakkı, bir hâdiseyi hâkimin huzurunda haber vermekden ibaret olan şahadetin rüknü, «Şahadet ederim.»
lâfzıdır. Şahadetin zan ve şekki işrâb eden tâbirlerden halı bulunması lâzımdır. Binaenaleyh bir hâdise hakkında «Zanetdiğime» veya «Bildiğime
göre bu şöyledir.» gibi bir suretde yapılacak haberler, şahadet sayılmaz.
50 - Nisâb-ı şahadet, hâdiselere göre değişir. Şöyle ki: Hukuk-ı Uâhiyye-den olan hadd-i zina hususunda nisâb-ı şahadet, dört erkekdir. Şâir hüdûd
ve kısasa hakkında ise iki erkekdir. Bunlarda kadınların şahadetleri kabul olunmaz.
Hukuk-ı ibâda aid hususlarda şahadetin nisabı, iki erkek veya bir erkek ile iki kadındır. B*unlarda yalnız kadınların şahadetleri makbul değildir.
Ancak erkeklerin ıttılaı mümkün olmayan yerlerde male aid olmak üzere yalnız kadınların şahadetleri kabul olunabilir.
Meselâ : Kadın hamamlarında bir kati hâdisesi vuku bulsa buna dair diyet hususunda kadınların şahadetleri kabul olunur (Hamevî.)
51 - Şahadetin kıymet ve ehemmiyeti pek büyükdür, hikmet-i teşriîyye-si de bedihîdir. Malûm olduğu üzere cemiyyet hayatında bir çok hâdiseler,
medenî ve tarihî muameleler vücude gelir, bunlara dair vakit vakit dâvalar, münazaalar zuhur eder, bu dâvaların, ihtilafların hail ve faslı için
alelekser şahadete lüzum görülür, aksi takdirde münazaalar tevali eder, bir çok haklar zayi olur, bir çok vak'alar mechûliyyet içinde kalır,



cemiyyetin huzuru, intizamı bozulur gider, işte bu medenî, hayatî ihtiyaca mebnidir ki, geriat-i islâ-nûyyede şahadete büyük bir ehemmiyet
verilmiş, bu pek kuvvetli beyyineler-den sayılmış. Bunun kabulü mukteza-i hikmet ve maslahat bulunmuşdur.
Maamafih şahadet, bir emr-i azim olduğundan bunun kabulü için pek ih-tiyatkârane hareket edilmesi emr olunarak şahid olacak zatlarda bir çok
vasıfların bulunmasına lüzum gösterilmiştir- Nitekim, bunlar, aşağıda görüle-cekdir.
Şahadet vazifesi, efrada nazaran bazı hâdiselerde bir farz-ı ayin, diğer bazı hâdiseler hakkında da bir farz-ı kifâye mahiyyetinde bulunur.
Hak Taâlâ Hazretleri: buyurmuşdur. Yani:
Daima adaletle hareket ediniz, adaleti yerine getirmeğe çalışınız, Allah için şahadetde bulununuz, şahadetiniz garazdan, hakikate muhalefetden beri
olsun.
Diğer bir âyet-i kerimede de: Şahadeti saklamayınız diye enir olunmuşdur. Diğer bir âyet-i celîlede de buyurulmuş dur. Yani Şahidler eda-i şahadet
için çağrıldıkları zaman bundan kaçınmasınlar.
Binaenaleyh şahadeti saklamamak, lüzum görüldüğü takdirde şahadetde bulunarak bir hakkın zuhuruna hizmet etmek müslümanlarca bir vecibedir.
Fakat hakikate muhalif olan şahadetlerde mücasirler hakkında dünyevî, uh-revî pek büyük mes'uüyyeti calibdir.
Eda-i şahadet, bir vecibe olduğundan bundan dolayı bir ücret alınamaz. Abdürrahim fetavâsında deniliyor ki: «Ücretle şahadet edenlerin
şahadetleriyle olan hükm, nafiz olmaz. Şahidler, kablettâdil ücretle şahadet eylediklerini ikrar eyleseler şahadetleri red olunur. Ancak Feyziyye
fetavâsında beyan olunduğuna göre binecek hayvanı bulunmayan, yayan yürümeğe ve kira ile hayvan tutmağa kudreti yetmeyen bir kimse,
lieclişşehâde huzur-ı şer'e gitmek için meşhudun lehin hayvanına râkib olabilir, bunda beis yokdur. Ancak kütübü Şâfiîyyeden Tuhfetül'muhtac'da
beyan olunduğuna göre taham-mül-i şahadet için ve kitabet-i sâk için ücret alınabilir. Şöyle ki: Bir kimse, bir şahadeti tahammül ederek edâ-i
şahadet için bir mesafeye kadar gitmek külfetini ihtiyar edecek olursa yol masrafını, vasıta-i nakliyye ücretini ve muattal kalacak kesbinin bedelini
taleb edebilir. Hattâ bir şahid mesaha-i advâ-nın = Yani: Bir günlük yolun fevkinde bir mesafeye gidçcek ise kendisine §u kadar ücret verilmedikçe
gitmeyeceğim dermeyan edebilir.
(Mâlikîlere göre nisab itibariyle meratib-i şahadet dörtdür. Şöyle ki: Birinci mertebe: Dört âdil erkeğin şahadetleridir. Bu, zina ve livata dâvalarını
isbatda aranır. Bunlar, bu mikdardan noksan şahidlerin şahadetiyle sabit olmaz.
İkinci mertebe: İki âdil erkeğin   şahadetidir. Bu, mâla veya mala raci olacak bir hususa jdair olmayan dâvalarda aranır- Nikâh, mala müteallik olr 
vasiyyet tarih-i mevt, tarih-i talâk dâvaları gibi.
üçüncü mertebe: Bir âdil erkek ile iki âdil kadının şahadetidir, veya bir erkek veya iki kadının şahadetiyle müddeînin yemininden ibaretdir. Bu da
mal veya mala raci bir husus hakkındaki dâvalarda carîdir. Icare, bedel-i kitabetin edası ve adem-i edası, hataen cerh, beyide müddet ve
muhayyerlik olub olmaması, şüf'anın iskât edilib edilmemesi, bir malda tasarrufa aid iysâ dâvaları bu kabildendir. Bunlara iki âdil erkeğin şahadeti
de makbuldür,
Dördüncü mertebe: Yalnız iki kadımn ihbar ve şahadetidir. Bu da erkeklerin gâlib-İ ahvâle nazaran muttali olaı uyacakları hususlarda carîdir.
Velâdet, istihlâl-i sabi, hayz-ı nisa, kadınların cihazı tenasülindeki ayıb gibi. Bunlarda iki âdil, müslim kadının şahadeti kâfidir. Binaenaleyh bu
şahadet üzerine çocuğun nesebi, veraseti sabit olur (Hâşiye-i Muhammedi Harşî.)
(Şafiî'lere göre nisâb-ı şahadet şöyledir :
(1) : Ezher olan kavle göre yalnız Ramazan-i şerifin hilâli ve tevâbii hususunda bir şahidin şahadeti ile hükm olunabilir. Bu tevâbiden maksad,
şevvalin duhûlü ve teravih namazı gibi hususlardır.
(2) : Zina, livata, meyteyi vatı' behimeye ityân   hususunda dört erkeğin şahadeti lâzımdır. Zinayı ikrara aid şahadet için İki erkek şahid kâfidir. Di‐
ğer bir kavle göre bunda da dört şahid lâzımdır. Çünkü bunun üzerine had te-rettüb edecekdir. Buna cevaben deniliyor ki, bu ikrar üzerine terettüb  
eden hâd, kat'î değildir. Zira bu ikrardan rücu İle bu had, sâkit olur-
(3) : Mal kabilinden olmayan ve kendisinden mal kasd edilmeyen şeyler hakkında en az iki erkeğin'şahadeti lâzımdır. Haddi şürb, hâdd-i sirkat, kat'ı
tarik, riddet, cerh ve tâdil, mevt, isâr, vekâlet, bir mal hakkında gasb ile vedia iddiası gibi.
(4) : Ayın, deyin veya menfaat kabilinden olan mal hakkında iki erkeğin veya bir erkek ile iki kadının şahadetleri kâfidir. Beyi, ikâle, havale,
zaman, vakf, sulh, rehin, şüf'a, ibra, karz, gasb, mal ile vasiyyet, mehr, hûl, ayıb ile red, hiyar ve müddet, mal verilmesini icab eden cinayet
hususları bu cümledendir.
Böyle bir erkek ile iki kadının şahadetiyle sabit bir akd, bir muamele, bir erkeğin şahadeti ve müddeinin yemini ile de sabit olur. Rivayete nazaran
Ke-sûl-i Ekrem Hazretleri hukuka, emvale dair hususlarda bununla hükm etmiş-dir. Fakat hiç bir şey yalnız iki kadının şahadeti ve müddeinin
yeminiyle sabit olmaz.
(5) : Kadınların bilmelerine muhtes olan veya erkeklerin gâliben göre-miyecekleri şeylerden bulunan veya velâdete, hayza, rezâa, kadınların
libasları altındaki ayıblarına dair bulunan şeyler iki erkeğin veya bir erkek ile iki kadının şahadetleriyle sabit olacağı gibi dört kadının
şahadetleriyle de sabit olur. Bunlar, bir erkeğin şahadeti ve yemin ile sabit olmaz.
(6) : Bir hâdise hakkında yalnız iki şahid bulunsa bunların edâ-i şahadet-ie bulunmaları lâzımgelir. Şahadetlerini ketm ederlerse âsim olurlar.
Fakat bir hâdise hakkında müteaddid şahidler bulunursa bu halde edâ-i şahadet farz-ı kifâye olmuş olur. Bunlardan ikisi olsun sahadetde
bulunmazsa hepsi birden âsim olurlar.
(7) : Edâ-i şahadetin lüzumu için şöyle üç şart vardır:
Birincisi : Şahid, mesafe-i advâdan veya daha yakından edâ-i şahadete davet edilmelidir. Ve bir kavle göre mesafe-i seferden daha kısa bir
mahalden davet olunmalıdır. Bundan uzak bir mesafeye gitmesi lâzımgelmez, bunda şahid için zarar vardır. Bu halde şahadet üzerine şahadet
imkânı mevcuddur.
İkincisi : Şahid, âdil olmalıdır. Mecmaûnaleyh olan bir fısk sahibinin şahadet için vuku bulan davete icabeti lâzımgelmez. Çünkü bu halde nefsini
hâkimin reddine mâruz bırakmış olacakdır.
Üçüncüsü : Şahid, bir maraz veya saire doîayısiyle mazur bulunmamış olmalıdır- Mazur olunca ya şahadeti üzerine başkasını işhad eder, veya
şahadetini istimâ için yanına hâkim, başkasını gönderir, ondan bu suretle meşakkat defi' edilmiş olur (Tutıfetül'muhtac.)
(Zahirîlere göre meratib-i şahadet şöyledir :                     



(1) : 2ina hâdisesinde dört âdil müsiim erkeğin veya her erkeğin   yerine iki müsiim, âdil kadının §ahadeti lâzımdır. Bu halde üç erkek ile iki kadının
veya iki erkek ile dört kadının veya bir erkek ile altı kadının veya müstakü-len sekiz kadının şahadeti makbuldür.                        
                                
(2) : Zinadan başka hususlarda, meselâ: Nikâhda, talâkda, kısasda   ve emvalde iki müsüm, âdil erkeğin, veya böyle bir erkek ile iki kadının ve ya-
hud dört kadımn şahadetleri kabul olunur.
Hudud müstesna olmak üzere bunlardan her birinde yalnız bir âdil erkek veya iki âdil kadının şahadetiyle müddeinin yemini de makbuldür.
Reza hususunda ise yalnız bir âdil kadının veya bir âdil erkeğin şahadeti kifayet eder. Tavus'dan rivayet olunduğuna göre kadınların erkekler ile
beraber her hususda şahadetleri caizdir. Yalnız zinaya şahadet bundan müstesnadır. Çünkü kadınların buna bakmaları lâyık değildir (Elmuhallâ.)
(Hanbelî'lere göre hukuk-ı ibâde aid hususlarda tahammül-i şahadet farz-ı kifâyedir. Edâ-i şahadet ise ledettaleb farz-ı ayindir. Şu kadar var ki, bu
şahadet, şahidin bedenine, mâline, ehline, ırzına lâhik olacak bir zarara tnüed-di olmamalıdır veya şahidin tezkiyesiyle ibtizâline sebebiyyet
verilmemelidir. Böyle bir zarar mevcud olunca şahadet vâcib olmaz. Nitekim Kur'an-ı mübinde  buyurulmuşrinr
Şahadet lâfzı, müşahadeden müştakdır. Çünkü şahid, müşahade etdiğini haber verir. Şahadet tâbiri, hem tahammül-i şahadete, hem de edâ-i
şahadete itlâU olunur. nazm-ı kur'an'sindeki mahadetden mürad, tahammül-i şahadetdir. Yani: Müşahade edib muttali olduğunuz bir şeyi
gizlemeyiniz, taleb vuku bulursa ona dair hâkimin huzurunda edâ-i şahadetde bulununuz.
Şahadet, bir hüccet-i serîyedir ki, müddeabih olan hakkı beyan ve izah eder, bu hakkı iycab etmez, belki bunu hâkim, bu hüccet ile vâcibül'istifa

kılar (Keşşafül'kına.) 
[48]

 
Şahadetlerin Şürût-I Esasiyyesi :
 
52 - : Nâsın hukukuna aid şahadetlerin kabulü   için sebk-ı dâva şartdır.
Binaenaleyh dâva tekaddüm etmedikçe hâkim yapılacak şahadeti dinlemez-
Meselâ : Bir kimse tarafından dâva vuku bulmadığı halde iki şahid mahkemeye müracaat ederek «Fülân yetimin babası müteveffa fülâmn füiân
şahsın zimmetinde şu kadar meblâğ alacağı vardır. Oğlu fülâna miras kaldı.» diye şahadet etseler kabul edilemez.
Fakat hukuk-ı Üâhiyyeye aid şeylerde seb-i dâva şart değildir. Çünkü bu hukuku dâva etmek herkes üzerine lâzımdır. Bu cihetle her müslüman, bu
hususda hasım olacağından bunda dâva hükmen mevcuddur.
Binaenaleyh hukuk-ı ilâhiyyeden olan hudüdda, talâka, hürmet-i musahe-rede, iylâda, zihârda, cariyeyi itâk veya tedbirde dâva sebk etmeksizin
şahadet kabul olunur ki, bu bir şahadet-i hisbedir.
Vakıf hususunda da imâmeyne göre şahadet makbuldür. Şöyle ki: Bir mal,, mescide veya fukaraya mevkuf ise imâmeyne görebilâ dâva şahadet
kabul olunur. Fakat imamı Azama göre bu şahadet kabul edilmez. Bir mal, muayyen eşhasa mevkuf olduğu suretde ise dâva sebk etmedikçe
şahadet bilittifak kabul olunmaz (Hamevî.)                                               
53 - : Şahadetin sebk eden dâvaya mutabakatı şartdır.
Binaenaleyh bir şahadet dâvaya mutabık olmazsa reddolunur. Çünkü bu takdirde şahadet, bilâ dâva vuku bulmuş olur.
54 - : Şahadetin kabulü için tekaddüm eden dâvanın sahih olması şartdır. Dâva sahîh olmazsa şahadet reddolunur.                                                    .
Meselâ : Bir kimse, bir şahsdan şu kadar alacak dâva etdikde o şahs: «Senin bende hiç bir hakkın yokdur, ben seni tanımıyorum.» dedikden sonra o
kimse, bu alacağım isbât edince o şahs, bu alacakdan ibra iddiasına kıyam etse bu dâva sahih olmaz. Binaenaleyh bu hususda ikâme edeceği
şahidler dinlenemez. Çünkü tasavvur olunamaz ki, iki kişi arasında husûmet ve kaza carî olsun da biri diğerini tanımasın (Velvâliciyye.)
55 - : Şahadetin mahsûsa muhalif olmaması şartdır
Binaenaleyh göz ile görülen veya sair havasdan biriyle anlaşılan bir mahsûsun hilâfına ikâme edilen beyyine, tevatür halinde de bulunsa makbul
olmaz. Çünkü bu şahadetin doğru olmadığı zahirdir.
Meselâ : Berhayat olduğu görülen bir şahsın vefatına veya mamur olduğu müşahede olunan bir hanenin harab olduğuna dair ikâme edilen bir
beyyine makbul olmaz. Böyle hissin tekzib etdiği bir şahadet, muteber değildir (Tenkih-i Hâmidi.)
Kezalik : Şahidler, «Şu kabın içindeki yağın on kıyyesi, müddeînindir.» diye şahadet etdikleri halde o kabdaki yağ beş kıyye bulunsa şahadetleri
bâtıl olur (Hindiyye.)
56 - : Şahadetin mütevatire muhalif olmaması şartdır. Çünkü mütevati-rin hilâfına olan dâva ve şahadet mesmu olmaz, bu bizzarûre   sabit bir şeyi
tekzib demek olacağından batıldır (Muhit-i Burhanı.)
Meselâ : Bir kimsenin füiân gün fülân saatde fülân beldede mukim bulunduğu tevatüren sabit bulunsa artık o kimsenin o günde ve o saatde başka
uzak bir beldede bulunmuş olduğuna dair olan şahadet kabul edilemez.
İki tarafdan her biri kendi iddiasına tevatür halinde sandığı şahidler ikâme edecek olsa hâkim, tetkik eder, hangi tarafın şahidleri tevatür şeraitini
cami ve kanaat bahş İse onu kabu leder. iki tarafın da şahidleri tevatür şartlarını cami bulunmazsa şahadetleri beyyine-i âdiye halinde kalır. Hâkim,
ter-cih-i beyyinat meselelerine tevfikan racih tarafın şahidlerini tezkiye ederek onların şahadetlerine göre hükm eder.
57 - : Şahadetin nefy-i sarfa aid olmaması şartdır. Çünkü beyyine   bir hakkı izhar ve isbât için meşru kıhnmışdır, yoksa-hakkı nefy için meşru kılın-
-mış değildir.
Binaenaleyh «Fülân kimse» iddia edilen şu işi işlemedi, veya: Fülân mal, füiân kimsenin değildir, veya: Fülânın fülâna borcu yokdur.» gibi nefy-i
sırf a şahadet kabul olunmaz. Ancak bundan iki mesele, müstesnadır. Şöyle ki: Evvelâ nefy-i mütevatir beyyinesi makbuldür. Meselâ: Bir kimse,
fülân şahsa fülân vakit fülân mahalde şu kadar meblâğ borç verdim.» diye dâva etdiği halde o şahsın o vakitde o mahalde olmayıb başka bir
mahalde bulunmuş olduğu tevatüren isbât olunsa bu tevatür beyyinesi makbul olur, müddeinin dâvası dinlenmez. Çünkü bizzarûre sabit olan bir
şeye muhalif bulunmuş olur-Ve şöhret = Tevatür, isbâtda hüccet olduğu gibi nefiyde de hüccetdir.
Saniyen şart-i menfi üzerine İkâme olunan beyyine makbuldür. Meselâ: Bir kimse: «Bugün fülân yere gitmezse zevcesi boş olsun diye yemin
etmekle zevcesi: «O gün o yere gitmediğine beyyine ikâme etse kabul olunur. Zira bu şahadet, her ne kadar nefiy üzerine görülmekde ise de bundan
asıl maksad. cezayı, yani: Talâkın vukuunu isbâtdır (Mebsût., Bezzâziyye.)              . :



58 - : Şahadetde def-i mağrem =: Mazarrat ve cerri mağnem, yani: $a-hidier için fed-i mazarrat ve celb-i menfaat dâiyesi bulunmamak şartdır.
Binaenaleyh usûlün fürûa ve fürûun usûle, yani: Babaların, dedelerin, validelerin, ninelerin, evlâd ve ahfadı lehine, bunların da babaları, dedeleri,
valideleri, cedleri, ceddeleri lehine ve zevç ile zevceden birinin diğeri lehine şahadetleri makbul değildir. Fakat bunlardan başka akribanın birbiri
lehine şahadetleri makbuldür.
Kezalik : Şeriklerin mal-i şirketde birbiri lehine şahadetleri makbul değildir. Kefil bü'mâl olan kimsenin asil tarafından mekfûlünbihin edâ olundu‐
ğuna dair şahadeti makbul değildir. Fakat şâir hususlarda şeriklerin ve kefil ile asilin birbiri lehine şahadetleri makbuldür (Hâniyye,
Mecmaül'enhür.)
Kezalik : iki üç karye halkının birbiriyle sınır hususunda nizâlan olsa mezkûr husus hakkında birbiri üzerine şahadetleri makbul tutulmaz, başka
kimselerden bîgarsz olanların şahadet etmeleri iktiza eder (Ebüssuûd.)
Kezalik : Bir dâyin, vefat eden medyunu lehine olarak «Bu mal müteveffa medyunundur.» diye şahadet etse kabul olunmaz. Çünkü kendi alacağı,
bu müteveffanın malına taallûk etmişdir. Artık bu şahadet, cerr-i mağnemden halt değildir. Velev ki bu müteveffanın terekesi, borçlarına kifayet
etsin   .
Amma bir dâyinin berhayat bulunan medyunu lehine şahadeti makbuldür, velev ki bu medyun, müflis olsun veya meşhûdünbih, dâyinin matlûbu
cinsinden bulunsun. Çünkü dâyinin alacağı, berhayat olan medyunun malına değil, zimmetine taallûk eder. Bunda cerr-i mağnem töhmeti yokdur
(Hindiyye, Fey-ziyye, Netice.)
Kezalik : Dostun dosta, yani: Aralarında ahbablık bulunan kimselerin birbiri lehine şahadeti makbuldür. Fakat aralarındaki dostluk, birbirinin
malında tasarruf etmek mertebesine var-ırsa o halde yekdiğörin lehine şahadetleri kabul olunmaz. Çünkü bu takdirde şahidin meşhûdünbihle intifa
etmek töhmeti bulunacağından bunda cerr-i menfaat şaibesi vardır (Mecelle.)
59 - : Şahid ile meşhûdünaleyh arasında adevât-ı dünyeviyye bulunmamak şartdır. Aclevât-ı dünyeviyye bulunursa aleyhe olan şahadet makbul
olmaz. Çünkü bu şahadet, adevât saikasiyle olmak töhmetden beri olamaz.
Meselâ : Mecruhun, carih aleyhine, maktulün vârislerinin katıl aleyhine ve şetm edilen kimsenin şâtim aleyhine şahadeti makbul değildir.
Fakat bir kimseden bir hak taleb ve dâva etmekle veya bir kimseyi zarb etmiş olmakla veya bir kimseyi istifa-i hak için hapis etdirmekle şahadete
mani olacak bir adâvet-i dünyeviyye husule gelmiş olmaz. Binaenaleyh müddea-aleyhin müddeî aleyhine ve mazrubun dârib aleyhine   başka bir
hususa dair
şahadeti kabul olunabilir.
Adevât-ı dünyevîyye, mal ve câh gibi şeylerden ileri gelen adavetdir ki, Örf ile bilinir. Ve denümişdir ki: «Adüv odur ki senin hüznünle ferahlanır,
ferahınla mahzun olur.
Beyinlerinde adevât-ı âünyeviyye olanların birbiri lehine şahadeti ise makbuldür. Çünkü bunda töhmet yokdur. Fakat bazı fukahaya göre bunların
birbiri lehine olan şahadetleri de kabul olunmaz. Zira bu adavet, gayr-ı meşrudur, haramdır, sahibinin adaletine münafidir, belki böyle bir haramı
irtikâb eden kimsenin başkaları hakkında da şahadeti red olunur (Hindiyye, Düre-rül'hükkâm.)
Adavet-i dünyeviyyeye gelince bu, şahadetin kabulüne mâni değildir. Meselâ: Bir müslümanın, irükâb-ı measide bulunduğu cihetle hakkında
adavet etdiği bir şahs aleyhine şahadeti makbuldür. Zira bu adavet, haram olmadığından sahibinin adaletine münafi değil, belki kemal-i adaletine
delildir. Şu kadar var ki, bu adâvet-i diniyye, measiyi mürtekib olan şahs hakkında ifrat-ı ezaya müeddi olur ise bu da şahadetin kabulüne mâni olur
(Mu'inül'hükkâm.)
60 - : Şahadetin kabulü için şahidlerin âdil olmaları şartdır.
Adil, hasenatı seyyiatma galib olan kimsedir ki, bu da kebirelerden kaçınarak sağirelere musir olmamak ve salâhı fesadından çok, sevabı
hatasından fazla olmak ile olur.
Binaenaleyh şerait-i islâmı bilmeyen, veya haram içkileri içen veya rakkas, mes'here, muganniye, hokkabaz gibi namus ve mürüvveti muhil hal ve
hareketleri İtiyad eden eşhasın ve buhl ve kizb ile maruf olan kimselerin, tufeyli a Dalkavuk olan, mahallerde ve şehirlerde teseülü âdet eden
şahısların şahadetleri makbul olmaz-
Yalan söylemekle maruf kimseler tevbe etseler de şahadetleri kabul olunmaz. Fakat başka fâsık kimseler, tevbe edib de aradan bir müddet geçerek
kendilerinde eser-i tevbe zahir olduğu takdirde müehheren yapacakları şahadetleri kabul olunur. Bu müddet, bazı fukahaya göre altı ;iy, diğer bazı
fukahaya göre de bir senedir (Kadıhan, Fethül'kudir, Velvalicyye, Bence.)
61 - : Şahadet, şahidin kendi dâvasına aid olmamak §artdır.
Binaenaleyh bir kimse, kendi dâvasına şahadetde bulunsa makbul olmayacağı gibi vasinin müteveffa veya yetim lehine şahadeti de sahih olmaz.
Çünkü bir kimse, hem müddeî ve hem şahid olamaz. Velev ki vasi, vesayeti kabul etdikden sonra vesayetden çıkmış olsun.
Kezalik : Husûmet ve murafaaya vekil olanın müvekkili lehine şahadeti sahih değildir. Şöyle ki, bir kimse bir dâvaya vekil olub hâkimin huzurunda
murafaada bulundukdan sonra vekâletden çıksa da müvekkilinin o dâvasına şahadetde bulunamaz.
Fakat vekil, murafaadan evvel azl olunub da badehu o dâvaya şahadet etmek istese bakılır: Eğer tevkil, hâkimin huzurunda yapılmış ise şahadeti
kabul olunur, hâkimin huzurunda yapılmayıb da hâkimin huzurunda beyyine ile isbât edilmiş ise şahadeti kabul edilmez. Çünkü vekâlet, kazaya
iktiran edince vekil, müvekkilinin hukuku hususunda diğer tarafa karşı hasım olmuş olur.
Bir kimse, vekâleti âmme ile vekil olduğu takdirde de bakılır: Eğer bu tevkil, hâkimin huzurunda olub da kablelmuhasama azl edilmiş ise
müvekkilinin her dâvasına şahadeti kabul olunur. Bâdelmuhasama azl edilmiş ise mu-hasamada bulunduğu dâvanın gayrı hakkında şahadeti kabul
olunur.
Amma tevkil, hâkimin huzurunda yapılmayıb isbât edilmiş olursa vekil, müvekkilinin zaman-ı vekâletindeki veya bundan mukaddem tarihli hiç bir
hakkına şahadet edemez. Fakat vekâlet zamanından sonra hadis olan hakkında şahadet edebilir (Hindiyye.)
Kezalik : Kabz-ı deyne vekil olanın bu deyin için müvekkili lehine şahadeti sahihdir (Vâkıat.)
62 - : Şahadet, şahidin kendi fi'iline veya kendi fi'ili hükmünde olan buseye aid olmaması şartdır.
Binaenaleyh bir malı satanın bu satış fi'iline şahadeti makbul olmadığı gibi vekillerin, dellalların da «Biz satmış idik.» diye kendi fi'iilerine
şahadet leri makbul olmaz-



Kezalik: Nikâha vekil olanın nikâha şahadeti de muteber değildir. Fakat şahid vekâletini, veya dellalhğını zikr etmeksizin mutlak suretde satış veya
nikâh vukuuna şahadet etse kabul olunur (Heddimuhtar, Netice.)
Kezalik : Bir belde hâkimi, infisâlinden sonra kendisinden kablel'infisâl südûr etmiş olan hükme şahadet etse sahih olmaz. Amma kablerinfisâl
kendi huzurunda bir kimsenin vâki olan ikrarına bâdel'infisâli şahadet etse muteber olur. Çünkü ikrar, hâkimin değil, mukirrin fi'ilidir (Mebsut,
Tecnis, Ali Efendi Fetavâsı.)
Kezalik : Satılan bir malın semenine kefil olan kimseler, o malın şu kadar kuruş ile ve kendi kefaletleriyie bir şahsa satıldığına şahadet etseler
bakılır: Eğer kefaletleri sulb-i akdde değilse bu şahadet sahih olur. Fakat sulb-i akdde ise sahih olmaz. Zira bu suretde satış muamelesi, bunların
kefaletiyle tamam olacağı cihetle kendileri satmış mesabesinde olacaklarından kendi fi'illeri hükmündeki bir akde şahadet etmiş olurlar
(DürerüThükkâm.)
63 - : Şahadetde tenakuz bulunmaması şartdır.
Binaenaleyh bir kimse, «Şu mal Zeyd'indir.» diye şahadet etdikden sonra «Amr'ındır.» diye şahadet etse .kabul edilmez.
Kezalik : Bir kimse, «Bu mal benimdir.» diye nefsi için dâva etdikden sonra «Bu mal Zeyd'indir.» diye şahadetde bulunsa kabul olunmaz.
Kezalik : Bir vekil, müvekkili hazır olduğu halde bir alacak dâva edib de müddeaaleyh, onu ifa etdiğini defan beyan etmekle bu vekil, diğer biriyle
beraber müddeaaieyhin bu iddiasına şahadetde bulunsa kabul olunmaz (Hâniy-ye, Behce.)
(Malikî'lere göre de şahadetlerin şu gibi şurût-ı esasiyyesi vardır :
(1) : Şahadet, hâkimin huzurunda muayyen bir şey hakkında yapılmalıdır, Çünkü şahadet ile rivayet arasında fark vardır. Şöyle ki: Rivayetde  
huzur-ı hâkim şart değildir ve rivâyetde muhberünanh âm olub bir muayyene muhtes bulunmaz. Bir hadis-i şerifi nakl gibi. Şahadet ise bir adlin
hâkim indinde muayyen bir şey hakkındaki beyanatından ibaretdir.
Şahadetde : «Şahadet» kelimesini istimal şart değildir- «Gördüm, işitdinu gibi bir siğa istimali de kâfidir.
(2) : Şahadetin kabulü için şahid ile meşhûdünleh   arasında bir kurbiy-yet-i müteekkede bulunmaması şartdır.
Binaenaleyh usûlün fürûu lehine, fürûun usûli lehine şahadetleri makbul olmaduğu gibi bir kimsenin üvey validesi veya üvey pederi veya üvey oğhi
veya kain pederi veya oğlunun zevcesi veya kızının kocası lehine şahadeti de kabul olunmaz.
(3) : Bir hâdise hakkında baba veya ana ile oğlun şahadetleri bîr şahsı: şahadeti mesabesindedir, biri diğerini takviye etmek maksadiyle şahadet
etmiş olacakları melhuz bulunduğundan bunlar iki şahid sayılmazlar.
(4) : Bir kimsenin kendi kardeşi lehine şahadeti makbuldür, şu şart ile ki. şahadet eden kardeşin adaleti bariz olmalı ve lehine şahadet etdiği
kardeşini: iyâlinde bulunmamalıdır ve bu şahadet, kısası mucib veya cerhe dair olmam hdır.
(5) : Ebüveyinden biri, bir veledinin lehine olarak diğer veledinin aleyhine şahadetde bulunsa caiz olur. Kezalik: Bir kimse ebeveyninden birinin
lehine olarak diğerinin aleyhine şahadetde bulunsa kabul olunur. Elverir ki mer hûdünlehe mütemail olduğu zahir bulunmasın, ve illâ şahadeti
kabul olmaı Meselâ: Bir kimse, validesini babasının boşamış olduğuna dair babasının inkârına karşı aleyhine şahadetde bulunsa kabul olunur.
(6) : Şahadetin töhmetden hâli olması şartdır.
Binaenaleyh bir vâris, zengin olan bir müverrisi aleyhine zina ile veya amden kati ile ş,ahadetde bulunamaz. Fakat müverrisi fakir bulunursa bu
şahadeti - töhmetden hâlî olacağı cihetle - caiz bulunur. Fakat hataen ka£f hakkında şahadeti her halde caizdir. Çünkü müverris gerek zengin ve
geres fakir bulunsun, bu şahadet de töhmet yokdur.
Kezalik ; Bir dâyin de medyununun lehine mâli müsteclib olacak bîr ht sus hakkında şahadetde bulunamaz. Zira bu şahadet de töhmetden hali
demdir, dâyin bu sebeble matlûbunu elde etmek gayesini takib etmiş olabilir.
Kezalik : Mu'sir olan bir medyun da kendi dâyininin lehine şahadetde bulunamaz. Şahadeti gerek mâle ve gerek saireye aid olsun. Çünkü bu
şahadetle dâyinine cemile göstererek onun alacağını istical etmesinden kurtulmak maksadını takib etmiş olabilir.
(7) : Şahadetin şaib-i hırsdan beri olması şartdır.
Binaenaleyh şahadetinin kabulü için hırs gösteren kimsenin şahadeti kabul olunmaz. Meselâ: Mahza hukuk-ı nâsa aid bir hususdan dolayı
kablettaleb şahadete kıyam etmek, veya şahadetinin doğru olduğuna bilâ taleb yeminde bulunmak şahadetin kabulüne mânidir, bunlar şahidin edâ-i
şahadete haris olduğunu gösterir. Fakat hâkim, şahidi itham ederse ona - velev talâk üzerine olsun - yemin tevcih edebilir.
Mahza hakk-ı ademîden mürad, insanın ıskat edebileceği hakdır, alacak para gibi. Mahza hakkûllahdan murad da insanlar tarafından iskat
edilemiye-cek hakdır: Talâk, reza, vakıf, gibi.
(8) : Şahidin meşhûdünaleyh ile muhasamada bulunmaması şartdır. Aksi takdirde şahadeti makbul olmaz. Çünkü bu muhasama, şahidin
meşhûdünaley-he buğuz etdiğine delâlet eder.
(9) : Adavetinden veya fışkından dolayı şahadeti red edilen bir şahsın bu hali nâsın zann-ı galibine göre zail olmuş olsa o şahsın mukaddem tarihli
bir vak'a veya sair bir hâdise hakkında şahadeti kabul olunabilir. Bu zeval için tâyin edilmiş, bir müddet yokdur. (Muhtasar-ı Ebizziya, Şerh-i
Muhammed-i harşt)
(Şafiî'lere göre de şahadetlerde şu gibi şartlar aranır :
(1) : Şahidin muslim, hür, mükellef, nâtık, reşîd, müteyakkız, adil, zîmürüvvet, gayr-ı müttehem olması şartdır. Binaenaleyh bu evsafı haiz
olmayanların şahadetleri kendi misilli kimseler hakkında bile makbul değildir.
Şahadetde töhmetden maksad, yapılacak şahadetin ya şahid hakkında veya şahidin lehine şahadeti muteber olmayacak bir karibi hakkında nef'i
câlib veya kablelhükm zararı dâfi olmasıdır.
Meselâ : iflâsına hükm edilmiş bir ölünün garîmleri, diğer bir kısım ga-rîmlerin alacakları hakkında ikâme edecekleri şahidlerin fışkına şahadetde
bulunsalar bu şahadet kabul olunmaz. Çünkü evvelki garîmler, bu şahadetle-riyle kendilerine başkalarının müzahim olmak zararım defi etmiş
olacaklardır.
(2) : Bir kimsenin kendi usûli veya füruu lehine şahadeti kabul olunmaz. Çünkü bunda töhmet vardır. Fakat bunların aleyhine şahadeti kabul olunur.
Zira bunda töhmet yokdur. Meğer ki aralarında bir adâvet-i dünyeviyye bulunmuş olsun.
Bir kimse, kendi aslı veya fer'î ile bir ecnebi lehine şahadetde bulunsa -  olan kavle göre - bu şahadet, yalnız o ecnebi hakkında kabul olunur.
(3) : Bir kimsenin kendi kardeşi veya dostu lehine   şahadeti makbuldür. Çünkü bundaki töhmet zaifdir.



Kezalik : Zevceden her birinin diğeri lehine şahadeti de makbuldür. Zira nikâh, ârizîdir, zail olabilir, bunlar ecir ile müstecir gibidirler. Fakat bir
kimse kendi zevcesinin zinasına şahadet edemez. Bu şahadet, makbul değildir. Çünkü bu, aralarındaki kemâl-i adavete delâlet eder ve bu şahadetle
refikasını kendi hakkında hıyanetde bulunmuş olmaya nisbet etmiş olur.
(4) : Daha dâva ikâme edilmeden veya dâva ikâme edildiği halde kendisinin şahadeti müddeî tarafından taleb olunmadan   şahadete koşan kimsenin
şahadeti kabul edilmez. Çünkü bunda töhmet vardır. Ancak bundan şahadet-i hisbe müstesnadır. Şöyle ki: Hukûkullâha ve kendisinde Allah
Taâlâ'mn mü-ekked hakkı bulunan bir şeyde bilâ dâva şahadet kabul olunur. Meselâ:   bir Ölünün namazını, zekâtım, keffâret-i sevmini veya
haccını terk etmiş olduğu-na veya mescid gibi bir dinî müessesenin bir hakkına veya aralarında   süd kardeşliği bulunan kimselerin birbiriyle
evlenmesi üzerine beyinlerinde rezâ-ın mevcudiyyetine dair yapılacak bir şahadet-i hisbe makbuldür.
Müekked hakdan maksad ise insanların rizalariyle müteessir olmayacak hakdır, hakk-ı reza, kısasdan afüv, dünyevî adavetin bekası veya nihayet
bulmuş olması gibi.
Hadd-i zina, kat'ı tarik, sirkat, ihsan, sefeh, neseb hususlarındaki hakkûl-lâh, müekked ve hakk-ı ibâde gâlib olmakla bunlarda da §ahadet-i hisbe
carîdir.
(5)  Arainr-nda zahir bir suretle adâvet-i dünyeviyye bulunan kimselerin birbiri aleyhine kabul edilmez. Çünkü birbirinden bâtıl bir şahadetle
intikam almak :r>tcmi§ olabilirler. Fakat bunların babalarının veya oğul-laımm şahadetleri kabul olunur. Zira bunlar ile meşbûdünaleyh arasında bir
mâni yokdur. Baban vı veya o.^ulnn adavetinden dolayı oğlunun veya babasının da ûdâvetde bulunması lâzın-gelmez. Bu i:"susd-\ zahir oian kavi,
budur.
Adâvet-i dünyeviyyeden maksad, bir kimsenin bir şahsa buğuz etmesidir, bir veçhile ki: Onun nimetinin zevalini temenni eder, onun sürûriyle
mahzun olur. musibetiyle ferahlanır. Bir kavle göre bu babda ehl-i örfe bakılır: Ehl- Örf, bir şahsı meşhûdünaleyhe düşman sayarsa onun bu
şahadeti reddolumır. Zira bu adaveti tâyin için şer-i şerîfde ve lüğatde başka bir zabıta yokdur.
(6) : Adâvet-i diniyye, şahadetin kabulüne mâni değildir. Çünkü adavet, din için olunca şahadetden töhmet müntefi olur. Meselâ: Bir fâsıka
mücerred fışkından dolayı buğuz eden zatın bu fâsık aleyhine şahadeti makbuldür. Yalan yere şahadet de bir fısk olduğundan fıskdan dolayı buğuz
eden bir   zatın yalan yere şahadetle fışkı irtikâb etmeyeceği malûmdur.
(7) : Şahadetde adalet şartdır. Adaletin şartı ise kebâir denilen bilcümle günahlardan ictinab ve sagâir denilen günahlara da ısrardan tevekki etmek-
dir. Binaenaleyh bir kebîreyi irtikâb edenin adaleti mutlaka batıl olur, yani: O kebîreye devam etsin etmesin vetaetleri gâlib bulunsun bulunmasın, o
kebî-ı-e kendisinin adaletden mahrumiyyetine sebeb olur.
Fakat bir nevi veya mütenevvi sağirelere devam edilmedikçe bunlar sa bibini adaletden mahrum bırakmaz.
Adalet, nefsdeki bir meleke-i rasihadır ki, kendisine münafi olan bir şeyin urûziyle tegayyür etmez. Bu cihetle adalet, eşhasın ihtilâfiyle muhtelif
olmaz. Çünkü adaletin mukabili, zulmdür, fıskdır, bu hususda ise şerif ile vezi' yani: içtimaî mevkii yüksek olan ile aşağı olan müsavidir.
Bir şahsın çarşı ve pazarda yiyerek dolaşması, veya nâsı güldürecek hikâyeleri çokça söylemesi veya kendi refikasını veya cariyesini nâs
huzurunda Öpmesi adaletini İskata sebeb olur (Elmuğnî, Tuhfetül'muhtac, Hâşiye-i Şirvâni.)
(Hanbelî'lere göre hakk-ı âdemîye dair tahammül-i şahadetde bulunan kimse, gerek yabancıların ve gerek kendi kariblerinin lehine de, aleyhine de
şahadet edebilir, aralarında kurbiyyet-i nesebiyye olub olmaması, vücub-ı şahadet hususunda müsavidir. Çünkü: âyet-i kernesi, bunu
göstermektedir. Maamafih şahadet, vedia gibi bir emanetdir, bu nun edası lâzımgelir.
Binaenaleyh bir kimse, kendi kardeşinin, amcasının, dayısının ve emsalinin lehine de, aleyhine de şahadetde bulunabilir. Ancak karabet-i vilâdet
bundan müstesnadır, neseben amudî bir vaziyetde bulunanlar, yani: Birbirinin usûl veya fürûundan bulunanlar, velev ki valide cihetinden olsun
yekdiğerinin lehine şahadet edemezler. Meselâ: Bir kimse, kendi babasının veya oğlunun veya kızının veya validesinin veya ana veya baba
tarafından dedesinin lehine §ahadet edemez, dinlen müttehid olsun olmasın ve bu şahadet, meşhûdünleh için bir menfaati câlib bulunsun
bulunmasın. Bunların arasında tab'an bir meyelân mevcud olduğundan bu şahadetleri töhmetden hâlî olamaz, her biri kendi sahibinin hakkında
müttehem sayılır (Keşşafül'kınâ.)
(Zâhirî'lere göre de bu hususda şu gibi meseleler vardır:
(1) : Karabet, kabul-i şahadete mâni değildir. Binaenaleyh adi olan bir kimsenin şahadeti yabancıların lehine ve aleyhine makbul olduğu gibi kendi
karibleri lehine ve aleyhine de makbuldür. Bir müslim, kendi babasının, anasının, dedesinin, evlâdının, ahfadının, zevcesinin lehine şahadet
edebilir. Zevce de zevcinin lehine şahadetde bulunabilir.
Kezalik : Dost, dostunun lehine, ecir müstecirinin lehine, kefil, mekfûlii-Qaniım lehine, vasi, yetimin lehine şahadet edebilir. Hak Taâlâ   Hazretleri:
diye bizlere emir buyurmuşdur, bu cihetle biz izhâr-ı hat;
için âdilâne bir suretde şahadetde bulunmakla mükellefiz, velev ki bu şahade: bir karibimizin lehine olsun, herhangi bir hakkın zuhuruna hizmet, bir
vazifedir.)
«Diğer eimme-i kirama göre ise şahadetde töhmet bulunmamalıdır. Bir kimsenin kendi usûl ve fürûu veya vezci veya zevcesi lehine şahadet etmes;
ise töhmetden halî, tamamen bitarafâne bir hareket telâkki edilmeyebilir Bunlardan birinin menfaatinde diğerinin de bir nevi iştiraki vardır, bu halde
şahid kendi lehine şahadet etmiş gibi oiacakdır. Töhmetden ictinab ile bir vecibedir.»
(2) : Şahidin adil olması şartdır. Binaenaleyh adil, raziyyül'hisâl olmayan erkeklerin, kadınların şahadetleri kabul edilmez.
Adi' kebîre denilen bir masiyeti irtikâb etmiş olduğu ve sağîre denilen bir masiyeti de alenen yapmış bulunduğu bilinmeyen kimsedir.
Kebîre, Resûli Ekrem Efendimizin «Kebîre» tesmiye etdigi veya hakkında va'id sâdir olduğu masiyetdir, Sağîre ise hakkında va'id bulunmayan
masi-yetdir.
Kebîreyi irtikâb eden fâsıkdır. Fâsıkın şahadetinin kabul edilmeyeceğine burhan ise
âyet-i kerimesidir. Yani : Ey müminler! Size fâsik bir kimse bir habe: getirince tahkikine çalışınız, tâ ki bir kavme bilmeksizin saldırmış ve bu yık
den yapdığınıza pişman olmuş olmayasınız.
«Filvaki fâsıkların sözleri çok kerre hakikate muhalif olur. Onların sözleriyle hareket, insanı badireye düşürebilir. Artık bu hususda uyanık
bulunmai lâzımdır.»
işlerinin ekserisi taât olub kebîreye ikdam etmeyen kimse, adildir.



(3) : Bir kimse, kendi düşmanı aleyhine şahadetde bulunsa bakılır:   Eğe bu adaveti, kendisini helâl olmayan bir daireye sevk edecek bir halde ise -
bu bir cerhedir - şahadeti reddolunur. Hiç bir hususda   başka kişiler lehine şahadeti kabul olunmaz. Böyle olmadığı takdirde ise şahadeti   kabul

olunu:, bu halde onun adaletine münafi olmaz (Kitâbüî'muhallâ.) 
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Şahadetlerin Dâvalara Muvafakati :
 
64 - : Hukûkullâha müteallik dâvalarda şahadetlerin dâvalara muvakkati şart değildir. Çünkü bu hukuka aid şahadetlerde dâvaların vücudu vs
adem-i vücudu müsavidir.
Binaenaleyh bir kadın: «Koeam beni boşamak için fülân şahsı vekil e-mişdi, o da beni boşadı.» diye dâva etdiği halde şahidler, bizzat kocasının i»
şanuş olduğuna şahadetde bulunsalar kabul olunur (Reddimuhtar Tekmilesi
65 - : Hukuki ibâde şahadetin dâvaya muvafakati   lâzımdır.   Şahadet, dâvaya muvafık olmazsa kabul olunmaz.
Meselâ : Müddeî, cihet-i karzdan bin kuruş dâva etdiği gibi şahidler de bu cihetden bin kurusa şahadet etseler şahadetleri kabul olunur. Fakat
sahidler, satılan bir malın semeni olduğuna şahadet etseler kabul olunmaz. Bu halde müddeîden başka şahid istenir, şahidi yok ise talebiyle
müddeaaleyhe yemin verilir (Bahrirâik.)
66 - : Şahadetin dâvaya manen muvafakati de kâfidir, lâfza itibar olunmaz.
Meselâ : Müddeî, vedia veya gasb dâvasında bulunduğu halde şahidler, müddeaaleyhin vediayı veya gasbı ikrar etdiğine şahadet etseler kifayet
eder.
Kezalik : Borçlu, borcunu edâ etdiğini dâva etdiği halde şahidler, alacaklının borçluyu ibra eylediğine şahadet etseler kabul olunur. Çünkü bu ibfâ,
bir ibra-i istifa olmuş olabilir (Hindiyye.)
Kezalik : Müddeî: «Ben bu kadını tezevvüc etdim.» diye dâva etdiği halde şahidler: «Bu kadın bu müddeinin menkûhesidir.» diye şahadet etseler
kabul olunur (Eşbâh.)
67 - : Şahadetin dâvaya muvafık olması, aralarında muvafakat bulunması lâzım olan yerlere münhasırdır. Yoksa bunların arasında zikri lâzım
olmayan hususlardaki ziyade ve noksan itibariyle muhalefet, şahadetin kabulüne mâni değildir.
Meselâ : Müddeî, İddia etdiği ikrarın zaman veya mekânım zikr etmediği halde şahidler zikr etseler veya bilâkis müddeî bunları zikr etdiği halde şa-
Uidler zikr etmeksizin şahadetde bulunsalar şahadetleri kabul olunur.
Kezalik : Müddeî: Bir şahsa fülân zaman ve mekânda şu kadar meblâğ iydâ ve teslim etmiş olduğunu iddia etdiği halde şahidler yalnız o kadar
meblâğ iydâ ve teslim etdiğine şahadet edib iydâm zaman ve mekânını bikneseler Şahadetleri kabul olunur (Behce.)                                        ,
68 - : Şahidlerin şahadetlerini tashih etmeleri, bazı hususlarda makbuldür.
Şöyle ki : Şahidler şahadetden sonra henüz hâkimin meclisinden çıkmadan: «Şahadetimde kısmen hata etdim, yani: Söylenmesi bâtıl olan şu sözü
ziyade etdim, veya: Söylenmesi icab eden şu şeyi söylemeyi unutdum.» dese eğer âdil bir kimse ise fcabul olunur. Çünkü muhakemenin
mehabetinden dolayı galata mübtelâ olabilir.
Meselâ : Şahid, müddeînin müddeaaleyhde yüz lira alacağı olduğuna şahadet etdikden sonra yine o meclisde: Ben sehv etdim, elli lira alacağı
vardır.» dese bu elli lira ile hükm olunur. Şemsül Eimmetisserahsî'nin ihtiyarı budur. Diğer bazı fukahaya göre ise evvelki şahadetine göre hükm
olunur. Zira evvelki şahadet, müddeinin hakkıdır, bundan rücu ile bu hak bâtıl olmaz. Şahid, meclis-i hâkimden ayrıldıkdan sonra gelib şahadetini
tashih etmek istese bakılır: eğer mevzi-i töhmet ise kabul edilmez, caiz ki, iki hasımdan biri onu rüşvetle kandırmışdır. Amma mevzi-i töhmet
değilse kabul edilir, müd-deînin veya müddeaaleyhin adını söylememiş olduğundan dolayı gelib bunları söylemesi gibi ki, âdil ve me'mun bir şahid
ise bu tashihi kabul olunur (Zeyleî, Lür er ülhükkâm.)
69 - : Şahadetin dâvaya muvafakati, ona lâfzen ve manen ve yahud manen tamamiyle mutabık olmasiyle husule geleceği gibi meşhûdünbihin
müdde-abihden ekal olması suretiyle de husule gelebilir. Çünkü bu halde   şahidlerin şahadet etdikleri mikdar, müddeînin dâvası tahtına   minvechin
dahil bulunmuş olur.
Meselâ : Müddeî: «Bu mal iki seneden beri mülkümdür.» diye dâva edib de şahidler, İki seneden beri mülkü olduğuna şahadet etseler şahadetleri
kabul edileceği gibi bir seneden beri mülkü olduğuna şahadet etdikleri suretde de şahadetleri kabul edilir.
Kezalik : Müddeî, bin kuruş dâva etdiği halde şahidler beş yüz kuruşa şahadet etseler beş yüz kuruş hakkında şahadetleri kabuî olunur.
Kezalik : Müddeî, cihet-i karzdan bin kuruş alacağı olduğunu dâvât iki şahid de bu bin kuruş karza şahadet edib de bunlardan birisi, müstakrizin bu
bin kuruşu müddeîye eda etdiğine şahadetde bulunsa karz hakkında şahadetleri caiz olur. Çünkü bunda nisâb-ı şahadet bulunmuşdur. Fakat borcu
edaya şahadet caiz olmaz. Zira onda nisâb-ı şahadet bulunmamışdır (Zeyleî.)
70 - : Meşhûdünbih, müddeabihden ziyade olduğu takdirde şahadet kabul edilmez. Çünkü müddeî, bu halde sahidleriıü bu ziyade ile tekzib etmiş
blur. Meğer ki şahadet ile dâva arasındaki ihtilâf haddizatında kabil-i tevfik olmakla, müddeî, onların beynim tevfik eyleye. O halde şahadet kabul
edilir.
Meselâ : Müddeî, «Bu mal iki seneden beri benim mülkümdür.» diye dâva etdiği halde şahidler, üç seneden beri mülkü olduğuna şahadet etseler
kabul olunmaz.
Kezaîik : Müddeî, beş yüz lira dâva eylediği halde şahidler, bin liraya şahadet etseler kabul olunmaz. Fakat müddeî, «Benim alacağım filvaki bin
lira idi, lâkin beş yüz lirasını istifa etdim, veya ondan medyunu ibra eyledim, şahidler bu istifaya veya ibraya muttali değildirler.» diyerek davâsiyle
şaha" detin arasını telif ederse şahidlerinin şahadeti kabul olunur.
Bu hususda mücerred imkân-ı tevfik ve telif kâfi değildir. Bunu bilfi'il tevfik lâzımdır.
Bu tevfik ve telif, ayrıca isbâta muhtaç değildir. Çünkü istifa veya ibra, valnız müddeî olan dâyin üe tamam olur. Fakat bir tevfik ve telif, böyle
yalnız müddeînin fi'üiyle tamam olmayıb başkasının inzimam-ı fi'iline muhtaç bulunursa bunu isbât lâzımgelir. Bir mülkü iştira iddiası gibi.
Meselâ : Müddeî, bir mülkü satın aldığını iddia, şahidler ise o mülkün müddeiye hibe edildiğine şahadet etmekle müddeî :x «Evet bu mülkü satın al-
rmşdım, müddeaaleyh bu satın almamı inkâr etdi, badehu bunu bana hibe ve teslim eyledi.» dese bu tevfikini isbât etmesi lâzımgelir   (Hâniyye,
Kadıhan,



71 - : Dâva, mülk-i mutlaka aid olduğu halde şahidler, mülk-i mukayyede şahadetde bulunsalar şahadetleri kabul olunur.
Meselâ : Müddeî, «Su bağ benim mülkümdür.» diye mülk-i mutlak dâvasında bulunub da şahidler: «Müddeî bu bağı fülândan satın aldı.» diye
mülk-i mukayyede şahadet etseler kabul olunur. Şöyle İd Hâkim, bu şahadet üzerine müddeîye tevcih-i hitab ederek: «Sen de bu sebeble mi o bağ
hakkında mülkiy-yet dâvasında bulunuyorsun, yoksa başka bir sebeble mi?.» diye sorar, müddeî de: «Evet.. Ben de bu sebeble dâva ediyorum» der
ise hâkim, o şahidlerin şahadetlerini kabul eder. Amma müddeî: «Ben başka sebebi dâva diyorum, veya ben bu sebeble dâva etmiyorum.» derse
hâkim, o şahadeti kabul etmez (Muhit, hüıdiyye,)
72 - : Dâva mülk-i mukayyede aid olduğu halde şahidîer, mülk-i mutlaka şahadetde bulunsalar şahadetleri kabul olunmaz. Şöyle ki: Müddeî,
meselâ: Bir bağda mülk-i mukayyed dâvası etdiği suretde bakılır: satanı söylemek'si-zin: «Ben bu bağı satın aldım, yahud mübhem olarak: «Ben
bunu bir   adamdan satın aldım.» derse bu, mutlak mülk dâvası hükmünde olur.   Binaenaleyh şahidler: «Bu bağ müddeînin mülküdür.» diye mülk-i
mutlaka şahadet etseler kabul olunur. Fakat müddeî: «Ben bu bağı fülân kimseden satın aldım.»   diye satanı tasrih etdiği halde şahidler, mülki
mutlaka şahadet ederlerse şahadet leri kabul olunmaz. Çünkü mülk-i mutlak, mülk-i mukayyede nisbetle ekserdir. Bu halde şahidler eksere şahadet
etmiş olurlar.
Filvaki mülk-i mutlak, sabit olsa an aslin vukuu sabit olub zevâidine, meselâ: Bağın mukaddema husule gelmiş olan meyvalarına da müddeînin
mâlik olması lâzımgelir. Mülk-i mukayyed ise ancak sebebinden, meselâ: Satın al-$ıa tarihinden itibaren sabit olur. Bu cihetle mülk-i mutlak, mülk-
i mukayyed-den ekserdir.
Kezalik : Bir kimse, bir mala, şira veya irs tarikiyle maiik olduğunu iddia etdiği halde şahidleri mülk-i mutlaka şahadetde bulunsalar şahadetleri red
olunur. Çünkü müddeînin iddiasından eksere şahadet etmiş olurlar (Tahtâvî, MecmaüTenhür.)
Nitac dâvasında da hükm böyledir, yani: Müddeî «Şu kuzu benim koyunumdan doğma mülkümdür.» diye dâva etdiği halde şahidler: «Bu kuzu
müd-deînin malıdır.» diye mülk-i mutlaka şahadet etseler kabul edilmez (Abdül-halim.)
73 - : Alacağın sebebinde dâvaya muhalif olan şahadet, makbul değildir, Meselâ : Müddeî: «Satdığım fülân malın semeninden müddeaaleyhde yüa
Ura alacağım vardır.» diye dâva, şahidler de: «Müddeinin müddeaaleyhde karz cihetinden yüz lira alacağı vardır.» diy eşahadet etseler makbul
olmaz. Fakat müddeî : «Bun müddeaaleyhe yüz lira borç verdim.» diye dâva etdiği halde şahidler: «Müddeî, müddeaaleyhe on lira verdi.» deyib
sebebini söylemeseler veya verdi amma borcu mudur, nedir bilmiyoruz.» deseler şahadetleri makbul olur (Ebüssuûd-i Misrî.)
74 - : Ayin olan mülkün sebebinde dâvaya muhalif olan şahadet de makbul değildir.
Meselâ : Müddeî, «Bu mülk bana babamdan mevrûsdur.» diye dâva edib de şahidler, anasından bevrûs olduğuna şahadet etseler makbul olmaz.
Kezalik : Müddeî, «Şu at benim nitacen mülkümdür.» diye dâva etdiği halde şahidler, «Müddeî bu ata şirâen malikdir.» diye şahadetde bulunsalar
kabul olunmaz. Çünkü müddeî, bu takdirde şahidleri mükezzib bulunur. Meğer ki müddeî, bu dâva ile şahadet arasını telif ve bu telifini isbât etsin.
Şöyle ki; «Bu at benim mülkümde doğmuşdu, sonra onu bu müddeaaleyhe satdım, bâ-dehû ondan satın aldım.» diye telif ve tevfik ve bu iddiasını

isbât etse şaha-det-i vakıa, kabul olunur (Velvâliciyye, Hindiyye.) 
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Şahadetlerin Keyfiyet-İ Edası :
 
75 - : Şahadetler, muhakeme meclisinde edâ edilir.
Binaenaleyh hâkimlere veya hakemlere aid muhakeme meclisinin haricinde olan şahadet muteber değildir. Artık iki kimsenin bir hususa dair
haricde şahadetde bulunmuş, oldukları başka iki şahid ile »'mahkemede isbât edilemez (Dürrimuhtar.)
76 - : Şahidlerin meşhûdünbihi bizzat göz veya kulak ile muayene etmiş olub da o veçhile şahadet eylemeleri lâzımdır. Semâ ile, yani:
Meşhûdünbihi bizzat muayene etmeyib mücerred nâsdan işitmiş olmakla «Nâsdan işitdim.» diye şahadet edilmesi caiz değildir. Fakat bir kimse, ben
bu mahallin   vakıf veya fülân şahsın fevt olduğunu sikadan işitdim.» diye şahadet etse veya «Ben buna şahadet ederim. Zira sikadan böyle işitdim.»
dese şahadeti makbul olur. Bu şahadete «Şahadet bittesamû.» denir (Ebüssuûd-i İmâdî.)
Bazı zatlara göre vakıf hakkında tesâmu ile şahadet caiz ise de şahid, hâkimin huzurunda mutlak suretde şahadet etmelidir, tesâmua mebni şahadet
etdiğini söylememelidir (MinhetüT halik.)
Fakat müftabih olan kavle göre vakfın şeraiti hakkınd tesâmu ile şahadet caiz olmaz. Nitekim tevliyet hakkında da caiz değildir (Ali Efendi
Fetavâsı.)
Bir de vakf hakkında tesâmu ile şahadetin sıhhati için müddeaaleyhin o vakfa iştira veya irs gibi mülk esbabından biriyle malik olduğunu iddia
etmediği, yani: Mutlaka malikiyyetini iddia eylediği takdirdedir. Bilâkis böyle bir sebeble malikiyyetini iddia ederse tesâmu ile şahadet kabul
olunmaz. O vakfın, tescil edilmiş olduğunu isbât icab eder. Çünkü gayr-ı müseccel bir vakfın satılması, tevarüsü meşru olduğundan vâkıfı
tarafından re'yi hâkim İle vakfiy-yetinin ibtâl edilmiş olması melhuzdur (Dürerürhükkâm.)
77 - : Velayet, mevt, neseb, nikâh, mehr, zevceye duhûl, itâk, asl-ı vakf hususlarında İşitme sözünü söylemeksizin semâa mebni şahadet edilmesi İs-
tihsânen caiz görülmüşdür (Reddimuhtar.) Çünkü bunlara herkes muttali olmaz, bunlarda bu veçhile şahadet kabul edilmese bir çok haklar zayi
olur, bir hayli külfet ve meşakkat yüz gösterir. Şu kadar var ki asl-ı vakf ile mevtden maadasında semâ tasrih edilerek. Meselâ: Neseb dâvasında
«Biz böyle işidi-yoruz.» diye yapılacak bir şahadet, makbul olmaz (Feyziyye.)
Binaenaleyh «Fülân zat fülân tarihde îstanbulda vali idi.» veya «Fülân kimse fülân tarihde vefat etdi.» veya «Fülân kimse fülânuı oğludur, böyle
biliyorum.» diyilib de «işitdim.» denilmiyerek kat'î suretde şahadet edilse makbul olur. Elverir ki şahidin yaşı, onları muayeneye müsaid
bulunmuş olsun.
Bir de «Nâsdan işitdim.» denilmeyib de belki «Biz bu hususu muayene etmedik, amma beynimizde böyle müstehirdir, böyle biliriz.» diye şahadet
edilmesi de caizdir (Dürrimuhtar.)
imanı Ebû Yusuf'a göre velayete de tesâmu ile şahadet caizdir. Fakat imamı Âzam ile imam Muhammed'e göre caiz değildir. Müftabih olan da
budur (Behce, Feyziyye.)
Kezalik : Emlâkde ve beyi, hibe, sadaka gibi emlâkin esbabında da öyle bişşöhre şahadet caiz değildir (Bezzâziyye.)
(Şâfiî'lerce de tesâmu tarikiyle şahadet caizdir. Şöyle ki: Bir kimse, bir şahsın mevtine veya bir babadan veya bir anadan veya bir kabileden olan



nesebine tesâmu yoliyle şahadet edebilir.
Tesâmuûn şartı ise meşhûdünbihi kizb üzerine içtima etmediklerine emniyet hâsıl olacak bir cemaâtden mükerreren işitmekdir ki, onların sıdkı
hakkında bir zann-ı kavi hâsıl olur. Bir kavle göre iki adilden işitmek de kâfidir. Elverir ki, onların haberleri kalbe itminan bahş olsun. Asl-ı vakfa,
nikâha, ve mülke de tesâmu ile şahadet, muhakkiklerce esah görüldüğüne göre caizdir (Tuhfetül'muhtac.)
78 - : Şahadet, şahidin: «Şahadet ederim.» demesiyle edâ olunur, bu şart-dır. Böyle demeyib de yalnız: «Bu hususu böyle bilirim.» veya «Haber
veririm.» veya «Bunun böyle olduğuna yakinim vardır.» dese edâ-i şahadetde bulunmuş olmaz. Fakat böyle denilmesi üzerine hâkim, «Sen böyle
şahedet eder misin.» diye suâl eder, o da: «Evet.. Böyle şahadet ederim.» derse şahadeti edâ etmiş olur. Çünkü guhidlcr, medis-i muhakemenin
mehabeti dolayısiyle «Şahadet ederiz.» diyememiş olabilirler. Binanaleyh hâkimin onlara böyle bir telkinde bulunması, imam Ebû Yusuf'a göre
güzel görülmüşdür (Zeyleî.)
79 - : Ehl-i hibrenin - Bilirkişilerin haber vermeleri gibi mücerred tahkik ve istikşaf-ı hâl için vâki olan ifadelerde şahadet lâfzı şart değildir. Bir
suyun teharetini, ramazan hilâlinin rü'yetini, bir yazının bir şahsa aid   olub olmadığını haber vermek gibi. Şu kadar var ki, böyle kendisinde şahadet
lâfzı meşrut olmayan ifadeler, birer şahadet-i şer'iyye değildir, belki ihbardan iba-retdir (Mecmaül'enhür.)
80 - : Şahidlerden biri: «Ben de arkadaşımın şahadeti gibi - Onun misliyle şahadet ederim» dese hâkim, bakar. Eğer bu şahid de yalan yere şahadet
hıyanetini hissederse «Şahadetini tefsir et, ne demek istiyorsun)» diye kendisinden istizahda bulunur, ve eğer böyle bir hıyanet hissetmezse böyle
bir teklif de bulunmaz (Velvâliciyye.)
81 - : Şahid, şahadet etdikde meşhûdünleh, meşhûdünaleyh ve meşhûdün-bih hazır ise bunların üçüne de eliyle işaret eder. Meselâ: «Şu mal bu
müdde-înin mülküdür, bunu bu müddeaaleyh elinde haksız yere tutuyor, buna şahadet ederim.» der. Bu işaret kâfidir, artık meşhûdünleh ile
meşhûdünaleyhin isimleriyle babalarının ve dedelerinin isimlerini söylemesi lâzimgelmez. Fakat muhakemede hazır bulunmayan bir müvekkile
veya bir müteveffaya dair olan şa-hadetde bunların baba ve dedelerinin adlarım söylemek lâzımdır, yalnız meşhûdünaleyh ile babasının adım
söylemek kifayet etmez. Meğer ki meşhur ve maruf bir kimse bulunmuş olsun. O takdirde şahid onun   yalnız adını ve şöhretini söylemekle iktifa
edebilir, bu kâfidir. Onun bir beldede bir   san'at iie teferrüd etmiş olması gibi. Çünkü   bu babda maksadı aslî, onu başkalarından temyiz edecek
veçhile tarifdir. Bu maksad ise bu şöhret sebebiyle tahakkuk etmiş olur. Maamafih şahidler, meşhûdünaleyhin dedesinin adını söylemedikleri halde
hâkim, şahadetleriyle hükm etse bazı fukahaya.göre hükmü nafiz olur (Gurer. Camiüi'füsûleyn.)
82 - : Bir akarın aynine dair olan şahadetde dört veya üç haddini beyan lâzımdır. Fakat şahid, meşhûdünbih olan akarın hududunu beyan etmeyib de
mahallinde tâyin ve irâe edebileceğini* söylerse mahalline gidilib irâe etdirilir.
Kezalik : Bir akarın semenine şahadetde hududunu zikre hacet yokdur. Çünkü bu, haddizatında bir deyin davasıdır (Dürrimuhtar.)
Bir de maruf olan bir akarın hududunu beyan lâzım değildir (Velvâliciyye.)
83 - : Bir akar, meselâ: Bir hane hakkında müddeî, senedde yazılı hududa istinad ile dâvada bulunsa, şahidler de: «Bu senede hududu yazılı akar,
bu müddeînin mülküdür.» diye şahadetde bulunsalar sahih olur. Bu takdirde müddeabih işaretle malûm olmuş hükmündedir. Senedde yazılı bir
alacağa şahadet de bu hükmdedir (Bezzâziyye, Reddimuhtar Tekmüesi.)
84 - : Bir kimse, müverrisinin bir şahs zimmetinde şu kadar meblâğ alacağı veya muayyen bir malı olduğunu dâva etdikde şahidler, müteveffanın o
şahsda o mikdar alacağı veya malı olduğuna şahadet etseler kifayet eder, o alacağın veya malın vârislerine mevrûs olduğunu tasrih etmelerine hacet
yokdur. Bu. îmanı Ebû Yusuf'a göredir. imam Azam ile imam Muhammed'e göre bu şahadetin sahih olması için şahidlerin: «Fülân vefat edib bu
müddeabihi müddeîye şu sebeble, meselâ: Oğlu olmak sebebiyle miras olarak terk etmiş-dir» demeleri lâzımdır. Şahidlerin bu ifadelerine «Cerr-i
sarih» denir.
Şahidlerin : «Bu mal müteveffanın hini vefatında mülkü idi veya onun elinde idi veya onun makamına kâim olan müsteciri veya mûdei gibi bir şah
sın elinde idi» diye şahadet etmeleri de kâfdir. Buna da «Cerr-i hükmî, cerr-i zarurî» denilir (Ebüssuûd, Dürrimuhtar Tahtâvî.)
85 - : Bir kimse, bir müteveffanın terekesinden şu kadar alacak dâva etdikde şahidler, müteveffanın bu kimseye o kadar borcu olduğuna şahadet
etseler kifayet eder. Vefatına kadar zimmetinde baki idi veya üzerinde   kaldı diye tasrihe hacet yokdur. Böyle bir tasrih şart oîsa bir çok haklar
zayi olur. Isbâtı için şahid bulunamaz. Fakat şahidler: «Müteveffanın o kadar borcu var idi.» diye maziye şahadet etseler şahadetleri kabul olunmaz.
Kezalik : Bir kimse, bir müteveffada kendisinin şöyle bir ınâl-i muayyeni olduğunu dâva etdiği suretde şahidlerin bu veçhile şahadetleri kifayet
eder, vefatına kadar elinde kaldı diye tasrihe lüzum yokdur.
Fakat şahidler, maziye şahadet edib meselâ: «Müddeînin müddeaaleyh zimmetinde şu kadar meğlâğ alacağı veya elinde şöyle bir malı var idi» diye
şahadet etmekle hasım. «Bu deynin veya aynin hâlâ meşhûdünaleyhin zimmetinde veya elinde mevcud olub olmamasını sorub da şahidler, «Hâlâ
bekasını bilmeyiz» deseler şahadetleri reddolunur (Dürrimuhtar, Tekmile.)
86 - : Bir deyin dâvasına şahadetde şu üç suret melhuzdur:
(1) : Müddeî, filhâl alacağım iddia, şahidler de bu veçhile şahadet ederler, meselâ: Müddeî: «Benim şu kimsede yüz lira alacağım vardır» diye
dâva, şahid de: «Bu müddeînin bu müddeaaleyhde yüz lira alacağı olduğuna şahadet ederim.» diye şahadet eder. Bu dâva ve şahadet makbuldür.
Bu suretde deynin hâlâ müddeaaleyhin zimmetinde sabit olub olmadığı sorulmaz.   Çünkü bu zaten hâle şahadetdir.
(2) : Müddeî, filhâl alacak iddiasında bulunur, şahidler ise alacağın mazide olduğuna şahadet ederler.
Meselâ : Müddeî, «Benim bu zatda şu kadar alacağım vardır.» diye dâva, gahid de: «Bu müddeînin bu zatda şu kadar alacağı var idi.» diye şahadet
eder. Bu şahadet de bazı fukahaya göre makbuldür. Hâlâ zimmetinde bakidir demeğe lüzum yokdur, hâkimin şahidlere «Hâlâ bu deynin
müddeaaleyh zimmetinde baki olduğunu bilir misiniz?..» diye suâl etmesi helâl değildir, çünkü şa-hidlerin: «Bilmeyiz» demeieriyle bu hakkın
ziyama meydan verilmesi melhuzdur.
(3) : Müddeî, mazide alacak iddiasında bulunur, şahidler de mazideki veya hâldeki alacağa şahadet ederler.
Meselâ : Müddeî, «Benim bu zatda şu kadar meblâğ alacağım var idi, onu bana versin.» diye dâva, şahid de: «Bu müddeînin bu zatda şu kadar
meblâğ alacağı var idi ve yahud vardır.» diye şahadet eder. Bu şahadetin deyinde kabul olunub olunamıyacağı cayi tetkikdir.
87 - : Bir ayn dâvasına şahadetde de üç suret melhuzdur. Şöyle ki:
(1) : Müddeî, filhâl mülkü iddia, şahidler de filhâl mülke şahadet ederler.
Meselâ : Müddeî, «Şu hane benim mülkümdür.» diye dâva, gahid de «Şu hane bu müddeînin mülkü olduğuna şahadet ederim.» diye şahadet eder.



Bu dâva ve şahadet makbuldür.
(2) : Müddeî, filhâl mülkü iddia, şahidler ise mazide mülke şahadet ederler.
Meselâ : Müddeî, «Şu hane mülkümdür.» diye dâva, şahid de «Şu hane bu müddeînin idi» diye şahadet eder. Bu dâva ve şahadet de makbuldür. Zira
mazide sabit olan bir şeyin zevaline bir delil bulunmadıkça bekâsiyle hükm olunur.
(3) : Müddeî mazide mülkü iddia, şahidler de hâlde veya mazide mülke şahadet ederler.
Meselâ : Müddeî, «Şu hane benim idi» diye dâva, şahid de «Şu hane bu müddeînin mülküdür, veya mülkü idi.» diye şahadet eder. Bu suretde bu
şahadet kabul edilmez. Çünkü müddeînin mülkü maziye isnat etmesi, mülkünün filhâl nefyine delâlet eder (Hâniyye, Zeyleî.)
88 - : Bir kimsenin bir şahsa vâris olduğuna şahadetin sıhhati için şahid-lerin şu dört hususu söylemeleri şartdır:
(1) : Müddeînin müteveffaya vâris olduğu ve ne sebeble vâris bulunduğu söylenmelidir.
(2) : Müddeînin müteveffanın oğludur, veya ana baba bir kardeşidir ve vârisidir.» denilmelidir.
(3) : Müddeî ile müteveffanın bir babada birleşmelerine kadar aradaki vasıtalar söylenmelidir.
Meselâ : Bu müddeî ile müteveffanın babalan Zeyd, anaları da Fatma'dır, bu cihetle bunlar liebeveyn kardeşdirler, denilmelidir.
(3) : Şahidler, müteveffanın bu müddeiden veya bununla fülân ve fülân-dan başka vârisi yokdur, yahud bunlardan başka vârisi olduğunu
bilmiyoruz.» demelidirler. Şayed şahidler, «Bu müddeî müteveffanın oğludur veya vârisidir.» diye şahadet edib de bundan başka vârisi yokdur
demezlerse hâkim te-levvümde bulunur, yani: Bir müddet başka vârislerin zuhur edib etmemelerine intizarda bulunur, başka vâris zuhur etmezse
terekeyi müddeiye itâ eder. Bu televvüm müddeti, imâmeyne göre bir senedir, sair bazı fukahaya   göre bu müddet, hâkimin re'yine müfevvezdir.
(4) : Şahidler, müteveffanın zaman-ı hayatına yetişmiş olmalıdırlar. Aksi takdirde şahadetleri kabul edilmez. Fakat müteveffanın adını zikr  
etmeleri şart değüdir. Meselâ: Bu müddeî, o müteveffanın babası ve vârisidir.» demeleri de kifayet eder (Dürrimuhtar, Reddimuhtar Tekmilesi.)
[51]

 
Şahidlerin İhtilâfları :
 
89 - : Şahadetin kabulü için şahidlerin meşhûdünbihde müttefik bulun-, maları şartdır.  Meşhûdünbihde ihtilâf etdikleri takdirde şahadetleri kabul
olunmaz. Çünkü nisâb-ı şahadet bulunmamış ve hangisinin şahadeti müddeînin iddiasına muhalif bulunursa o, müddeî tarafından tekzib edilmiş
olur.
Meselâ : Müddeî, bin kuruşluk altın iddiasında bulunduğu halde şahidlerin biri, bin. kuruşluk altın, diğeri de bin kuruşluk gümüş para dîye şahadet
etseler şahadetleri kabul olunmaz (Tatarhâniyye.)
90 - : Şahidlerin- şah adetler indeki   mutabakat, imamı Azama göre delâ-let-i mutabıkıyye ile olmak lâzımdır, imâmeyne göre delâlet-i  
tazammüniyye ile olması da kâfidir.
Meselâ ; Müddeî, bin kuruş gümüş para iddia etdiği gibi şahidler de bin kuruş gümüş paraya şahadet etseler aralarında delâlet-i mutabakıyye ile
tetabuk bulunmuş olur. Fakat müddeî, bin kuruş iddia etdiği halde şahidîerden biri, bin kuruşa, diğeri de beş yüz kuruşa şahadet etseler bunların
arasında tazammünen tetabuk bulunmuş olur. Çünkü bin kuruşa şahadet, beş yüz kuruşa da şahadeti tazammün eder. Bu halde bu şahadet, imamı
Azama göre kabul olunmaz. Müftabih olan da budur, imâmeyne göre kabul olunur, beş yüz kuruşda şahidler müttefik bulunmuş olurlar.
Fakat müddeî, beş yüz kuruş iddia etdiği halde şahidîerden biri, bin kuruşa, diğeri de beş yüz kuruşa şahadet etse bu, bilittifak kabul edilmez. Zira
müddeî, kendi iddiasından ziyadeye şahadet eden şahidi tekzib etmiş, nisâb-ı şahadet bulunmamış olur (Zeyleî.)
Kezalik : Müddeî, bir kimseyi vekâlet-i âmme ile tevkil etmiş olduğunu iddia etmekle şahidlerden biri, vekâlet-i âmmeye, diğeri de vekâlet-i
hâssaya, meselâ: Muayyen bir hanenin iştirasına vekâlete şahadet etse bu vekâlet-i hâssa hakkında şahadetleri, imâmeyne göre kabul olunur. Çünkü
vekâlet-i âmme, bu vekâlet-i hâssayı mutazammindir (Hindiyye.)
91 - : Şahidler, birbiri üzerine atf edilen bir âdetde ihtilâf etseler bakı* lir: Eğer müddeî, ekalli iddia etmiş ise şahadet, İmamı Azama göre kabul
olunur. Fakat ekseri iddia etmiş ise bîlittifak kabul olunmaz.
Meselâ : Müddeî, «Alacağım bin ve beş yüz kuruşdur.» diye dâva, şahidlerden biri de bu veçhile şahadet etdiği halde diğeri yalmz bin kuruşdur
diye şahadetde bulunsa bin kuruş hakkında şahadetleri muteber olur. Amma müddeî, bin kuruş iddia etdiği halde şahidlerden biri: Bin, diğeri de bin
beş yüz kuruşa şahadet etse kabul olunmaz (Hâniyye, Feyzİyye.)
92 - : Şahadetler arasında mutabakatin manen olması kâfidir,   herhalde lâfzen mutabakat şart değildir.
Binaenaleyh bir şahadet lâfzı, diğer şahadet lâfzının müradifi olabilir.
Meselâ : Müddeî, bir malın kendisine hibe edildiğini iddia etmekle şahidlerden biri, o malın müddeîye hibe ve teslim edildiğine, diğeri de atiyye
olarak teslim edildiğine şahadet etse şahadetleri kabul olunur. Çünkü hibe ile atiyye, müteradif lâfızlardır (Ebüssuûd-i mısrî.)
93 - : Şahidlerin meşhûdünbihde olan ihtilâfları, meşhûdünbihin cinsinde, mikdarında, sebebinde olacağı gibi sair suretler ile de olabilir.
Meselâ : Müddeî, yüz altın veya şu kadar kile buğday iddia etdiği halde şahidlerden biri, yüz altın veya o kadar kile buğdaya şahadet, diğeri de yüz
gümüş liraya veya yüz kile arpaya şahadet etse şahadetleri makbul olmaz.
Kezaük : Müddeî, «Bu haneyi ben müddeaaleyhden satın aldım, bu seheb-le benim mülkümdür.» diye dâva etdiği halde şahidlerden biri bu veçhile
şahadet edib diğeri de «Bu hane müddeînin hibe sebebiyle mülküdür.» diye şahadetde bulunsa şahadetleri kabul olunmaz (Velvâliciyye.)
Kezalik : Şahidlerden biri: «Bu hane müddeînin mülküdür.» diye şahadet etdiği halde diğeri: «Bu hane müddeînin mülkü olduğunu müddoaaleyh
ikrar eyledi.» diye şahadetde bulunsa şahadetleri muteber olmaz (Hindiyye.)
Kezalik : Müddeî, mülk-i müverrehi veya mülki mukayyedi iddia etdiği halde şahidlerden biri bu veçhile şahadet edib de diğeri gayr-ı müverreh
mülke veya mutlak mülke şahadetde bulunsa şahadetleri kabul olunmaz.
Fakat müddeî, gayr-ı müverreh mülk dâva edib de şahidlertndeh biri, gayr-ı müverreh mülke, diğeri ise müverreh mülke- şahadet etse şahadetleri
kabul olunarak müverreh mülk ile hükm olunur (Hindiyye, Ankaravî.)
94 - : Şahadetler, kavi ile fi'il veya başka başka fi'il itibariyle muhtelif bulunsalar kabul edilmez.
Meselâ :. Şahidlerden biri, «Bu mal müddeînindir, bunu müddeaaleyh gasb etdi.» diye şahadet etdiği halde diğeri: «Bu malı müddeîden gasb etmiş



olduğunu müddeaaleyh ikrar eyledi.» diye şahadet eylese makbul olmaz.
Kezalik : Müddeî, bir çocuğa elbise alması için izin vermiş olduğunu iddia etdiği halde şahidlerden biri, bu veçhile şahadet edib diğeri, «Erzak
almak için izin verdiğine» şahadet etse şahadetleri kabul olunmaz.
Kezalik : Şahidlerden biri: «Bu çocuğu elbise alır satarken velisi gorüb meni' ve nehy etmişdi.» diye şahadet etdiği halde diğeri: «Bu çocuğu zahire
alış verişi ederken velisi görüb meni' etmişdi.» diye şahadetde bulunsa şahadetleri kabul olunmaz. Çünkü bu, iki muhtelif fi'ile §ahadetdir
(Velvâliciyye.)
95 - : Şahidler, meşhûdünbihe müteallik bir şeyde ihtilâf edince bakılır: Eğer bu ihtilâfları, me§hûdünbihde ihtilâfı mucib olur ise şahadetleri kabul
olunmaz, mucib olmazsa kabul olunur.
Binaenaleyh gasb, cinayet, ifâ-i deyin gibi sırf fi'ilden ibaret olan, yahud nikâh gibi kavi ile mün'akid olub sıhhatinde - iki tarafın ve şahidlerin hazır
bulunmaları gibi - fi'il şart bulunan hususlarda şahidlerden biri, bir muayyen zamanda veya mekândaki fi'ile diğeri de diğer bir muayyen bir
zamanda veya mekândaki fi'ile şahadet etseler şahadetleri kabul olunmaz. Çünkü bu İhtilâfları, meşhûdünbihde ihtilâfı mucib olur.
Meselâ : Şahidlerden biri, «Müddeaaleyh, müddeînin şu malını bir sene evvel gasb etdi.» dediği halde diğeri «Bir ay mukaddem gasb eldi.» diye
şahadetde bulunsa şahadetleri kabul olunmaz.
Kezalik : Bir kimse, borcunu edâ etdiğini iddia etmekle şahidlerden biri, bu borcu hanesinde, diğeri de dükkânında edâ etdiğine şahadetde bulunsa
şahadetleri makbul olmaz.
96 - : Şahidler, sırf kavil kabilinden olan beyi, şirâ, icare, kefalet, havale, vekâlet, ikrar, sulh, hibe, rehin, deyin, karz, ibra, vasiyyet, talâk, itâk gibi
bir muamelenin zaman ve mekânında ihtilâf etseler bu ihtilâf, meşhûdünbihin ihtilâfım mucib olmayacağından şahadetlerinin kabulüne mâni olmaz.
Meselâ : Bir kimse, bir şahsdan şu kadar kuruşa bir mal satın almış olduğunu biliddia teslimini taleb etmekle şahidlerden biri: «Fülân hanede» diğeri
de «Fülân dükkânda satın almış olduğuna şahadetde bulunsa şahadetleri kabul olunur. Çünkü beyi ve şirâmn akdine aid sözler tekrar ve iade
olunabilir. Fi'il ise böyle değildir (Hulâsetül'fetavâ.)
97 - : Şahidler, mağsub malın renginde veya'erkek veya dişi olmasında İhtilâf etseler şahadetleri kabul olunmaz. Zira meşhûdünbîh teayyün
etmemiş olur.
Meselâ : Mağsub olan hayvan hakkında biri kır at, diğeri yağız veya al at ve yahud biri erkek at, diğeri dişi at diye şahadet etse şahadetleri makbul
olmaz. Fakat şahidler, raağsub hayvanın erkek veya dişi olduğunu beyan et-diklcri halde rengini beyan etmeseler şahadetleri kabul olunur. Çünkü
renk-deki ihtilâf, fahiş bir ihtilâf değildir, bu ihtilâf ile menfaatler muhtelif olmaz (Hâniyye.)
98 - : Beyi, icare, rehin gibi akd dâvalarında şahidler, bedelin mikdarın-da veya cinsinde veya mecurun menfaatinde, ya ecirin amelinin nev'inde
ihtilâf etseler şahadetleri kabul olunmaz.
Meselâ : Şahidlerden biri, bir malın beş yüz kuruşa, diğeri de üç yüz kuruşa satıldığına şahadet etseler şahadetleri kabul olunmaz.
Kezalik : Şahidlerden biri, bu hanenin şehrî bin kuruşa, diğeri de bin beş yüz kuruşa kiraya verildiğine şahadet etseler şahadetleri muteber olmaz

(Hin-diyye, Mecelle, Dürerül'hükkâm.) 
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Şahadet Aleşşahadetin Mahiyyeti :
 
99 - Bazı hâdiselerde şahid olan kimselerin kendi yerlerine   mahkemede şahadetde bulunmaları için başka şahısları işhad etmeleri, yani: «Biz şu
hususa şu veçhile şahidiz, fakat biz şu mazeretimize mebni mahkemeye gidib şahadetde bulunamıyacağız, bizim yerimize siz şu veçhile şahadet
ediniz.» demeleri ve buna binaen o şahısların da o veçhile mahkemede  şahadet etmeleri caizdir ki buna «Şehâdet aleşşehâde» denilir.
Bu veçhile işhad eden şahide asi, işhâd edilen şahsa da feri' denir.
Şahadet üzerine şahadet, kıyasen caiz olmamak lâzımgelir. Fakat bu şahadet, kendisine bazen ihtiyaç görüleceği cihetle istihsânen tecviz
edilmişdir. Çünkü asıl şahid, uzak bir beldede bulunabilir, veya başka bir suretle mazur olabilir. Eğer bu şahadet, kabul edilmezse bazı haklar ziyaa
uğrar (Zeyleî.)
Maamafih şahadet aleşşahadenin kabulü için - aşağıda yazılı olduğu veçhile - bir takım şartlar vardır.
100 - Şahadet için aslın mahkemeye gidib şahadetde bulunmasına - bu Şahadeti edâ edeceği zamanda - mâni olacak bir özür bulunması şartdır. Bu
Özür ise asıl şahidin mahkemeye gitmesine mâni olacak suretde hasta olmasından veya mesafe-i sefer uzak bir beldede bulunmasından veya
mahkemeye celbi kabil olmayacak suretde mahbus bulunmasından veya bâdel'işhad vefat etmesinden ve yahud erkekler ile ihtilât etmeyen bir
mııhaddere   olmasından ibaretdir.
tmam Ebû Yusuf dan bir rivayete göre asıl şahidin bir gün içinde mahkemeye gidib daha gece olmadan ikâmetgâhına avdet etmesi kabil olmadığı
takdirde de bu şahadet caizdir. Müftabih olan da budur (Velvâliciyye, Bahrirâik, Ebüs-suûd-i Mısrî.)
101 - : Asıl şahidin fer'a şahadeti tahmil etmiş olması, fer'in de bunu kabul eylemiş veya sükût ile karşılamış bulunması şartdır. '
Meselâ : Asîl: «Fulânın oğlu fülân, Zeyd'e cihet-i karzdan yüz lira borcu olduğunu benim yanımda ikrar etdi, ben bu ikrara şahadet ederim, bu
şahadetime sen şahadet et.» dese bu, tahmil-i şahadet olur. Asıl, böyle bir veçhile tah-mili şahadetde bulunduğu halde feri, bunu sarahaten red etse,
yani: *Ben şahadet etmem.» gibi bir söz söylese artık şahadetde bulunamaz, ve böyle bir tahmil bulunmadıkça da şahadet caiz olmaz (Velvâliciyye.)
102 - : Fer'in şahadet zamanında asılın kendisine şahadeti tahmil etmiş olduğunu ve asılın adıyla babasının ve dedesinin adlarını zikr etmesi şartdır.
Meselâ : Feri' «Fülânın oğlunun oğlu fülân, bu müddeaaleyhin bu müdde-îye cihet-i karzdan yüz lira borcu olduğunu ikrar etdiğine şahadet ediyor,
beni bu şahadetine şahid tutdu, ben de onun bu veçhile şahadetine şahadet ederim.» diye şahadetde bulunur. Fer'in bunları söylemesi, anilmin
şahadetde bulunduğunun anlaşılması içindir.
103 - : Erkek olsun kadın olsun her asıl şahid için şahadet edecek fer'in nisâb-ı şahadetde bulunması şartdır. Şöyle ki: Bu feri, iki erkek veya bir
erkek ile iki kadından ibaret bulunmalıdır. Yalnız bir erkeğin veya yalnız   iki kadının fer'an şahadetleri makbul değildir (Velvâliciyye.)
Asîl şahidlerden birinin kendi yerine asaleten, diğer şahid yerine de başka bir şahid ile beraber fer'an şahadetde bulunmaması şartdır. Çünkü böyle
şahadetde bulunduğu takdirde meşhûdünbihin dörtde üçü kendisinin şahadetiyle sabit olmak lâzımgelir ki, bu caiz değildir.
104 - : Şahadet üzerine şahadetin hâdlerden ve kısaslardan başka haklara aid olması şartdır. Çünkü bu şahadetde bedeliyyet şübhesi vardır. Hudüd



ile kısas ise şübhe ile sâkît olur (Zeyleî.)   -
105 - : Fer'in şahadeti zamanında asilin de şahadete   ehliyyetde berdevam bulunması şartdır.
Binaenaleyh feri, daha edâ-i şahadetde bulunmadan asil âmâ olsa veya tecennün etse veya fişka mübtelâ bulunsa artık fer'in şahadeti kabul edilmez
(Velvâliciyye.)
106 - : Şahadetde asîl ile fer'in ce'mi caizdir. Şöyle ki: Bir hâdise hakkında iki şahidden biri aslen şahadetde bulunabileceği gibi diğer şahid namına
da başka iki şahid fer'an şahadetde bulunabilir.
Binaenaleyh bir hâdise hakkında şahidlerin cümleten asîl olmaları caiz olduğu gibi cümleten feri veya kısmen asîl, kısmen de feri olmaları caizdir
(Reddimuhtar.)
107 - : Bir asilin şahadetine şahadet eden feriler, diğer asilin şahadetine de şahadet edebilirler, bu ferilerin tegayürü şart değildir.
Binaenaleyh bir hâdise hakkındaki iki şahid, kendi yerlerine şahadet etmek üzere iki kimseyi İşhadda bulunabilirler. Bu halde bu iki kimse, usûlü
dairesinde o iki asîl şahidden birinin şahadetine şahadet etdikden sonra diğer şahidin şahadetine de şahadet edebilirler (Velvâliciyye.)
108 - : Feri şahidlerinin meşhûdünalcyhi tanımış olmaları şart   değildir. Şu kadar var ki, tanımadıkları takdirde meşhûdünaleyhin kimden ibaret
olduğunu müddeînin isbât etmesi lâzımgelir (Zeyleî.)
109 - : Bir kimse, kendi babasının şahadeti üzerine fer'an şahadetde bulunabilir, bu caizdir. Fakat bir kimse, kendi babasının hükmü üzerine
şahadet-de bulunamaz. Nitekim, kendi hükmü üzerine de bâdel'azil şahadet edemez.
110 - : Şahadet üzerine şahadetin dereceleri müteaddid olabilir. Binaenaleyh bir şahadet üzerine şahadet caiz olduğu gibi şahadet üzerine
şahadete de şahadet caiz olur (Behce.)
111 - : Şahadet aleşşahade bazı sebeblerden dolayı bâtıl olur. Şöyle   ki: Daha fer'in şahadetiyle hükm edilmeden asıl şâhid, fer'î şahadetden meni
etse veya asıl şahid, ehliyyet-i şahadetden mahrum kalsa ve asıl şahid, şahadetde hata etdiğinİ söylese veya şahadetini inkârda bulunsa veya asıl
şahid, muhakemede hazır bulunsa artık fer'in şahadet etmesi ve bu şahadetle hükm edilmesi caiz olmaz (Mecmaül'enhür, Lisânül'hükkâm.)
112 - : Asıl şahidlerin sırreh ve alenen tezkiyeleri lâzım olduğu gibi fe'ri şahidlerinin de tezkiyeleri lâzımdır. Bunlar tezkiye edilmedikçe
şahadetleriyle hükm edilemez (Zeyleî, Ali Efendi Fetavâsı, Dürerül'hükkâm.)
(trnam Mâlik'e göre bir beldede hazır bulunan kimsenin şahadetine başkasının şahadet etmesi kabul olunmaz, meğer ki o kimse mariz bulunsun
(El-muhaüâ.)
(Şafiî'lere göre de şahadet üzerine şahadet hususunda şu gibi mesâil vardır.
(1) : Şahadet aleşşahade, ukubete aid hususların gayrisinde kabul olunur. Bu şahadeti tahammül, şu üç şeyden biriyle husule gelir :
Birincisi : Asıl şahid, feri sayılan şahidden şahadetini zabt ve ona riâyet etmesini iltimas etmiş olmalıdır, meselâ: «Ben fülân hususa şahidim, sen de
benim bu şahadetime şahadet et.» demiş bulunmalıdır. Bu şahadet, bir niyabet mesabesindedir, bunda ise menûbünanhın izni muteberdir.
ikincisi : Feri' sayılan şahid, asıl şahidin kadı, muhakkem veya emir huzurunda vuku bulan şahadetini işitmiş olmalıdır. Bu halde o şahadete
şahadet edebilir.
Üçüncüsü : Feri, olan şahid şahadet etdiği hâdisenin sebebini beyan etmelidir, meselâ: «Ben şahadet ederim ki fülân kimsenin fülân şahıs
zimmetinde satdığı malın semeninden şu kadar meblâğ alacağı vardır.» demelidir.
Çünkü bunu sebebine isnad etmesi, tesâhül ihtimâline mânidir. Bu halde asıl şahidin iznine muhtaç olmaz. Maamafih bunda da izne lüzum
bulunduğuna kail olanlar vardır.
(2) : Feri' olan şahid, edâ-i şahadet ânında cihet-i tahammülünü beyan et' nıelidir. Meselâ: «Ben şahadet ederim ki, fülân şahs şu veçhile şahid
olduğunu beyan, beni de o hususa işhâd etmişdir.» demelidir.
Maamafih feri, böyle cihet-i tahammülünü beyan etmediği halde onun sıh-hat-i şahadetine kadının vukufu bulunsa şahadetinin kabulünde bir beis
yok-dur.
Kadınların ve hünsânm bu şahadeti tahammülde bulunmaları sahih değildir, velev kî kendi misilli kimseler hakkında olsun.
(3) : Asıl şahidin ölmesi, gâib veya mariz olması veya   tecennün etmesi, fer'in şahadetine mâni olmaz. Fakat asılın bilâhare riddeti veya fışkı ve
yahud meşhûdünaleyh ile aralarında adavet tahaddüsü, fer'in şahadetine mâni olur. Çünkü bunlar şübhe iyrâsından hâli olmaz.
(4) : Şahadet aleşşahade de asıl iki şahidin şahadetlerine yalnız iki feri' şahidin şahadeti kifayet eder. Fakat diğer bir kavle göre her bir asıl   erkek
veya kadın şahidin şahadetine İki feri' şahidin şahadet, etmesi lâzımdır.
(5) : Şahadet aleşşahadenin kabulü için asılın bizzat muhakemeye gelib şahadetde bulunması müteassir olmalıdır. Veya mevt veya âmâ hudûsiyle
asıl şahidin şahadeti müteazzir bir hâle gelmelidir. Veya asıl mariz olub da mahkemede huzuru açıkça meşakkatli bulunmalıdır. Veya bir günlük
mesafeden ziyade bir. yerde gâib olmalıdır. Ve feri' şahid, şahadet ederken asıl şahidin adını zikr ve tasrih etmelidir.
(6) : Feri'in aslı tezkiyesi şart değildir. Maamafih tezkiye etse kabul olu nur. Çünkü bunda töhmet yokdur (Tuhfetüi'muhtac.)
(Hanbeli'lere göre de kadı'nın kadıya kitabı kabul olunan hususlarda şahadet üzerine şahadet de kabul olunur. Bu hususlar ise mal, kısas, haddi kazf
gibi hukuk-] insaniyyeden olan şeylerdir. Bu şerait ise asıl şahidin şahadeti mevtine veya marazına, veya mesafe-i kasr gaybetine veya
mahbusiyyetine veya mekânının mechûliyyetine veya kendisinin muhadderatdan bulunmasına mebni müteazzir olmakdır.
Maamafih asıl şahid, şahid-i fer'i şahid tutulmalıdır, yani: Benim şahadetime şahadet et demelidir. Veya asıl şahid mahkemede şahadet ederken
veya başkasını şahid tutarken bunu şahid-i feri, duymuş olmalıdır.
Bir de şahid-i feri, asıl şahidin sıfatım, ismini, nesebini ve adaletine muttali ise adaletini ve onun kendisini işhad etdiğini veya onun şahadetini
duymuş olduğunu tasrih ederek şahadetde bulunmalıdır.
iki erkek bir erkek ile iki kadının şahadetine veya bir erkek ile iki kadın, iki erkeğin veya bir erkek ile iki kadının şahadetine ve bir kadın, bir
kadının Şahadetine şahadet edebilir (KeşşafüTkmâ.)
 (Zâhirî'lere göre her şey hakkında şahadet üzerine şahadet kabul ofamur ve bir şahidin şahadetine yine bir şahsın şahadeti makbuldür.
" Allah Taâlâ, udûlun şahadetini kabul etmemizi emr etmişdir.    Şahadet aleşşahade de şahadet-i udûldur. Artık bunu kabul de vâcibdir (Elmuhallâ.)
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Tevatür Suretiyle Şahadet :
 
113 - : Şahidlerin kesreti, medar-ı tercih değildir.
Binaenaleyh iki tarafdan birinin şahidleri, diğer tarafın şahidlerinden adedce veya adaletçe ziyade olsa bu ziyade tercihe sebeb olamaz. Meseli: Bir
malda niza' eden iki kişiden biri hariç olub iki, diğeri de zilyed olub dört şahidi bulunsa yine haricin beyyinesi tercih olunur. Şahdlerin çokluğuna
itibar olunmaz. Çünkü bu halde her iki tarafın beyyinesi de birer illet-i tâmtr.etör ki, hükmü mucibdir artık birinin ziyadeliği tercihe salih değildir.
Meğer ki bitarafın şahidleri, tevatür derecesine baliğ bulunsun. O halde onun beyyinesi kuvvetli olmuş olur. Tercih ise delilin kesretine değil,
kuvvetine göredir.
Kezalik ; Adalet hususundaki ziyadelik de medar-ı tercih değildir. Zira şahidlerde muteber olan asıl adaletdir, bunun ise bir haddi yokdur. E^unla
tercih vâki olamaz (Hilâfen lil'imam Malik, Mecmaül'enhür.)
114 - : Tevatür, ilmi yakin ifade eder. Akıl bunun hilafım tecviz etmez. Binaenaleyh bir şeyi tevatüren haber vermekde şahadet lâfzı şart   değildir.
Bu şahidlerde adalet de aranmaz ve bunları   tezkiyeye   hacet de görünmez. Artık tevatürün hilâfına beyyine de ikâme edilemez. Çünkü mütevatirea
sabit olan bir şeyde yalan ihtimâli mutasavver değildir (Menar, Tavzih.)
115 - : Tevatürde muhbirlerin muayyen bir adedi yokdur. Bu adeüer hâdiselere ve muhbirlerin evsafına göre mütefavit olabilirler. Elverir ki,
bununla insana yakın hâsıl olsun, elverir ki, bu muhbirlerin yalan yere ittifak etmiş olduklarını akıl tepviz etmesin. Muhtar olan kavil, budur. Fakat
bazı zatlara göre tevatürde muhbirlerin en az, dört veya beş veya on iki veya yirmi veya kırk veya yetmiş kişi olması lâzımdır.
Mülga Fetvahane-i Alîce ise zamanın ahvâli ahlâkiyesı nazara yirminden noksan kimsenin haberleriyle tevatür husule gelemiyeceğme karar

verilmişdir. Tevatür için birinci cilddeki Usûl-ı Fıkh mebhasine de müracaat!. 
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Şahidlerin Tezkiyeleri Ve Cerh Edilmeleri :
 
116 -  Hudüd ve kısasdan başka bir hâdise hakkında şahadet edenlere müddeaaleyh tarafından ta'n edilmezse - îmamı Azama göre - tezkiyeleri
cihetine gidilmez. Zâhiri adaletlerine binaen hükm edilir. Imâmeyne göre ise hasım ta'n etsin etmesin şahidlerin   herhalde tezkiyelerine lüzum var.
Tezkiye edilmedikçe hükm sahih olmaz. Çünkü şahidlerin âdil olub olmadıkları bu suretle anlaşılır. Fakat şahidler hakkında hasım tarafından ta'n
edilirse yahud hududa veya kısasa aid bulunursa tezkiyeleri bilicmâ lâzımgelir (Zeyle, Ha-mevî.)
117 - : Şahidler muhakemede şahadet edince hâkim, «Ne dersin, bunlar şahadetlerinde sadık mıdırlar, değil midirler» diye meşhûdünaleyhden sorar,
meşhûdünaleyh de «Şahidler, bu şahadetlerinde sadıkdırlar veya bu şahadetlerinde âdildirler» derse müddeabihi ikrar etmiş olur, artık hâkim, bu
ikrara binaen hükm eder, hükmün sebebi, ikrar olmuş olur. Meşhûdünaleyh, şahidler-den yalnız birini bu veçhile tâdil etdiği takdirde de hükm
böyledir. Çünkü iddia edilen şeyi ikrar etmiş olur,
Fakat meşhûdünaleyh: «Bunlar yalancı şahidlerdir, veya bunlar âdil kimseler ise de bu hususda hatâ ediyorlar ,veya vakıayı unutmuşlar» derse ve
yahud «Bunlar âdil adamlardır» demekle beraber müddeabihi inkâr eylerse hâ-kim, hükm etmez. Belki şahidleri - Imâmeyne göre - sırren ve alenen
tezkiyeye hayâle ile âdil olub olmadıklarını araşdırır. Âdil oldukları tahakkuk e-derse hükm eder, sebeb-i hükm, bunların şahadetleri olmuş olur.
Meshûdünaleyhin şahidleri şahadetden evvel tâdil edib etmemesinin hükmü yokdur (Velvâliciyye,, Kadıhan!)
118 - : Müzekkî olacak zat, âdil, şahid hakkında cerhi mucib olub olmayan ahvâle vâkıf, mal ile aldatılacak derecede tamadan herhalde berî
olmalıdır. Ve müzekkî ile şahid arasında adâvet-i zahire bulunmamalıdır.   Bir de bazı fukahaya göre iki şahidden biri, diğeri hakkında müzekki
bulunmamalıdır. Çünkü bu tezkiye, töhmetden, kendi şahadetinin kabulü   gayesine hizmetden hâlî görülemez.
imamı Âzam ile imam Ebû Yusuf'a göre müddeaaleyh, bir müzekkiye ra-zi olmadığı takdirde müzekkinin en az iki kimse olması lâzımgelir
(Velvâliciyye, Zeyleî.)
119 - : Şahidler, gerek sırren gerek alenen mensub oldukları canibden tezkiyeye havale olunurlar.
Meselâ : Şahidler, taleb-i ulûmdan iseler sakin oldukları medrese müder-risüe mutemed ahalisinden, askeriyeden iseler tabur zabitlerinden ve
kâtible-rinden, ketebeden iseler kalemi memurlarından ve mümeyyizlerinden, tüccardan iseler tacırların muteberlerinden, esnafdan iseler onların
kethüdasiyle lonca ustalarından ve başka sınıflardan iseler mahalle veya karyelerinin mevsuk, mutemet ahalisinden tezkiyeleri yapılır.
Müzekkiler, nâs ile ihtilâtı olan kadın taifesinden de olabilirler Hattâ kadın olan bir şahidin kadınlardan tezkiyesi evlâdır. Tezkiye, dinî umurdan
olduğu cihetle bunda erkek ile kadın müsavidir.
Şahid, garibüddiyar olub şahadet etdiği beldede haline muttali kimse bulunmazsa hâkim, onu velayeti halidinde bulunmayan kendi beldesi hâkimi
ra-sıtasiyle tezkiye etdirir.
Bir de müddeî ile müddeaaleyh, bir muayyen erkek tezkiyesine biliCifak ıazi olurlarsa yalnız o erkeğin tezkiyesi biiicmâ caiz olur.
(Velvâlİciyye,Hm-diyye.)
120 - : Sitren tezkiye, fukaha ıstılahmca mesture tâbir olunur varah fle yapılır. Şöyle ki: Hâkim, o varakaya müddeînin ve müddeaaleyhin is
ve müddeabih ile şahidlerin isim, şöhret ve san'atlarını ve eşkâl ve rini yazar ve babalariyle dedelerinin isimlerini ve maruf iseler yalnız isin ve
şöhretlerini tahrir eder. Hâsılı şahidled başkalarından ayıracak veçhile tarif ve beyan eder, bu varakayı bir zarf içine koyarak üzerini mühürledikda
sara müzekki intihab olunan kimseye gönderir.
Müzekkiler de bu mestureyi ahb okudukdan sonra şahidler âdil isele: simlerinin altına «Âdil ve makbul üs, şah a dedir.» diye yazarlar, âdil değinir
ise «Âdil değildirler.» diye yazıb imza ederek zarfın üzerini mühürlerler, hiüne iade ederler. Bu mesturenin mazmununa ne bunu getiren şahsı ve ne
ce başkasını vâkıf etmezler.
Mesturede : «Makbûlüşşahadedir,» veya «Caizüşşahadedir.» diye yazaca-sı tâdildir, yalnız «Âdildir.» denilmesi, bir kavle göre tâdil ise de bir kavle
göre tâdil değildir (Hindiyye, Zeyleî, Mecelle.)
121 - : Kendi dini, lisanı ve yedi hakkında emîn, seciyye sahibi dan bir kitabî, meselâ: Bir Nasrânî de zahiren âdil sayılır. Çünkü yalan söylemek-ker
dinde haramdır, bu vasıfları haiz olan bir gayr-ı müslim de zâhir-i hâle nazaran yalanı ihtiyar etmez (Velvâlİciyye.)
122 - : Müzekkiler, mesturede şahidler hakkında; «Âdil değillerdir diye sarahaten ve yahud «Hâllerini bilmeyiz» veya «Hâlleri bizce meçhuldür.)



veya «Allah Taâlâ bilir» diye delâleten cerhi ifade eder bir söz yazmış olurlarsa ve yahud hiç bir şey yazmaksızm mestureyi okudukdan sonra
mahtûmen hurime iade ederlerse hâkim, o şahidlerin şahadetini kabul etmez, artık alenen tdri-yeye de lüzum kalmaz.
Bu suretde hâkim, müddeîye: «Senin şahidîerin cerh olundu» deraaşa-hidlerin haysiyetlerini ihlâl etmek muvafık değildir. Şahidler ile müzekkiler
arasında adavet zuhuruna meydan vermek de muvafık olamaz. Belki bakim tarafından müddeîye başka «Başka şahidlerin var ise getir» denilir. Ve
jabd «Şahidlerin mahmûdül'hâl değildir.» demekle iktifa edilir.
Müzekkiler ise tezkiye edilmez. Çünkü sonra teselsül lâzımgelir, i§de talik yüz gösterir (Velvâlİciyye, Hindiyye.)
Müzekkiler, şahidlerin fışkına muttali iseler onların namuslarını hek et-mekden ihtiraz için fâsık olduklarım mesturede tasrih etmemelidir. Belki
mestureye ya hiç bir şey yazmam alıdır, ve yahud «Allah Taâlâ bilir.» diye yazmakla iktifa etmelidirler. Çünkü herkesin serair-i ahvâline ancak
Allah Taâlâ kemâliyle âlimdir. Şu kadar var ki, müzekkiler, bu şahidlerin başkaları tarafından tâdil edilerek şahadetleriyle hükm edileceğinden
korkarlarsa o zaman bunların fışkını tasrih ederler (Lürünbilâlî.)
123 - : Müddeî, cerh edilen şahidlerini başka emin kimselerin tezkiye edeceklerini iddia eder, veya «Şahidlerimin ahvâlini fülân kimselerden suâl
et.» diye talebdc bulunursa hâkim, kabul eder. Bunlar tezkiyeye ehil olub da şa-hidleri tezkiyede bulunurlarsa hâkim, evvelki müzekkilere:
«Şahidleri ne İçin cerh etüiklenni» sorar. Eğer bunların cerh için dermeyan   edecekleri sebeb, redd-i şahadeti mucib bulunursa hâkim, bunların
cerhlerini kabul ile ikinci tezkiyeyi red eder. Fakat bunu meşru bir sebeb görmezse ikinci tezkiyeyi kabul eyler (Hindiyye.)
124 - : Müzekkiler, mesturede şahidlerin âdil ve makbûlüşşahade olduklarını yazmış olurlarsa ikinci mertebede alenen tezkiyeye başlanır. Şöyle ki:
Hâkim, müzekkileri huzuruna celb eder, müddeî ve müddeaaleyh ile şahidler de hazır bulunurlar. Hâkim: Müzekkilere hitaben: «Sizin tezkiye
etdiğiniz şahidler bunlar mıdır?» diye sorar ve yahud: «Bunlar âdil, makbûlüşşahade kimseler midir?.» diye İstifsar eder.
Maamafih şahidler, müddeî ve müddeaaleyh ile beraber tezkiye naibine terfikan müzekkilerin yanlarına gönderilerek mahallerinde de alenen
tezkiyeleri yapılabilir.
Sırren tezkiyede bulunanların böyle alenen tezkiyede bulunmaları, yani: Bunların müttehid olmaları caizdir. Alenen tezkiyede bulunacakların başka
kimseler olması dd caizdir. Hattâ hassafın beyanına göre bunlar herhalde başka başka olmalıdırlar.
Tezkiye naibi de imam Muhammed'e göre iki zat olmalıdır (Reddimuhtar Tekmilesi, Şiblî.)
125 - : Sırren tezkiye, şahadet kabilinden, olmadığı cihetle bunda bir müzekki kâfidir. Fakat ihtiyata riayeten en az iki olması evlâdır. îmam
Muhammed'e göre ise bunların lâakal iki kişiden ibaret olması lâzımdır.
Sırren müzekki, usûlden, fürûdan veya zevceynden biri de olabilir.
Alenen tezkiyeye gelince bu şahadet kabilinden olduğundan bunda şahadetin şartlan ve nisabı muteberdir. Binaenaleyh tezkiye-i aleniyyede
müzek-kinin âdil, baliğ, hür, âkil, basîr ve kazfdan dolayı gayr-ı mahdud olması lâzımdır. Su kadar var ki, bu müzekkilerin şahadet lâfzını zikr
etmeleri lâzım-geimez.
Alenen müzekkilerin muamelât hususunda en az iki şans, zina şahidlerjıe aid tezkiyede de lâakâl dört erkek olmaları - îmam Muhammed'e göre -
meşrûtdur (Mültekâ, Mecmaül'enhür.)
126 - : Bir hâkimin huzurunda bittezkiye   adaletleri sabit olan şahida, yine o hâkimin huzurunda başka bir hususa dair tekrar tezkiye edilmeksin
şahadetde bulunabilirler. Şu kadar var ki, iki şahadet arasında kamerî   ajiar itibariyle altı ay geçmemiş olmalıdır. Eğer altı ay geçmiş olursa tekrar
totü-yeleri lâzimgelir. Çünkü bu müddet içinde şahidlerin adaletleri zail olmuş alabilir. Bir kavle göre aradan geçen müddet, hâkimin re'yine
müfevvezdir (İt diyye, Muhît-i Serahsî.)
127 - : Meşhûdünaleyh, tezkiyeden evvel veya sonra   şahidlere - Mi magrem veya celb-i magnem gibi - şahidlerinin kabulüne mâni olur birse?
isnad ile ta'n eylese hâkim, meşhûdünaleyhden bu isnadına beyyine ister. Hes hûdünaleyh, bunu beyyine ile isbât ederse hâkim, onların
şahadetlerini ıbî eder. Isbât edemediği takdirde ise hâkim, bâdettezkiye şahidlerin şahadetle hükm eder.
Kezalik : Meşhûdünaleyh, bu şahidler, müddeînan bu dâvasına taraüt dan bilvekâle ve kableşşahâde husûmetde bulunmuşlardır dese, bunu
isbâîetmesi lâzımgelir (Kadıhan, Reddimuhtar.)
128 - : Müzekkilerden bazısı, şahidleri cerh, bazısı da tâdil eylese  cefe tarafı müreccah olarak hâkim onların şahadetleriyle hükm etmez.   Velev i
tâdil edenler, on kişi olduğu halde cerh edenler, iki kişiden   ibaret bulunsm Fakat şahidleri bir kişi cerh etdiği halde îkî kişi tâdil eylese şahidlerin
sâadetleri kabul olunur. Çünkü iki, nisâb-ı şahadetdir, iki kişinin şahadeti teü-yesi bir hüccet-i kâmiledir (Hindiyye.),
129 - : Muamelâta aid hususlarda şahidler, şahadeti edadan sonra cm tezkiye yapılmadan ölseler veya gâib olsalar hâkim, onları tezkiye ederek^
hadetlerile hükm edebilir. Fakat şahadeti edadan sonra âmâ veya ahres ıqa fâsık olsalar artık şahadetleriyle hükm olunamaz.
Kezalik : Hudüd veya kısas hususunda şahidler kablelhükm vefat etsds veya gâib olsalar veya bâdelhükm kendilerine körlük, dilsizlik gibi şaha&e
mâni bir hal âriz olsa artık onların şahadetleri muetber olmaz. Yeniden nara-keme ve beyyine ikâmesine lüzum görülür (Bezzâziyye, Hindiyye.)
130 - : Meşhûdünaleyh, hükmden evvel: «Şahidlere şahadetlerinde küb olmadıklarına yemin verdir.» diye hâkime ilhah edib de şahadetin   yemkde
takviyesine hâkim tarafından da lüzum görüldüğü takdirde   hâkim, şahüee yemin tevcih edebilir ve hâkim, şahidlere: «Yemin ederseniz
şahadetinizi ta-bul ederim ve illâ etmem.» diyebilir. Son zamanlarda şahidlerin adaletlerini şübhe hâsıl olduğu ve yalnız tezkiye ile bu şübhe
bilkülliye zail olmadığıIe bu yemin tecviz edilmişdir. Yoksa şahadet lâfzı, yemini mutazammin olduğundan ayrıca yemine lüzum yokdur. Bu
yeminin cevazına esasen Ibni Ebî Leylâ kail bulunmuş idi. Hanefî fukahasının müteehhirlerince de şahidlerin adaletleri gayr-ı zahir olduğu takdirde
bu yemin, caiz görülmüş, Mecelle'de de bu kabul edilmişdir. Fakat şahidler, tezkiye olunarak mueebince hükm olun-dukdan sonra artık kendilerine
yemin tevcih edilemez (Hâniyye, AH Efendi ve Abdürrahim Fetavâları.)
hakkûllâhı veya hakk-ı ibâdı mutazammin bulunmaz. Meşhûdünaleyhin: «Şahidler fesekadandırlar, veya âdetleri zinadır veya şürb-i hamrdır.»
demesi gibi. Çünkü bunlar hükm altına alınamaz ve böyle denilmekle hâdd sabit olmaz.
Diğeri, cerh-i mürekkebdir ki, taht-ı hükme girecek suretde ya hakkullâ-hı veya hakk-ı ibâdı tazammün eder. Meşhûdünaleyhin: «Bu şahidler benim
şu kadar paramı çaldılar veya bu şahidler benim aleyhime şahadet etmemek üzere benden şu kadar meblâğ rüşvet .olarak aldılar.» diye iddia etmesi

gibi. Çünkü meşhûdünaleyh, bu iddiasını isbât etse onlardan bu parayı geri alabi lir (Zeyieî, Ebüssuûd-i El'Mısrî.)
[55]
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132 - : Cerh-i mücerredin hükmü: Meşhûdünaleyh, bu cerh-i   mücerredi hâkime sırren ihbar ederek bunu beyyine ikâmesiyle sırren isbât eylese
hâkim, bu isbâtı kabul ile şahidlerin şahadetlerini red eder, tezkiye yapılmış olsun olmasın. Fakat meşhûdünaleyh, bu cerhi alenen ihbar ederek
isbât etmek isterse bir kavle göre bu cerh, tezkiyeden evvel de, sonra da kabul edilmez. Zira mücerred fısk, hükm altına alınamaz, ve bir insanın
fışkını bilâ zaruretin işâa ile esrarını hetk etmek caiz olmaz. Meşhûdünaleyh, bunu sırren ihbar ve isbât edebilirdi.
Fakat diğer bir kavle göre bu cerh-i mücerred, kablettezkiye kabul olu-, nur, bâdettezkiye kabul olunmaz.
Cerh-i mürekkebin hükmüne gelince bu da meşhûdünaleyhin bu cerhi beyyine ikâmesiyle alenen isbat edebilmesidir ki, bu halde aleyhine olan
şahadet. red olunur. Bu cerh, hukukî ihya zaruretine mebni caizül'isbât bulunmuşdur. Meşhûdünaleyh, bu cerhi isbât edemediği takdirde hakk-ı
ibâdı taz^mmun e-diyorsa. şahidlere yemin teveccüh eder.
Meselâ : Meşhûdünaleyh, şahidlere rüşvet olarak para verdiğim iddia etdiği halde bunu isbât edemese şahidlere bu parayı almadıklarına dair yemin
tevcih edilir. Yemin ederlerse meşhûdünaleyhin cerhi reddolunarak şahidlerin Şahadetleri bâdettezkiye kabul olunur (Reddimuhtar,
Dürerürtıükkâm.)
(Malikî'lere göre de şahidler tezkiye edilir. Şöyle ki şahidleri alenen tezkiye lâzımdır. Sırren tezkiye ise mendubdur. Sırren müzekki bir kişi
olabilir. Sahidler cern edilirlerse bu cerhin sebebini beyan da lâzımgelir.
Hâkim, bir şahsın adaletini veya mecruhiyyetini bilirse bunun hilâfına olan ihbara iltifat etmeyib kendi ilmine göre hareket edebilir. Nitekim bir şa-
hid, adaletle veya cerh ile şöhret bulmuş olsa veya meşhûdünaleyh, şahidin adaletini ikrar eylese hâkim bu şöhrete veya ikrara istinaden hüküm
verebilir (Şerh-i MuhammecUrhıreşî.)
(Zâhirî'Iere göre de hâkim, kendi indinde adaletleri sabit olan şahidlerin şahadetleriyle hükm eder, tereddüdde bulunmaz.
Hâkim, şahidlerin hallerine muttali değilse onların hallerini suâl eder. Meşhûdünlehden şahidlerinin adaletlerini bildirecek vesika ister, meşhuduna-
leyhden de şahidlerin şahadetlerini red edecek bir şey var ise onu bildirmelerini taleb eder.
Şahidler, kablelhükm cerh edilirlerse onların şahadetlerîyle hükm edilemez. Bâdelhükm cerh edilirlerse hâkim, hükmünü fesh eder. Çünkü hâkim
için farzdır ki, haber-i fâsıkı red etsin, âdilin şahadetini infaz eylesin, bilmediği kimselerin hâllerini tebyine çalışsın (Elmuhallâ.)
(Şafiî'lere göre de tezkiye hususunda şu gibi meseleler vardır;
(1) : Kadının huzurunda şahadet eden şahidlerin veya müzekkilerin adaletini veya fışkını kadı bilirse bu bilişine göre amel eder. Şahidin adaletini
bilince tezkiyesine muhtaç olmaz. Velev ki hasım, bu tezkiyeyi taleb etsin.   Kadı ancak kendi aslı veya fer'i hakkında tezkiyede bulunamaz,
bunların hakkında kendi bilgisine göre amel edemez.
Fakat kadı, şahidlerin hâllerini bilmezse istizgâ vâcib olur. Yani: Onlar tezkiye edecek kimseleri taleb eder. Velev ki hasım, bunların adaletlerini iti
raf etsin. Çünkü istizgâ, Allah Taâlâ'ya aid bir hakdır. Binaenaleyh fâsık şa-hadetleriyle hükm olunamaz, velev ki hasım razı olsun. Şu kadar var ki,
hasım bunları bu şahadet etdikleri şey hakkında tasdik ederse bununla şahadete mebnİ değil, belki hasmın ikrarına binaen amel olunur.
(2) : Kadı, tezkiye salâhiyyetirii haiz olan kimselere hâdise hakkında mahrem birer mektub yazıb gönderir. Bu mektubda şahidleri, meşhûdünlehi
meş-hûdünaleyhi başkalarından temayüz edecek suretde   isimleriyle, sıfatlariyle. şöhretleriyle yazıb bildirir. Ve kavl-i sıhhiye göre borcun
mikdarıru da yazar Çünkü bazen az bir mikdar hakkında şahidin sıdkına dair zann-ı gâlib   hâsıl olur da çok bir mikdar hakkında bu zan hâsıl
olmayabilir.
(3) : Müzekkiler, kadı ile görüşerek şahidler hakkında kanaatlerini, yani: Onları cerh veya tâdil etmelerini müşafeheten ve şahadet lâfziyle bildirirler
Meselâ: Ben şahadet ederim ki, bu şahidler âdildir, diye   kanaatini bildirir Bazı zevata göre müzekkiler, bu kanaatlerini kadıya bir mektub ile de
bildirebilirler, bu da kâfidir.
(4) : Şahidlerde aranılan şurut, müzekkilerde de aranır.   Bundan baskı müzekkilerin cerh ve tâdile ve bunların esbabına muttali olmaları da lâzur-
dır. Tâ ki âdil olan bir şahid, cerh edilmesin ve fâsık olan bir §ahid de tezkiye
olunmasın. Ömer Ibnül'Hattâb Hazretleri, kendi huzurunda bir şahidi tâdil eden bir müzekkiye hitaben şöyle buyurmuş: «Bu şahid senin komşun
mudur ki, onun gecesini, gündüzünü bilesin. Veya bu senin altın veya gümüşünle senin namına ticarette bulunan bir kimse midir ki, bunlar ile onun
vera' ve ta-kevâsına istidlal edesin. Yoksa bu, senin sefer arkadaşın mıdır ki, bununla onun mekârimi ihlâfına istidlalde bulunasm. Bu suâle karşı
müzekki, hayır böyle değildir, deyince Hazreti Ömer, öyle ise sen onu bilmiyorsun demiştir.
(5) : Cerh ve tâdil hususunda hâkim ile hem mezheb olub cerh ve   tâdil sebeblerine vâkıf bulunan müzekkilerin şahid hakkında «O âdildir»
demeleri kâfidir. Çünkü müzekki, bu söziyle şahid için asıl maksud olan adaleti   isbât etmiş olur.
Cerh takdirinde ise sebeb-i cerhi sarahaten beyan vâcibdir. «O şahid zâ-nîdir.» denilmesi gibi. Bu söziyle müzekki, kazif olmuş olmaz. Çünkü bu
sözü, bir hacete, bir suâle mebnidir.
(6) : Cerh hususunda muayeneye veya istifazeye  Nâs arasında istihare itimad olunur. Ve cerh, tâdile takdim edilir. Çünkü bu cerh, müzekkinin   bu
babda ziyade vukufundan münbaisdir. Fakat muaddil olan müzekki: «Cerhin sebebini biliyorum, amma şahid ondan tevbe ederek salâh-ı hâl
kesbetmişdir.» derse bu tâdil, cerhe takdim edilir. Zira bu hâlde muaddilin vukufu daha ziyade bulunmuş olur.
Kezalik : Cerh edilen şahid başka bir beldede veya aradan bir zaman geçtikten sonra kendi beldesinde tâdil edilse bu tâdil de cerhe tercih edilir.
(7) : Şahidlerin fısk gibi bir sebeble şahadete ehil olmadıklarım müddînin ikrar etmiş olduğunu hasım iddia ederek bu iddiasını bir şahid ile ve
kendisinin yemin etmesiyle isbât etmek istese kadı, bu veçhile beyyineyi kabul etmez. Çünkü bundan garez, şahidlere ta'ndır. Bu ta'n ise böyle bir
şahid ve bilyemin ile sabit olmaz (Tuhfetül'muhtaç, Hâşiye-i şirvânî.)
(Hanbelî'lere göre de tezkiye hususunda şu gibi meseleler vardır:
(1) : Hâkim, beyyinenin, yani: Şahidlerin adaletine veya fışkına muttali bulunursa bu ittilâına göre hareket eder. Fakat hâkim, şahidlerde şübhe
ederse bunları tezkiye için iki. müzekkiye lüzûmgörülür.
(2) : Müddeî bulunan bir dâyin, şahidlerini tezkiye edecek kimseleri mahkemeye getireceği vakte kadar medyunun haps edilmesini hâkimdn taleb
ederse hâkim, bu talebi kabul ederek üç gün intizarda bulunur. Getirilecek müzekkilerin şahidlerin şahıslarına ve hallerine sohbet, muamele veya
komşuluk gibi bir sebebJo vâkıf bulunmuş olmaları lâzımdır.
(3) : Bir şahidi tezkiye için iki âdil, kâfidir. Bunlardan her biri: «Ben şahadet ederim ki, bu şahid âdildir.» diye tezkiyede bulunur. Cerh hakkındaki
beyyine, tâdile takdim edilir.



(4) : Meşhûdünaleyh olan medyun, müzekkilerin veya sahicilerin fıskları-nı iddia ve bu iddiasına beyyine ikâme etse bu beyyinesi   dinlenir,
şahadet-i vak'a bâtıl olur.
(5) : Şahidler   hakkındaki cerhin müfesser bir suretde olması lâzımdır^ Şöyle ki: Cerhe şahid olanlar, asıl şahidin adaletine münafi olan haline ya
bir-rü'ye veya şöhret tarikiyle muttali bulunmuş olmalıdırlar, Ve her biri:   «Ben şahadet ederim ki, bunu şarab içerken gördüm:» veya «Ben şahadet
edeıim ki, bu şahid, nâsın mallarını elinden zulme almakla» ve yahud, «Nâsı zulmeti döğmekle beynennâs müştehirdir.» demek gibi bir suretle  
şahadetde bulunmalıdırlar.
Müzekkiler, şahidi zina isnadiyle cerh edecek olsalar, bunu tariz  Kinaye suretiyle ifade etmelidirler. Çünkü bu hususda dört şahid bulunmazsa
bunu ihbar eden müzekki -Şahid hakkında haddi kazf lâzım gelir.
(6) : Kadınlar müzekki olamazlar, onların tâdil ve cerhi   kabul edilmez. Çünkü bu tezkiye mal hakkında olmayan bir şahadet demekdir. Maamafih

şa hidlerin ahvâline alelekşer erkekler muttali olurlar (Neylül'meârib.)
[1]

 
Şahidlerin Şahadetlerinden Rüculari :
 
133 - : Yalan yere şahadet, dinen en büyük günahdır. Bir hadis-i serifde: «Yalancı şahid, daha şahadet etdiği yerden ayağını kaldırmadan   kendisine
göklerin ve yerin melekleri lanet ederler» buyurulmuşdur.
Binaenaleyh yalan yere şahadet eden bir insan, bunun manevî mes'uliy-yetini düşünerek hakikati itiraf etmeli, tâibve müstağfir olmalıdır, nâsdan
utanmak, bu rücua mâni olmamalıdır. Allah Taâlâ Hazretlerinden haya etmek, mahlûkatdan hicab etmekden evlâdır. Yaian yere şahadetin tevbesi
ise ancak hâkimin huzurunda rücu ile kabildir.
134 - : Bir şahidin yaları yere şahadet etmiş olduğu ya kendisinin ya hakikaten veya hükmen ikrariyle zahir olur. Hakikaten ikrar malûmdur.
Hükmen ikrar ise şahadeti tekzib eden bir hâdisenin zuhurudur. Vefatına şahadet edilen şahsın berhayat olarak zuhuru ve kesilmiş olduğuna
şahadet edilen ağacın kemakân dikili bulunması gibi.
135 - : Şahidler, şahadetlerini edadan sonra henüz hükm edilmeden hâki min huzurunda şahadetlerinden tamamen veya kısmen rücu etseler
şahadetleri hiç yapılmamış gibi olur. Artık bu şahadet mucebince   hükm, sahiM olmaz. Çünkü şahidlerin şahadetleriyle bu rücuları arasında
tenakuz bulunmuş olur. Mütenakız söz ile ise hükm olunamaz. Bu halde şahidlere zaman lâzımgelmez. Zira şahadetleri bir şeyin itlafına sebeb
olmamışdır (Mülteka, Mecmaül'en-hür.)
136 - : Şahidîer, hükmden sonra hâkimin huzurunda şahadetlerinden rücu etseler yapılan hükm bozulmaz. Mücerred bu şahadetleri yüzünden telef
olan mal, yani: Mahkûmünbih bulunan mal şahidlere tazmin etdirilir.   Çünkü bu şahadetleriyle hâkimin hükmüne ve mahkûmünbih olan malın
ziyama sebebiyet vermişlerdir. Bu şahadetden rücu, bir ikrar olduğundan şahid aleyhine şahindir. Fakat meşhûdünleh hakkında sahih değildir
(Velvâliciyye.)
137 - : Şahidlerin bazısı   bâdelhükm şahadetden rücu   etdikde bakılır: Eğer bakisi nisâb ı şahadete baliğ ise bu rücu edene zaman lâzımgelmez.
Fakat bu şahadetinden dolayı tâib ve müstağfir olmaz ise ta'zire müstahik olur. Ve eğer bakisi şahadet nisâbına baliğ değilse mahkûmünbih malın
yarısı bu şahadetden rücu eden bir kişi ile müatakillen kendisine ve birden ziyade   işe müstakillen kendisine ve birden ziyade ise kendilerine
müsavat üzere tazmin etdirilir.
Meselâ : Bir mal hakkında üç kişi şahadetde bulunub bâdelhükm bunlardan birisi rücu etse kendisine zaman lâzımgelmez. Fakat ikisi rücu etse bu
maun yarısını bu ikisi zâmin olur. Şahadetde berdevam olana itibar olunur, rücu edene itibar olunmaz.
Kezalik : Bir mala bir erkek ile iki kadın şahadetde bulundukdan sonra bu kadınlardan biri rücu etse o malın dörtde birini zâmin olur. îkisi rücu etse
yarisım zâmin olurlar.
Kezalik : Bir mala bir erkek ile on kadın şahadet edib de hükümden sonra on kadın şahadetlerinden rücu etseler o malın yarısını zâmin olurlar.'
Erkek ile hepsi de rücu etseler o malın altıda birini erkek, altıda beşini de kadınlar zâmin olurlar. îmâmeyne göre ise yarısını erkek, yarısını da
kadınlar tazmin ederler.
Şâyed bir mala iki erkek ile bir kadın şahadet edib de bâdelhükm hepsi de şahadetlerinden rücu etseler zaman yalnız erkeklere aid olur (Mülteka.)
138 - : Şahadetden rücuun muteber olması için hâkimin huzurunda vuku bulması şartdır. Binaenaleyh başka bir mahaldeki rücua itibar olunmaz.
Boy-İe bir rücu hakkındaki iddia, şahadet ve.iştihîâf mesmu olmaz. Çünkü bu, bâtıl bir rücmı iddiadır. Fakat bir hâkimin huzurunda   şahadet eden,
diğer bir hâkimin huzurunda rücu edebilir. Zira şahadet, hâkimin meclisine muhtes olduğundan ondan rücu da bu meclise muhtesdir
(Mecmaürenhür.)
Hattâ : Müzekki: Tezkiyesinden bir hâkim huzurunda rücu etmiş olduğunu diğer bir hâkimin huzurunda ikrar etse bu ikrarı da yeni bir rücu
sayılarak sahih olur (Hindiyye.)
139  - : Müzekki de bâdelhükm tezkiyesinden rücu etse - imamı Azama göre - mahkûmünbih olan malı - bilâİvaz itlaf   edilmiş - ise zâmin olur.
Çünkü onun tezkiyesi olmasaydı hâkim, şahadetiyle hükm etmezdi, bu tezkiye malın telefine Hletül'iHe mesabesinde bulunmuşdur. Fakat
imâmeyne göre zâmin olmaz. Zira müzekki, şahid hakkında hüsn-i zanda bulunmuş, onu hayr ile yâd etmişdir, mahkûmünbihi bizzat telef
etmemisdir.
Fakat müzekkiler, tezkiyelerinde hata etdiklerini iddia etseler kendilerine bilicma zaman lâzımgelmez (Ibni Nüceym, Dürerül'hükkâm.)
140 - : Nikâha şahadet edenler, bâdel'hükm şahadetlerinden rücu etseler bakılır: Eğer kadın nikâhı    iddia etmiş, ve mehr-i misli mehr-i   
müsemması mikdarında bulunmuş ise şahidler mehr namına zevce bir şey zâmin olmazlar. Fakat mehr-i misi, şahidlerin şahadet etmiş oldukları
mehr-i musemmasmdan noksan ise bu noksanı şahidler, zevce zâmin olurlar.
BU'akis nikâhı kadın inkâr etdiği halde erkek İddia edib bu babda ikâme etmiş olduğu şahidleri bâdelhükm rücu etseler bu kadın için bir şey zâmin
olmazlar, mehr-i müsemması, mehr-i mislinden az olsun çok oisun müsavidir.
141 - : Bir kimse, bir kadını meselâ yüz lira mehr ile aldığım, kadın da bin lira mehr ile ona varmış olduğunu iddia edib şahidler yüz lira ile nikâhın
aktedüdiğine şahadet etdikden sonra bu şahadetlerinden rücu etseler bakılır:. Eğer kadının mehr-i misli bin lira kadar olub henüz nikâh baki ise veya
bâded-dühûl talâk vâki olmuş ise  imamı Âzam ile imam Muhammed'e göre - bunun dokuz yüz lirasını bu şahidler zâmin olurlar. Fakat bu rücu,



kableddühûl talâk vâki oldukdan sonraya müsadif ise şahidlere bilittifak zaman lâzım gelmez. Ancak kadının mut'ai misli tahkim kılınır, bu mut'a,
elli liradan ziyade olursa bu ziyade mikdarı - imamı Âzam ile imam Muhammede göre - şahidler zâmin olurlar.
142 - : Şahidler, bir kadın hakkında bir müteveffanın   zevcesi olduğuna şahadet edib de bâdel'hükm rücu etseler bu kadının miras olarak o
müteveffanın terekesinden alacağı hisseleri bu şahidler, sair vârislere zâmin olurlar.
143 - : Bir müteveffanın terekesinden iddia edilen sülüs mikdarı vasiy-yet hakkında şahadet edenler, bâdelhükm bu şahadetlerinden rücu etseler bu
sülüsün tamamını zâmin olurlar.
144 - : Şahidler, bir şahsın muhrez bir mekândan meselâ: Muayyen bir. lirayı sirkat etmiş olduğuna dair şahadetlerine mebni o şahsın hadden eli ke-
sildikden sonra bu şahadetlerinden rücu etseler hem bu elin diyetini hem de o bin lirayı zâmin olurlar.
Böyle rücu eden şahidler hakkında kısas icra edilmez. Nefs veya âzâya dair vuku bulan her kısas hakkındaki şahadetden rücuun hükmü de böyledir.
145 - : Şahadet aleşşahade halinde hem asıl, hem de feri' sayılan şahidler, bâdel'hükm şahadetlerinden rücu etseler, îmamı Âzam ile îmam Ebû
Yusuf'a göre asıl şahidler hakkında zaman lâzım gelmez, zaman yalnız feri' sayılan şahidlere lâzımgelir. imam Muhammed'e göre ise
meşhûdünaleyh muhayyerdir, bunu dilerse usûl ve dilerse fürûa tazmin etdirir, artık bu usûl ve fürûdan biri diğerine rücu edemez.
Yalnız fürû sayılan şuhidler, şahadetlerinden rücu etseler, zaman bilâhi-lâf bu fürûa teveccüh eder (Muhit, Zahire, Hindiyye.)
(Malikî'lere göre de şahidierin rücuları hakkında şu gibi meseleler vardır:
(1) : Şahidler bir mal veya bir cinayet hakkınca şahadet etdikden   sonra kublelhükm «Biz şahadetimizde vehm etmişiz, veya galata düşmüşüz,
aleyhi ne şahadet eteliğimiz bu kimse değil, belki şu şahısdır.» diyecek olsa bu şahadetleri hem o kimse, hem de o şahs hakkında sâkit olur. Çünkü
birinci şahadetleri vehme müstenid ise ikinci şahadetleri de ihtimâl ki bir vehme müstenid dir. Yahud birinci şahadetleri amden yalan olarak
yapılmış ise bununla kendilerinin fâsık olduklarını itiraf etmiş olurlar. O halde ikinci şahadetin de böyle bir kizbe müstenid olması melhuz
bulunur.
Dem hakkındaki şahadetden kablel'hükm veya bâdel'hükm kablel'istifa rücu takdirinde de hükm böyledir, şahadetler sâkit olur.
(2) : Şahidler, mal hakkındaki şahadetlerinden bâdel'hükm   kablel'istifa rücu etseler şahadetleri sâkit olmaz. Belki meşhûdünaleyh, meşhûdünbih
olan malı meşhûdünlehe verir, sonra bununla şahidlere rücu eder.
Maamafih mercûünüeyh sayılan bir kavle göre mal hakkında şahidler kablel'istifa rücu ederlerse hükm icra edilemez. Belki nakz edilir.
(3) : Şahidler kısas icra edildikden sonra bu hususdaki   şahadetlerinden rücu etseler meşhûdünaleyhin diyetini zâmin olurlar. Bir kavle göre eğer
şahidler, bu kısas hakkında yalan yere amden şahadet etmişlerse bu rüculanna binaen haklarında kısas icra edilir.   Çünkü bir şahsın   kısasına bir
şübheye müstenid olmaksızın sebebryyet vermişlerdir.
(4) : Bir şahsın ziyanı irtikâb etdiğine dört kişi şahadet etdiği gibi o şahsın muhsen bulunmuş olduğuna da iki kimse şahadet edib de bâderrecm
bunların altısı da şahadetlerinden rücu etseler o şahsın diyetini yalnız zinaya şahadet eden o dört kişi öderler, ve bunların hakkında haddi kazf da
lâzım gelir. Nitekim kablerrecm rücuları takdirinde de haklarında bu hâd icra edilir, ihsan hakkındaki şahidler ise - bu rücularmdan dolayı - ta'ziren
te'dib olunurlar.
(5) : Zinaya şahadet edenlerden yalnız birisi kablelhükm şahadetinden rücu etse artık hükm edilemez, dördü hakkında da hadd-i kazf lâzımgelir.
Çünkü Şahadetleri tekemmül etmemişdir. Fakat bunlardan biri bâdel'hükm rücu eder ise yalnız bu rücu eden şahid hakkında hadd-i kazf icra edilir.
Hükm-i zinada meşhûdünaleyh hakkında istifa olunur, yani: Onun hakkında ya celde veya recm cezası tertib edilir. Zira bu halde hükm, dört kişinin
şahadetine müste-nid olduğu için tamdır.
(6) : Meşhûdünaleyh, şahidlerin şahadetlerinden rücu   etdiklerini   iddia edib bunu beyyine ile isbât etmesini hâkimden taleb etse bu talebi kabul
olunur, îddiasını isbat ederse bunların şahadetleri yüzünden zâmin olduğu şeyi bunlara tazmin etdirir. Nitekim şahidler, bu rücularını ikrar etdikleri
takdirde de hükm böyledir.
Meşhûdünaleyh, bu rücu iddiasına dair şahidiere yemin de tevcih etdirebi^ lir. Yemin ederlerse febiha. Yeminden nükûl ederlerse meşhûdünaleyh
rücu etdiklerine dair yemin eder, bu halde kendisinin tazmin etmiş olduğu malı bu şahidiere tazmin etdirir. Bu da yeminden nükûl ederse şahidiere
bir şey lâzım-gelmez.
(7) : Şahidler, rüculanndan rücu etseler, bu ikinci rücu   kabul edilmez. Şahadetleriyle^ itlaf etmiş oldukları şeyleri zâmin olurlar. Çünkü bu ikinci
rücu, ikrardan rücu mesabesinde olduğundan muteber olmaz (Muhtasar-ı Ebiz-ziya, Şerh-i Kebîr.)
(Şafiî'lere göre de bu hususda şu gibi meseleler vardır :
(1) : Şahidler, şahadetlerinden rücu etseler bakılır: Eğer daha hükm edilmeden rücu ederlerse hükm mümteni olur. Çünkü hükmün sebebi zail  
olmuş bulunur. Ve eğer hükmden sonra rücu etseler hükm, tamam olmuş olur.   Bu halde bu hükme mebnî istifası lâzimgelen bir mal var ise istifa
olunur. Ve bu hükm bir akde, bir feshe mütedair ise o veçhile amel olunur. Çünkü   bunlar şüphe ile sâkit olmaz.
Fakat hükm, ukubete mütedair olub da bu ukubet henüz istifa edilmemiş ise artık istifa edilemez. Çünkü ukubet şüphe ile sâkit olur. Amma
hükmden sonra, rücudan evvel ukubet istifa edilmiş bulunursa bu hükm, nakz edilmez. Zira şahidlerin bu rücularında kâzib olmaları muhtemeldir.
Şu kadar var ki, istifa edilen ukubet; kısas veya riddetden dolayı kati, veya zinadan dolayı recm veya celde ise bakilır: Eğer rücu eden şahidler, bu
cezaların tatbik edileceğini bildikleri halde taammüden şahadetde bulunmuş olduklarım itiraf ederlerse üzerlerine kısas veya icabına göre diyet-i
mügallaza İâzımgelir. Yalnız birisi böyle rücu etse hakkında kısas icra edilmeyib diyet icab eder. Bu şerik muhtî gibi sayılır.
(2) : Hâkim, evvelki mesele veçhile bir hususa hükm verdikden sonra bâ-del'istifa yalancı şahidlerin şahadetine mebni taammüden hükm verdiğini
söyleyerek bundan rücu etse üzerine kısas lâzımgelmez. Verdiği   hükm,   diyeti müştekim ise kendisine malından diyet-i mügallaza vermesi icab
eder. gayed hâkim de, şahidler de rücu eder, taammüden şahadetde, hükmde bulunduklarını muterif bulunurlarsa hepsi hakkında kısas İâzımgelir.
Fakat hata etdiklerini söylerlerse hâkimin üzerine diyet-i muhaffefenin yarısı, §a-hidler üzerine de diğer yansı İâzımgelir. Bu diyet, mübaşir ile
sebeb üzerine tevzi edilmiş olur.
(3) : Şahidleri yalan yere taammüden tezkiye etmiş olan şahıs, bilâhara bu tezkiyesinden rücu etse - esah olan - kısas veya diyet kendisine teveccüh
eder. Çünkü bu Mtli muktezi olan hükmü vermeğe hâkimi ilca etmişdir (Tuhfetül'muhtaç.)
(Hanbelî'İere göre cu     ı babda şu gibi meseleler mevcuddur:
(1) : Mala şahadet edenler, hükmden sonra, istifadan evvel veya   sonra şahadetlerinden rücu etseler hükm nakz edilmez. Çünkü hükm tamam



olmuş, meşhûdünbihin meşhûdünlehe aidiyyeti lâzımgelmiştir. Hattâ şahidler:  «Biz hata eldik.» deseler de yine hükm nakz edilmez. Caiz ki
kendilerine müştebih olan bu ikinci sözlerinde hata etmişlerdir. Bu halde zaman - Yani: Şahadet etdikleri malın bedeli bu şahidiere İâzımgelir. Zira
bu malı kendi şahadetleriy-le mâlikinin elinden çıkarmışlar, sanki onu itlaf etmişlerdir.
Fakat meşhûdünleh, şahidlerini bu rücu hususunda tasdik ederse malı şahidler tazmin etmez, bunu istifa etmiş ise meşhûdünleh, iade eder, elinde
telef olmuş ise bedelini verir. Çünkü bunu haksız yere aldığını muterif bulunmuşdur.
(2) : Şahidler, bir deyne şahadet etdikden sonra dâyin, bu deyinden medyunu ibra edib de bâdehû şahidler şahadetlerinden rücu etseler bu deyni
me§-hûdünaleyhe zâmin olmazlar. Çünkü bu takdirde meşhûdünaleyh, dâyine   bir şey ödememişdir.
Fakat dâyin, bu deyni kabz etdikden sonra medyuna hibe, daha sonra da şahidler rücu etseler bu meşhûdünbih malı şahidler, meşhûdünaleyhe zâmin
olurlar. - Zira hibe edilen mal, meşhûdünbih olan maldan başka olmuş olur.
(3) : Kableddülhûl talâka şahadet etmiş olan şahidler, bâdel'hükm   rücü etseler mehr-i musammamn yarısını ve mehr tesmiye edilmemiş ise
mut'anın nısfını zevce zâmin olurlar.
Fakat bâdeddühûl talâka şahadet takdirinde bu rücu, zamanı icab etmez. Çünkü mehr, zevç hakkında duhûl ile tekarrür etmişdir, bunun takarrürü
şahidlerin şahadetiyle değildir.
(4) : Kısas veya had şahidleri, bâdel'hükm, kablel'istifa bu şahadetlerinden rücu etseler artık kısas ve had istifa edilemez. Çünkü bunlarda cebr-i
makata yol yokdur. Kısas takdirinde meşhûdünleh, meşhûdünaleyhden diyet almaya müstahik olur. Çünkü amden katiden dolayı ya kısas veya
diyet İâzımgelir. Kısas sâkit olunca diyet taayyün etmiş olur. Bu halde meşhûdünaleyhte verdiği diyet ile şehitlere rücu eder.
Şahidîerin bu rücuu, bâdel'istifa olursa artık hükrn bâtıl olmaz. Çünkü bu, şurûtu dahilinde tamam olmuşdur. Meşhûdünlehe de bîr şey lâzımgelmez.
Meşhûdünbih ister mal, ister ukubet olsun. Zira şahidîerin sözleri, hükmü nakz hususunda muteber değildir. Bu halde şahidler: «Biz kati olunan
veya bir uzvu kesilen meşhûdünaleyh hakkında yalan yere kasden şahadetde bulunduk» derlerse üzerlerine kati veya kat-ı uzuv suretiyle kısas
lâzımgelir. Amma «Biz onun aleyhine amden şahadetde bulunduksa da onun bu şahadetle kati edileceğini bilmedik.» derlerse bakılır: Eğer bu
hususu bilmeyecekleri caiz görülen takımdan iseler kendi mallarından dîyet-i mugalîaza vermeleri icaö eder. Çünkü bu telefe kendilerinin sebeb
olduklarını ikrar etmiş olurlar. îkra-ra müstenid olan bir diyeti ise caninin âkılesi tahammül'etmez.
Fakat şahidler, bu şahadetlerinde hata etmiş olduklarını söylerlerse telefine sebebiyyet verdikleri şeyin diyet-i muhaffefsini öderler. Ve bir uzvun
kesilmesine sebeb olmuşlar ise bunun da ersini = Diytini verirler.
(5) : Şahidlere rücularından dolayı zaman lâzımgelen herhangi yerde bu zaman onların aded-i rüuslerine göre tevzi edilir.
Meselâ : On şahidden yalnız biri rücu etse meşhudünbih olan malın onda birini zâmin olur. Kadınlar ise erkeklerin zâmin oldukları mikdarın
yarısını zâmin olurlar.
Meselâ : Bir erkek ile sekiz kadın, şahadetlerinden rücu etseler meşhû-dünbihin onda ikisini erkek şahid, sekizini de kadın şahidler tazmin ederler.
(6) : Bir mal hakkındaki hükm, bir şahidin şahadetiyle bir yemin üzerine vâki olub da bâdehû şahid rücu etse malın tamamını zâmin olur. Çünkü
şahid, dâvanın asıl hüccetidir. Yemin ise hasmın sözüdür.   Hasmın sözü ise hasmın aleyhine hüccet değildir. Bu yemin, ancak hükmün şartıdır,
hâkimden hükmü mutalebe mecrasına carîdir.
(7) : tki şahidden yalnız birisi, rücu etse henüz hükm verilmemiş ise artık hükm verilemez, her iki şahid de rücu etmiş gibi olur. Fakat hükmden ve
istifadan sonra rücu ederse hakkında bu ikrarının hükmü lâzımgelir, - hissesine düşen mikdarı zâmin olur. - Nitekim her iki şahid, birlikde rücu
etdikleri takdirde de hükm böyledir.
(8) : Müzekkiler, tezkiyelerinden rücu etseler, üzerlerine zaman lâzımgelmez. Çünkü hükm, şahidîerin şahadetlerine taallûk eder. Bunun ise
müzekkiler ile alâkası yokdur. Müzekkiler, şahidîerin zâhir-i hâllerine nazaran ihbarda bulunmuşlardır. Şahidîerin batn-ı hâllerine âlim olan ise
ancak Allah Taâlâ Hazretleridir (Keşşâfül'kına.)
(Zâhirî'lere göre şahidler, hükmden evvel veya sonra şahadetlerinden rücu etseler bu şahadete müstenid olan hükm fesh olunur. Fakat şahit, hükm
olunduktan sonra veya yaptığı şahadetle daha hükm olunmadan ölse veya deli olaa veya hali tağayyül eLse her halde şahadeti nafiz olur,

reddolunmaz (Elrnu-hallâ.) 
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Şahadetleri Kabul Edilmeyen Kimseler :
 
146 - : Çocukların, mecnunların, matuhların, memlûklerin şahadetleri makbul değildir. Çünkü şahadet, başkasına bir şeyi ilzamı mutazammin oldu‐
ğundan velayet kabiİmdendir. Bunların ise bir kimseye karşı   velayetleri yokdur.
Fakat şahadeti reddolunan bir çocuğun baliğ oldukdan sonra ayni dâvaya şahadeti makbuldür (Bahrirâik.)
Dilsizlerin, âmâların, şahadetleri de makbul değildir. Velev ki âmâ, meş-hûdünbihi vaktiyle görmüş olsun. Çünkü dilsiz, şahadet lâfzını ityan
edemez. Amâ ise şahadet zamanında meşhûdünleh iîe meşhüdünaleyhi işaretiyle temyize muktedir değildir. Bu hususda sese itibar yoktur. Çünkü
bunda şüphe vardır. Ses, ses'e benzeyebilir.
Fakat imam Ebû Yusuf ile înıam Züfer'e güre semâ' = İşitme tarikiyle yapılacak şahadetlerde âmâların şahadetleri kabul olunur. Bir de tahammül-i
şahadet zamanında, yani : Şahadet edilecek şeyi müşahade zamanında basîr olub da edâ-i şahadet zamanında âmâ olan kimsenin şahadeti de
meşhûdünbih-in ismini ve nesebini bildiği taktirde - îmam Ebû Yusuf'a göre - makbuldür (Fethül'kadir, Reddimuhtar.)
147 - : Gafleti şiddetli olan veya kelâmında mücazif bulunan kimsenin şahadeti kabul edilmez. Şöyle kî :   Gafleti ziyade olub meşhudünbih
hakkında kendisine yapılan telkine binaen şahadet etmesinden korkulan kimsenin şahadeti kabul edilmez. Bunun saffetinden istifade edilmesi
melhuzdur.
Mücazife gelince bu da sözünün meşru veya gayr-ı meşru olduğunu düşünmeksizin dînen, ahlaken tesvib edilmeyen sözleri söyleyib duran
kimsedir ki, şahadetinde de laubali bulunmuş olacağı melhuz olduğundan şahadeti kabul olunmaz.
Meselâ : imam Ebû Yusuf, rahmetûllâh-ı aleyh, bir hâdiseye dair huzurunda şahadetde bulunmuş olan vezir Fazıl Ibni Rebî'in şahadetini reddetmiş,
sebebini soranlara demiş ki : «Bu vezir, bir meclisde halifeye «Kulunuz» diyordu, eğer busözünde sadık, yani : Köle ise şahadeti makbul değildir,
ve eğer kâzib ise yalancının şahadeti de makbul olmaz.



Bu vak'a; islâm terbiyesinin yüksekliğini, dalkavukluğun müslümanlıkda-ki meznrumiyyetini, şahsî seciyenin lüzumunu ve müctehidjn-i kiramın
metanet ve fazilet-i ruhiyyesini gösterir (Hindiyye, Şiblî.)
148 - : Behil olanın ve münhasıran kefen satmakla meşgul bulunan saadetleri makbul olmaz. Şöyle ki :    Zekâtda, zevcelerinin ve kariblerinin
nafakalarında hasâset gösteren kimsenin bu buhli saikasıyle   yalan yere şahace etmesi de melhuz olduğundan - şahadeti makbul değildir.
Yalnız kefen satmakla iştigal eden bir kimse ise kendi hasis menfaati içil onun bunun ölümlerini temenni edib duracağından bunun da böyle
mürüvva-den, hiss-i insaniyyetden mahrumiyyetine binaen şahadeti kabul edilmez. ît kat dükkânında sair satılık eşya ile beraber kefene elverişli mal
bulunan kasenin şahadetinin kabulüne bu mâni olmaz (Zeyleî, Muhît.)
149 - : Mürüvvete muhalif ef'âle cür'et eden kimselerin şahadetleri makbul değildir.
Meselâ : Nâs arasında = Çarşıda ve pazarda yalnız don ile gezmek, m arasında, ayaklarını uzatıb oturmak, yollarda nâsın gözleri önünde yiyip ±-
laşmak, bevl etmek, bir lokma gibi âdî şeyleri çalmak, rezil kimseler ile haz sohbet olmak, nâs ile alay edib durmak, istihfafa müeddi olacak
derecede jt kada, latifede bulunmak, çarşılarda sayha etmeği âdet edinmek gibi şey!=r mürüvvete münafidir. Binaenaleyh bu gibi şeyleri itiyad
edenlerin şahadet-r. kabul edilmez (Babhr, Zeyleî.)
150 - : Yalan söylemekle şöhret bulanların, veya başkasına zina isnath-dan dolayı hakkında hadd-i kazf tatbik edilmiş olanların   şahadetleri makbi
değildir. Velev ki bilâhara tevbe etmiş olsunlar.
(imam Şafiî'ye göre mahdud fil'kazfm şahadeti, tevbesinden sonra kabri edilebilir (Zeyleî.)
151 - : Muhannesin, muganniyenin, nâihenin şahadetleri makbul değili: Şöyle ki: Kadınlaşan, kadınların ziynetleriyle bezenen, kavilde ve kadınlara
teşebbüh eden bir erkek, mühennesdir. Sesini kaldırarak kendi kedine teganni' edib duran veya lâhv için veya mal toplamak için nâsa karş: r
gannide bulunan bir kadın da muganniyedir. Başkalarının Ölüsünden veya çalarına gelen musibetlerden dolayı - bir ücret mukabilinde olsun
olmasın -nevhalar, ah ve eninler eden bir kadın da naihedir. Bu gibi şeyler hararr.r Binaenaleyh bunların sahihlerinin şahadetleri kabul edilmez.
Fakat kendi it sına gelen bir musibetden dolayı nevhada bulunan kimsenin şahadeti makbu-dür. Çünkü bu, gayr-ı ihtiyarî bulunmuş olur (Bahr,
Ebüssuûd.)
152 - : Kebire denilen günahları irtikâb eden veya sağire sayılan günıa-lara devam eyleyen kimselerin şahadetleri makbul değildir. Çünkü bunlar, jt-
lana da ehemmiyet vermezler.
Müslümanlar arasında şeni' sayılıb huremetûllâhı, hürmet-i dini hetk ete-cek her günah kebîredir.
Meselâ : Yetimlerin malları haksız yere yiyenlerin, ribâ yemekle meşhur olanların şahadetleri kabul edilmez. Çünkü bunlar kebâirdendir.
Kezalik : içilmesi haram olan şeylere - tedavi için olmaksızın devam edenlerin, hamamlara peştemal tutmaksızın girmeyi âdet edinenlerin
şahadetleri de kabul edilmez. Çünkü bunlar da günahdır, haramdır (Mebsut-ı Hu-lûvânî, Velvâliciyye, Zeyleî.)
153 - : Lehv ve leab ile igtigal edenlerin şahadetleri makbul değildir.
Meselâ : Tambur ile veya tavla ile oynayanların, veya bu oyun sebebiyle namazlarını terk edenlerin, veya satranç oynayıb bu yüzden namazlarını
terk ve yahud yalan yere yemin eyleyenlerin veya kumarda bulunanların şahadetleri kabul edilmez. Çünkü bunların hepsi de haramdır, dînen
memnudur (Zeyleî, Şiblî.)
154 - : Selef-i salihiyne sebb ve şetmi izhar edenlerin, ve ehl ve iyâle seb etmeyi itiyad edenlerin şahadetleri makbul değildir. Çünkü böyle bir
hareket, aklın noksanına, mürüvvetin azlığına delâlet eder. Bu gibi hareketlerden ka-çınmıyanlar yalandan da çekinmezler.
Selef, sadr-ı evvel olan sahabe-i güzin ile tabiinden bulunan imamı Âzam gibi zatlardır. Bunlardan sonraki hayırlı zatlara da «Halef» denilir (Zeyleî,
Dürrimuhtar.)
Daha kimlerin şahadetleri makbul olmadığı hususunda (Şahadetlerin şu-rût-ı esasiyyesi) serlevhası altındaki meselelere de müracaat!..
(Malikî'lere göre de şahadetleri makbul olmayanların bir kısmı şunlardır :
(1) : Sefehinden dolayı mehcurolanın, hali meşhul olanın, adaletini cerh edecek veçhile fâsık bulunanın şahadeti makbul değildir.
(2) : Eda-i şahadet zamanında bid'atle muttasıf olanın şahadeti makbul değildir. Velev ki bid'atini te'vil etsin veya bid'atinin   farkında bulunmasın,
Haricî'ler, Kaderî'ler gibi.
(3) : Kesreti safahatle muttasıf, lehv ve leab ile, idame-i satranç ile müş-tagil veya melâhi âletlerini satmakla maruf olan kimsenin şahadeti makbul
değildir.
(4) : Kendi maarresinde - Cinayetinde, hâlet-i redi'esinde başkasının  da *nüşarik olmasına haris olan kimsenin o hal kabilinden olan bir şey
hakkında şahadeti makbul^ değildir. Veled-i zinanın zina hakkındaki şahadeti gibi. Çünkü böyle bir kimse, başkalarının da gayr-ı meşru evlâd
olmak hususunda kendisine müşarik olmasına rağbet göstermekle müttehemdir.
Kezalik : Mahdudun da şahadeti, hakkında haddi icab eden hususda başkaları aleyhine kabul edilmez,
(5) : Belidin, yani: Kuvve-i münebbiheden mahrum olan kimsenin ve mug-1 fel, yani: Kendisinde mevcud olan kuvve-i münebbiheyi istimal
etmeyen kim-
senin şahadeti makbul değildir.
Mugfelin şahadeti, kendisince iltibasa mahal olmayacak derecede bedthi bulunan bir şey hususunda makbuldür. «Şunu gördüm, şu şahsın şu malım
aldı.» demesi gibi.
(6) : Âmânın akvâle müteallik hususlarda şahadetleri kabjl olunur, tahammül i şahadet zamanında âmâ bulunmuş olsun olmasın. Göz ile   görülen
ef aide ise şahadeti makbul değildir.
Sağırın da bilâkis ef'âle aid şahadeti makbul ise de akvâl hususunda makbul değildir, Meğer ki akvâil sağırlığından evvel işitmiş bulunsun.
(7) : Bir gayrı müslimin kendisi gibi bir gayr-ı müslim hakkında biie şahadeti makbul değildir. Fakat tahammüM şahadet zamanında gayr-ı  
muslini bulunması, bâdel'islâm edâ-i şahadetde bulunmasının sıhhatine mâni olmaz (Muhtasarı Ebizziya, Şerh-i Kebîr, Hâşiye-i Düsûkî.)
(Şafiî'lere göre bid'atından dolayı tekfir edilen bir şahsın şahadeti makbul değildir. Fakat bid'atından dolayı tekfir etmiyeceğimiz bir bid'at ehlinin
şahadeti kabul olunabilir. Ehl-i bid'at, ehl-i sünnetin akaidine muhalif iiikadlarda bulunan bir kıstın nıüslümanlardır ki, bazılarının bid'atı, küfrünü
intaç eder. Meselâ: Hazret-i Sıdtlıfc'ın veya Hazret-i ömer-in ashab-ı kiramdan olduğunu inkâr eden veya âlemin hudûsünü veya haşr-İ ecsadı
münkir bulunan veya Allah Taâlâ'mn ma-duma veya cüz'iyyata müteallik olan ilmini inkâr eyleyen kimseler gibi ki, şahadeti kabul edilmez. Çünkü



bir kısım zarûriyyat-ı dinîyyeden olan şeyleri inkâr etmiş bulunur.
Şafii'lerden Abdüsselâm'ın beyanına göre bid'atler vâcib, haram, men-dub, mekruh ve mubah kısımlarına ayrılır. Şöyle ki: Bid'at, kavaid-i şer'iyye-
ye tatbik edilir. Eğer bir bid'at, icab kaidelerine dahil olursa bid'atı vacibe olur. Ilm-i nahiv ile iştigal gibi. Taharim kaidelerine dahil olursa bid'atı
muharreme olur. Kaderiye, mürcie, mücessime, rafiziyye mezhebleri gibi. Bunları red ile iştigâl ise bide-i vâcibedendir. Ve eğer bir bid'at, niendub
kaidelerine dahil bulunursa bid'atı mendube olur. Medreseler, ribalar inşa edilmesi gibi. Asr-ı evvelde ihdas edilmemiş olan her ihsan, her husn-i
amel de bu kabildendir. Teravih namazım cemaatle kılmak gibi. Ve eğer bir bid'at, mekruh Kaidelerine dahil olursa bid'atı mekrûhe olur.
Mescidleri bir takım süsler ile süslemek, mushafları tezvik ve tezyin etmek gibi. Ve eğer bir bit'at, mubah kaidelerine dahil olursa bid'atı mübahe
olur. Sabah ve ikindi vakitlerini mütw-kib musafehe yapılması gibi. Ve yenileceklerde ve giyinüeceklerde tevessü göstrilmesi gibi. imam Şafiî -
rahmetûllâh aleyh - den rivayet olunduğuna güre de muh-desat, iki kısımdır. Bir kısmı, kitaba, sünnete, icmaa muhalif olan her hangi muhdesdir ki,
bu bir bid'atdir, bir delâletdir. Diğer kısmı ise hayır kabilinden olarak ihdas edilen şeydir ki, bu mezmum değildir (Tuh fetüT muhtaç, Hâşiye-i
Şirvânî.)
(Hanbelî'lere göre de şu gibi kimselerin şahadetleri kabul edilmez:
(1) : Baliğ olmayanların şahadetleri makbul değildir. Bir âyet-i kerimede ( ^SÛUj  ,y   ^-yslj-tf-ü-lj )        buyurulmuştur.   Gayr-ı     baliğe ise recûl
denilemez. Maamafih bir çocuğun sözü, kendi hakkında bile makbul değildir, başkasının hakkında ise evvelâ bittarik kabul edilemez.
(2) : Mecnunun, matuhun şahadetleri makbul değildir. Bunlar için teham-mül-i şahadet, mümkin değildir ki, edâ-i şahadet de mümkin olsun.
(3) : Ahresin şahadeti makbul değildir, velev ki işareti anlaşılsın, Çünkü şahadetde muteber olan, yakindir. Meğer ki ahres. şahadetini yazısı ile edâ
etsin, o zaman kabul edilir.
(4) : Mugfeîin, kesreti galat ve nlsyan ile maruf olanın şahadeti makbul değildir. Çünkü bunların sözlerinde vusuk yokdur.
(5) : Mürüvvetten mahrum olanın, veya bir şahsı ondan aldığı atiyyeden dolayı medhde veya ondan alamadığı atadan dolayı zemde ifrata varan
şâirin ve haram olan şeyleri medh eden şahsın, ve haram olan şeylerle iştigal eden kimsenin, hareketlerinde denâeti, kılleti mübalâtı ve izzet-i
nefsden mahru-miyyeti gösteren sözlerde bulunan kişinin, ailesiyle hanesinde olan cinsî münasebeti nâs arasında hikâye eden veya ailesine,
cariyesine yahud başkalarına karşı fahiş sözler ile hitab eden veya müzhikâtı   hikâye edib duran   veya kendisini maskaraya çevirecek kıyafetlere
bürünen kimsenin şahadeti kabul edilmez.
(6) : Gerek zina, kati gibi ef'âl cihetinden ve gerek bid'at gibi ıtikad cihetinden fâsık olan kimsenin şahadeti makbul değildir.
Kur'an-ı Kerîmin mahlûkıyetine, rü'yetûllâhın ahıretde vuku bulmayacağına, insanların kendi fi'illerini yaratır olduğuna kail olmak birer fıskdır, te-
cessüme, tehaccüme kail olmak da birer bid'atdir, birer fıskdır.
(7) : Kebîreyi mürtekib olanın şahadeti makbul değildir.   Sağirelere devam edenler de böyledir. Çünkü bunlar da kebîreyi intaç eder.
HanbeÜ ulemasından bir çoklarının beyanına nazaran şunlar, kebairden-dir :
Şirk, Allah Taâlâ'mn esması,sıfatı, efâli, ahkâmı hakkında bilâ ilmin söz söylemek. Namazı, zekâtı, ramazan orucunu veya haccı muktedir olduğu
halde terk ve menetmek. Allah Taâlâ'nın mekrinden emin olmak, sahabe-i kirama sebtekmek, isyanda ısrar göstermek Rahmet-i ilâhiyyeden ümidi
kesmek. Indelhâce ehlinden ilmi ketm etmek. Yalan yere şahadet, yalan yere yemin, haksız yere hükm etmek. Haksız hükm için rüşvet almak.
Ribâyı yemek, ri-bâya şahadet etmek. Ribâyı yazmak. Yetimin malını haksız yere yemek. Nikâhı haram olan kadın ile evlenmek. Kadının kocasına
kargı neşvezede bulunması, veya kocasından olmayan çocuğu kocasının nesebine ilhali etmesi, bir kimseyi haksız yere mirasdan mahrum
bırakmak. Cihatdan caiz olmayan yerde firar etmek. Sirkatde, kat-ı tarikte bulunmak. Zinada, lukatada, şürb-i müskiratda veya behimeye
mukarenetde bulunmak, sihir yapmak.
(8) : Gayr-ı müslimni şahadeti, zimmî olsa da ne müslümanlar hakkında, ne de gayr-ı müslimler hakkında Sizden adalet sahibi olanları işhad ediniz)
buyurulmuşdur. Binaenaleyh müslimanlardan adalet sahibi olanların şahid tutulması lâzımdır. Hattâ cemiyet arasında tahaddüs eden bir hâdiseye o
cemiyet arasından yalnız iki müslim kimse şahadetde bulunsa yine kabul edilebilir. Meselâ: Bir meclisde bulunan kimselerden ikisi bunlardan
birinin zevcesini o meclisde boşadığına şahadet etseler. Veya bir hatibin minberde hutbe esnasında şöyle söylediğine camaâtden iki kimse
şahadetde bulunsa bu şahadetleri bâdettezkiye makbul olur. Ehi-i kitabdan olanların ise yalnız yolculuk halinde vefat edecek bir müslümanın veya
bir gayr-ı müslimin yapacağı vasiyyete şahadet etmeleri makbuldür, O şart ile ki, bu hâdiseye şahid olacak müslümanlar bulunmamış, olmalı.
Böyle bir vasiyyete şahadet eden kitabîlerin şahadetlerinde reyb ve şüb-he bulunursa hâkim, kendilerine ikindi vaktini müteakib: «Hıyanet
etmediklerine, hâdiseyi tahrif ve tağyirde bulunmadıklarına ve bu yaptıkları şahadetin o vefat eden kimseye aid bulunduğuna» dair yemin tevcih
eder. Eğer hâkim, bu şahidlerin bu şahadetlerinden dolayı günaha müstahik olduklarına = Yani: Hakikate muvafık suretde şahadet etmediklerine
muttali olursa o vasiyyet yapmış olan kimsenin şârislerinden iki kişiye yemin tevcih eder. Bunlar «Vallahi bizim şahadetimiz onların şahadetinden
ehakdır, onlar hıyanetde bulundular, hakikati ketm etdiler.» diye yemin ederlerse hâkim, o mû'sînin vârisleri lehine hükm eder (Keşsâfül'kına,
Neylül'meârib.)
(Zâhirî'lere göre de bu babda §u gibi meseleler vardır: (1) : Henüz bâliö olmamış olan çocukların şahadetleri, ne kendi hakların da ve ne de
başkaları haklarında hiç bir hususa dair makbul değildir.
imam Ali ile Muâviye Radıaâhü anhümaya göre çocukların çocuklar aleyhine aralarında vuku bulan bir hâdiseye henüz dağılıb hanelerine
girmeden yapacakları şahadet - ihbar caizdir. Şeb'î ile Şüreyha göre de çocuklar, baliğ oluncaya kadar şahadetlerinde sabit bulunurlarsa şahadetleri
kabul olunur.
(2) : Amaların şahadetleri, sıhihlerin şahadetleri, sıhihlerin   şahadetleri gibi makbuldür, imam Zührî'nin, Atâ'nın havli de böyledir. Ibn-i Hazm
diyor ki: Allah Taâlâ beyyinenin kabulünü emr etmişdir.» âmâyı mübsırden ayır-mamışdır, âmâ olmamayı şart kılmamışdır. Âmânın da bazı şeyler
hakkında ayikaiu hâsıl olacağından onlara dair şahadeti neden kabul edilmesin.
imam Züfer'e göre âmânın şahadeti yalnız ensab hususunda kabul edilir, imam Şafiî'ye, Hasen-i Basrî'ye.îmam Ebû Yusuf'a göre de âmânın âmâ
olmadan evvel bildiği şeyler hakkında şahadeti caiz ise de âmâ oldukdan sonra bildiği şeyler hakkında caiz değildir.
(3) : Kölelerin, cariyelerin şahadetleri, gerek efendileri ve gerek başkaları hakkında makbuldür. Bunların şahadetleriyle hür ve hürreîerin
şahadet leri arasında fark yokdur.
ibrahim Nehaî'ye göre kölelerin şahadetleri efendileri lehine   caiz değilse



de başkaları lehine caizdir.
îmam Malik'e, imam Şafiî'ye, îbni Ebî Leylâ'ya göre ise bunların şahadetleri hiç bir kimse hakkında makbul değildir. Kölelerde esasen cehalet gâ-
libdir. Maamafih deniliyor ki ubudiyet => Rıkkıyyet, âsâr-ı küfriyyeden bir eserdir. Vâcibdir ki bunun reddi şahadetde tesiri bulunsun
(Bidayetül'müc-tehid.)
(4) : Veled-i zinanın şahadeti zina hususunda da sair hususlarda da caizdir, kazaya da tevelîi edebilir, elverir ki âdil olsun. Çünkü onlar da âmir
bü'maruf ve nehy anü'münker ile muhatabdırlar.
imamı Azam ile imam Şafiî'nin, imam Ahmed'in, Şa'bî ile Atâ'nın. Zührî'nin kavilleri de böyledir. Gayr-ı meşru evlâdın, bu gayrı meşrüiyyetde bir
dahli, bir kusuru yokdur. Bu kusur, ebeveyinden birine veya her ikisine aid-dir. Kendisi bizim dînen kardeşimizdir. Bu halde bizim lehimize veya
aleyhimize olan onun da lehine veya aleyhinedir. Nitekim bir âyct-i kerimede: buyurulmuştur. Yani: Onların babalarını bilmeseniz de onlar sizin
dinde kardeşlerinizdir, dostlarınızdır. Rivayete nazaran Nafî, banların şahadetlerini caiz görmemişdir.
(5) : Zinadan, kazfdan, şürb-i hamrdan veya   sirkatden dolayı   mahdud olub bilâhara tâ'ib olan ve adi ile ittisaf eden bir müslimin her hususda
şahadeti, makbuldür.
(6) : Bir gayr-ı müslümin ne müslim ve ne de gayr-ı muslini aleyhine şahadeti caiz değildir. Bundan sefer halindeki vasiyyet, müstesnadır. Bu
halde iki müslimin şahadeti makbul olduğu gibi herhangi dine mensub olursa   olsur iki gayr-ı müslümün veya bir gayr-ı müslim erkek ile iki gayr-ı
müslim kadının veya dört gayr-ı müslim kadının şahadetleri de makbuldür. Bu gayr-ı müs-limler, herhangi bir namazı müteakib şahadetle beraber
tahlif olunurlar, ondan sonra şahadetleriyle hükm olunur. Maamafih bu hükmden sonra iki müslim veya bir müslim ile iki müslime veya dört
müslime gelib de gayr i müslim lerin yalan yere şahadetde bu Ummuş olduklarına dair şahadetde bulunsalar ve müslüman şahidler, kendi
şahadetlerinin ehak olduğuna, hakikat hilâfına şahadet etmediklerine yemin ederlerse o gayr-ı rnüslumîerin şahadetlerine binaen yapılan hükm, fesh
olunur (Elmuhallâ.)
(îmam Malik ile îmam Şafiî'ye göre gayr-ı müslimîerin şahadetleri, vasiy yet hususunda da makbul değildir. Bu babdaki âyet-i kerime, mensuhdur

(Eı-dayetül'müctehid.) 
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(İKİNCİ BÖLÜM)

 
HÜCCETLERE, KARİNELERE, YEMİNLERE, BEYYİNELERİN TERCİHİNE

DAİRDİR.
 
İÇİNDEKİLER : Hücec-i battıyyenîn hükmü. Karine-i kaîıa ve sair hükm sebebleri. Tahlife ve tahalüfe aid meseleler. Bir lahika: Yemin hakkında.

Te-nazu bil'eydiye aid meseleler. Beyyİnİerİn trcihine aid meseleler. Söz kimin olduğuna ve tahkim-i hâle dair meseleler. 
[4]

 
Hücec-F Hattiyyenin Hükmü :
 
155 - : Mazmunu ikrar ile veya şahadet-i âdile ile sabit olan hat ve hâ-tem, medar-ı hükmdür.
Tezvir ve tasni şüphesinden salim olan hat ve hatem do mamûlünbihdir, yani: Medar-ı hükmdür: Berat-i sultanî, defter-i hâkânî kuyudu ve usûlüne
muvafık hiyle ve fesatdan salim olarak tahrir ve zabt edilmiş olan mehakim sicillâtı gibi. Fakat böyle olmadıkça yalnız hat ile, yalnız hatem ile ve
yahut hat ve hatemin mecmuiyle amel olunmaz. Çünkü yazı yazıya benzeyebilir, mühürler de taklid edilebilir veya başkasının eline geçmiş olabilir.
îmam Ebû Yusuf ile imam Muhammed'e göre bir şah id, bir ra'vi veya bir hâkim, hâdiseyi unutmuş olduğu halde ona dair yazılarını görünce
muktezası-na göre amel edebilir. Fetva bu veçhiledir. Zira bunda galat nadirdir, bir tağyir ve tahrif bulunsa ona ıttıla mümkündür. Bir yazının diğer
yazıya her veçhile müşabih olması pek azdır. Binaenaleyh nâsa genişlik gösterilmesi için bu yazıya itimad tecviz edilmişdir.
Sarrafların, tacirlerin, simsarların defterieriyle de amel edilebileceğine bazı zevat, kail olmuşlardır, bunlarda tezvirden emindirler (Hamevî, Tenkih,
Reddimuhtar.)
156 - : Vaktiyle Türkiye'de Sultan Süleyman ve Üçüncü Sultan Murad zamanlarında bir ilmî heyet tarafından umuma ve tesisat-ı hayriyyeye aid
arazi, köyler, mezraalar, mer'alar, yaylalar, kışlaklar ve bunların merbut oldukları cihetler büyük bir itina ile yazılmış, bunlara dair (970) adet defter
vücuda gelmişdir. Bu defterler, istanbul'da Defteri Hâkânî = Tapu idaresi denilen dairede birbiri içinde mühürlü dört demir kapıyı havi, metin, emin
bir mahzen içinde hıfz edilmekte bulunmuşdur. işte: «K-uyud-ı Defteri Hâkânî» den maksad, bunlardır.
Eşhasın alelade tasarruflarında bulunan tarlalar, çayırlar, bunun hamidedir. Bunlar her ne kadar tapu senedlerine merbut iseler de bunların
mazmunları, bilâ beyyine muteber değildir (AhkâmüTarazi.)
157 - : Mazmunu beyyine ile sabit olmadıkça mücerred vakfiyye ile and olunmaz. Çünkü hâkim, hüccete binaen hükm eder. İpuccet ise beyyine ife
ikrardır. Mücerred vakfiyye ise hüccet olmaya salih değildir. Yazı yazıya bet Eeyebilir. Fakat mahkemenin mevsuk ve mutemedünbih olan

sicilinde raıia?-yed olan bir vakfiyye ile ameî olunur. Bu, Mamûlünbihadır    (Tenkih-i Bâ-midî.) 
[5]

 
Kari Ne-1 Kat! A Ve Sair Hükm Sebebleri :
 
158 - : Esbab-ı hükm, yedidir. Bundan biri, karine-i kâtladır.   Diğe's" de şahatîfet, ikrar, yemin, yeminden nükûl, kasame ve bazı zevata göre _r
kadıdır. Yani: Hâdiseye hâkimin muttali bulunmasıdır.
Meselâ : Bir şahs, elinde kana bulaşmış biçak olduğu halde havf ve :ii: ile bir boş haneden alelacele çıkmakla hemen o haneye girüse de henü
 gazlanmış bir kimse görülse, bu hâl, o şahsın bu kimseyi kati etmiş. oldü-.. bir kat'î karine teşkil eder, bunda iştibah olunmaz. Binaenaleyh, hâkin;.
:-karineye binaen û şahsın katil olduğuna hükm eder.



Kezalik : Bir kimsenin elinde bulunan bir malda senelerden beri asar ruf-ı müllâk ile mutasarrıf bulunması, bu malın kendisine aidiyyeti için Ür
karine-i kâtladır. Binaenaleyh bu karineye mebni bu malın o kimseye uSj-yetine şahadet olunabilir (Reddimuhtar Mecelle.)
159 - : Bir şey hakkında şahadete mebni hükm verileceği gibi ikran. semine, veya yeminden nükûle binaen de hükm verilebilir.
Meselâ : Bir kimse, bir şahsdan karz cihetinden olarak şu kadar rteaal dâva ve bunu inkâra mukarin iki şahidin şahadetiyle isbât etse bu measgsa o
kimseye verilmesine hükm edilir.
Kezalik : Böyle bir borçlunun borcunu ikrar etmesi veya kendisine u edilen yeminden nükûl eylemesi takdirinde de bu veçhile hükm olunur,
Bilâkis, müddeî, bu alacak iddiasını isbât edemeyib de muddeaaleyı dişine tevcih edilen yemini yapsa   müddeînin bu alacak dâvasının hükm edilir.
Kasâme de yemin kabilindendir. Kasâme mebhasine mür;:ıafc"
160 - : îlnvi kadıya gelince bu da bazı zatlara göre esbab-ı Şöyle ki: Bir hâkim, daha hâkim olmadan bir şeye muttali olsa, kim olunca ledel'mürafaa
o şey hakkında bu ıttılaına göre hükm verebife
Meselâ : Bir zat, bir kimsenin bir şahsa şu kadar meblâğ borç görmüş olsa da sonra hâkim olduğu zaman buna dair huzurunda bir âfet inkâr vuku
bulsa bu zat, bu meblâğın ikraz veistikraz edildiğini müşahade etmiş olduğuna mebni bununla hükm edebilir. Çünkü böyle bir dâvayı şahadet le
isbâtdan maksad, hakikat-ı hâle ıttıla husulüdür. Hâkim ise emin olduğundan onun ıttılaı da bu hususda kâfidir.
Fakat diğer zevata göre bir hâkimin kendi ıttılaına binaen hükm vermesi, hakkında töhmeti, sui'zanm celb eder. Bahusus zamanenin fesadı,
hâkimlere böyle bir salâhiyyet verilmesine mânidir. Binaenaleyh hâkimin ilmi, esbaİM hükmden olamaz. Müftabih olan da budur (Mebsût,
Camiül'füsûleyn.)
(îbn-i Hazm, ilm-i hâkimin esbab-ı hükmden olup olmaması hususunda şu malûmatı vermektedir.
Hâkim için farzdır ki, dima, kısas, hudûd, emval gibi hususlarda kendi ilmiyle hükm etsin. Bunları gerek hâkim olmadan evvel ve gerek sonra
bilmiş olsun müsavidir. En kuvvetli hükm, hâkimin kendi ilmine istinaden vermiş olduğu hükmdür. Çünkü bu halde hakka yakını bulunmuş olur.
Sonra ikrar ile, daha sonra da beyyine ile olan hükm kuvvetlidir, imam Şîfii, Ebû Sevr, Ebû Süleyman da buna kaildirler.
Rivayete nazaran Ömer tbnil'aziz demişdir ki: Hâkim, zina hususunda kendi İlmiyle = Ittılaiyle hükm edemez. Şa'bî de demişdir ki: Ben hem kadı,
hem de şahid olamam.
imam Malik, îmam Ahmet, Ebû Ubeyde ve bir kavle nazaran Ibn-i Ebî Leylâ ve bir kavle göre imam Muhammed de demişdir ki: Hâkim, kendi bil
meşine istinaden hiç bir şey hakkında hükm edemez.
îmam Ebû Yusuf da demişdir ki: Hâkim, hudüdden başka, kısas ve saire hususlarında kendi ilmiyle hükm edebilir. Bunlara gerek hâkim olmadan
evvel ve gerek sonra muttali bulunmuş olsun müsavidir. İmam Muhammed'in ilk kavli de böyledir.
imamı Azama göre ise hâkim, kazaya tevdii etmesinden evvelki ıttılaına binaen asla hükm edemez. Meselâ: Bir hâkim, bir şahsın birini kati etdiğine
hâkim olmadan muttali olsa hâkim oldukdan sonra bu bilgisine binaen o şahsın katil olduğuna hükm edemez. Amma hâkim oldukdan sonra muttali
olduğu şeylerhakkında hükm edebilir. Bundan yalnız hudûd müstesnadır, onlar ile hükm edemez, imam Leys'e göre de müddeî, hukuk-ı nâsa
müteallik bir hususda bir şahid ikame etmedikçe hâkim, mücerred kendi ilmine istinaden hükm edemez. Fakat bir şahid ikame ederse hâkim, o şahid
ile beraber kendi ilmine istiaden hükm edebilir (Kitâbül'muhallâ.)
(Müctehidin-i kiramdan bazılarına göre kâiflerin = Nesebleri firasetleriy-le tâyine muktedir kimselerin neseb hususundaki ifadeleri de esbab-ı
hükm-dendir.                                                                          .
Bu hususda Hanbelî'lere aid olan bazı meseleler, ikinci cildde neseb meb-hasinde yazılmışdır.
(Ibn-i Hazm diyor ki: Bir çocuğun nesebini ilhak hususunda kâifenin sö-ziyle hükm vâcibdir. Bu hususda hürreler ile cariyeler müsavidir. îmam
Şafiî'nin, Ebû Süleyman'ın kavli de böyledir, imam Mâlik'e göre yalnız cariyelerin çocukları hususunda kaillerin şahadetiyle hükm edilebilir,
imamı Azama göre İse bununla hiç bir hususda hükm edilemez (Elmuhallâ.)
(Şafiî'lere göre kaifler hakkında şu gibi meseleler vardır.
(1) : Kâifin müslim, âdil, nâtık, basîr, reşît, tecrübe sahibi nesebini nefy edeceği şahsa karşı âdavetden beri ve nesebini ilhak edecek şahsa gayr-ı ka-
rib bulunması şartdır. Çünkü kâif, ya hâkim veya kasım demekdir.
(2) : Bir kâifin tecrübe sahibi olup olmadığını anlamak için bir çocuk, validesi» içlerinde bulunmayan kadınlar ile beraber üç kere kâife  
gösterildiği gibi bir kerre de validesi aralarında bulunan kadınlar ile beraber kâife   arz edilir. Kâif, bu çocuğu, asıl validesine nisbet eder de
diğerlerinden birine nis-bet etmezse sahib-i tecrübe olduğu anlaşılmış olur.
(3) : Esah olan kavle göre kâifde hürriyet, zükûret de şartdır. Fakat adet şart değildir.
Binaenaleyh iki kimse, bir meçhul lakıtın veya sair meçhûlünneseb bir çocuğun nesebini iddia etseler bu çocuk kâife gösterilir. Kâif, bunu o iki
kimseden hangisine ilhak ederse bu çocuğun nesebi o kimseye lâhik olur.
(4): iki kimse, bir kadına bir şüphe üzerine, meselâ: Zevcesi veya cariyesi sanarak tekarrüb edib de kendilerinden tevellüdü mümkün olacak halde
bir çocuk dünyaya gelse bakılır: Eğer çocuk, bunların takarrübünden itibaren altı ay ile dört sene arasında dünyaya gelmiş ise kâife gösterilir. Ve
eğer iki takarrüb arasına bir hayz tehallül etmiş ise çocuk, ikinci tekarrüb sahibine aid olur, velev ki bunun nesebini ilk tekarrüb sahibi iddia etsin.
Çünkü hayz, rahmin çocukdan beri olduğuna zahiren bir alâmetdir. Bununla çocuğun   ilk tekarrüb edene taallûkunun inkıtâı zahir olur. Artık kâife
göstermeğe hacet kalmaz. Meğer ki ilk takarrüb eden, o kadının nikâhı sahih ile kocası bulunmuş olsun, ikinci tekarrüb sahibi de bir £übhe ile veya
fâsık nikâh ile tekarrüb etmiş olsun. Bu takdirde İlk tekarrüb edenin taalluku, münkati olmaz, - kâife müracaata ihtiyaç görülür. - Çünkü nikâh-ı
sahih ile olan firaşda tekarrüb imkânı, nefs'i tekarrüb makamına kâimdir, bunda hayzdan sonra da tekarrüb imkânı hâsıldır.
(5) : Kâifin bir çocuğu bir şahsa ilhak etmesi, hâkimin.hükmü bulunmadıkça muteber olmaz. Hâkim, kâife bu hususu emr etmeli, onun ilhakını ten-

fiz eylemelidir. Meğer ki kâifin kâifiyyetine hükm etmiş olsun (Tuhfetül'mub-tac, îbn-i Kasım ve Şirvânî Haşiyeleri.) 
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Tahlife Ve Tehalüfe Aid Meseleler :
 
161 - : Bir müddeî, dâvasını beyyine ile isbâtdan izhar-ı acz edince onun talebiyle müddeaaleyhe yemin verdirilir. Bu, bir tahlif    meselesidir ve   
bir kaide-i esasiyedir. Fakat bu kaideden bazı meseleler müstesnadır. Ezcümle: Bir kimse, bir şahsdan «Sen fülâmn vekilisin» diye dâva, o şahs da



inkâr etse kendisine yemin teklifi lâzım gelmez. Çünkü bu yeminde faide yokdur.    Bir kerre vekil kendisini vekâletden azl edebilir. Bu inkâr ise bir
azl ve istifa demekdir. Sonra yeminden nükûl ikrar sayılsa onun bu ikrarı başkası hakkında muteber olmaz.
Kezalik : iki kimseden her biri, bir şahsın elindeki bir malı o şahsdan satın almış olduğunu iddia etmekle o şahs, bu malı bunlardan birine satdığını
ikrar ile diğerinin iddiasını inkâr eylese kendisine yemin tevcih edilemez. Zira bu tevcih edilen nükûl etse bu, bir ikrar olacakdır. Halbuki bu ikrar,
evvelki mukarrünlehin aleyhine muteber olmaz.
162 - : Müddeîye yemin tevcihi hususunda isticar, irtihan, ittihab ve teslim dahi satın alma iddiası gibidir.
Meselâ : iki kimseden her biri, bir haneyi İsticar etdiğini iddia etdiği halde hane sahibi bunlardan birinin iddiasını ikrar ve tasdik etse artık diğerinin
dâvasını inkârdan dolayı kendisine yemin tevcih edilmez. Zira bu yemininden nükûl etse bu, diğeri aleyhine ikrar olacakdır, Bu ikrarda ise muteber
olmadığından faide yokdur:
Velhâsıl : Bir kimsenin bir hususda ikrarı, caiz, muteber olmazsa inkârı halinde kendisine yemin lâzımgelmez (Bedâyî, Reddimuhtar.)
163 - : iki hasımdan biri tahlif edilince namı akdes-i ilâhîye yemin eder. Yani: «Vallahi veya Billahi veya Tallahi» diye veya Allah'a and içeri m ki
diye yemin eder, yoksa talâka veya itâka yemin etdirilmez. Böyle bir yemin teklif edilse bundan imtina, nükûl sayılmaz.
Ancak bazı fukahaya göre hasmın ilhahi üzerine yemin, tagiiz ve teşdid edilebilir.
Meselâ : Kendisinden dâva edilen bin lirayı inkâr eden bir müslümana: «Gizliyi de, aşikârı da bilen ve rahman ve rahîm olan Allah Taâlâ'ya kasem
ederim ki benim bu müddeîye bin lira borcum yokdur.» şeklinde yemin verdırilebilir.
Maamafih müddeaaleyh, Allah Taâlâ'nın ismine yemin edib de bu taglizden nükûl etse bu nükûliyle hükm edilemez, zira maksûd olan yemin hâsıl
olmuş-dur (Tenvir, Zeyleî.)
164 - : Yemin, zaman ve mekân itibariyle tagiiz edilemez. Meselâ bir müddeaaleyh, mutlaka ikindiden sonra veya bir camii içinde yemin etmeğe
mecbur tutulamaz (Dürer.) şerif
165 - : Yemin, ancak hâkimin veya naibinin huzurunda onların tahlif ve teklifi ile muteber olur. Başka kimselerin huzurlarmdaki yemin veya
yeminden nükûl muteber değildir. Çünkü yemin, husûmeti kesmek içindir.   Hâkim ile naibinin huzurunda olmayan bir yemin ise husûmeti katı'
etmez.' Tahlif ise hâkimin hakkıdır, hasmın hakkı değildir (Fethül'kadir. Tekmile.)
166 - : Bazen bir mazerete mebni hâkimin naibi, yemin edecek kimsenin nezdine gider. Hâkim, nâib olarak bir eminini müddeaaleyhin nezdine
gönde-rince buna iki de âdil kimse terfik edilir. Bu iki kimse yemine veya yeminden nükûle şahid olarak buna dair hâkimin huzurunda şahadet
ederler. Bunlar olmayınca yalnız eminin sözü kabul edilmez (Surretül'fetavâ.)
167 - : Istihlâfda niyabet carî olur, halfde = Yemin etmekde carî olmaz.
Binaenaleyh vasi, mütevelli, çocukların velisi, dâva vekilleri hasma yemin verdirilmesini hâkimden taleb edebilirler. Amma kendilerine yemin
verdir ilemez.
Meselâ : Müvekkillere yemin teveccüh edince bu yemini onların bizzat etmeleri lâzımgeîir, onların yerine vekillerine yemin tevcih edilemez.
Fakat bunların ikrarları, asıl hakkında sahih olan hususlarda kendilerine yemin tevcih edilebilir.
Meselâ : Bey'e vekil olanın, bu hususda müvekkili aleyhine ikrarı sahih olduğundan kendisine yemin tevcih edilebilir. Şöyle ki: Bilvekâle satılan
şeyi 'ayb-ı kadîmi bulunduğu iddiasiyle müşteri reddetmek istemekle vekil, bu aybı inkâr etse kendisine yemin verdirilir, yeminden nükûl ederse
sattığı şey, hıyar-ı ayıbdan dolayı kendisine red olunur (Mecelle, Dürer.)
168 - : Yemin, hasmın talebi üzerine verdirilir.   Çünkü yemin,   hasmın hakkıdır, onun talebi olmadıkça hâkim, yemin verdiremez. Yalnız beş yerde
taleb vuku bulmasa da hâkim, yemin verdirir. Şöyle ki:
(1) : Bir kimse, bir terekeden deyn veya ayn gibi bir şey dâva ve isbât etdikde hâkim, müddeîye: «Bu hakkını müteveffadan tamamen veya kısmen
bir veçhile istifa etmiş, olmadığına veya bilvekâle istifa etdirmediğine ve onu bu hakkın tamamından veya bir kısmından ibra etmediğine ve bu
deynin tamamı veya bir kısmı ile başkası üzerine havale kabul eylemediğine ve başkası tarafından tamamen veya kısmen iyfa olunmadığına ve bu
hakkın mukabilinde müteveffanın rehni olmadığına» yemin verir. Buna «Yemin-i istizhar» denir.
Olabilir ki. a^ıaklı hakkını nlmıgdır du şahidler, bunu bilmeksizin şahadette bulunmuşlardır. Binaenaleyh hakika! i hâlin tamamiyle zuhurunu
temin için bu yemine lüzum görülmüşdür. Bu yemin, terekenin hakkıdır, vârisler bunu taleb etmeseler de hâkim, yine bu yemini alucakhya tevcih
eder. Bu tahlifin lüzumunda ittifak vardır (Hindiyye, Reddimuhtar;)
(2) : Bir kimse, bir mala müstahik çıkıb da inkâra mukarin iddiasını bey-yine ile ispat etdikde : «O malı başkasına satmamış ve hibe etmemiş,
velhâsıl bir veçhile mülkünden çıkarmamış» olduğuna dair hâkim tarafından kendisine yemin verdirilir. Bu yeminden nükûl    ederse istihkak
dâvası reddolunur (Bezzâziyye.)
(3) : Müşteri, mebii ayıbına binaen reddedecek oldukda redde hükm edilmeden evvel, hakim, müşteriye «Mebiin aybına muttali oldukdan sonra
kavlen ve yahud onda maliklerin tasarrufu gibi - meselâ onu satışa çıkarmak gibi - tasarruf üe delâleten bu aybına razi olmamış olduğuna» dair
yemin verdirir.
(4) : Hâkim, şüf'a ile hükm edecek oldukda şüf'adara : «Şüf'asını   ibt&l, yani : Hakk-ı şüf'asını bir veçhile iskat etmemiş olduğuna» dair yemin
tevcih eder.
(5) : Bir kadın gâib bulunan kocası aleyhine nafaka takdir edilmesini taleb etmekle nafaka ile hükm olunacak olsa :   «Kocası kendisini boşamarmş
ve kendisine nafaka vermemiş olduğuna ve yanında mal bırakmadığına» dair bu kadına hâkim yemin verdirir. Bu son meselede yemin verdirilmesi,
îmam Ebû Yusuf'a göredir (Vâkıat, Dürerül'hükkâm.)
169 - : Tahlif = Yemin tevcih etmek,   hâkimin hakkıdır. Onun teklif ve tevcihi bulunmadıkça yapılan yemin, muteber olmaz.             
Binaenaleyh daha hâkim tarafından yemin teklif edilmeden mücerred hasmın talebi üzerine müddealeyh yemin ediverse muteber olmaz, tekrar
hâkim tarafından tahlif edilmesi lâzımgeîir (Abdülhalim.)
170 - : Bir kimse, kendi fi'iline dair yemin edecek olsa betate yemin et-dirilir. Yani :   «Bu şey böyle değildir.» diye kat'i suretde yemin edilir. Fakat
başkasının fi'ili hakkında yemin edilecek ise adem-i ilme yemin verdirilir. Yani :    «O şeyi bilmediğine» yemin etdirilir.
Meselâ : Bir kimse, bir şahsdan şu kadar meblâğ veya şöyle bir emanet veya gasben zaziülyed olduğu bir hanenin kendisine aidiyyetini iddia, o şans
da inkâr etse «O kadar meblâğ borcu olmadığına, kendisinde öyle emanet bir nıal bulunmadığına ve o hanenin o kimsenin mülkü olmadığına»



yemin eder.
Kezalik bir kimse, bir mütevvaffanın terekesinden şu kadar meblağ alaca-. £ı olduğunu dâva, vârisler de inkâr etseler, bunlar : «Müverrislerinin o
kimse ye o kadar meblâğ borcu olduğunu bilmediklerine» yemin ederler.
Maamafih adem-i ilme yemin edilmesi lâzım gelen bir dâdisede betate ye-Riin edilse muteber olur. Çünkü betate yemin daha kuvvetlidir:
«Müverrisi-*nİ2in o kimseye o kadar borcu yokdur.» diye yemin edilmesi gibi. Fakat be yemin edilecek yerde ademi ilme yemin edilse muteber
olmaz (Dürer.)
171- : Yemin, ya sebebe veya hâsıl olur. Şöyle Ui : Bir hususun vaL mıh olmadığına yemin etmek, sebebe yemindir. Bir hususun hâlâ baki olub
tumağına yemin etmek de hâsıJa yemindir.
Maamafih bu hususta bir zabıta vardır. Şöyle ki : Dcrmeyan edilen bir râfiiıı iaf'iyle ya mürtefi olacak bir halele bulunur veya bulunmaz. mürtefi,
olmayacak bir halde ise tahlif, bilîçma sebebe yapılır. Ve eğe: ri--lefi olacak bir halde ise bakılır ; Eğer müddei, hâsıla tahlif takdirinde mm-zarrır
olacak ise tahlif, yine sebebe yapılır. Ve eğer mutazarrır ohnayacase tahlif, imamı Âzam ile İmam ATuhammed'e göre hâsıla, İmam Ebû re ise yine
sebebe yapılır. Aşağıdaki meseleler, bu zabıtaya müstenitdri.
172 - : Bir şahsa, yemin tevcih edileceği zaman hâkim bakar, mia^ aleyh eğer hâsılı inkâr ediyorsa hâsıle ve eğer sebebi İnkâr ediyorsa sâce yemin
verdirir. Bu babda müreccah olan kavi, budur.
Meselâ : Bir kimse, bir gahsdan «Sana yüz lira borç olarak verdin, mı; bana ver.» diye dâva, o şahs da aScn bana yüz lira borç vermedin* diye jikit
etse sebebi inkâr etmiş olacağından ona : Vallahi bu kimse bana yüz lire ar vermedi» diye yemin etdirüir.
Müddealeyh, o kimsenin bu iddiasına karsı : «Benim bu kimseye barn yoktur.» dese hâsılı inkâr etmiş olacağından : «Vallahi benim bu kimseye ıtr-
cum yokdur.:ndiye tahlif olunur. Çünkü sebebe yemin etse mutazarrır ohuıür. Şöyle ki : Bu şahs, o kimseden borç almış, fakat sonra onu ödemiş-
veya aıcı: ibra edilmiş olabilir. Halbu ki bunu isbât edemez. Şimdi borç almadığına ;;3l; etse hânis olur. Borç almış ise de Ödemiş veya ibra eylemiş
olduğunu bunu isbât edenıiyeceği cihedlo uhdesinde kalmamış olan bir borç ile ı:: v.. edilir. Binaenaleyh kendisini bu zarardan siyanet için hâsıla,
yani : - :ji olmadığına yemin etdirilmesi lâzım gelir.
Kezalik ; Bir kinişe, bir sahadan : «Sen fülânın bana olan bu kadar :nrai-na kefil olmuşdun, onu bana ver.» diye dâva, o gahs da «Bu cinciden sarita-
eum yulıdur.» dese'hâsıla yemin etcürüir. Yani : «Bu kefalet cihetinden &m* kadar veya daha az borcum yokdur.» diye yemin eder! Yoksa o
kiınseirto alacağım kefalette bulunmamış olduğuna yemin etdirilmez. Zira olabüÜ. kfct'il olmuş ise de bu borcu ödemiş veya bundan ibra
cdilmişdir. Fakat :ukü isbâta kadir değildir, O halde bu sebebe yemin etriiriise ye yemin edib gâsiı-kâr olacak veya yeminden niikûl edib
tnüddeabihi tediyeye mecbur olacaüir (Velvâlieiyye.)
173 - : Hâsıla yemin verdirilmesi, müddeînin zararına müeddi olacaiiüir-sa sebebe yemin verdirilmek lâzım gelir. Bunda icmâ vardır.
Meselâ : Hanefi mezhebi üzere mahukeme cereyan eden bir mankenle bir kimse, Sâfiîyyül'mezheb bir zatdan satın aldığı mülk haneye car-i mhi&s.
olmak sebebiyly süf'a hakkım taleb etdigi huiâe.bu satış, muamelesini üâtr
demese o zata : «Bu müddeînin hakk-ı şüf'ası yokdur.» diye hâsıla yemin verdirilmez. Belki «Şu haneyi satın almadım» diye sebebe yemin
verdirilir. Çünkü Safi? mezhebine göre civariyet sebebiyle şüf'a hakkı sabit olmaz. Artık bu zat, kendi mezhebine nazaran müddeînin hakkı şüf'ası
olmadığına yemin etse onu mutazarrır etmiş olur     (Dürer. Abdürrahim.)
174 - : Muhtelif dâvalar içtima etse, yani : Bir kimse, bir şahsdan müte-addid şeyler hakkında bir medisde müetemian dâvada bulunsa cümlesi için
bir yemin kifayet eder, her birine başka başka yemin verilmek lâzım gelmez.
Meselâ : Bir k^mse, bir şasdan şu kadar kuruş cihet-i karzdan, şu kadar meblâğ da gasb ile istihlâk etmiş olduğu bir mahn zamanı cihetinden dâva, o
sahs da bunları inkâr etse «Bu cihetler bu müddeiye bir borcu olmadığına» dair bir kerre yemin ettirilir, iki defa yemine hacet kalmaz. Meğer ki
ikinci şey hakkındaki dâvanın dinlenmesi, .birinci dâvanın yemin ile halledilmesine mütevakkıf bulunsun, o takdirde başka başka yemin lâzım
gelir.
Meselâ : Bîr kimse, vekâlet iddiasıyle bir şahsdan müvekkili namına §u kadar meblâğ dâva ve isbâtdan izhar-ı acz etmekle o şahs, hem vekâleti,
hem de bu borcu inkâr etse bu şahsa evvelâ bu vekâleti bilmediğine yemin verdirilir, bu yeminden nükûl ederse muhakemeleri yapılır, vekil
müddeasını isbât e-demeyince bu şahsa «Borcu olmadığına» da ayrıca yemin verdirilir. (Dürer.)
175 - : Muamelâta dair dâvalarda kendisine yemin teklif olunan kimse, «Yemin etmem» diye sarahaten veya bilâ özrin sükût ile deiâleten yeminden
nüküî etse bu nukûlü ikrar veya müddeabihi bezi sayılacağından hâkim, onun nükûliyle hükm eder, artık hükmden sonra yemin edecek olsa ona
iltifat olunmaz, hâkimin hükmü hâli üzere kalır.
176 - : Hâkimin müddeaaleyhe yemin etmesini üç defa teklif etmesi, ihtiyata muvafıkdır. Hattâ daha hükm vâki olmadan «Yemin etmem»
demesine iltifat olunmaz, üç dört teklifden sonra yemin etse yine muteber olur. Çünkü bundan dolayı hükmü nakz ve ifsâd lâzım gelmez. Fakat
bâdel'hükm, «Yemin edeceğim» denilmesine arlık iltifat edilmez. Zira bu takdirde   müddeaaleyh, nükûl ile hakkını ibtâl etmiş olur, artık hükmü
nakza mahal kalmaz   (Dürer.)
177 - : Dilsizin mahud işaretiyle ikrarı, yemini ve yeminden nukûlü muteberdir. Binaenaleyh hâkim, işaretiyle cevab vermesini dilsize emr eder,
işaretine göre hükm eyler. Şöyle ki; îşareüyl ikrar derse ikrarı tamam olur, inkâr ile işaret ederse kendisine yemin arz olunur. İcabetiyle işaret
ederse bu yemin sayılır. Yeminden imtina ile işaret ederse bu da nükûl sayılır,   üaerine nükûl ile hükm olunur. (Zahire, Hindiyye.)
178 - : Müddeî, «Hiç şahidim yokdur.» dedikden sonra gahid ikâme edecek olsa veya «Fülân ile falandan başka şahidim yokdur» dedikden sonra
«Aher Şahidim vardır.» dese imam Muhammed'e göre kabul edilmez. Çünkü bu halde tenakuz bulunmuş olur. Fakat sahih görülen diğer bir kavle
göre kabul olunur. Zira caizçür ki, şahidleri olduğu halde bunları unutmuş veya bümemiş de sonra hatırlamış, bilmişdir.
Kezalik : Şahidler, «Bizim bu dâva hakkında şahadetimiz yokdur.» dedik-den sonra şahadetde bulunsalar bir kavle göre kabul olunmaz. Çünkü
bunda açık bir tenakuz vardır. Diğer bir kavle göre kabul olunur. Zira şahadetlerini unutmuş, badehu hatırlamış olabilirler.
Kezalik : Müddeî, «Benim beyyinem yokdur.» deyib müddeaaleyhin yemin etmesini taleb etmekle bâdel'yemin dâvası üzerine beyyine ikâme etse
imamı Azama göre bu beyyine kabul olunur.
Kezalik : «Benim bu iddiaya karşı bir defim yokdur.» deyib de badehu defi' dermeyan etse esah olan, bunun kabulüdür. Çünkü unutdukdan sonra ha
tırlamak caizdir (Dürer, Dürrimuhtar.)



179 - : Bayi ile müşteri, semenin veya mebiin veya her ikisinin mikdarın-da veya semenin vasfında veya cinsinde ihtilâf etdikleri suretde  
herhangisi beyyine ikâme ederse onun lehine hükm olunur, ikisi de beyyine ikâme ederse ziyadeyi müsbit olan beyyine ile hükm edilir, ikisi de
isbâtdan âciz olursa onlara: Ya biriniz diğerinizin dâvasına razi olur veya bey'i fesh ederiz.» denilir. Bunun üzerine birisi, diğerinin dâvasına razi
olmazsa hâkim, onların   her birine diğerinin dâvası üzerine yemin verdirir ve ibtida müşterden   başlar. Herhangsi yeminden nükûl ederse diğerinin
dâvası sabit olur.   ikisi de yemin ederse hâkim, birisinin veya her ikisinin talebi üzerine o bey'i fesh eder (MecmaüTenhür, Meselle.)
180 - : Bayi ile müşteri, semen-i mebiin müeccel olub olmamasında veya şart-ı hiyarda, yani: Bâyiin şu kadar gün muhayyer olub olmadığında
veya semenin tamamen veya kısmen te'diye edilib edilmediğinde ihtilâf etseler te-halüf carî olmaz. Belki bu üç suretde yalnız münkir olan taraf
tahlif olunur.
181 - : Tecil müddetinin mikdannda, bey'in vuku bulıb   bulmadığında, gart-ı hiyarın müddetinde, beyide, rehin veya kefil verilmesi meşrut olub
olmadığında ve müslemünfihin teslim edileceği mekânda ihtilâf edilse tehalüf carî olmaz. Yalnız münkir olan, tahlif olunur. Çünkü bu ihtilâf, mebi
ve semen hakkında değildir, bu semenin hât ve ibrâsındaki   ihtilâfa   müşabihdir, Hât ve ibrada ihtilâfda ise tehalül carî olmaz. Yalnız   münkir
tahlif olunur. Semenin vasfında veya cinsinde ihtilâfda ise tahalüf carî olur. Zira bu, semenin mikdannda ihtilâf menzilesindedir (Dürer.)
182 - : Müşterinin elinde mebi telef veya redde mani bir ayıb hadis olduk-dan sonra bayi ile müşteri, mebiin semeninde ihtilâf etseler imamı Âzam
ile îmam Ebû Yusuf'a göre tahlüf carî olmaz. Çünkü bu halde akd-ı bey'i  feshe imkân yokdur. Binaenaleyh söz, müşterinin olacağından yalnız o
tahlif olunur. İmam Muhammed ile Şafiî'ye göre ise tehalüf carî olur, beyi helak olan mebiin kıymeti üzerine fesh edilir. Zira her biri, diğerinin
inkâr etdiği bir hakkı iddia etmekdedir (Dürer.)
183 - : Müstecir, henüz mecurda tasarruf etmeden ücretin   mikdarmda mucir ile ihtilâf edib meselâ: Müstecir, ücret on liradır, mu'cir ise on beg
liradır diye dâva etdiklerinde bakılır: Hangisi iddiasına beyyine ikâme ederse kabul olunur, ikisi birden beyyine ikâme ederse mu'cirin   beyyinesi
ziyadeyi müsbit olduğu için onunla hükm olunur. İkisi de iddiasını isbâtdan âciz bulunursa ikisi de tahlif edilir ve müstecirin tahlifiyle bağlanır.
Çünkü o, ziyadeyi münkirdir. Her hangisi yeminden nükûl ederse nükûliyle ilzam olunur,   ikisi de yemin ederse hâkim, akd-i icareyi fesh eder.
Müddetde veya mesafede ihtilâf etdikleri takdirde de hükm böyledir. S" kadar var ki, ikisi de beyyine ikame edecek olsa müstecirin beyyinesiyle
hükm olunur. Çünkü o ziyadeyi müsbitdir. Tehalüf takdirinde ise ilk evvel mu'cir tahlif edilir. Zira ziyadeyi münkirdir.
Daha menfaat istifa «dilmeden ücret ile menfaatin mikdannda bilâ beyyine ihtilâf edildiği takdirde de bu veçhile tehalüf carî olur. Hangisi evvelâ
iddia etmiş ise ilk evvel o tahlif edilir. Birlikde iddia etmişler ise hâkim, dile diğini evvelâ tahlif eder, veya ilk evvel hangisini tahlif edeceğine dair
kur'a çeker (Mülteka, Reddimuhtar.)
184 - : Mu'cir ile müstecir, icare müddeti esnasında ücretin mikdarmda ihtilâf etseler tehalüf carî olur. Bu takdirde baki müddet hakkında akd-i
icare, İmamı Azama göre fesh olunur. Bu feshe ifkân vardır.. Geçen müddetin hissesinde de söz müstecirin olur. Zira o, mu'cirin iddia etdiği
ziyadeyi inkâr etmektedir (Mecmaül'enhür.)
185 - : Mu'cir ile müstecir, icare müddetinin inkizasından sonra ücretin mikdannda ihtilâf etseler aralarında tehalüf carî olmaz. Zira fesh   edilecek
bir akd kalmamışdır. Belki söz, meâlyemin müstecirin olur. Çünkü o ziyadeyi münkirdir. Bil'akis müddetde veya mesafede ihtilâf etseler yine
tehalüf carî olmayıb söz, meâlyemin mu'cirin olur. Zira bu takdirde ziyadeyi münkir olan, mu'cirdir (Dürer Tahtâvî.)
(Maiikî'lere göre de yemin hususunda şu gibi meseleler vardır :
(1) : Yemin, ya hakim veya muhakkem huzurunda yapılır. Bütün haklarda yapılacak yemin dîye yapılır.    Yalnız Hân ile kasâme bundan
müstesnadır. Liânda: «Eşhedübillâh ben bu kadının zina etdiğini gördüm.» denilir. Kasâmede de «AUaha kasem ederim ki, bunun döğdüğü şahıs
ölmügdür.» diye yemin yapılır.
Bir de yernin edecek şahıs, mecâsî ise yalnız «Billahi» diye yemin eder - Çünkü o, Allah Taâlâ'dan başka mabut olmadığına kâü değildir ki, onun
yeminde «Ondan başka ilâh yokdur.» cümlesi İlâve edilsin.
(2) : Müddeı veya müddeaaleyh, kendisine tevcih edilen yemini yapmak-dan imtina etse artık bilâhara yemin etmek istemesine iltifat olunmaz.
Çünkü onun nükûlü, hasmın sıdkına delildir.
(3) : iki âdil şahidin şahadeti olmadıkça sabit olmayan dâvalarda yemiş carî değildir. Nikâh, talâk, ric'at, itak, kitabet dâvaları bu kabildendir.
Meselâ : Bir kadın, talâk iddiasında bulunduğu halde beyyinesi bulunmasa kocasına adem-italâk üzere yemin lâzımgelmez.
Ancak talâk, ıtk ve kazf hakkında müddeî, bir §ahid ikâme ederse müdde aaleyh üzerine yemin teveccüh eder. Yemin etmezse hapis olunur, hapis
uzi dığı halde yeminde bulunmazsa diyaneten tasdik olunur.
Meselâ : Bir kadın, talâkına yalnız bir şahid ikâme etse kocasına «Adem-, talâk» hakkında yemin tevcih edilir. Zevç, bu yemini zevcesine
reddedeme: (Muhtasar-ı Ebizziya, Şerh-i MuhammedU'Hirşİ.)
(Şafiî'lere göre de yemine dair şu gibi meseleler vardır ;
(1) : Bir hakka dair aleyhine beyyine ikâme edilen kimse, müddeiyi tah-iifde bulunamaz. Çünkü bu, bir hüccetden sonra diğer bir hüccet ikâmesin
teklif dcmekdir. Ve şahidler hakkında la'n gibidir. Ancak borçlu bir kİmst isârı hakkında beyyine ikâme etse de kendisine «Malı bulunmadığına»
dair yt min tevcih edilebilir. Zira caizdir ki gizli malı vardır.
Kezalik : Bir malın bîr sahsa aidiyyetine şahidîer şahadet etmekle berabc: bu şahsın o malı saüb veya hibe udib etmediğini bilmediklerini
söyleseler,mal kendisinin mülkünden bir veçhile çıkmadığına» dair o şahsa hasmı yemii tevcih etdirebilir.
(2) : Müddeî, bir mal hakkında beyyine ikâme etdikden sonra müddeai-ieyh, o malı bu müddeiye edâ etdiğini veya o maldan ibra edildiğini veya  :
malı satın aldığını veya onu hibe tarikiyle kabz eylediğini iddia eylese müdd^ iye bu iddiaların nefyi üzerine yemin verdir ilebilir. Mesel^: Müddeî
:**Bu mili müddeaaieyh bana edâ ve teslim etmedi.» diye yemin eder.
(3) : Müddeaaleyh, şahidlerin kizbine veya fışkına veya   şahadetlerim kabulüne mâni olacak sair bir haline müddeînin muttali olduğunu iddia eU-t
müddeî, nefy üzerine tahlif edilir. Esah olan budur.
Çünkü bu iddia edilen hali ikrar etse şahadet-i vakıa bâtıl olur. İkrar edl-mesi hasma nafi' olan her hususda ise hasm, müddeîye nefy üzerine yem;
tevcih etdirebilir.
(4) : Hâkim, müddeîye veya müddeaaleyhe tağliz suretiyle yemin   tevd edebilir. Tağliz, zaman, mekân ve bazı elfaz-ı mahsusa ilâvesi suretiyle
yaphr. Şöyle ki: Hükm eğer Mekke-i Mükerreme'de verilecek ise yemin, Makam ile Beytül'haram arasında yapılır. Ve eğer Medine-i Münevvere'de



ise yemin, Resûl-i Ekrem Efendimizin mübarek minberi üzerinde yapılır. Bunlardan başka bir beldede ise o beldenin mescidinde ikindiden sonra
tahlif yapılır.
Esma-i ilâhiyyeden bazılarının ilâvesiyle veya mushaf-i şerif üzerine yapılan isgtihlâf da bu kabildendir.
(5) : Yemin, muvalât suretiyle yapılır, yani: Kelimelerinin arasına fasıla verilmez. Ve yeminde müstahlif olan hâkimin, müçtehid olsun veya
mukallid bulunsun niyyetine, akidesine itibar olunur, yemin edenin niyyetine, akidesine
itibar olunmaz. Çünkü her hadis-i şerifde:   ( ^iUıJIİ V jt ı>Jl )      Buyurul-
muşdür. Şayed yeminde rnüstahlifin değil de hâlifin niyetine itibar olunacak olsa bir çok haklar zayi olur.
(6) : Bir müddeî, dâvasına yalnız bir şahid ikâme etse bunun şahadetinden ve tâdilinden sonra kendisine yemin tevcih olunur. Meşhûdünbihe  
müstahik olduğuna dair yapacağı yeminde şahidin sıdkım da söyler.   Maamafih yemin etrneyib de hasmın yemin etmesini taleb ederse hasmına
yemin tevcih edilir. Hasmı yemin ederse müadeînin hakkı sâkit olur. Artık «Yemin ederim.» diyemez. Fakat hasmı da yeminden nükûl ederse
müddeînin iddiası sabit olur. Şu kadar var ki, bu halde müddeînin yemîn-i redde bulunması yani: Hakkının hâ-İa devamı hususunda yemin etmesi
lâzımdır. Bu, bir yemin-i merdûdedir. Ye-min-i istîzhar kabilindendir,
Müddeaaleyhm yemininden sonra müddeı, beyyine ikâme edecek olsa bu beyyine yine mesmû olub iddiası sabit olur. Zira olabilir ki, beyyine
İkâme etmesi evvelce müteazzir bulunmuşdur (Tuhfe, Muhtasar-ı Müzeni.)
(Manbelî'İere göre de şu gibi meseleler vardır :
(1) : Yemin fil'hâl husûmeti katı' eder, hakkı iskât etmez.
Binaenaleyh yeminden sonra da beyyine dinlcnüebilir. Ve yemin eden, bilâhara hakkı itiraf ederek yeminden rücu ilemüddeabihi edâ eylese
kendisinden kabul ulunur,
(2) : Yeminde niyabet cari değildir. Binaenaleyh bir kimse, başkası namına tahlif olunamaz. Müddeaaleyh, çocuk veya mecnun, bulunursa yemin
etdi-rilmezler. Çünkü bunların sözlerine iünıad olunamaz. Belki iş bunların mükellef olacakiarı zamana tevkif edilir. Mükellef oldukları zaman ya
ikrar   veya yeminde bulunurlar veya yeminden nükûl ederek ona göre haklarında   hükm olunur.
(3) : Hukukullâha aid olan ibadâd, sadaka, keffaret ,nezr, hâdd-i zina gibi hususlarda münkire yemin tevcih edilmez. Hâdîerde matlûb olan setrdır.
Hattâ mucib-i haddi ikrar edene bu ikrarından rücu etmesi için tariz bile yapılır, îbadâd ve saire de hakkullâh olmak bakımından hadde şebihdir.
 (4)  : Hakkı âdemîyi mutazammin olan bir dâvadan dolayı   müddeaaleyh istihlâf olunabilir. Ancak nikâh, talâk, ric'at, iylâ, asl-ı rık, velâ, istilâd,
ne-seb, kazf, ve kasâme neticesi olmaksızın kısas dâvaları müstesnadır.   Bu on hususdan hiç biri için yemin yapılmaz. Çünkü bunlar ancak iki şahid
ile sabit olur. Bu cihetle bunlar hudûde müşabihdirler.
(5) : Yemin, tağliz kasd edilmediği vakit yalnız:  (Billahi) diye ism-i ce- lîl-i ilâhîye kasem ile yapılır, bu kâfidirnazm-ı Kur'anisi bunu âmirdir.
Fakat hâkim, münasib görürse lâfz veya zaman veya mekân itibariyle yeminde tağliz yapabilir. Bu tağliz, caizdir, münkiri yalan yere yeminden
tnen'e vesile olabilir, fakat müstehab değildir.
(6) : Hâkime veya şahide sadık olduğuna dair yemin tevcih edilmez (Keş-şâfül'kına.) (Zahirîlere göre de yemin hususunda şu gibi mesâil vardır:
(1) : Bir müddeî, iddiasını isbât için beyyinesi bulunmazsa müddeaaleyhe yemin tevcih edilir. Yeminden imtina ederse kendisine cebr olunur, onun
nü-kûliyle asla hükrn edilemez. Bu yemin, müddeiye reddolunmaz. Ancak bundan üç mesele müstesnadır. Birincisi: Kasame meselesidir. Şöyle
ki:    Bir yerde maktul bulunan şahsın velileri beyyine ikâme edemezlerse onlardan elli kimse tahlif olunur. Bununla kısas icrasına veya diyete
müstahik olurlar. Bu yeminden kaçındıkları takdirde ise müddeaaleyhinıden elli kimse tahlif   olunarak beraet kazanırlar, yeminden nükûl ederlerse
yemine ebediyyen cebr   olunurlar.
ikincisi: Vasiyyet meselesidir. Şöyle ki: - evvelce de yazıldığı üzere - sefer halinde vefat eden bir müsîümanın vasiyyetine gayr-ı müsHmler şahadet
ederlerse tahlif de olunurlar. Yeminden nükûl ederlerse şahadetleriyle hükra olunmaz. Şayed bu şah adet ve yeminden sonra müslümanlar tarafından
beyyine ikâme edilecek olsa onlardan da iki şahid tahlif olunur, bunların şahadetine göre hükm olunur, evvelki hükm fesh edilir. Bunlar yeminden
nükûl eder lerse şahadetleri bâtıl olub evvelki hükm baki kalır.
Üçüncüsü de: Bir dâvaya yalnız bir gahd-i adlin veya âdil iki kadının şahadet etmesi meselesidir. Bu halde müddeîye yemin tevcih edilir. Yemin
edin ce lehine hükm olunur. Müddeî, bu yeminden nükûl ederse müdde aaleyhe ye min tevcih edilir. Yemin edince beri olur, etmeyince yemine cebr
olunur.
(2) : Bir kimse, bir şahs aleyhine bir hak dâva edib de onun inkârına kargı teklif olunan beyyineyi ikâme edemeyib: «Benim beyyinem   gâibdir.»
veya «Benim beyyinem olub olmadığını bilemiyorum» veya «Benim beyyinem yok-dur» dese kendisine denilir ki: istersen beyyineyi ihzar  
edinceye   kadar bu müddeaaleyhe yemin verdirme ve istersen yemin verdir. Fakat yemin verdirince artık senin bilâhare ikâme edeceğin herhangi
bir beyyinenin hükmü sakıt olmuş olur. Bu dâvada hiç bir beyyineye artık iltifat olunmaz, bu iki emrden hangisini dilersen onu ihtiyar et, onunla
hükm olunacakdır. Meğer ki müddea-aleyhin yalan yere yemin etdiği tevatüren sabit olsun veya müddeaaleyh, iddia edilen hakkı bilâhare ikrar
eylesin, bu takdirde müddeabih veya mükar-rünbih ile hükm olunur.
tbn-i Ebî Leylâ'nın kavli de böyledir.
(3) : Bir müddeaaleyh, beyyinesi mevcud olmadığını veya beyyinesi bu-lunub bulunmadığını bilmediği veya beyyinesinin gâib olduğunu söylediği
halde müddeîye yemin tevcih etdirse artık bilâhare ikâme edeceği   beyyinenin hükmü kalmaz. Meğer ki bu beyyine tevatür   derecesinde olub
sıhhat-i   ilmi icab etsin.
(4) : Üzerine yemin teveccüh eden kimse, «Ya Allah Taâlâ'ya veya onun esma-i celîle'sinden birine» hâkimin meclisinde   ayakda veya oturur
olarak yemin eder, hangi tarafa müteveccih olduğuna bakılmaz. Bir hadis-i şerifde: buyurulmuşdur. Artık bundan ziyadeye tahlif lâzımgelmez.
Bazı dâvalar hakkında makamat-ı mukaddesede veya muayyen vakitlerde yemin etdirildiği eslâflı kiramdan mervidir.
(5) : Yeminin mekân ve zaman itibariyle tağliz edilmesi hususunda ihtilâf vardır, imamı Azama göre yemin mekân ile tağliz edilmez. Davut-ı Zah-
rî'ye göre yemin, tağliz için camide minber üzerinde yapılır, müddeabih   az olsun çok olsun müsavidir. Bir hadis-i nebevide:  buyurulmuşdur. Yani:
Her kim, minberim üzerinde yalan
yere yemin ederse, ateşden oturacağı yere hazırlansın. Minber yanında tahlife kâü olanlar, bu hâdis-i şerîfden mülhem olmuşlardır
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(Kitâbül'muhallâ, Bi dâyetüTmüctehid.) 
 
Bir Lahika :
 
Yalan yere yemin etmek, Islâmiyyet nazarında mühim bir cinayetdir. Hakikate mukarin olmayan bir iddiayı isbât için yemin cür'et eden bir şahs, üç
cinayeti birden irtikâb etmiş olur. Şöyle ki: Bir kerre yalan söylemiş olur, yalan ise diynen haramdır, en büyük bir günahdır. Sonra bununla
başkasının hakkına tecavüz etmiş olur, başkasının hakkına tecavüz ise şer'an haramdır, pek büyük bir mes'uliyeti calibdir. Daha sonra da bütün esrar
ve mugayyeba-ta âlim olan Hak Taâlâ'nın kudsî ismini hasis bir menfaati elde etmek için, hakikate mugayir bir iddiayı terviç etdirmek için âlet
etmiş olur, bu ise pek büyük bir cinayetdır, en kötü bir hayâsızlıkdir. Hak Taâlâ Hazretlerini bilen, sahih bir itikada malik olan bir insan, böyle bir
cinayet kabü değil, cür'et edemez, insan, hâiikinden, râzikinden utanmaz mı? İnsan nasıl olur da alîm, ve hakim olan mabûd-i kadiminin ismi
akdesini böyle âdî, hakikate muhalif şeylere âlet ittihaz edebilir?. Bu, ahlâkan ve diyaneten ne kadar bir sukûtdur, Bu, mehafetûllâh duygusundan
ne büyük bir mahrumiyyetdir.
Evet... Sahibini günahlara daldıran, bu cihetle «Yemin-i gamus» adım alan bir yemin-i kâzibe, en büyük günahlardan biridir. Nitekim bir hadis-i
şerîfde: buyurulmuşdur.
Yani: Kebair denilen en büyük günahlar, Allah Taâlâ'mn şeriki = Ortağı olduğuna kail olmak, anaya, babaya âsî olmak, masum bir insanı öldürmek
ve yaları ycru yemin etmekdir.
Maamafih, yemin-i kâzibe, nifak alâmetidir. Hakikî bir mümin, buna cesaret,edemez. Nitekim bir hadis-i nebevide: buyurulmuşdur. Yani: Münafık
kimsenin alâmeti üçdür: Söyleyince yalan söyler, va'd edince hulf eder, onu yerine getirmez, muahede, mukavele yapınca da gadr eder, yapdığı ahd
ve pey-mana riayet etmez.
îşte yalan söylemenin, yalan yere yemin etmenin mahiyyetü... Böyle bir hareket, cemiyyet hayatı için ne büyük bir tehlike teşkil eder. Evet.. Efradı
sözlerinde durmayan, sözlerinde yalan irtikâb eden bir cemiyyet, izmihlale yüz tutmuş olur. Onların arasında tesanüdden itimaddan eser kalmaz,
iktisadî hayat, sönmeğe başlar, terakkiden eser görülemez. Nitekim bir hadis-i nebevide de buyurulmuşdur. Yani; Yalan  yere
yapılan yemin, yurdları bir harabe haline çevirir, cemiyyetleri darma dağınık eder.
Artık yalan yere yapılan bir yeminin en müdhiş akıbetlere, uhrevî cezalara sebebiyyet vereceğini düşünmeli, bundan son derece sakınmalıdır.
Resûli Ekrem Sallâllâhü Taâlâ Aleyhi vesellem Efendimiz, bir hadis-i şerifinde de şöyle buyurmuşdur:         yani: Her kim kardeşinin bir malım
yalan bir yemin ile kcsib atar, onun elinden çıkarırsa ateşden oturacağı yere hazırlansın; cehennem azabına müstahik olduğunu iyice düşünsün!..
Artık temiz bir kalbe, nezih bir itikada malik olan bir insan, yalan yere yemine cesaret edebilir mi?. Hattâ bir çok mutteki zatlar, kendilerinden
haksız yöre iddia edilen şeyleri verir = Bezi ederler de Hak Taâlâ'mn mukaddes ismine tazim için. yemin etmekden çekinizîer. îşte bu hal, dinî bir

terbiyenin takdirlere şayan bir neticesidir. 
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Tevazu' Bil'eydiye Aid Meseleler :
 
186 - : Münazeünfîh olan akarda iddia edilen bir mü!k-i mutlak, dâvasının sahih olması için, o akara müddeaaleyhin ziîyed olduğu beyyine ile  
isbât edilmek lâzımdır. Çünkü bu dâvadan maksad, müddeaaleyhin izâlc-i yedidir. tzâle-i yed talebi ise sahib-i yed aleyhine olur, bu hususda
hâkimin ilmi, kâfi değildir, bu akarın elyevm müddeaaleyhin elinde bulunduğuna şahidlerin şahadet etmeleri lâzımdır. Müftabih olan, budur.
Bu hususda iki tarafın tesadüku, yani: Müddeînin dâvası üzerine müddeaaleyhin ikrar eylemesi de kâfi değildir. Bununla müddeaaleyhin zilyed
olduğuna hükm olunamaz, bunda tezvir ihtimâli vardır, bu tarih ile başkasının akarı elinden alınmak istenilmiş olabilir.
Fakat bir akarın bir gahsdan satın alındığı veya bir akarı bir şahsın gasb veya sirkat eylediği iddia edilse bu takdirde müddeaaleyh olan o şahsın o
akara elyevm zilyed bulunduğunu beyyine ile isbâta hacet yokdur. Zira bu, bir fi'U davasıdır. Bu dâva ise zilyed aleyhine sahih olduğu gibi başkası
aleyhine de sahihdir (Bezzâziyye, Tatarhâniyye.)
Bir hanede sakin olmak, bir arsada ebniyye ihdas etmek, bir arsada kuyu kazmak veya ağaç dikmek, ekin ekmek, kerpiç yapmak zilyedliğin nevüe-
rirıdendir.
187 - : Menkûlâtdan olan bir mal, her kimin elinde ise zilyed odur,   onu beyyine ile isbâta hacet yokdur. Çünkü bundaki vaz-ı yed, bU'muayene
zahirdir. Binaenaleyh bunda iki tarafın tesadüku kâfidir. Müddeaaleyh, müddeabih olan menkûle vaz-ı yedini ikrar edince kifayet eder, şahidlerin
buna şahadetine hacet kalmaz (Tatarhâniyye.)
188 - : İki kimse, bir akarda niza' edib her biri o akara kendisinin vazi-ül'yed olduğunu iddia etse - daha mülkiyyet üzere şahid dinlemeden -
onlardan hangisinin zilyed olduğuna beyyine taJeb olunur, tâ ki hangisinin müddeî ve hangisinin müddeaaleyh vaziyetinde olub kime beyyine
tevcih edileceği te-ayyün edebilsin.
Bunların ikisi birden ziiyed olduklarına dair beyyine ikâme etseler ikisi' nin de müştereken zilyed oldukları sabit olur. Çünkü esbab-ı sübûtiyyede
müsavidirler. Bu halde her biri vaziül'yed olduğu kısım hakkında müddeaaleyh, vaziül'yed olmadığı kısım hakkında müddeî bulunur.
Eğer bunlardan biri vaz-ı yedini isbâtdan izhar-ı acz eder de diğeri vazi-ül yed olduğuna beyyine ikâme ederse onun zilyed olduğuna hükm edilir,
diğeri hariç sayılır (Hindiyye, Reddimuhtar.)
189 - : Bir akarda vaziül'yed olduklarını iddia eden iki hasımdan hiç biri, zilyed olduğunu isbât edemezse her birine diğerinin talebiyle «Hasmının
o akarda zilyed olmadığına yemin verdirilir, ikisi de yeminden nükûl ederse o akara biliştirâk zilyed oldukları sabit olur. Ve eğer biri yeminden
nükûl edib diğeri yemin ederse yemin eden hasmın o akara müstakillen vaziül'yed olduğuna hükm edilir, diğeri hariç sayılır. Ve her biri yemin
ederse hiç birisinin zilyed olduğuna hükrn ulunmaz. Belki hakikati hal, zahir oluncaya kadar müd-deabih olan akar, tevkif olunur, bunlardan birinin
elinde bırakılmaz (Ueddı-muhtar.)
Bazı fukahaya göre hâkim, müddeabih akarın iki hasımdan hangisinin elinde bulunduğunu bilirse onu zilyed addeder. Fakat bu kavi, mercuhdur
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(Hindiyye.)
 
Beyyinelerin Tercihine Aid Meseleler :
 
190 - : Bir mala aleliştirâk vaziül'yed, mutasarrıf  bulunan iki kimseden her biri o mala müstakillen malik olduğunu iddia ile beyyine ikâme   edecek
olsa o mala müştereken malik olduklarına hükm edilir. Bunlardan biri o mala müstakillen, diğeri de bü'iştirâk malik olduğunu bil'iddia ikisi de
beyyine ikâme edecek olsa istiklâl iddiasında bulunan kimsenin beyyinesi tercih olunur.
Bu iki kimseden yalnız biri iddiasına beyyine ikâme etdiği halde diğeri müddeasını isbâtdan âciz bulunsa o mal beyyine ikâme edenin mülkü olmalı
üzere hükm edilir (Mecelle, Hindiyye.)
191 - : Bir kimsenin elinde bulunan bir akarın yarısına malik olduğunu bu şahs, tamamına malik bulunduğunu da diğer bir şahs iddia edib ikisi de
müd-deasına beyyine ikâme eylese imamı Azama göre o akarın dörtde biri nısfım iddia edenin, bakisi de tamamını iddia edenin mülkü olmak üzere
hükm olunur. Çünkü bunun yarısı bilâ münazaa tamamını iddia edene aid olur. Diğer yarısında ise münazaaları müşterekdir, artık bu nısıf
aralarında müşterek bulunur. Imâmeyne göre ise o akarın üçde biri yarısını iddia edene, bakisi <fc diğer müddeîye aid olmak üzere hükm edilir.
Zira meselede avl vardır. göyU ki: Meselede kül ile nısıf vardır. O halde mesele,   ikiden olub üçe avl etm4 olur.
Fakat bu akar, bu müddetlerin elinde bulunmuş olsa bu akar, bunun ta-mammı iddia eden şahsa aid olur. Çünkü yarısı bilâ kaza kendisine aiddir, di‐
ğer yarısı da bunda hariç sayılacağından biTkaza kendisine aid olur. Zira be akarın yansını idda eden, onun yarısına vaziül'yed sayılacağından diğeri
hariç addolunur. (Reddimuhtar.)
192 - :  «Bu benim mülkümdür.» diye mutlak mülk dâvasında tarih beyan   plunmazsa haricin beyyinesi zil'yedin beyyinesine tercih olunur.
Binaenaleyh bir kimse, bir şahsın elinde bulunan bir akar için «Bu benim mülkümdür, bu şahs buna haksız yere vaz-ı yed ediyor, ahvermesini
isterim.» diye dâva, o şahs da «Bu akar benim mülkümdür, bu cihetle buna bihakkin vaz-ı yed etmekteyim.» diye dâva eylese o hariç kimsenin
beyyinesi tercihan dinlenip.
imam Ahmed'in kavli de böyledir. Çünkü beyyineler, isbât içindir. Haricin beyyinesi ise isbât bakımından ekserdir. Zira bu müddeînin zü'yedlik
itibariyle müddeabihde bir mülkü bulunmadığı halde müddeabihin ona aidiyye-tini isbât, binnisbe fazla bir isbât demektir.
imam Malik ile imam Şafiî'ye göre isezü'yedin beyyinesi, vaziül'yed ol-masıyle kuvvet bulmuş olacağından tercih olunur (Mecmaürenhür.)
193 - : Satın almak gibi tekrarı kabil bir sebeble mukayyed olan ve tarih beyan olunmayan mülkiyet dâvası da mülk-i mutlak dâvası hükmündedir.
Binaenaleyh bunda da haricin beyyinesi müreccahdır. Fakat zil'yed ile haricden her biri müddeabih malı bir şahsdan temellük etmiş olduğunu iddia
etse zil'yedin beyyinesi tercih olunur.
Meselâ : Bir kimse, bir şahsın elindeki bir akar için «Bu akarı ben Zeyd'-den satın aldım, bu cihedle benim mülkümdür, bu şahs ise buna haksız yere
vaz-ı yed ediyor.» diye dâva, o şahs da «Ben bunu Velid'den satın aldım,» veya «Bu bana babamdan mevrusdur, bu cihedle buna vaziül'yed
bulunmaktayım.» diye iddia eylese hariç bulunan kimsenin beyyinesi tercih olunur.
Amma hariç, «Bu akarı ben Zeyd'den satın aldım, veya bu bana Zeyd'den miras kaldı.» diye dâva, Zil'yed de: «Hayır bu akarı ben Zeyd'den satın
aldım, veya bu akar Zeyd'den bana miras.» kaldı.» diye iddia eylese bu zil'yedin beyyinesi müreccah olur. (Mecelle, Reddimuhtar.)
194 - : Nitac gibi, ve bir kerre dokunacak libas gibi tekerrürü kabil olmayan bir sebeble mukayyed olan mülkiyed dâvalarında zil'yedin beyyinesi
müreccah bulunur.
Meselâ : Bir taya vaziül'yed olan bir kimse ile olmayan bir şahs o tayda niza' edib her biri bu tayin kendi kısrağından doğmuş malı olduğunu dâva
eylese zil'yedin beyyinesi tercih olunur (Mecelle, Mecmaül'enhür.)
195 - : Bir mal hakkındaki dâvada iki tarafdan tarih beyan olunursa tarihi mukaddem olanın beyyinesi müreccah olur.
Meselâ : Bir kimse, bir şahsın elinde olan arsa için : «Bu arsayı bir set mukaddem zeyd'den satın aldım.» diye dâva, o şahs da :, «Bu arsa bana beş
sene mukaddem vefat eden babamdan miras kalmışdır.» diye iddia eylese o şahsın beyyinesi tercih olunur. Fakat «Altı ay mukaddem vefat eden  
pederimden miras kalmışdır.» diye İddiada bulunsa o hariç olan kimsenin beyyine-si müreccah olur.
Kezalik : Bu müddeî, o malı başka başka şahıslardan satın almış olduklarını iddia etseler hangisinin temellük tarihi mukaddem ise onun beyyinesi
evlâ olur (Mecmaül'enhür, Dürrimuhtar.)
196 - : Nitac dâvasında tarihe itibar olunmaz, zilyedin beyyinesi tercih olunur. Su kadar var ki, müddeabihin yaşı, zilyedin söylediği tarihe tevafuk
etmez de haricin söylediği tarihe muvafık bulunursa haricin beyyinesi mürec-' cah olur. Şâyed nitacın yaşı, ikisinin de beyan etdiği tarihe tevafuk
etmez veya tevafuk edib etmediği anlaşılmazsa ikisinin de beyyineleri sâkit olur, müd-deabih nitac, zilyedin elinde bırakılır (Hindiyye, Zeyleı.)
197 - : Ziyadeyi müsbit olan beyyine, evlâdır.
Meselâ : Bayi ile müşteri, mebiin veya semenin veya her ikisinin, mikda-rında ihtilâf etseler ziyadeyi dâva edenin beyyinesi tercih olur,
193 - : Temlik beyyinesi, ariyet beyyinesinden evlâdır.
Meselâ : Bir kimse, bir şahsın elindeki bir mal hakkında: «Bu benim mül-kümdür, bu şahsa ariyet vermisdim, bana geri versin.» diye dâva, o şans
da: «£>en bu malı bana hibe ve teslim etmişdin.» diye iddia etse bu hibe hakkındaki beyyine tercih olunur (Umdetül'fetavâ.)
199 - : Beyi beyyinesi; hibe, rehin ve icare beyyinelerinden evlâdır. Ica-re beyyinesi de rehin beyyinesine müreccahıdır.
Meselâ : Bir kimse^ bir şahsa karşı: «Fülân malı sana sattmsdım, semenini ver» diye dâva, o şahs da: «Sen o malı bana hibe etmişdin.» diye iddia
etse o kimsenin beyi hakkındaki beyyinesi tercih olunur (Ganim-i Bağdadî.)
200 - : Ariyetde itlâk beyyinesi evlâdır.
Meselâ : Ariyet verilen bir at müsteirin elinde telef olmakla mu'ir: «Ben bu atı sana dört gün kullanmak üzere iare etmişdim, sen ise dört gün mürur
runda bana teslim etmedin, beşinci gün elinde helak oldu. Binaenaleyh kıymetini zâmin ol» diye dâva, müsteir de: «Sen öyle dört gün ile takyid
etmedin, alelıtlak kullanmak üzere bana iare etmişdin.» diye iddiada bulunsa söz, mu'i-rindir, müsteirin beyyinesi tercih olunur.
Ariyetin kullanılacağı mekân hakkındaki ihtilâfdn da hükm böyledir (Mir'at-ı Mecelle.)
201 - : Sıhhat beyyinesi, maraz beyyinesinden evlâdır.
Meselâ : Bir kimse, bir malını vârislerinden birine hibe ve teslim edib de vefatından sonra diğer vârisler: «O malı maraz-ı mevtinde hibe etmiş oldu‐



ğumu» dâva, mevhûbünleh de «Bunu kendisine hal-i sıhhatinde hibe etmiş» olduğunu iddia etse mevhûbünlehin beyyinesi tercih olunur (Hâniyye.)
202 - : Akıl beyyinesi, cünûn ve eteh beyyinesinden evlâdır.
Meselâ : Bir malı bir müteveffanın hali cinnetinde satmış olduğunu vârisleri dâva, müşteri de bu malı kendisine âkil olduğu halde satmış olduğunu
iddia etse akıl beyyinesi tercih olunur (Tenvir, Hamidiyye.)
203 -  : Hudûs beyyinesi, kıdem beyyinesinden evlâdır.
Meselâ : îki kimse, bir mülkdeki hakkı mesilin hudûsiyle kıdeminde ihti lâf etseler, hudûsünü iddia ile bertaraf edilmesini taleb edenin beyyinesi
tercih olunur. Çünkü bu beyyine, hilâf-ı aslı müsbitdir. Fakat bazı zevata göre hudûs ile kıdem beyyinesi tearuz edince kıdem beyyinesi tercih
olunur (Bez-zâziyye, Mir'at-ı Mecelle.)
204 - : Beyyinesi râcih olan taraf, beyyine ikâmesinden izhar-ı acz edince mercuh tarafdan beyyine istenilir. O iddiasını beyyine ile isbât ederse
ona göre hükm olunur. Isbât edemediği   takdirde kendisine yemin   tevcih edilir
(Mecelle.)
205 - : Racih taraf, beyyine ikâmesinden izhar-ı acz etmekle mercuh taraf, beyyine ikâme ederek mucebiyle hükm olunsa artık racih tarafın beyyine
ikâme etmek istemesine iltifat olunmaz. Çünkü iki beyyineden   biriyle hükm edilince diğeri lâğv olur (Tenkih-i Hamidî.)
(Malikî'lere göre de tercih-i beyyinat hususunda şu gibi meseleleri vardır:
(1) : iki beyyine tearuz etdiği, yani: Bunlardan her biri diğerine münafi bir şeye müştemil bulunduğu takdirde bakılır: Eğer bu beyyinelerin arasını
ce'mi' etmek mümkün ise bu ce'mi' icab eder, yani: Bu beyyinelerden her birinin muktezasiyle amel vâcib olur. Ve eğer böyle bir ce'mi mümkün
olmazsa eebeb-i mülkü bildiren beyyine, mutlak mülkü bildiren beyyineye tercih olunur.
Meselâ : Aralarında selem, yani: Peşin semen ile veresiye mal satın almak muamelesi cereyan eden iki kimse, semenin mikdarında ihtilâf etmekle
rebbüsselemin ikâme etdiği şahidler: «Yüz kile kırmızı buğday mukabilinde Şu bir libasın selem verildiğine» şahadet etdiği gibi müslemümleyhin
ikâme etdiği şahidler de; Yüz kile kırmızı buğday mukabilinde şu başka iki libasın selem verildiğine» şahadet etseler bu iki şahadet de muteber olur.
O halde bu, iki selem muamelesi yapılmış olduğuna hami edilerek iki yüz kile kırmızı °uğday mukabilinde o üç libasın selem = Peşin semen olarak
verildiği lâzım-gelir.
Fakat iki kimseden her biri, bir malın kendi mülkü olduğunu iddia etmekle bunlardan birinin şahidleri; «Bu mal, şu müddeînin mülküdür.» diye
şahadet etdikleri halde diğerinin şahidleri: «Bu mal bu ikinci müddeînin babasından miras kalmış veya kendi hayvanından doğmuş olmak sebebiyle
mülküdür.» diye şahadet etseler bu ikinci şahadet, tercih olunur.
(2) : Müverreh olan beyyine, müverreh olmayan beyyineye tercih olunacağı gibi mukaddem tarihli beyyine de muahhar tarihli olan beyyineye
tercih edilir. Velev ki bu ikinci beyyine daha adaletli bulunsun.
Meselâ : iki kimse, bir mal hakkında iştira, iddiasında bulunup birisinin şahidleri: «Bu malı, şu müddeînin bir sene mukaddem satın almış
olduğuna» diğerinin şahidleri de hiç tarih beyan etmeksizin veya bir seneden az bir tarih dermeyan ederek «Bu malı şu diğer müddeînin satın almış
olduğuna» şahadet etseler evvelki şahidlerin şahadetleri müreccah olur. Bu mal, gerek bu iki müddtitnin veya bunlardan yalnız birinin elinde ve
gerek üçüncü bir şahsın elinde bulunsun ve gerek hiç bir kimsenin elinde bulunmamış olsun müsavidir.
(3) : Emvale aid iki beyyineden hiç biri tarihe mukarin olmadığı halde birisi ziyade adaleti haiz bulunsa bu beyyine tercih olunur.
Meselâ : iki kimseden her biri bir malın mülkiyetini iddia ve her birinin bu babda ikâme etdiği şahidler yalnız mülkiyyete şahadet etmekle beraber
birisinin şahidleri daha ziyade adaletle muttasıf bulunsa bunların şahadetleri takdim olunur. Bu halde bu beyyinenin sahibine ayrıca yemin de
tevcih edilir. Çünkü kendi ş.ahidlerinin adaletdeki ziyadeliği bağlıca bir şahid gibidir.
(4) : iki beyyineden birinin yalnız adetçe ziyadeliği medar-ı tercih değildir.
Meselâ : Bir tarafın şahidleri iki erkekden veya bir   erkek ile iki kadından, diğer tarafın şahidleri de yüz kişiden ibaret bulunsa bu ziyade   şahidler,
- beyyinenin tamamiyyeti bakımından - diğer şahidlere tercih edilmez. Çünkü birinci beyyine de nisâb-ı şahadeti haizdir. - Matlup olan da budur. -
Maamafih adedin ziyadeliğini tercihe medar görenler de vardır :
(5) : iki erkek §ahidden ibaret olan bir beyyine, bir erkek   şahid ile yeminden veya bir erkek ile iki kadının şahadetinden ibaret bulunan bir beyyt
neye tercih olunur. Velev ki yemin ile beraber olan şahid, zamanın en âdili bulunsun. Çünkü fukahadan bazıları, bir şahid ile yemini esasen medar-ı
hüknı görmemektedirler. Bir erkek ile iki kadının şahadeti ise iki erkek şahid bulunmadığı takdirde olduğundan mertebeten aşağıdır. Şu kadar var
ki, bu erkek şahid, daha âdil bulunursa bununla o iki kadının   şahadeti diğer iki erkeğin şahadetine takdim edilir.
(6) : Mülke şahadet hususunda iki beyyine mütesavi olup başka bir medar-ı tercih bulunmadığı takdirde müddeabihe    vaziül'yed olmak da esbab-ı
tercinden sayılır. O halde bu vaziül'yed olan müddeîye yemin teveccüh eder.
(7) : Mülkün naklini mübeyyin olan beyyine, mülkün   istishab   tarikiyle bakasmı müfid olan bir beyyineye tercih olunur.
Meselâ : Bir tarafın şahidleri: «Bu,hane Zeyd'indir, bunu kendi malından inşa etdi, bunun bir nâkil-i şer'î ile onun mülkünden çıkdığını bilmiyoruz.»
diye şahadet etdikleri halde diğer tarafın şahidleri: «Bu haneyi Zeyd'den bilâhare Arar satın aldı.» diye şahadetde bulunsalar bu nakl-i mülkü müfid
olan beyyine ile amel olunur. Çünkü bu şahidler, evvelki şahidlerin bilmedikleri iştira muamelesine muttali bulunmuşlardır.
(8) : iki beyyine mütesavi olub medar-ı tercih, müteazzir olursa bunların ikisi de sâkit olur.
Meselâ : Bir kimsenin mülkiyyet iddiasiyle elinde bulunan bir haneye ha-riçden iki şans ayrı ayrı mülkiyyet iddiasiyle beyyine ikâme edib de
bunlardan birini diğerine tercih edecek bir sebeb bulunmasa bu iki beyyine de hüknv süz kalır, bu hane o kimsenin elinden alınamaz.
(9) : Bir gayr-ı müslimin, meselâ: Bir nasraninin   vefatından sonra biri gayr-ı müslim, diğeri de müslim bulunan iki oğlu ihtilâf ederek gayr-ı
müslim olan oğul, babalarının gayr-ı müslim olarak vefatını, diğer müslim olan oğul da babalarının islâmiyyeti kabul etdikden sonra vefat eylediğini
iddia etse söz, gayr-ı müslim olan oğlundur. Çünkü babasının gayr-ı müslim olduğu istishâ-ben şâbitdir. Fakat ikisi de beyyine ikâme edecek olsa
müslim olan oğlun beyyinesi tercih olunur. Çünkü onun beyyinesi, bir beyyine-i nâkiledir. Beyyine-i nâkile İse beyyine-i müstashibe üzerine
mukaddemdir,
(10) : Biri müslim, diğeri gayr-ı müslim iki kardeşden her biri, hal-i aslisi, yani müslim olup olmadığı meçhul bulunan babalarının  vefatından
sonra ihtilâf edib müslim olan, babalarının şahadeti ityan edib müslim olarak vefat etdiğine beyyine ikâme etdiği gibi gayr-ı müslim olan kardeşi de:
«Babalarının meselâ: Nasraniyyete kail olub Nasraniyyet üzere vefat etdiğine beyyine ikâme etse bu beyyineler, müteariz bulunmuş olur,



bunlardan birini   diğerine tercih edecek bir sebeb bulunmazsa müteveffanın terekesi aralarında nısfıy-, yet üzere taksim olunur (Muhtasar-ı
Ebizziya, Şerh-i Kebîr, Şerh-i Muhamme-dil hırşî.)
(Şafiî'lere göre de beyyinelerin tercihi hususunda şu gibi meseleler vardır :
(1) : iki tarafdan beyyine İkâme edilen yerlerde bir tarafın  şahidlerinin adeden veya adaleten ziyade olması, medar-ı tercih olmaz, belki bu halde
tearuz vukua gelmiş olur. Çünkü iki tarafın beyyinesi de şer-i şerifin takdir etdiği mertebede bulunmakla iki tarafın hücceti de mertebe-i kemalde
bulunmuş olur. Şer-i şerifin takdir etmiş olduğu bir şey ziyade ve   noksan ile muhtelif olmaz. Hür insanların diyetleri gibi ki, hepsi de ayni
mikdardadır.   Halbuki, bü insanlar arasında bir çok cihetlerden fark bulunabilir. Fakat asl-ı insaniy-yetde müttehid olduklarından diyetleri de
müttehiddir.
(2) : İki tarafdan birinin şahidleri iki erkek, diğer tarafın şahidleri de bir erkek ile iki kadın bulunsa veya kabul edilecek yerlerde dört kadından
ibaret olsa biri, diğerine tercih olunmaz. Çünkü iki tarafın da hücceti mertebe-i kemalde bulunmuşdur. Fakat bir tarafın iki şahidi, diğer tarafın ise
bir şahidiy-le yemini bulunsa şahidler tercih olunur. Ezhar olan, budur.
(3) : Bir müteveffanın biri müslim, diğeri de gayr-ı müslim, meselâ hıris-tiyan olmak üzere iki oğlu bulunsa da bunlardan her biri, babası olan
müteveffanın kendi dini üzere öldüğünü bilâ beyyine iddia ile mirasını ahz etmek istese bakılır: Eğer müteveffa, hıristiyan olmakla maruf ise
hıristiyan olan oğlu, yeminle tasdik olunur. Çünkü asi olan, onun gayr-ı müslim olmasının ba-kasıdır.
Fakat bu iki oğuldan her biri kendi iddiasına suret-İ mutlaka da boyyine İkâme edecek olursa müslim olanın beyyinesi takdim olunur. Çünkü onun
beyyi-nesi, ziyade malûmatı, yani; Müteveffanın Nasrânîyyetden Islâmiyyete intikali haberini mutazammındır.
Amma beyyineler mukayyed olub da biri, müteveffanın son kelâmı islâm, yani : Kelime-i şahadet olduğunu, diğeri de bil'akis Sâlis-i Seîâse gibi
kelime-i Nasrânîyyet bulunduğunu muhtevi olsa bu beyyineler, tenakuza mebni mütea-riz olacaklarından sukut ederler.
 (4) : Vefat eden bir gayr-ı müslimin, meselâ bir Nâsranî'nin biri müslim, diğeri nâsrânî olarak iki oğlu bulunmakla müslim olan oğlu, «Babasının
vefa tından sonra tslâraiyyeti kabul etdiğini biliddia mirasa iştirak etmesini taleb, Nâsranî olan oğlu da onun kablel vefat müslüman olduğunu İddia
etse müslü-man olan oğlu yeminiyle tasdik olunur. Çünkü asi olan, dini sabika üzere müs-temir bulunmuş olmasıdır. Binaenaleyh hilâf-ı aslı iddia
etdiğinden yeminiyle tasdik olunarak irse iştirak eder. Fakat bu iki oğuldan her biri kendi iddiasına güre beyyine ikkme etse nasrânî olanın
beyyinesi takdim olunur. Zira o-nun beyyinesi, asi olan tenassurdan kablelvefat İslama nakli mutazammındır.
Yani : Hilaf-1 zahiri müsbitdir.
(5) : Vefat eden bîr gayr-ı müslimin iki oğlundan biri rnüslümanUğı kabul etmiş bulunmakla bunlar bunun müslüman olduğu tarihde ittifak etmekle
beraber babalarının tarihi vefatında ihtilâf etseler, meselâ: Bunlardan birinin fülân senesi ramazanı şerifinde müslüman   olduğunda müttefik olub  
ancak müslüman olan oğul, babalarının o sene şubatında, gayr-ı   müslim olan oğul da babalarının o sene şevvalinde Ölmüş olduğunu iddia etse bu
gayr-ı müslim oğul, yeminiyle tasdik olunur. Çünkü asi olan beka-i hayatdır, müslüman  olan oğulun ise beyyinesi takdim edilir. Zira onun
beyyinesi nâkildir, yani: Istis-haben sabit olan bir hayatın daha evvel* yani Şabanda mevte münkalib olduğunu mutazammındır.
(6) : Vefat eden bir şahsın gayr-ı müslim anasiyle babası, iki de müslim oğlu bulunub bu iki ferikden her biri o şahsın kendi dinleri üzerine
öldüğünü iddia etse anasiyle babası yeminlerîyle tasdik olunur. Çünkü o şahs, ibtidaen ebeveynine bittaba - gayr-ı müslim olmakla mahkûmdur,
artık onun bu hali, hilafı sabit oluncaya kadar istishaben devam eder.
Diğer bir kavle göre o şahsın hali tebeyyün edinceye veya iki ferik tesa-lühde bulununcaya kadar mevkuf bulunur. Zira onun bülûğiyle ebeveynine
tâ-büyyeti üâil olub hakkında küfr ile islâm ihtimâli mütesavi bir halde buSun-muşdur (Tunfetül'muhtac1,)
(Hanbelî'lere göre de bu babda şu gibi meseleler vardır :
(1) : îki beyyine tearuz edince, yani: Aralarını ce'mi etmek mümkün olmayacak suretde birinin nefy etdiğini diğeri isbât edib birbirine muadil
bulununca ikisi de sabit olur. Fakat birini tercihe bir medar bulunursa onunla amel olunur.
Meselâ : Bir kimse, kölesine «Ben kati edilirsem sen azad ob> dedikden sonra vefat etmekle kölesi onun kati edildiğini iddia, vârisleri de bu kati
hâdisesini inkâr etseler söz, vârislerin olur. Çünkü asi olan, adem-i katidir. Amma iki taraf da iddiasına beyyine ikâme eylese kölenin beyyinesi
takdim olunur. Zira onun beyyinesi ziyadeyi, yani: Katli müsbitdir. Kölenin beyyinesi bu-iunmazsa vârislere katil hâdisesini bilmediklerine dair
yemin verdirebilir.
(2) : Telef olan bir malın, meselâ: Bir libasın kıymetinde ihtilâf   olunub bir beyyine onun yirmi lira kıymetinde, diğer bir beyyine de otuz lira
kıymetinde bulunduğuna ikâme edilse yirmi lira hakkındaki beyyine tercih olunur. Çünkü bu yirmi lira ekaldir, bunda iki beyyinenin ittifakı vardır.
Bu kıymetler hakkında iki tarafdan birer şahid ikâmesi takdirinde de hükrn böyledir.
(3) : Mevcud olan bir aynin, meselâ: Bir yetime aid olub vasisi tarafından satılması veya kiraya verilmesi istenilen bir malın kıymetine veya ücret-ı
misline dair iki beyyine ikâme edilse bu beyyinelerden   hangisini his tasdik ederse o tercih edilir. Fakat bunun her iki\kıymete veya   ücrete de

ihtimâli bulunursa ziyadeye aid olan beyyine tercih olunur (Keşşâfül'kınâ, Şerhül-mün-teha.) 
[10]

 
Söz Kimin Olduğuna Ve Tahkimi Hale Dair Bazı Meseleler ;
 
206 - : Bir hususda iki veya daha ziyade kimse ihtilâf edince bakılır : Zâhir-i hâl, hangisinin lehine şahadet ederse söz, onun olur. Beyyine de zâ-
flir-i hâl, iddiasının hilâfına şahadet eden tarafın bulunur (Feyziyye.)
Bu kaide üzerine aşağıdaki meseleler teferru eder.
207 - : Zevç ile zevce, birlikde ikamet etdikleri hane içindeki   eşyada - aralarında zevciyyet baki veya zail olduğu halde - ihtilâf etseler bakılır:
Silâh, palto ve at gibi yalnız zevce salih = Elverişli olan veya avânî, mefruşat ve nükûd gibi ikisine de salih bulunan şeylerde zevcenin beyyinesi
müreccah-dır. ikisi de isbâtdan âciz oldukları suretde söz, maâl'yemin zevcindir. Çünkü bu eşya, zevcin elinde sayılacağından zahir-i hâl, kendisinin
lehine şahidcür. Binaenaleyh zevç, bu eşyanın zevcesine aid olmadığına yemin edince kendisine aid olduğuna hükm olunur.
208 - : Zevç ile zevce, birlikde ikamet etdikleri odada veya hanede ihtilâf etdikleri takdirde de hükm, yukarıdaki mesele veçhiledir. Zira bunlar
ikisine de elverişlidir.
Fakat yalnız kadınlara elverişli olan çarşaf gibi ve kadınlara mahsus sair elbise gibi ve inci, elmas, yüzük huliyyat gibi şeyler de zevcin beyyinesi



mü-recahdır. Çünkü bunlarda zâhir-i hâl, zevcin aleyhine şahiddir. îkisi de isbâtdan âciz olunca söz, maâl'yemin zevcenin olur. Binaenaleyh bu
eşyanın zevcine aid olmadığına yemin ederse kendisinin olduğuna hükm edilir. Meğer ki zevce: «Ben bu eşyayı zevcimden satın aldım.veya:
Bunları zevcim bana hibe ve teslim etdi.» diye bir iddia ve ikrarda bulunsun. Bu takdirde bu iddiasını isbât etmesi lâzımgelir (Bahrirâik.)
209 - : Zevç ile zevceden biri, diğerine salih olan ve sakin oldukları hanede bulunan şeylerin sanii veya bayii bulunursa her halde söz, maâl'yemin
kendisinin olur. Meselâ : Kadınlara mahsus huliyyatın satıcısı zevç   bulunsa bu huliyyat hakkında söz, yeminiyle zevcindir.
210 - : Bir kimsenin iki zevcesi, kadınlara mahsus bazı eşyada bilâ beyyine ihtilâf etseler bakılır: Eğer ikisi de bir odada ikamet ediyorlarsa o eşya
aralarında yarı yarıya hükm olunur. Başka başka odalarda ikamet ediyorlar-sa her kadının odasındaki eşya hakkında söz, maâl'yemin kendisinindir,
diğerinin beyyinesi tercih olunur (Bahrirâik.)
211 - : Zevç ile zevceden birinin vefatı halinde vârisleri vefat edenin makamına kâim olur.
Binaenaleyh zevç, vefat etdikden sonra vârisleriyle zevce ihtilâf etdik-de bakılır: Yalnız zevceye veya her ikisine salih olan eşya hakkında söz, ma-
âl'yemin zevcenindir. Zevcin vârislerinin beyyineleri tercih olunur. Bil'akis zevce vefat etmiş olunca da zevce veya her ikisine salih olan eşya da
zevcenin vârislerinin beyyineleri müreccah olur. Fakat iki taraf, iddialarını beyyine ile isbâtdan âciz oldukları takdirde ikisine de salih olan şeylerde
söz, imamı Azama göre maâl'yemin hayatda olanındır. Çünkü meyyitin vaz-ı yedi bulunmadığından berhayat olanın yedi, bilâ muarız bulunmuş
olur.
imam Ebû Yusuf göre zevç ile zevceden her biri berhayat olsun olmasın, her ikisine de salih eşyada ihtilâf vâki olunca bu eşyadan zevce için cihazı
misli aid olur, mütebakisi zevcindir, imam Muhammed'e göre bu eşya, talâk veya mevt vukuunda zevcin sayılır (Tenkih-i Hamidî.)
(imam Malik ile imam Şafiî'ye göre bu eşyanın tamamı, zevç ile zevce arasında müşterek olur. İbn-i Ebi Leylâ'ya göre hepsi de zevce aid bulunur.
Hasen~î 43asrî'ye göre de bu eşyanın tamamı zevcenindir (Mir'at-i Mecelle,)
Zevç ile zevceden ikisi de vefat etmiş oldukları takdirde ikisine de salih olan şeylerde söz, maâl'yemin zevcin vârislerindir. (Mecelle.)
212 - : Baba ile oğul, sakin oldukları hane içindeki eşyada ihtilâf etseler bakılır: Eğer oğul, babasının iyâlinde ise eşyanın tamamı babasınındır.
Bil'akis baba, oğulun iyâlinde ise eşyanın kâffesi oğulundur (Bahrirâik.)
213 - : Içgüveyi bulunan damat ile kaimpeder, sakin   oldukları hanedeki eşya hakkında ihtilâf etseler bu eşya kâimpederindir, damat yalnız
giyinmiş olduğu elbiseye malik bulunur. Hilafı beyyine ile sabit olmadıkça söz, kâimpederindir (Bahrirâik, Abdülhalim Fetavâsı.)
214 - : Vâhib, hibesinden rücu etmek isteyib de mevhûbünleh, mevhûbün telef olduğunu iddia ey leşe söz, bilâ yemin mevhûbünlehin olur. Çünkü
mev-hûbünleh, malik olduğu bir malın telefini iddia etmiş olur. Bu ise onun üzerine yemini icab etmez. Fakat «Vahib, hibe etdiğim mal budur.»
diye muayyen bir mal hakkında hibesicd-? rücua kalkışdığı halde mevhûbünleh,   «Hibe   edilen mal, bu olmayıb tau.» diye iddiada bulunursa
bunun hakkında yemin etmesi lâzımgelir (Tantavî, Ankaravî.)
215 - : Elinde emanet mal bulunan bir kimse, beraeti zimmeti   hakkında yemini ile tasdik olunur.
Meselâ : Mudî, vediayı dâva edib vedî de «Ben onu sana İade etdim.» dese söz, maâl'yemin vedîin olur. Vedî: «Mudiin dâva etdiği mal veya ondan
bir şey kendi elinde vedia olarak mevcud olmadığına ve kendisinde bu müddeînin böyle bir hakkı btfiünmadığına» diye yemin eder.
Fakat eminin iddiası hususunda zâhir-i hâl, kendisini tekzib ederse o takdirde iddiasını beyyine ile isbât etmesi lâzımgelir. Vasi ile mütevellinin
zâhir-i hâle muhalif olan zâid masrufları hususundaki sözleri gibi ki, bu sözler kabul edilmez (Eşbah.)
Maamafih emin olan kimse, beraet-i zimmeti hakkında yeminden halâsı için iddiasına beyyine ikâme etse beyyinesi dinlenir (Reddimuhtar
Tekmilesi.)
216 - : Bir kimsenin bir şahsa cihetleri muhtelif, cinsleri müttehid olmak üzere-borçları bulunsa da o şahsa bir mikdar şey verdikden sonra hangi
borcuna mahsuben vermiş olduğunda ihtilâf etseler söz, maâl'yemin o kimsenin olur. Çünkü mümellik odur, cihet-i temlike o daha ziyade vâkıfdır.
Meselâ : Bir kimsenin bir şahsa on lira bir malın mubayaası cihetinden, on lira da diğer bir malın mubayaası cihetinden   borcu olsa da ona beş lira
verdikden sonra bunun hangi borca mahsuben verdiğinde ihtilâf etseler «Bunu fülân borcuna mahsuben verib diğer borcuna mahsuben
vermediğine» dair yeminiyle söz, o borçlu kimsenin olur (Ankaravî.)
217 - : Bir değirmenin icare müddeti nihayet buldukdan sonra müstecir, icare müddeti esnasında suyun kesilmesi hasebiyle o müddetin ücretinden
hissesini tenzil etmek isteyerek mu'cir ile aralarında ihtilâf vâki olub da beyyi-neleri mevcud bulunmasa bakılır: Eğer bu ihtilâf, suyun   kesildiği
müddetin mikdannda ise söz, maâl'yemin müstecirindir; Çünkü bu halde müstecir, mu'ci-rin dâva etdiği ziyade ücreti münkir bulunmuş olur. Fakat
bu ihtilâf, suyun asıl kesilmesinde ise, yani: Mu'cir, suyun kesilmesini külliyen inkâr ediyorsa hal-İ hâzır, hakem kılınır, eğer su, bu dâva ve
husûmet zamanında akıyor ise söz, maâl'yemin mu'cirindir. Suyun o kadar müddet kesilmiş olduğunu bilmediğine yemin eder. Ve eğer bu husûmet
zamanında su kesilmiş   bulunuyorsa söz, maâ]'yemin müstecirindir. Suyun kesilmesi, iddia etdiği müddetden noksan olmadığına yemin eder.
218 - : Bir kimsenin hanesine akan su yolu hakkında: «Hadisdir   yahud kadîmdir» diye ihtilâf' bulunub da hane sahibi, bu mesilin hadis    olduğunu
bil'iddia kaldırılmasını istese, mesil sahibi de: «Bunun   kadîm   bulunduğunu iddia eylese de iki tarafın beyyinesi bulunmasa bakılır: Eğer bu
husûmet zamanında o mesilden su akar veya husûmet zamanından önce akdığı   malûm bulunursa hali üzere ibka olunur, söz, meâl'yemin mesil
sahibinin olur, mesilin hadis olmadığına yemin eder. Ve eğer husûmet vaktinde su cereyan etmez, evvelce de cereyanı malûm bulunmazsa söz,
maâl'ymin hane sahibinin   olur (Mecell, DürerüFhükkâm, Tenkih-i Hamidî.)
(îmam Malike göre zevç ile zevce, her ikisine de salih olan şeylerde ihtilâf etseler, bu şeyler zevcin olur, zevcenin bunu isbâtı lâzımdır, imam
Şafiî'ye göre bu eşya, bâdettehalüf aralarında müşterek olur.
imam Ahmed'e göre de münazeünfîh olan şeyler, eğer sarık gibi erkeklere salih olan şeylerden ise bunda söz, zevcindir. Ve eğer kadınlara salih
şeylerden ise bunlarda söz zevcenindir. Ve eğer ikisine de salih bulunursa bâdelve-fat aralarında müşterek bulunmuş olur. Bu şeylere vaz-ı yedleri
gerek müşahede tarikiyle ve gerek hükm tarikiyle olsun aralarında fark yokdur.
Zevceynden berhayat olan ile vefat edenin vârisleri arasında ihtilâf hususunda da söz, berhayat olanındır (Elmizanül'kübrâ.)
(Zahirîlere göre de iki kimseden her biri, ellerinde bulunmayan ve başkasına aidiyyeti bilinmeyen bir şeyi, iddia edib de beyyineleri bulunmasa
yemin etmeleri için aralarında kur'a keşide edilir, hangisinin yemin etmesi hakkında kur'a çıkarsa o yemin eder, müddeabihin ona aidiyyetine hükm
olunur. Her ikisinin de beyyinesi bulunduğu takdirde ise müddeabih aralarında müşterek olur.
Kezalik : Bir şey, her iki kimsenin elinde bulunub ikisi de beyyine İkâme etse veya ikisi de beyyine ikâme etmeyib yemin eylese o şeyin aralarında



müşterek olduğuna hükm olunur.
Kezalik : Zevç ile zevceden her birinin müstakillen elinde bulunan eşya, maâl'yemin kendisine aiddir. Fakat her ikisininde ellerinde bulunan eşya
aralarında msl'iyyet üzere müşterek olur. Meselâ: Zavc ile zevce, aralarında talâk vuku bulmuş olsun olmasın, beraberce sakin oldukları hanede
veya onun içindeki eşyada İhtilâf etseler bu eşyanın tamamı maâl'yemin aralarında mü-nasafaten müşterek olur. Bu eşya gerek zevce ve gerek
zevceye ve gerek her ikisine salih bulunsun müsavidir.
Bunlardan birinin veya her ikisinin vefatından sonra bu eşyada vârislerinin ihtilâf etdikleri takdirde de hükm böyledir.
Kezalik : Ana ile oğul, veya erkek kardeş ile kız kardeş, içinde oturduk-iarı hanenin eşyasında - bilâ beyyine - ihtilâf etseler bu eşya aralarında

maâryemin müşterek olur (Kitâbül'muhallâ.) 
[11]
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KAZA İLE FETVAYA DAİR OLUB BİR MUKADDİME İLE UÇ BÖLÜMDEN  İBARETTİR.

 
(MUKADDİME)

 
Kaza İle Fetvaya Dair Bazı Istılahlar :
 
1 - (Kaza) : Luğatde hükm, ahkâm, imza, takdir, halk, infaz, vahiy, ferağ, mevt, sun ve kâr, bir hâdiseyi kavlen veya f'i'ilen fasl ve katı',, bir hakkı
sahibine ödemek, zam ve icab, bir şeyi lâzım kılmak, arzu edilen şeye dilhah üzere nail olmak gibi mânaları mutazammındır.
Şer'an kaza, bir velâyet-i mahsusadan, yani: Hâkimlikden, husûmetleri hail ve fasldan ibaretdir.
Maamafih kaza, velâyet-i mahsusa üzerine terettüb eden hükmdür veya ilzama salâhiyyetli olan zatın bir kimseyi hükm-i şer'î ile ilzam etmesidir
diye1 tarif olunmuşdur.
Şer'in muayyen olan vaktinde iyfa edilmeyen bir ibâdetin bu vakit haricinde iyfa edilmesine de kaza denilir.
Kaziyye de hükümet manasınadır. Kazanın cemi: Akzıye, kazıyyenin ce'tni de: Kazayadır.
2 - (Kaza-j İlzam) : Hâkimin muhakemeyi vech-i mahsus üzere haîl   ve fasl ederek «Şöyle hükm veya kaza veya ilzam etdim, iddia edilen şeyi
müd-deîye ver.» demek gibi sözleriyle mahkûmünbihi mahkûmünaleyhe lâzım kılmasıdır. Buna «Kaza-i istihkak» da denilir.
3 - (Kaza-i terk) : Hâkimin: «Hakkın yokdur, münazaadan   memnusun.» demek gibi sözler ile müddeîyi husûmetden meni' etmesidir.
4 - (Kadı) : Hâkim, yani: Nâs arasında vukubulan husûmetleri ahkâm-ı ger'iyyesine tevfikan hail ve fasl için veHyyül'emr   tarafından tayin olunan
zatdır. Maamafih hâkim tâbiri kadı tâbirinden daha umumîdir.   Çünkü hâkim unvanı, kadıya verildiği gibi veliyyül'emre de verilir.
5 - (Makzİyyünileyh) leh» de denir. Lehine hükm olunan kimsedir. Buna «Mahkûmün
6 - (Makziyyünaieyh) münaleyh» de denilir. Aleyhine hükm olunan kimsedir. Buna «Mahkû (Makzlyyünblh) de hâkimin mahkûmünaleyhe ilzam
eylediği şeydir. Buna «Mahkûmünbih de denir.
Meselâ : Zeyd, Amr'dan yüz lira dâva ve bunu beyyine ile isbât etmekle hâkim, bu yüz lirayı Amr'ın vermesine hükm etse Zeyd, makziyyünleh,
Amr, makziyyünaieyh, bu yüz lira da makziyyünbih olur..
7 - (Gurm - Garamet) : Bir kimse üzerine edası lâzımgelen şeydir. Borç ve diyet gibi. «Garîm» de borçlu, medyun menaleyhilhak olan kimsedir. Dâ-
yine, alacaklı olan kimseye de garım denir. Ce'mi: «Gurema, Garâim» dir.
8 - (İlzam) : Hâkimin bir hususa hükm etmesidir. Müddeaaleyhin ikrarı üzerine aleyhine verilen hükme, ilzam itlâkı şâyidir ki, bu-ıunla
müddeaaleyh, mahkûmünaleyh olmuş olur.
9 - (Meclis-İ kaza) : Mahkeme demekdir ki, hâkimin dâvaları içinde hail ve fasl edeceği makamdan, daireden ibaretdir.
10 - (Tahkim) : Bir hükmü bir kimseye tefviz etmekdir. Müddet ile müddeaaleyhin aralarındaki dâvayı hail ve fasl etmek için kendi rizalariyle   bir
zatı hâkim ittihaz etmeleri bir tahkimdir. Bu zata hakem, muhakkem denilir. Bir dâva için müteaddid zatlar da hakem tâyin edilebilir.
11 - (Tenflz) : Bir hâkimin verdiği hükmü diğer bir hâkimin   istinafen vâki olan tetkiki neticesinde usûlüne muvafık görerek tasdik etmesidir.
12 - (İlâm) : Bir şeyi başkalarına bildirmekdir. Usûlü dairesinde yazıhb ziri hâkim tarafından imza ve temhir edilen ve bir hükmün muhtevi bulunan
vesika-i hattıyye mânasında müstameldir. Nitekim «İlân» tâbiri de bir   şeyi teşhir etmek, başkalarına izhar eylemek demekdir.
13 - (Mahzar) : Kendisinde iki hasmın arasındaki ikrara, inkâra, beyyi-neye veya yeminden nükûle binaen verilen hükme dair carî olan şeylerin iş-
tibahı kaldıracak veçhile yazılmış olduğu mahkeme defteridir.
14 - (Sicil) : Kendisine nikâha, talâka, vakfa, ikrara, beyi ve şiraya, ve sair hukukî muamelelere dair mahkemede cereyan eden ifadelerin ve hükm-
lerin zabt ve tahrir edilmiş olduğu defterdir. Ce'mi: Sicillâtdır.   Mahkmede böyle bir muameleyi tesbit ve tahrire de «Tescil» denilir.
15 - (feened)  : Lûgatde mutemed,    melce, penah demekdir.    istilanda: Hüccet ve burhan manasınadır. Müddeî, bu hüccet ve burhana istinad etdiğı
için buna «Sened» denilmiştir. Ce'mi: Senedatdır.
16  - (Sebk) : Resmî vesikanın, meselâ: Bir ilâmın   muayyen usûl dairesinde tanzim edilmesidir.
17 - (Sak) : ,Ilâm, hâkimin dâva edilen muameleye, hâdiseye ve bu hu-susdaki hükmüne dair tanzim etmiş olduğu vesikadır. Ce'mi: Sukûkdur.
18 - (Fetva = Fütya) : Bir meselenin hâl ve beyanı zımmında vâki  olan suâlin cevabıdır. Şer'î meselelere dair suâllerin cevaplarına fetva fütya gâlib
bulunmuşdur. Bunlar, genç ve kuvvetli mânasına oian &Feta» maddesinden a-Unmı^lardır. Çünkü fetva ile de bir meselenin hükmü beyan ve bir
müşkü hâdise hal ve takviye edilmiş olur. Fetvanın ce'mi ;   Fetavâ, fetavidir.
19 - (tsfiftâ) :   Fetva istemek, bir   meselenin hükm-i şer'isini müfdiden sormak demektir. Böyle bir hükmü suâi edene de «Mü s tef t b denir.



20 - (Iftâ) : Fetva vermek, bir kimseye müşkil bir hususu beyan ve izhar etmek, bir mesele-i şer'iyyenin hükmünü şifahen veya tahriren beyanda
bulun-makdır.
21 - (Müfti) Fetva veren, şer'i meselelerin hükmünü beyana memur olan zatdır. Ce'mi: Mef atidir.
22 - (Müftabih) : Bir mesele hakkında   kendisiyle fetva verilen hükm-i şer'î demekdir. Veya bir hadise hakkındaki muhtelif akval-i fıkhıyyeden bit-
tercih kendisiyle fetva verilen kaviden ibaretdir.
23 - (Adi) : Doğruluk, istikamet, müsavat mânasmdadır. Adaletle muttasıf olan zata da mübalâğa maksadıyîe «Adi» denir. Şahid-i adi denilmesi
gibi. Adi ile hükm etmeğe, şahidleri tezkiye eylemeğe ve bazı şeyleri müsavi bir halde tutmağa da «Tâdil» denilir.
Şahİdlerj tezkiye edenlerin mecmuuna «Adelej? iki veya daha ziyade şeyler arasında bir müsavat, bir muvazene, bir vahdet vücüde getirmeğe de
«Muadele» denir.
«Adil, Idb de misi, nazir, vezinde ve mikdarda müsavat demekdir.
«itidal» ise bîr şeyin mütenasip, hâd ve uslubca mütevafık. kem ve keyf iti bariyle mutevassıt bir halde bulunmasıdır. «Udul» da yoldan sapmak,
hakdan ayrılmak, geriye dönmek manasınadır.
«Madü, madûb da dönüp varacak ve sapacak yer demekdir.
24 - (Adalet = Madelet) : Doğruluk, cevr ve zulmden biri,   istikametle muttasıf, yapılması lâzım gelen şeyleri yapmaya mülâzim olmak
manasınadır. Adaletle muttasıf olan zata «Adil» denir. Ce'mi: «Udubdır.
Adaletin mukabili zulmdür, yani: Gadrdır, haksızhkdır, hakka tecavüzdür, bir şeyi mevziinin gayrine vazı' etmekdir.
Adalet, iki nevidir. Birisi: Güzelliği muktaza-i akl olup hiç bir zamanda ve hiç bir yerde nesh ve tebdili kabil olmayan adaletdir. İyiliğe karşı iyilik
yapmak gibi. Diğeri de şer-i şerîf ile malûm olan adaletdir ki, bazı zamanlarda şâri-i mübin tarafından neseh ve tebdili mümkün bulunmuşdur.
Cinayetlere aid diyet ve kısas gibi bir kısım cezalar bu cümledendir, Nitekim Umem-i Salife hakkındaki bazı cezalar, şeriat-ı islâmiyyede
lihikmetin tebdil edilmedir.                                                                                                       '    .
Adalete riayet etmek, islâm Hukukınca en büyük bir vecibedir, en mem-duh bir hasletdir: âyet-i kerîmesi bu vecibeyi âmirdir.
Diğer bir âyet-i celîlede de buyurulmuştur. Yani: Adaletde bulununuz. Şüphe yok ki, Allah Taâiâ âdil olanları sever, sevaba, muvaffakiyete nail
eder.
Bir hadis-i şerîfde de: buyurulmuşdur. Yani: Adil olanlar, hükümlerinde, ehl ve ıyâîleri hakkmda ve memur oldukları hususlarda adaletde
bulunanlar, Allah Taâlâ'mn indinde nurdan minberler üzerindedirler, yüksek, nurânî mertebelere nail olacaklardır.
Diğer bir hadis-i şerîfde de: buyurulmuşdur. Yani: Adil bir hükümdarın bir saatlik ibadeti, başkasının yetmiş senelik ibadetine muadil bulunur. îşte
adaletin nazar-ı islâmdaki kıymeti, ehemmiyeti!..
25 - (Zulm) : Luğatde zulmetden ahnmışdır. Esasen bir şeyi kendine mahsus mahalden başka bir yere vazı' etmek manasınadır, istilanda: Bir
kimsenin meşru hakkına tamamen veya kısmen tecavüzde bulunmak demekdir. Meselâ: Bir kimsenin malını gasb etmek veya bir alacağını noksan
vermek veya vaktinde vermekden kaçınmak bir zulmdür.
Bir kimseye zulm etmeğe «Zilâm, muzaleme» de denir. Zulm edene Zâlim, zelûm», zulm olunana «mazlum», bunun tecavüz edilmiş olan hakkında
da «.Mazlime, zulâme» denilir.
Bir kimsenin zulmüne isteyerek veya bilmecburiyye boyun bükmeğe «Iz-zilâm, inzilâm», bir kimseye zulm etmeğe ve bir kimsenin bir zulmü kendi
nefsine isnad eylemesine ve bir zâlimin zulmünden şikâyet eylemeğe «Tezallüm», bir kimseyi zulme nisbet etmeğe de «Tazlim» denilir.
«Jtisaf» da zulm mânasında müstameldir.
Zulm, dînen pek büyük bîr günahdır, bir cinayetdir. Resûli Ekrem, Sal-lâllâhü Taâlâ Aleyhi Vesellem Efendimiz, Muaz Ibn-i Cebel, Radıyallâhü
Taâlâ Anhı Yemen'e kadı olarak göndermiş ve kendisine:  diye emr etmişdi. Yani: Zulme uğramış kimsenin bedduasından sakın, çünkü bu dûa ile
Allah Taâlâ beyninde bir perde, bir mania yokdur, "bu dûa müstecab olur. Hattâ mazlum; fâcir, kâfir bir kimse de olsa yine onun zâlim hakkındaki
bedduası kabul olunur. Zira onun fışkı, küfrü kendrnefsine aiddir, ona kimsenin zulm etmeğe hakkı yokdur.
Bir hadis-i şerîfde de: buyuruimuşdur.
Yani: Allah Taâlâ, zâlim için - lihikmetin - bir mikdar mühlet verir, fakat bir de yakaladı mı, artık ona halâs imkânı bırakmaz.
Diğer bir hadis-i şerîfde de: buyurulmuşdur. Yani: Zulm etmeyiniz, sonra dua edersiniz de sizin bu duanıza icabet olunmaz, yağmurların yağmasını
istersiniz de böyle bir rahmete nail olamazsınız, ve düşmanlarınıza karşı nusrete mazhariyet temennisinde, niyazda bulunursanız da bu nusrete
kavuşamazsınız.
Bir hadis-i nebevide de şöyle buyurulmuşdur Yani: Zulmdcn sakının. Çünkü zulm, kıyamet gününün zulmetleridir. Demek ki zulmün cezası yalnız
dünyada görülmeyecekdir, belki bunun en büyük cezası, ebediyyet âleminde görülecekdir. Artık öyle bir akıbete uğramamak için adaletden
ayrılmamalıdır, herkesin meşru hukukma riayet etmelidir. Şayed bir kimsenin bir hakkına tecavüz edilmiş ise bunu tamire, telâfiye çalışmalıdır,
istihlâkle kusur etmemelidir.
26 - (Rüşvet) : Lûğatde bir şahsa gördüğü iş mukabilinde verilen ücret, ayak teri demekdir. Örfde bir hacete, bir maksada bir ustalık suretiyle
kavuşmak için verilen mal veya yapılan herhangi bir muameledir.
Rüşvet tâbiri, reşâ kelimesinden alınmışdır. Reşâ ise kendisiyle kuyudan su çıkarılan ip demekdir. Rüşvet de bir maksadın husulüne sebeb olduğu
iyin bu adı almışdır.
Rüşvet, bir hakkı ibtâle veya bir bâtılı terviç ve teşmiyete âlet olduğu cihetle haramdır, en büyük günahlardan sayılmışdir, bunu irtikâb edenler,
şâri-i bakîm tarafından tel.in edilmişlerdir. Nitekim bir hadisi şerîfde:
buyurulmuşdur. Yani: Bir hükmü itâ ve istihsâl hususunda rüşvet verene de, rüşvet alana da Allah Taâlâ lanet etsin. Çünkü bu, hakkı ibtâle bir
vesiledir. Fakat bir hakka kavuşmak veya bir zulmü defetmek için verilen rüşvet, bunu vermeğe mecbur kalan hak sahibi için bir rüş-vet-i
menhiyye değildir. Bunun mes'uliyyeti bunu haksız yere alana racidir.
27 - (Reşv) : Rüşvet demekdir. Rüşvet verene «Râşî», rüşvet alana «Mür-teşl», rüşvet İsteyene «Müşterşî», rüşvet almaya «irtişa», rüşvet İstemeğe
«Istirşâ», bir şahsa şerrini defi' için biraz mal vermeğe de «Müraşat» denir. Müraşat, müsaade ve müsamaha mânasını da ifade eder.
Rüşvete «Musanaa» da denir. Hâkimlere verilen bir kısım hediyelere, bahşişlere de «Minhatül'hükkâm» denir ki, bunlar da maksada bir nevi



tasannu = Kurnazlık suretiyle kavuşmağa sebeb olduğundan rüşvet hükmündedir.
Rüşvet, kadîmden beri dînen nehy edilmişdir. Hattâ Tevrat'da da «Sakın rüşvet kabul etmeyiniz, çünkü rüşvet, hâkimlerin gözlerini hükm

hususunda kör eder.» diye yazılmışdır (Camiüs'sağir, Feyzül'kadir, Kamus). Ta'zir meb-basine de müracaat!.. 
[12]

 
(BİRİNCİ  BÖLÜM)

 
KADILARA VE AHKAMİ KAZAYA DAİR UMUMÎ MESELELERİ

 
MUHTEVİDİR.

İÇİNDEKİLER : Kazanın mahiyyeti, erkânı, meşrûiyyeti, hikmet-i tejrlty-yesi ve ehemmiyeM mahsûsası. Kadınların = Hâkimlerin evsafı.

Kadınların = Hâkimlerin âdabı. Kadıların =: Hâkimlerin vazifeleri. Muhakemelerin su-ret-I cereyanı. 
[13]

 
Kazanın Mahiyyeti, Erkânı, Meşrûiyyeti, Himet-İ Teşriiy-Yesi Ve Ehemmiyet-İ Mahsûsası :
 
28 - : Kaza, - yukarıda da yazıldığı veçhile - hükmden^ yani: tahaddüs eden dâvaları usûl-i şer'îyyesi dairesinde hâil ve fasl etmekden ibaretdir.
Kazanın erkânı ise hâkimden, mahkûmünleh ile mahkûmünaleyhden ve mahkûmünbih ile esbab-ı hükmden ibaretdir.
Esbab-ı hükme gelince bunlarda ikrar, beyyine, yemin ve yeminden nükûî gibi şeylerdir. Bunlara «Tarık-ı kaza» da denir.
29 - : Kazanın meşrûiyyeti, kitabûllâh ile, sünnet-i nebevîyye ile, icma-ı ümmet ile sâbitdir. Nitekim bir âyet-i buyurulmuşdur.   Yani:
Şüphesiz Allııh Taâiâ, emanetleri ehillerine vermenizi ve nâs arasında   hükm edince de adi ile hükm etmenizi sizlere emr ediyor.  buyuruimuşdur.
Yani: Hakkaniyyet üzere hükm edilmesi, t'arizulurin en kuvvetlilerindendir. Bütün bunlar, kazanın, adaletle hükmün pek meşru, pek mühim bir
vazife olduğunu göstermektedir.
Bizzat Resûli Ekrem, Sallallâhü Taâlâ Aleyhi Vesellem Efendimiz, emri kaza ile iştigâl buyurmuş, ashab-ı kiramı arasında tahaddüs eden dâvaları
hâil ve fasl etmiş ve ashab-ı kiramından Hazreti Ali ile Hazreti Muaz'ı Yemen'e kadı tâyin buyurmuşdur (Fethülkadir,)
30 - : Kazanın hikmet-i teşriiyyesi, bedihîdir.. Çünkü bir içtimai heyet arasında vakit vakit bir çok dâvalar, husûmetler tahaddüs edeceğinden
bunların meşru, müstahsen bir usûl ve ahkâm dairesinde salâhiyyetli zatlar tarafından hâil ve fasl ile bir karara rabt edilmesi elzemdir. Bu sayede
münaza alar, muhasamalar nihayet bulur, haklar tecelli eder, mazlumlar, zâlimlerin tecavüzünden kurtulur, maruf ile emr ve münkerden nehy
vecibesi yerine getirilmiş, nizam-ı âlem temin edilmiş olur.
işte bu gibi içtimaî ihtiyacat dolayisiyledir ki, kadı == Hâkim nasb edilme si, bir fârîzedir, bu müslümanlara aid umurun en mühimlerindendir
Bedaî, Hindiyye.)
31- : Kazanın, beynennas hükme tasaddi etmenin ehemmiyetine, maddî ve mânevi mükâfat ve mesuliyyetine gelince bu da pek ziyade nazara
alınacak bir meseledir.
Filhakika emr-i kaza pek mühimdir. Bir hâkimde üç sıfat vardır. Şöyle ki: Hâkim, bir hakkı isbât bakımından şahid mesabesindedir. Bir hak ile emr,
bir haksızlıkdan nehy cihetinden de müfti makammdadır. Emr ve nehy etdiği şeyleri ilzam ve infaz cihetinde de velayet ve satvet sahibidir.
Binaenaleyh bir kâhimin bu sıfatları güzelce haiz olması elzemdir.
Allah Taâlâ Hazretleri, Davud Aleyhisselâmı nâs arasında adaletle hükme memur buyurmuş olduğunu:         âyet-i kerîmesiyle bizlere bildirmişdir.
imam Ahmed - Rahmetûllâhı aleyh - demişdir ki: «Nâs için bir hâkim lâzımdır ki hakları zayi olub gitmesin. Kaza, bir farz-ı kifâyedir, rütbe-i kaza,
bir velâyet-ı dinîyyedir, bir mansıb-ı şer'îdir, bunda fazl-ı azîm vardır, bunu hakkıyle ifa eden için büyük sevablar va'd edilmişdir.»
Eazım-ı fukahadan Ibn-i Mesruk da demişdir ki: «Bir gün bihakkın hûkm etmekliğim, Allah yolunda bir sene gazada bulunmakdan bence daha
sevgilidir.»
Filhakika kaza, kifâye tarikiyle olan farzların en yükseğidir.
imam Gazalî'nin beyanına göre de kaza, cihaddan efdaldir. Çünkü beşe-riyyetin tabiatı; tezalüm, men?i hukuk üzerine mecbûldur. Hakları kendi ar-
zulariyle yerine getiren, adaletden ayrılmayan kimseler azdır. Riyaset-i ammeyi haiz olan zat ise kazadan daha mühim umur ile meşguldür, tek
başına emr-i kazayı yerine getiremez. O halde emri kazayı ikame edecek zatların bulunması bir vecibedir. Salih zatlar, kazadan kaçınırlar da, başka
münasib-leri bulunmazsa asim olurlar. Riyaseti müs'limini haiz bulunan zat, bu gibi salih zatlardan dilediğini kadılığı kabule icbar eder ve kendisi
için hâkimleri hefrıen nasb ve tâyin etmek bir farz-ı ayn bulunur.
Filvaki, emr-i kaza, hadd-i zatında pek mes'uliyetlidir. Bu cihetle bazı zatlar, kadılığı kabulden imtina etmişlerdir. Ezcümle Hazret-i Osman'ın teklif
etdiği kadılığı kabulden Hazreti Ömer'in mahdumu imtina etmişdi.
Hüseyin Ibn-i Mansur'a vatanı olan Neysabur kadılığı teklif olunmuşdu, Uç gün saklandı, Cenubi Hakka yalvardı, bu üçüncü günde vefat etdi.
Imam-ı Azam da Halife Mansur'un teklif etdiği kadılığı kabul etmeyib bu yüzden hapis ve darb edilmişdi. İmam Şafiî de memur halifenin tevcih
etmek istediği Şark ve Garb kadılığını kabulden imtina etmişdi.
Büyük fukahadan Mekhul de demişdir ki: «Eğer kaza ile kati edilmek arasında muhtar bırakılsam katli ihtiyar ederim. Bu gibi yüksek mutteki
zatların böyle hâkimlikden kaçınmaları, hükme tevellinin ehemmiyetinden, mes'uliy-yetinin büyüklüğünden dolayıdır. Çünkü adaleti yerine
getirmek, kolay bir şey değildir. Hattâ bir hadis-i şerîfde: buyurulmuşdur (Ebû Davud, Tirmizî.)
Yani: Nâs arasında hâkimliğe tevelli eden, biçaksız olarak boğazlanmış olur. Bu hadis-i §erîf, hâkimliğin azimüThatar olub fezi' suretde helake
müed di olacağından kinayedir. Çünkü hâkimiyyet sıfatını lâyıkiyle haiz olmayan bir kimsenin haksız yere vereceği bir hükm, kendisinin ebediyyen
felâketine sebeb olabilir.
Maamafih bu kelâm-ı âli, hâkimliğin pek yüksek mevkiinden kinaye de olabilir. Zira hâkim, hakkı ikâme edeceği cihetle bir çok haksız kîmselerin
eza ve cefalarına maruz kalacakdır. Nâsın bu eza ve cefası ise biçaksız olarak boğazlanmadan daha şiddetlidir.
Bir hadis-i şerifde de şöyle buyurulmuşdur : (Ebû Davud, Tirmizî, Ibn-i Mâce.)



Yani: Kadılar, hükme tevelli edenler üç kısımdır. Bir kısmı cennetdedir. iki kısmı da ateşdedir. Şöyle ki: Cennetde olanlar, hakkı bilib onunla hükm
edenlerdir, Hakkı bildiği halde hükmünde zulm eden kimse ise ateşdedir. Nâs arasında cehalet üzere hükm eden hâkimlik salâhiyyet ve iktidarını
haiz olmadığı halde emr-i kazaya mücaseret eden kimse de ateşdedir.
Fakat hâkimiyyet kabiliyyet ve salâhiyyetini haiz, inderiüzum usûlü dai resinde içtihada muktedir bir hâkim, adalet ve hakkaniyyet dairesinde hükm
etmek istediği halde hasbel'beşeriyye hata etse bile ecr ve mükâfata nail olur. İşte : hadis-i şerifi de bunu bildirmektedir.
Yani : Bir hâkim, caht ve gayretini sarf ederek meşru suretd,e hükm edince iki kat sevaba nail olur. Bunların biri içtihadının, diğeri de hakka
isabetinin mükâfatıdır. Hattâ diğer sahih bir rivayete göre de on kat ecr ve mükâfata nail olur. Böyle bir ictihâdda bulunduğu halde hükmünde
hakka isabet edemeyen bir hâkim için de bir kat sevâb vardır ki, bu da içtihadının mükâfatıdır.
Demek ki: Bir hâkim, hâkimiyyet vazifesini ifaya esasen muktedir olmalı, hakkaniyyet üzere hükm etmeği bir vecibe bilmelidir, bu hususda asla
taksir etmemelidir. Buna rağmen beşeriyyet muktezası olarak bazı hükmlerinde hata ederse kasde mukarin olmadığı için bundan dolayı mes'ul
olmaz. Belki bu babdaki içtihadından, hüsn-iniyyetinden dolayı ecr ve mükâfata mazhar olur.
Ancak vazifesini bilmeyen, içtihada kadir olmayan, keyfî suretde hükm vermekden çekinmeyen bir hâkim, bütün hükümlerinden dolayı asimdir,
velev ki hakka uygun bir suretde hükm vermiş olsun. Çünkü onun böyle doğru bir hükm vermesi, ittifakîdir, an ilmin değildir.
Velhâsıl: Hâkimiyyet makamı, büyüklüğü nisbetinde de mes'uliyyetlidir. Bu makama ehliyetli zevat mevcud iken ehliyyetîi olmayanların tâyin
edilmesi de mes'uliyyeti câlibdir. Bir hadis-i şerîfde:rulmuşdur. Sahih-i hâkim.
Yani : Bir kimse, müslümanların işlerinden bir şeye tevelli eder, o husus da veliyyül'emr olur da müslümanlar için daha   elverişli kimse  
bulabildiği halde başkasını memur tâyin ederse muhakkak Allaha da, Resulûllâha da ve bütün müminlere de cinayet etmiş olur.
Bütün bunlar gösteriyor ki, islâm Hukukunda en ziyade menafi-i amme nazara alınmış, amme işlerinin daima en ehliyyetîi zata tevdi edilmesi,
adalet ve hakkaniyyetden ayrılmaması bir gaye bulunmuşdur. Bu gayeye güzelce hizmet edenlerin maddî ve manevî mükâfata nail olacakları da

tebşir olun-muşdur. 
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Kadinlarin = Hâkimlerin Evsafı ;
 
32 - : Hâkim olan zat, hakîm, fehîm, emîn, mekîn, metin, salâh-ı hâl ile. muttasıf olmalıdır.
Hâkimden maksad, âkil, âdil, sâlih olan zatdır.
Fehimden maksad, anlayışlı, fetanetli, vücuh-ı fıkha, sünnete, âsâra, ve nâsın âdetlerine vâkıf bir zat demekdir.
Müstakimden maksad, doğru sözlü olan, hilekâr, muannid olmayan, nâs-daft rüşvet veya hediye almayan, namusu muhtel bulunmayan zatdır.
Eminden maksad; gadirden, hiyanetden beri, mevsuk, mutemed zat de-. mekdir.
Mekinden maksad; mekânet ve şerefe sahibi olan, hafifüTmeşreb olmayan, esafil-i sâsdan bulunmayan kimsedir.
Metinden maksad; kavi, te'sirata tâbi olmakdan beri, unf ve gazab göstermeksizin pek ciddî, mehîb, sabırlı zatdır.
Salâhı halden maksad, diyanet ve ahlâk muktezası olan güzel ef âl ve ha rekât ile ittisaf demekdir.
33 - : Hâkim olan zat, mesâil-i fıkhıyyeye, üsûl-i muhakemate vâkıf, dâvaları bunlara tatbikan fasl ve hasma kadir, tam bir temyizi haiz, şahadete
ehl olmalıdır.
Binaenaleyh büsbütün bilgisiz, veya çocuk, köle, matuh, âmâ, dilsiz, ve iki tarafın sözlerinin işidib anlayamayacak derecede sağır olan kimsenin
hâkimliği ve hükm etmesi caiz değildir.
Maamafih Eimme-i Hanefiyyeye göre hâkimin herhalde âlim olması şart değildir. Bilmediği hususlarda başkasının fetvâsiyle hükm eder. Hattâ
denil mişdir ki, bilgisi az olduğu halde mütteki bulunan bir zat, hâkimliğe fâsık olaıı âlimden evlâdır (Hâ'niyye, Fethül'kadir.)
34 - : Kadı = Hâkim olmak için zükûret, cumhura göre hükmün sıhhati hususunda şart değildir. Imam-ı Azama göre kadınlar da şahadetleri makbul
olan hususlara, meselâ: Emvale müteallik dâvalarda hâkim olabilirler.   îbn-i Cerir-i Taberî'ye göre kadınların her hususda alelıtlak hâkim olmaları
caizdir. (Muğnî, Bidayetül'müçtehid.)
35 - : Hâkimin her vechüe âdil, her suretle fıskdan beri olması, Eazım-ı Hanefîyyenin bir kısmına göre şart değildir. Çünkü bu husus, şart olsa
tarik-ı kazanın kapanması lâzımgelir. Elverir ki, hâkim, hükmünde hâdd-i şer'îyi te cavüz etmesin.
Fakat imâmeyne göre fâsık ve mürteşi olan kimselere hâkimlik tevcih edilemez. Tevcih edilecek olsa hâkim olamazlar.
Hâkim oldukdan sonra fâsık veya mürteşi olan kimse de mün'azil olur, bunların hükmleri caiz değildir. Hassâi'ın, Kerhî'nin Tahavî'nin kavilleri de
böyledir (Hâniyye, Reddimuhtar.)
36 - : Kadı, hâkim tâyin edilecek zevatın yukarıda   yazılan pek matlup, memduh evsafı haiz olmasına dikkat etmek bir vecibedir.
Vaktiyle islâm âleminin her tarafında bu gibi evsafı haiz zatların kadı tâyin edilmesine itina olunurdu. Bilâhare Türkiye'de kazaskerler namına
vilâyetlere birer nâib gönderilmeğe başlanılmış, bunların arasında bazı ehliyetsiz kimseler de bulunmuşdur. Bu nâibler birer ikişer sene müddetle
tâyin edilir, bilâhare infisâl ederlerdi. Bu nâiblerin ehliyetli olup olmadıkları vermiş oldukları ilâmların Fetvahane-i Âlice tasdik veya nakz edilmiş
olmasından anlaşılırdı. Binaenaleyh haklarında Fetvahane-i Aliden tahkikat icra olunur, keyfiyyet kazeskerler tarafından Makam ı Meşihata arz
olunub o vasıta ile bu nâiblerin infisâl müddetlerine nazaran elakdemü felakdem kaidesince ye-niden niyabete tâyinleri hususunda irade-i seniyye
istihsâl olunurdu. Daha sonra bu niyabetler kadılığa tahvil edilmiş, Mcdresetül'kuzatdan mezun olma yan kimselere kadılık tevcihi (1331)  
tarihinde meni' olunmuşdu. Daha sonra
Türkiye'de (1340) nenesi Mayıs ihtidasından itibaren Mehakim-i Şer'îyye lâğvedilerek kadıların vazifelerine nihayet verilmişdir. Beşinci cild
düstur, sahife 794.
(Malikî'lere göre de Kadıların ~ Hâkimlerin evsafı hakkında şu gibi mesâil mevcuddur :
(1) : Kazaya ehliyyet için kadı, âdil olmalıdır. Yani: islâm, bulûğ,   akıl, hürriyet, ademi fısk vasıflarını haiz bulunmalıdır. Ve erkek olmalıdır. Hün-
sa-i müşkil, kadın hükmündedir, hâkimiyyeti caiz değildir.
(2) : Kadı, mevcud ise müctehid-i mutlak olmalıdır.   Böyle bir müctehid bulundukça mukallidin kazaya tevelli etmesi sahih olmaz. Böyle bir
müstehid bulunmayınca mukallidler içinden  velâyut-i kazaya  müstahik, yani:     Fakı-hün'nefs olanın tâyin edilmesi lâzımgelir.



Böyle bir kadı, taklid etdiği müctehidin meşhur olan kavliyle, fetvâsiyle hükm etmelidir. Bunun hilâfına hükmü caiz değildir.
(3) : Kadı; fatîn olmalıdır.
Binaenaleyh, davacıların hüccetlerine, hud'alarma infaz-ı nazar edemiye-cek derecede fetanetden mahrum olan bir kimse kadı olamaz.
Fıtnet, zihnin, karihanın cevdeti, yani: Akim iyi olmasıdır. Fatîn olan zat, belâdet sahibinin görmediğini görmeğe muvaffak olur. Meselâ: Bir
belâdet sahibi, iki hâdiseyi ayni hükme tâbi sandığı halde fatîn bir zat, bunların ayrı ayrı hükme tâbi olduğunu zekâsiyle idrâk eder, aksi de böyledir.
Maahaza, kadının fevkalâde deha sahibi olması matlup değildir. Çünkü deha, derece-i itidalden hariç olunca sahibini mücerred kendi düşüncesine
göre hükme sevk ederek onu ahkâm-ı şer'îyyeye muhalefet tehlikesine düşürür.
(4) : Kadı, müteverri', tamadan beri, sufehaya mukarenetden müctenib olmalıdır. Yani: Muharremata düşmekden korkarak şubühatı terk eder
bulunmalıdır. Tamadan beri, kemali mürüvvetle muttasif, erazil ile, edani ile, ehl-i hava ile muaşeretden müctenib olmalıdır. Hak ne ise onu
yerine   getirmeğe sa'y edib bu hususda onun bunun levmüne karşı aldırış etmemelidir. Kadı için 'hediyeleri kabul caiz değildir. Velev ki,
mukabilinde hediye   verecek olsun. Çünkü insanın nefsi, kendisine hediye verene temayül.eder. Ve bu, nuri hikmeti söndürür. Ancak babası,
kardeşi, halası gibi kariblerinin hediyelerini kabul edebilir.
(5) : Kadı, halim, nezihün'neseb, ganî, borçdan beri olmalıdır.
Yani : Bir hâkim için lâzımdır ki, davacılara karşı halim bulunsun. Meğer ki şer'i şerifin hürmetini hetkedecek sözlerde bulunsunlar. Ve hâkim,
maru-fün'neseb olmalıdır ki, nâs onun hakkında ta'n ve teşnia müsareatda bulunmasınlar.
Kezalik : Hâkim, zengin olmalıdır ki, nâsın emvaline mail, onların su'i zanlarına maruz olmasın. Gına, tamadan tenezzü için bir mezannedir.   Gına,
dindar olan zat için büyük bir faziletdir, onların ziyade hayırda, fazl ve ihsanda bulunmalarına bir sebebdir. Bahusus nefsini nâsın mesalihine nasb
eden bir zat için zenginliğe ihtiyaç vardır. Borç ise hâkimin mertebesini tenzil eder.
(6) : Kadı, zinadan ve saireden dolayı mehdud - Cezadide   olmamalıdır, betaetden beri bulunmamalıdır. Kendisinin- ittihamına sebeb olacak su'i
ahvâlden ictinab etmelidir.
Betaetden selâmet, her hayrın başıdır. Bu betaetin zararı, sahibinin etrafında bulunanlara da sür'atle sirayet eder.
Hâkim, yanında musahibler, kendisiyle yolda beraber yürüyenler bulun-durmam'alıdır. Yanında a'van ve ensarı mümkün mertebe az bulunmalıdır,
müstahsen olan budur. Çünkü bunlar, hâkim hakkında suÜ zanna vesile olurlar. Bunlar, davacılara hülûl ederek onlardan maişetlerini temine
çalışabilirler. Buna ise meydan vermemelidir.
(7) : Kadı, istişareye mail bulunmalıdır. Yani: Hakikatin tecellisini gaye ittihaz eden bir hâkim, bir hâdisenin hükmü hakkında tereddüd ederse bu
hu-susda ehl-i ilm ile istişare etmelidir. Çünkü bu kendisine yardım eder, kendisini sevaba kavuşdurur.
(8) : Amâ, ebkem veya asem olan bir hâkimin doğru olan hükmü nafizdir. Fakat böyle bir hâkimin azli icab eder. Çünkü kendisi için ahkâmın bir
çoğu müteazzirdir. - lâyıkiyle hükme kadir olamaz.
(9) : Haiz*i ehliyyet olmayan kimsenin kazaya tevellisi haramdır.
Meselâ : Cahil bir şahsın kazayı kabul etmesi, veliyyül'emrm de böyle bir şahsı kazaya tâyin eylemesi haramdır. Çünkü onun cehaleti kendisini
mütte fakün'aleyba olan umura muhalif hükme sevkedebilir.
Kezalik : Kaza sebebiyle dünyayı tehsil etmek isteyen kimsenin kadı olması da haramdır. Zira korkulur ki, onun bu garaz-ı dünyevîsi, nâsın
emvalini haksız yere almasına müeddi olur.
(10) : Bir zat, kazaya teayyün ederse, yani: Kaza şurûtunu münferiden haiz bulunursa veya kendisi kazayı kabul etmediği takdirde fitne zuhurunda
veya hakkın ziyamdan korkulursa o zatın kazayı kabul ve taleb etmesi lâzım-gelir. Kabul etmezse, velev darb ile, hapis ile olsunkabule icbar edilir.
Fakat böyle bir sebeb bulunmayınca kazayı kabulden imtina caizdir. Çünkü kaza, her ne kadar bir farz-ı kifâye ise de bunun emri azimdir, hatan
kavidir. Rüşvet ile kazaya tâyin edilen bir şahsın hükmü ise bihakkın olsa da merdûddur (Muhtasar-ı Ebizziya, Şerh-i Kebîr, Şerh-i Muhammed-i
Hırşî.)
(Şafiî'lere göre de makam-ı kazaya tâyin edilecek zatm müslîm, mükellef, hür, erkek, âdil, semi', basîr, naük, emr-i kazayı ikameye kadir ve müc-
tehid olması şartdır. Maamafih bu şartları tamamen cami' olmayan bir mukallidi hükümdar veya zîşevket bir zat, kadı tâyin ederse tâbi olduğu
müctehidin mezhebine muvafık olan hükmü, mesâlih-i nâs muattal kalmamak zaruretine mebni nafiz olur.
Kadınlar ise kazaya tâyin edilemezler. Velev ki şahadetleri makbul olan hususlar hakkında olsun. Hünsa da böyledir.
Maamafih Fukaha-i Şâfiî'yyeden bazıları, haiz-i velayet olan kadınların indezzarûre hükümlerinin nafiz olacağına kail bulunmuşlardır. (Muğnî,
Tuh-fetül' muhtaç.)
(Hanbelî'lere göre de kadıda on sıfatın bulunması lâzımdır. Şöyle ki;
Kadı, baliğ, âkil, erkek, hür, müslim, âdil, semi', basir, natık, müctehid olmalıdır. Müctehid-i mutlak olmadığı takdirde tâbi olduğu böyle bir
müctehi-din mezhebi dairesinde içtihada muktedir bulunmalıdır.
Fakat bazı zevata göre mukallidin, yani: Bir müctehidin mezhebine tamamen tâbi olub içtihada muktadir bulunmayan bir kimsenin de kadı tâyin
edilmesi sahihdir. Müddet-i medideden beri nâsın ameli de bunun üzerinedir. Böyle olmasa nâsın ahkâmı muattal kalır.
Filvaki her vakit müctehid, içtihada muktedir zatlar bulunamaz. Halbuki hâkimlerin nasb ve tâyinine büyük bir ihtiyaç vardır.
Hanbelî fukahası diyorlar ki: Her iklim için kadı tâyini Imâmül'müslimin için vâcibdir. iklimler ise Hanbelî ulemasından Şeyh Abdülbâki'riin
yazdığına göre şunlardır: Birincisi: Hind, ikincisi: Hicaz, Üçüncüsü: Mısır, Dördüncüsü: Bâbil, Beşincisi: Diyar-ı Rum ve Şam, Altıncısı: Türk
beldeleri: Yedinci-' si: Çin'dir. Bunlara (Ekalim-i seb'a) denilir. Demek ki daha ilk asırlarda îs-lâmiyyetin hâkimiyyeti, bu iklimlere yayılmıştı.
Kadıların rü'yet edecekleri başlıca şeyler şunlardır :
1 - : Husûmetleri fasl. 2 - : Hakları ahz ve müstahiklerine defi' 3 - : Yetimlerin, mecnunların, mehcurların, gazilerin mallarına nazar, müflisleri hacr.
4 - : Evkafa nezaret. 5 - : Velileri bulunmayan kadınları tezvic. 6 - : Hudud-ı şer'îyyeyi ikâme. 7 - : Muayyen imamı bulunmayan yerde cuma ve
bayram namazlarında imamet. 8 - : Muayyen memurları bulunmadığı takdirde zekâtı ve haracı cibâyet.
Kadı için vâcibdir ki: Davacılara rıfk ile muamelede bulunub tamakâr olmamalarını mahkemesinde bulunan vekillerine, yardımcılarına tavsiye
etsin
Kadı, bunların diyanet, iffet, siyanet sahibi yağlıca kimselerden olmala •rina çalışır.



Kadının yanında kâtip bulundurması da bir sünnetdir. Çünkü kendisinin i§tiğali, nâsın işlerine nazaran ziyade olduğundan kitabet işleriyle bizzat
uğraşmaya kadir olamaz. Maamafih kitabete kadir olsa da bunç bizzat tevelli etmekden ise bu hususda istinabede bulunması evlâdır.
Mahkeme kâtibinin müslim, mükellef, âdil olması şartdır. Bu kâtibin vak'aları hıfza kâdîr, güzelce yazmaya muktedir, bilgi sahibi olması da mes-
nundur (NeylüTmeârib, Keşşâfül'kına.)
(Zâhirî'lere güre de kaza hususunda şu gibi. akvâl vardır :
(1) : Müslümanların ve zimmîlerin işlerine aid hususlarda   emr-i kazaya tevelli edecek zatın müslim, baliğ, âkil, ahkâm-ı kur'ana,   sünneti  
sabiteye vâkıf, nâsilı ile mensuba ve istisnaî suretde varid olmuş olan nüsûsa âlim olması lâzımdır. Bunlara muttali olmayan bir kimsenin âlim
olduğunu zannetdi-ği bir insan ile müşavere ederek onun   sözüyle hükm etmesi helâl   değildir. Çünkü onun hakkıyle mi, bâtıl ile mi iftâda
bulunduğunu bilemez. Nitekim bir âyet-i kerîmede: buyurulmuşdur. Yani: Bilmediğin hangi bir şeyin   arkasına düşme, öyle   bilmediğin bir şeye
tâbi olma, onunla hükm verme, şüphe yok ki, kulak, göz ve kalb, bunlardan her biri kendisinden mes'uldüp.
Hâkim ammeden bir cahil mesabesinde değildir. Cahil bir kimse, kendisine aid bir meseleyi ehl-i ilimden sorar, bu hususda kendisine haber verilen
hükmi ilâhiyi ahz eder. O bununla mükellefdir. Hâkim ise bilmediği bir şeyi başkasından öğrenib ona göre hükm etmekle mükellef değildir. Belki
bu halde kendisine hükm haramdır. Allah Taâlâ, bu hükm ile onu değil, ehl-i ilmi mükellef kılmışdır.
(2) : Kölelerin de, kadınların da emri kazaya tevellisi caizdir. Çünkü onlar da emr-i bil'maruf, nehy anil'münker ile muhatabdırlar.  âyet-i kerimesi,
umumiyetle hürre de, abde de, erkeğe de, kadına da müteveccihdir. Hepsi de din nazarında birdir. Meğer ki bîr hususda kadın ile erkeğin, hür ile
abdin arasında fark bulunduğuna dair bir nass varid olmuş olsun. O takdirde bu husus, dinin ahkâm-ı umumiyyesinden istisna edilmi§ oujr-
Hazret-i Ömer : Veliyyl'emre itaat et, velev ki burnu, kulağı kesilmiş bir köle olsun, demişdir. Buna Sahabe-i kiramdan bir muhalif bulunduğu
bilinmemektedir.
Yine Hazret-i Ömer, kendi kavminden «Şifa» adında bir kadını çarşı iğlerine memur etmişdi.
Vakıa bîr hadisi şerîfde : buyrulmuşdur.
Yani : kendi işlerini kadına havale eden bir kavm, ferah bulmaz. Fakat bu hadis-i şerîfdeki emrden maksad, emr-i âmmdır ki, hilâfet hükümdarlık
de-mekdir. Bu emr-i kazaya şâmil değildir, kadınların bazı umura tevkillerinin men'i hakkında bir nass vârid olmamışdır (Kitâbâl'muhallâ.)
Zâhirî'lerin bu iddialarına karşı deniliyor ki; Eimme-i Erbaa, Cumhur-i Fukaha, kölelerin kadı olabilmelerine kail olmamışlardır. Çünkü kaza,
velayet babmdandır, belki velayetinden büyüğüdür. Kölelerin ise edna bir velayete, yani: Eda-i şahadete bile ehliyyetleri yokdur. Bahusus onlarda
ki, rıkkiyyet, efendilerinin hukukiyle, hizmetleriyle meşğuliyyetlerini mucibdir. Kaza için tam bir serbesti harekete malik değildirler. Hattâ
Mâlikî'lerden Suhnûn'e göre atik = Azâd edilmiş bir köle bile kadı olamaz. Çünkü ona bir müstahik çıkarak kendisini rıkka iade etmesi melhuzdur.
Bu halde ise vermiş olduğu hükümlerin red edilmesi lâzım gelecekdir (Düsûkî.) Köleler, ancak seriyyelerin kumandanlığında, ganimet mallarının,
taksimi memuriyyetinde ve - Hanbe-lî'lere göre cuma ve bayram namazlarından başka namazlar için imâmetde bulunabilirler  (Neylül'meârib'
Keşşafül'kına')
Kadınlara gelince Malikî'lere, ve Hanbelî'lere göre bunlara emr-i kaza tevcih edilemez. Ne resûli Ekrem Efendimiz ve ne de halifeleri böyle tevcih-
de bulunmamışlardır. Erkekler şahadet hususunda müstakildirler, Kadınlar ise kendileriyle beraber bir erkek şahid bulunmadıkça şahadetleri makbul
değildir, velev ki bin kadar kadın bulunsunlar. Emr-i kaza, erkeklerin, husûmet sahiblerinin arasında bulunub onların münazalarıyle uğraşmayı
müsteîzimdir. Kadınların hali ise miisaid değildir (Neylül'meârib, Müntahal'iradât.)
Eimme-i Hanefîyyeyegöre ise ehliyyet-i kaza, ehliyyet-î şahadete göre deveran eder. Binaenaleyh kadınların emval ve muamelât hususunda
şahadetleri makbul olduğunda bu hususda kazaları da nafiz olur. Hüdud ve kısas hususunda ise şahadetleri makbul olamadığından kazaları da nafiz
olmaz. Vakıa : ' st(^*U*(^t ijîj *y r^*<j' hadis-i şerifi sahihdir. Ancak bu emrden maksad, hâkimiyyet-i ammedir. Melik kisrâ'nın vefatını müteakip

yerine kızı halk tarafından hükümdar nasb edilmişdi, bunun üzerine bu hadis-i şerîf, vârid ol-muşdur. (Elmizanül'kübrâ.) 
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Kadıların    =    Hakimlerin Adabı :
 
37 -  Hâkim, davacılar ile veya başkalanyle mehabetini izâle edeceğinden mülâtefe gibi ef al ve harekâtdan kaçınmalıdır. Muhakeme meclisinde
ken di için alış verişde bulunmamalıdır.
Hâkim muhakeme meclisinde yalnız oturmayıb yanında fukahadan bazı zevatı bazı bulundurmalıdır. Bu zatlar ile. istişareye lüzum görülebilir. Şu
kadar var ki, bu istişare, davacıların huzurunda yapılmaz.
Ebûbekrissıddık Hazretleri, muhakeme esnasında Hazret-i Ömer'i, Hazret-i Osman ile Hazret-i Ali'yi yanında bulundururdu.
Hâkimin yalnız oturması, hakkında gadr ve rüşvet töhmetini iyrâs edebi-iir (Fethül'kadir, Mecmaül'enhür,)
38 - : Hâkim, iki hasımdan hiç birisinin hediyyesini, velev ki, cüz'î bir şey olsun kabul etmez. Çünkü bunu kabul etmesi, hediyye verene temayülüne
mü-eddi olabilir.
Hâkim başkalarının da hediyyelerini almamalı, bir malı kendisine kıymetinden noksana satmalarını veya kendisine istikrazda bulunmalarını kabul
etmemelidir. Bir hâkim ancak kendisinden rütbeten mukaddem olub kendisine hâkimiyyeti tevcih eden zatın hediyyesini kabul edebileceği gibi
kendi zîrahm-i mahreminden hediyyesini de kabul edebilir. Kezalik : Kendisinin hâkim olmadan evvel dostu olub kendisine hediyye vermek
mutadı bulunan kimsenin de mutâddan ziyade olmayan heddiyesini kabul edebilir. Elverir ki, bunların bir dâvaları bulunmasın. Böyle bir dâyû
bulunmayınca hcdiyyesinin sebebi, onun hâkimliği olmamış olur (Zeyleî, Hamevî.)
39 - : Hâkim, iki hasımdan hiç birinin ziyafetine gitmez. Çünkü bu, diğer hasım hakkında ezaya ve ve hâkim hakkında töhmete badi olur.
Hâkim kendisine mahsus olan bir ziyafete, iki hasımdan birine aid olmasa da icabet etmez. Fakat ammeye aid olan bir ziyafete, eğer iki hasımdan
biri tarafından değilse icabet edebilir. Bunda töhmet yokdur. Bir de hâkim, kendi zîrahm-i mahreminin dâvetine gidebilir. Kezalik: Kendisini hâkim
olmadan mukaddem davet etmesi mutadı olan kimsenin mutâd veçhile husûsî davetine gidebilir. Elverir ki bunların bir dâvâsl bulunmasın
(Reddimuhtar.)
40 - : Hâkim, muhakeme esnasında iki hasımdan birini hanesine   kabul etmemelidir, ve hükm meclisinde yalnız biriyle halvetde bulunmalıdır. Ve
iki hasımdan birine kıyam etmemelidir veya el ile, göz ile veya baş ile  işaretde bulunmamalıdır,ve iki hasımdan birine muhakemat hususunda yol



gösterilme-melidir. Bunlar töhmete ve su'i zanna sebeb olacağından bu gibi hareketlerden kaçınmak lâzımdır (MecmaüTenhür, Reddimuhtar.)1
41 - :Hâkim, hasımların arasında adi ile, müsavata riâyetle muameleye memurdur.
Binaenaleyh iki tarafdan biri her ne kadar eşrafdan, diğeri de ahad-i nâs-dan olsa veya biri müslim, diğeri gayr-i müslim bulunsa hâkimin
muhakeme zamanında bunları oturtmak ve kendilerine bakmak ve sözsöylemek gibi muhakemeye müteallik bütün hususatda adalete, müsavata
riâyet etmesi lâzımdır. Nitekim bir hadis-i şerif de:
buyurulmuşdur. Yani : Sizden biri kaza ile mübtelâ olunca hasımları arasını oturtmakda, nazarda, işaretde müsavi tutsun, sesini iki hasımdan yalnız

birine karşı yükseltmesin (FethüTkadir.) 
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Bir Lahika : İslamiyyetde Müsavat :
 
islam nazarında insanlar, esasen müsavidirler, hepsi de ayni mahiyyetde-dJrler, hepsi de haddizatında ayni hürriyeti, ayni hukuki haizdirler,
muhtelif ırklara, mesleklere ayrılmaları aralarındaki    müsavatı ihlâl etmez.
 âyet-i kerimesi  de bunu beyanetmektedir.
Me'al-i şerifi: Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ile bir dişiden yaratdık - Hepiniz bir aile evlâdısınız, - Ve birbirinizi tammaklığınız için size şubelere,
kabilelere ayrılmış kıldık, - Yoksa birbirinize karşı tefahürde bulunmak için değil, - Şüphe yok ki, sizin Allah nezdinde en keriminiz, en ziyade
mutteki olanmızdır. Allah Teâla şüphe yok ki alimdir, habîrdir. - Sizin bütün ahvâlinizi, düşüncelerinizi bilir. Artık ona göre hareket ediniz,
aranızdaki u-huvveti unutmayınız.
Müslümanların arasındaki müsavatın derecesini şu hadis-i şerif de belıg bir suretde tasvir etmektedir:
Yani : Müslümanlar tarak dişleri gibidirler. Kanları, mallan, ırz ve namusları mütesavidir. Onlar başkalarına karşı bir,el gibi yekvücuddurlar.
Bu hadis-i şerif, müslümanlar arasındaki vahleti, tesanüdü de tecelli ettir mektedir.
islâm Hukukında, siyasetinde müsavata riâyet bir vecibedir. Hiç bir kimsenin mevkii, hakkında icab eden cezanın sukutuna sebeb olamaz ve herkez
hâkim huzurunda ayni vaziyetde bulunur, müsavat ihlâl edilemez. Nitekim bir hadis-i şef îf de şöyle buyrulmuşdur :
Yani : Sizden evvel ki kavmleri helak eden hal, şudur ki: Onların arasında mevki sahiplerinden biri bir hırsızlık yapınca bırakırlardı, zaif, mevkisiz
birisi yaptı mı, hakkında sirkat cezası tatbik-ederlerdi.
Demek ki, böyle müsavatı ihlâl eden bir muamele, bir milletin helakine, inkırazına başlıca bir sebebdir.
Meşhurdur ki, imam Ali (Kerremal'lâhu vecheh) hilâfeti zamanında kendi tarafından tâyin edilmiş olan kadı Şüreyh huzurunda bir zırh
meselesinden dolayı bir yahudi ile murafaada bulunmuşdu. Her ikisi de mahkemede ayni va-ziyetde bulunuyordu. Hâdiseye bir zat ile beraber
Hazret-i Ali'nin muhterem oğlu da muttali idi. Fakat bir şahid kâfi ve babası lehine oğlun şahadeti muteber olmadığından kadı, bunların
şahadetlerini kabul etmemiş, nihayet yahu-dinin lehine karar vermişdi.
Kadı şüreyh, muhakeme esnasında imam Ali'ye hitaben: «Yâ Ebalhasan» diye hitab etmiş, böyle künye ile hitab ise hasma karşı imam Ali hakkında
tazim ve ihtiramı müs/ir bulunmuş olduğundan imam Ali Hazretleri,   bundan muğber olmuş, kendisine de yalnız adıyla hitab edilmesini istemişti.
Işte bir emirül'müminin de tecelli eden bu adalet ve müsavat, bu hakka inkiyad hasreti, hasmının hakikati itiraf etmesine ve şeref-i islâm'a nâiliyyet-

ine vesile olmuşdur. 
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Hakimlerin Vazifeleri  :
 
42  - : Hâkimler, amme riyasetini haiz olan veliyyül'emr tarafından muhakeme icrasına ve hükm itasına vekildir. Bu cihetle veliyyüTemr, isterse
hâkimi azl edebilir. Hâkim de veliyyül'emr'e arz etmek şartiy,le hâkimlikten istifa edebilir.                                            
Hâkimler, veliyyüTemrin vekili olmakla beraber, veliyyüTemrin vefatiyle mün'azil olamazlar. Çünkü veliyyül'emr, amme namına icraat ve
fasarrufta bu lunarak ammenin bir naibi, mümessili mesabesindedir. Binaenaleyh, kendisi vefat etse de asıl müvekkil olan amme berdevamdır
(Reddimuhtar.)
43 - : Kaza = Hâkimiyyet, zaman ile, mekân ile, bazı hususatın veya eşhasın istisnasiyle ve mesâü-i hilâfiyyede bir müctehidin kavli üzere hükm
edilmesiyle takyid edilebilir. Çünkü hâkim, veliyyül'emrin vekilidir. Vekâlet ise muayyen kuyûd ve şurût ile mukayyed olabilir.
Binaenaleyh muayyen bir müddet ile hükme memur olan bir hâkim, o müd det içinde hükm edebilir, o müddetden evvel veya sonra hükm edemez.
Vaktiyle Türkiye'de nâibler, muayyen müddetlerle hâkim nasb olunurlardı. Tâ ki, daima kaza ile meşgul olub da sair ulûm ve fünûn ile iştigalden
uzun bir müddet mahrum kalmasınlar. Bilâhare «1331» tarihinde böyle muayyen müddetlerle nâsb etmek usûli kaldırılmışdı .
Imam'ı Azamdan bir rivayete göre bir kadı emr-i kazada bir seneden ziyade terk edilmez (Hindiyye, Tatarhâniyye.)                  
44 - : Muayyen bir mahkemede hükme mezun olan bir hâkim, yalnız   o mahkemede hüjtm eder, başka mahkemelerde hükm edemez.
Kezalik : Muayyen bir kazada hükm etmek üzere nasb edilen bir hâkim, o kazanın her mahallinde, meselâ herhangi bir köyünde hükmedebilir.
Fakat başka kazada hükm edemez
45 - : Amme menfaatine aid bir mülâhaza-i âdilâneye binaen muayyen bir husus hakkında dâvanın dinlenmemesi veliyyül'emr tarafından emr
edilmiş olursa hâkim, o dâvayı dinleyerek muktezasınca hükm edemez. Mürûr-ı zaman meselesi bu kabildendir.
Kezalik : Muayyen hususat hakkında muhakemeye mezun olan bir hâkim, o hususatdan başka başka şeylere aid dâvaları râ'yet edemez.
Kezalik : Bir husus hakkında bir müctehdin ihtiyac-ı asra daha muvafık olan kavliyle hükm etmeğe mezun olan bir hâkim, o hususda başka
müctehidin buna münafi olan re'yile amel edemez, ederse hükmü nafiz olmaz (Mir'at-ı Mecelle.)
46 - : Bir dâvayı birlikde dinleyib hükm etmek üzere nasb olunan müte-addid hâkimlerden yalnız birisi dâvayı dinleyerek hükm edemez, ederse
hükmü nafiz olmaz. Çünkü bu dâvada müteaddid hâkimlerin reylerinin içtimai meş-rûtdur.
Fakat bir mahkemede bulunan hükimlerden her biri müstakillen hükme mezun olursa her birinin hükmü nafiz olur.
Vaktiyle istanbul kadısı ile muavini böyle mün'feriden hükme mezun bulunurlardı.



47 - : Bir beldede ayni hususlara bakmaya selâhiyyetdar ve başka başka dairelerde hükme mezun olan müteaddid hâkim bulunsa hasımlar
bunlardan hangisinin huzurunda murafaada bulunmak hususunda ihtilâf edince müd-dealeyhin ihtiyar edeceği hâkim tercih olunur. Bu imam
Muhammed'in kavlidir, müftabih olan da budur.Çünkü müddealeyh, beraat-i zimmetini iddia etmektedir. Beraat-i zimet ise asıldır. Bu cihetle
müddealeyhin arzusuna riâyet evlâdır.
imam Ebû Yusuf'a göre ise müddeînin ihtiyar hâkim tercih olunur (Bez-zâziyye.)
48 - : Bir kaza hâkimi, başka bir kaza dahilindeki arazi veya diğer akar dâvasını istima' edebilir. Bazı fukahaya göre bu halde müddealeyh, o
hükimin kazası ve velayeti dahilinde bulunmalıdır, bu şartdır. Bu takdirde bu hâkim, hükm etdiği husus hakkındaki ilâmın icrasını o arazi ve ya
akarın bulunduğu kazanın hâkimine yazar gönderir.
49 - : Bir hâkimin dinlediği beyyine ile naibi veya naibinin dinlediği bey-yine ile de hâkim - bazı fukahaya göre - hükm edebilir. Şöyle ki: Hâkim,
bir dâva hakkında beyyine istima' edib bunu naibine ihbar etse naibi beyyineyi i-âde etmeksizin hâkimin ihbariyle hükm edebilir. Hükme mezun
olan nâib   de bir husus hakkında beyyine istirna' edib bunu hâkime, inha etse hâkim bu beyyineyi iade etmeksizin naibinin o inhasile hükm
edebilir. Fakat hükme mezun
olmayıb yahıız tetkik ve istikşaf için beyyine istimâına mezun olan kimsenin inhasiyle hâkim hükm edemez, beyyineyi bizzat istima' etmesi
lâzımdır. (Mecelle, Feyz-i Kerekî.)
50 - :Hâkim, müteaddid dâvalar içtima edince sıraya riâyet ederek akdemini tercihan rü'yet eder. Meğer ki birinin tacili iycab-i hâlden, mukteza-i
maslahat bulunsun. O takdirde onun rü'yetini takdim eder (Bedâyî.)
51 - : Hâkim, murafaa esnasında hasımlara kargı bütün, dikkatiyle müteveccih bulunmalı, dâvanın rü'yetinde lâzım gelen tatkikkatı icra etmekle
beraber işi sürüncemede bırakmamalı, ve iki tarafdan hiç birini tehdid ve tahvif etmemelidir. Böyle bir hal, hasmın maksadını izah, hüccetini ikâme
etmesine mâni olur. Lüzumsuz yere hükmü tehir etmek ise caiz değildir. Hükmü tehir eden bir hâkim, günahkâr ve tazire, azle müstahik olur
(Hindiyye, Ankara-vî.)
52 - : Hâkim, mahkemede dâvalara dair sicillât denilen defterleri bulundurur, vereceği ilâmları, senedleri hiyle ve fesâddan salim olabilecek bir
suretde bu defterlere yazdırır, bunların zabtına dikkat eder. Kendisi azl edilince bu defterleri ya bizzat veya emini vasıtaşiyle halefi olan hâkime
devr ve teslim eyler. Davacılara verilen İlâmlar, hüccetler gaib veya tahrife   maruz olabilir, bu cihetle sicillât-ı mehakime vakit vakit müracaat  
lâzımgelir (Mirât-ı Mecele.)
53 - : Hâkim, göreceği hacete mebni başkasından   istiftade bulunabilir. Hattâ bulunduğu beldedeki zevatın verecekleri fetvaya itimad etmez de
başka beldedeki zevatdan istiftade bulunmakla dâvanın rü'yeti tehire uğrarsa bundan dolayı asim olmaz (Ankaravî.)
54 - : Hâkim, hükme tasaddi edeceği zaman itidal üzere   bulunub sıh-hat-i tefekkürüne mâni olacak arızalardan beri bulunmalıdır.   Fazla ferah,
veya fazla gam, gusse, acılık, susuzluk, uyku galebesi,   şiddetli sıcak veya soğuk, mide   dolgunluğu, ziyade yorgunluk,   gazab gibi arızalar bu
cümledendir.
Bir hadis-i şerîfde: buyurulmuşdur. Yani: Bir hâkim, gazabh olduğu halde iki kimse arasında hükm etmesin. Bu gibi haller hükmde isabete mâni
olabilir. (Hindiyye, Tatarhâniyye.)
55 - : Bir hâkim, kendi nefsi hakkında ve kendi lehine şahadetleri cai* olmayan kimselerin lehine hükm, edemez, ederse nafiz olmaz, bunda töhmet
vardır.
Binaenaleyh hâkim, kendi lehine ve kendisinin usûl ve fürûundan birinin lehine ve zevcesi veya vekili veya ecîr-i hassı lehine ve hükm altına
ahnacak malda şeriki bulunan şahs lehine ve kendisinin infakiyle teayyüş eden şahsın lehine hükm edemez. Fakat kendi lehine şahadetleri caiz olan
akribası lehine hükm edebilir.
Kezalik : Bir hâkim, kendisiyle aralarında adâvet-i dünyevîyye bulunan kimselerin aleyhine hükm edemez, bu caiz değildir. Fakat bir kavle göre
hâkim, âdil olunca bu hükmü caizdir (Dürer, Dürrimuhtar.)
56 - : Bir belde hâkiminin veya o hâkimin usûl ve fürûundan birinin veya zevcesinin o telde ahalisinden bir şahs ile dâvası bulunsa bakılır: Eğer o
beldede başka hâkim varsa onun huzurunda murafaa olurlar. Böyle bir hâkim yoksa kendi rizalariyle nasb edecekleri hâkimin huzurunda da bulu- .
nurlar. O hâkimin nâib nasbına mezuniyyeti var ise onun tâyin edeceği nâi* bin huzurunda da murafaa ve muhakemede bulunabilirler, iki taraf, bu
suretlerden birine razı olmazlarsa veliyyül'emr tarafından bir muvellâ = Bu işe mahsus muvakkat bir hâkim nasbim isterler (Hindiyye, Ankaravi.)
(Malikî'lere göre de bu hususda şu gibi meseleler vardır :
(1) : VelâyeM kaaz, amme ve hasse olarak mün'akid olabilir.
Binaenaleyh veliyyül'emr tarafından memleketin bir kısmında, bir nahiyesinde müteaddid vemüstakil kadılar tâyin edilebilir. Ve bunlardan bir
kısmının kazası, hukukî işlerin birer nev'ine münhasır olabilir. Yalnız nikâh dâvalarına ve yalnız miras işlerine bakan kadılar gibi.
(2) : Veliyyül'emr tarafından umumî hâdiselere müştereken hükme mezun, birinin hükmü diğerinin rizasma mütevakkıf iki kadı tâyini caiz değildir.
Ibn-i Süfyan'ın dediği gibi bir hâkim, yarım hâkim olamaz.    Maamafih bu hususda ihtilâf vardır. Fakat muayyen bir hâdise hakkında iki  kadının
tâyini büittifak caizdir. Hazret-i Ali ile Hazret-i Muaviye, Ebû Mûsel'eş'arî ile Amr Ibnüî'as'ı - Radiyallâhü anhüm - böyle hakîm tâyin etmişlerdir.
Bazı hâdiselerde töhmeti bertaraf etmek için müştereken    hükm etmek üzere iki hâkim tâyin edilmesi maslahat muktezasıdır.
(3) : Bir beldede müstakil iki kadı bulunduğu takdirde hasımlar, bunlardan hangisine müracaat hususunda münazaada bulunsalar, bunlardan
hangisi tâlib = Müddeî mevkiinde ise onun ihtiyar    edeceği kadıya    müracaat edilir. Hangisinin müddeî mevkiinde bulunduğu bilinmezse
bunlardan dâvaya İlk mübaşeret edenin müracaat etdiği kadı tercih olunur. Bu mübâseretde müsavi bulunsalar aralarında kur'a çekilir, kur'a
hangisine isabet ederse o, müddeî sayılır.
(4) : Kadı, lüzum görülmedikçe kendi yerine başkasını istihlâfda bumn-inamahdır. Ancak daire-i kazaiyyesi vâsi', beldesinin aktarı mütebâid  
olursa isühlâf edeceği hususa âlim olan kimseyi istihlâf edebilir. Bu nâibı kendisinin vefaüyle veya azl edilmesiyle mün'azil olur. Fakat bu, veliyyül'
emrin vefa-
tiyie mün azil olmaz.
Maahaza, kendisine istihlâf için salâhiyyet verilmiş olan bir kadı, mutlaka istihlâfda bulunabilir. Böyle istihlâfa izin verilmiş veya bu babda bir örf
bulunmuş olursa bu nâib, kadının vefatiyle veya azl edilmesiyle de mün'azil olmaz.



Kendisine istihlâf salâhiyyeti verilmediği tasrif edilmiş olan bir kadı ise asla istihlâfda bulunamaz.
(5) : Kadı, bevvab, hâcib gibi hademe   ittihaz edeceği gibi hükm   etdiği vak'aları yazacak âdil, nâs arasında merziyyül'hisâl kâtib ve şahidlerin
işlerini, ikametgâhlarını kendisine haber verecek âdil müzekki, ve bazı kimselere yemin tevcih etmek üzere muhâllif, ve müslim, me'mun, sika
mütercim  de ittihaz eder.
(6) : Kadı, evvelâ mahbusların ahvâlini tetkik eder, tahliyeleri lâzımgeleu-leri tahliye eder. Sonra vasiler ile yetimlere aid işlere bakar, yetimlerin
hukukini siyanete çalışır. Daha sonra lukatalara, beytül'mâle   konulmuş sahibsiz mallara aid hususlara bakar. Bunların talihleri zuhur edib
etmediğini ara§-dınr.
(7) : Kadı, meclis-i hükmünde ne bizzat, ne de vekili vasıtasiyle beyi ve şirada bulunmaz, bunda muhabat havfı vardır.
Ömer Ibnil'aziz demişdir ki: Vülâtin ticaretle iştigâli kendileri için mefse-det, raiyye için mehlekedir.
(8) : Bir kadı azl edildikden sonra kendisinin evvelce   vukubulmuş   olan hükmü hakkında başkasiyle beraber şahadetde bulunamaz.   Çünkü bu,

kendi fi'iline şahadet demektir (Muhtasar-ı Ebizziyâ, Şerh-i   Muhammed-i   Harşi, I\îinehül'celü.) 
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Muhakemelerin Suret-! Cereyanı :
 
57  - : Hâkim, muhakemeyi alenen yapar. Fakat daha hükm etmeden ne veçhile hükm edeceğini izhar etmez.
58 - : îki taraf muhakeme için hâkimin huzuruna gedince hâkim, evvelâ müddeiye dâvasını takrir etdirir.    Müddeînin dâvası muhakemede   
evvelce tahriren zabt ise bunu okuyarak mazmununu müddeîye tasdik etdirir.   Sonra da bunu sahih bir dâva görürse müddeaaleyhi isticvâb eder,
«Müddeî, senden şu veçhile dâva ediyor, ne dersin diye suâlde bulunur (Dürer.)
59 - : Müddeaaleyh, iddia edilen şeyi ikrar ederse hâkim, onu bu ikrariy-le ilzam eder, inkâr ederse müddeîden iddiasını isbât için beyyine ister.
Müddeî, dâvasını beyyine ile isbât etdiği suretde hâkim, o veçhile hükm eder. îs-bât edemediği suretde onuntalebi takdirinde hâkim, müddeaaleyhe
yemin teklif eyler. Müddeî, yemin talebinde bulunmaz veya talebine mebni müddeaaleyh yemin ederse hâkim, müddeîyi müddeaaleyhe
muarezeden meneder. Müddeaaleyh yeminden nükûl etdiği takdirde ise hâkim, onun nükûliyle hükm eyler. Artık müddeaaleyh, bu hükümden
sonra yemin edeceğini söylese de ona iltifat olunmaz, hükm hali üzere kalır (Dürer, Mirât-ı Mecelle.)
60 - : Müddeaaleyh, hâkimin isticvabına kar§ı: «Evet, yok.» diye bir ce vab vermeyib sükûtunda ısrar etse bu sükûtu ikrar sayılır. Kezalik: «ikrar da
etmem, inkâr da» diye cevab verse bu cevabı da inkâr addolunur. Bu iki takdirde de müddeîden iddiasına beyyine ikâme etmesi istenilir. Fakat
müddea aleyh, ikrar veya inkâr edecek yerde müddeînin dâvasını defi' edecek bir dâva dermeyan etse dâva ve beyyinat kısmında beyan olunan
meselelere tevfikan muamele olunur.
61 - : Mahkemede iki tarafdan biri, ifadesini bitirmedikçe diğeri söz başlayamaz. Başlayacak olursa hâkim tarafından meni' olunur. Çünkü ikisi
birden söyleyince hâdiseyi anlamak mümkün olmaz (Mecmaül'enhür.)
62 - : Müddeî ile müddeaaleyhden hangisi mahkemede carî lisana vâkıf de ğilse onun ifadesini tercüme için mahkemede mevsuk, mütemen
tercüman bulundururlar (Bedâyî.)
îmam Ebû Yusuf'a göre tercümanın bir kişi olması da kâfidir. Çünkü bu tercüme, bir haber olduğundan bunda lâfz-ı şahadet dahi şart değildir.
Fakat ihtiyata riâyeten tercümanın iki olması evlâdır.
Tercüman, erkek olacağı gibi kadınların şahadetedeceği hususlarda kadın da olabilir, Elverir ki hürre, sika, adaletle muttasıfa olsun (Hindiyye,
Ebüs-suûd.)
63 - : Dâva, akriba arasında vuku bulursa, veya iki tarafın sulhe rağbetleri anlaşılırsa hâkim, kendilerine bir veya iki defa musalehada
bulunmalarını tavsiye eder. Muvafakat ederlerse aralarında usulen musalâha yapar, beyinlerindeki husûmet, bu suretle bertaraf olur. Muvafakat
etmedikleri takdirde ise muhakemeyi tamamlar (Hindiyye.)
64  - : Hükmün sebebleri, şartlan tamamiyle meycud olunca hâkim, hükmü tehri edemez. Bu tehir caiz değildir.
Hâkim, muhakemeyi itmam etdikden sonra muktezasını iki tarafa tefhim eder ve esbab-ı mucibesiyle beraber hükm ve tenbihi hâvî bir üârn tanzim
fiderek mahkümünlehe ve icab ederse bir nüshasını da mahkûmünaleyhe verir. Hâkim, bu suretle şikâyetden ve su'i zandan kurtulur.
Mahkûmünaleyh de kanâat etmezse aleyhine verilen ilâmı salâhiyyetli zevata göstererek hükmde isabet edilib edilmediğini araşdırır
(Cevahirül'fetavâ.)
65 - : Bir mahkeme hâkimi tarafından verilib usûlüne muvafık tezvir ve . tasni' şübhesinden salim olan bir ilâmın, bir senedin mazmûniyle bilâ
beyine amel ve hükm olunması caizdir. Fakat bir ilâmda, bir hüccetde ve bir kayda tezvir ve tasnif şaibesi his edilirse hâkim, bunların bilâ beyyine  
mazmûniyle hükm etmez, belki bunların mazmununa beyyine taleb eder.
Türkiye'de bilâ beyyine mazmûniyle amel olunacak ilâmların, senedlerin ne suretle tanzim edilmiş olacağına dair 4 cümazel'ûlâ 1296 tarihinde bir
talimatname neşr edilmişdir. Bu tarihden mukaddem tanzim edilmiş olan ilâmat ve senedatın mazmûnlariyle bilâ beyyine amel olunamaz, bunların
beyyine ile sübûtu lâzımdır.
Mülga Mecelle Cemiyeti tarafından tanzim edilib irâdeye iktiran etmiş bulunan bu talimatın bir sureti Mecelle Şerhi Dürerül'hükkâm'ın dördüncü
cildi sonunda mündericdir.
(Mâîikî'lere göre ehl-i ilim ve fazilet veya aralarında karabet-i rahîm bulunan kimseler arasında dâva tahaddüs edince hâkim, muhakemeye
başlamadan evvel kendilerine sulh ile emr eder. Bu emr, mendubdur. Çünkü sulh, hatırları cem'a, nüfusu te'life akrebdir, adâvet-î kalbiyyeyi izâle
eder. Hattâ hâkim, hükm takdirinde mahkûmünleh ile mahkûmünaleyh arasında fitnenin ittisâından korkarsa mefsedâtı defi' için kendilerine sulh ile
emr etmesi vâ-cib olur.
Bir hakkın vechi zahir olunca, yani: iki hasımdan birinin iddiası ya ikrar İJe veya beyyine ile tahakkuk edince artık hâkim, bunları sulhe davet
edemez. Çünkü sulh takdirinde bu hakkın kısmen olsun tenezzül edeceği melhuzdur. Meğer ki, hasımlar ilim ve fazilet ehlinden veya birbirinin
kariblerinden bulunsunlar. O halde sulhe davet olunabilirler. Çünkü hükm, kalblerde gizli adavetleri tevlid edebilir (Muhtasar-ı Ebizziyâ Şerhleri.)
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(İKİNCİ BÖLÜM)

 
HÜKMÜN ŞARTLARINA, GIYABÎ HÜKMLERE VE SAİREYE MÜTEALLİK BAZİ MESELELER HAKKINDADIR.

 
İÇİNDEKİLER : Hükümlerde vücudu şart olub olmayan şeyler. Gıyabî hükmler. Kitâbül'kazı Ilel'kazıya dair meseleler. Mektûbünileyh olan
hâkimin vezalfi Dâvaların hükmden sonra tekrar rü'yet edilib edilmemesi. Bir lahika: Hükmlerin temyizi hakkında. Hâkimin hükmiyle
mahkûmünbihin hıll ve hürmet bakımından mahiyyetinin tebeddül edib etmeyeceği. Hâkimlerin azl ve İn'İzâlini İcab edib etmeyen hâller. Bir

lahika: Islâmdan millî hâki m iy yet hakkında. Tahkime dair meseleler. 
[20]

 
Hükmlerde Vücudu Şart Olub Olmayan Şeyler :
 
66  - : Hukuk-ı ibada aid hususlarda sebk-i dâva sartdır. Binaenaleyh, nâsın hukukına müteallik bir hususa hükm edilebilmesi için
o hususu bir kimsenin başkasından dâva etmesi lâzımdır. Böyle bir dâva bulunmadıkça hâkimin hükmü sahih olmaz. Hukûkuilâha müteallik
dâvalar ise müstesnadır. Onlarda her kimse hasım = Dâvâcı olmaya salihdir. Onların hakkında dâva mevcud bulunmuş sayılacağından hâkim, o
hususlarda bilâ dâva hükm verebilir (Dürrimuhtar.) Hudud mebhasine müracaat!.
67 - : Hükm ânında müddeî ile müddeaaleyhin veya vekillerinin huzurları şartdır.        
Şöyle ki: îki tarafın bil'muvacehe muhakemelerinden sonra hükm olunacağı vakit hükm meclisinde hazır olmaları lâzımdır.
Fakat müddeaaleyh, dâva edilen hususu ikrar etdikden sonra kablel'hükm meclis-i hükmden gâib olsa hâkim, onun gıyabında ikrarına binaen hükm.
edebilir. Bu hükm, bir ianeden, bir hakkın iyfa edilmesine yardımdan îbaretdir.
Kezalik : Müddeî, müddeaaleyhin inkârına mukarin dâvasını bil'muvacehe beyyine ile isbât etdikden sonra daha tezkiye ve hükm vuku bulmadan
müddeaaleyh, hükm meclisinden tegayyüb etse hâkim, onun gıyabında beyyı neyi tezkiye ve hükm edebilir.
Fakat hâkim, müddeaaleyh gâib olduğu halde ikâme edilecek beyyineyi büistimâ onunla hükm edemez. Çünkü müddeaaleyhin bu beyyineye ta'n
etmesi melhuzdur (Kâidiyye, Tahtavî.)
68 - : Müddeaaleyhin vekili muvacehesinde beyyine ikâme olundukdan sonra müddeaaleyh bizzat meclis-i hükmde hazır olsa hâkim, o beyyine ile
müddeaaleyh üzerine hükm edilebilir. Bil'akis, müddeaaleyhin muvacehesinde beyyine ikâme edüdikden sonra vekili meclisde hazır olub
müddeaaleyh hazır bulunmazsa hâkim, o beyyine ile vekilin aleyhine hükm edebilir. Bu, imam Ebû Yusuf'un kavlidir. Nâsa erfak olduğundan
Mecelle'de bu, kabul edilmişdir. Diğer kavle göre ise bu beyyineler ile hükm edilemez (ReddüT-muhtar.)
69 - : Müddeaaleyh, üzerine beyyine ikâme edüdikden sonra kablel'hükm vefat etse o beyyine ile vârisi aleyhine hükm olunabilir.
Kczalik : Vârislerin hepsine husûmet teveccüh eden bir dâvada vârislerden biri üzerine beyyineikâme edüdikden sonra o vâris, kablel'hükm gâib
olsa hâkim, bu beyyine ile diğer vârisler üzerine hükm edebilir.
Keualik : Bir çocuğun naibi üzerine beyyine ikâme edüdikden sonra o çocuk baliğ olsa bu beyyine ile o çocuk aleyhine hükm olunabilir. Müddeî,
bey-yineyi iade ile mükellef olmaz (Hâniyye.)
(Şafiî mezhebinde dâva ikâmesi şart olub olmayan hâdiseler:
(1) : Kısas ve hâdd-i kazf gibi ukûbet-i âdemîyi müstelzim hususlarda ve nikâh, ric-at, iylâ, zihar, beyi gibi muamelât   hususlarında hâkim
huzurunda dâva ikâmesi şartdır. Fakat mücerret mala müteallik hususlarda daima dâva şart değildir. Şöyle ki: Bir kimse, kendisinin müstahik
olduğu bir malı başkasının yanında bulsa onu bizzat alabilir, meğer ki bir fitne zuhurundan korksun, o zaman alamaz, keyfiyeti hâkime arz etmesi
lâzımgelir.
(2) : Bir medyun, borcunu ikrar etdiği halde mümatalâda bulunub vermek-den kaçınsa veya borcunu inkâr etdiği hâlde aleyhine beyyine mevcud
bulunsa dâyin, o medyunun malından bu hakkını büistiklâl ahz edebilir, mahkemeye müracaata herhalde mecbur olmaz. Şöyle ki: Dâyin,
alacağının cinsinden medyunun malını bulursa onu alır, cinsinden bulunmazsa başka malından bedelini alır. Çünkü mahkemeye müracaat,
me'ûnetden, meşakkatden hâli değildir. Fakat diğer bir kavle göre bu ikinci takdirde keyfiyyeti hâkime reff etmek lâzımdır. Zira bu, mümkündür.
(3) : Hak sahibi, hakkının cinsini ahz edince ona malik olur. Fakat hakkının hilaf-i cinsini veya o cinsinin daha yüksek vasıfda olanım ahz ederse
onu başkasına satıb semeninden hakkını istifa eder. Fakat diğer bir kavle   göre bu halde onu satmak için hâkime teslim eder. Çünkü kendisini
başkasının malında tasarrufa ehil değüdir.                                           
Maamafih ahz edilen mal, matlûbun cinsinden olsun olmasın, kendisini ahz eden şahs aleyhine mazmundur. Bu mal, temellükden veya beyiden
evvel telef olsa bedelini zâmin olur, mücerred ahz ile ona malik olmuş olmaz. Esah olan, budur.
(4) : Men'lehülhak, hakkının fevkinde bir şey alamaz. Meğer ki,   hakkı mikdan bir şey bulunmasın. Meselâ: Yüz lira alacağı olan kimse, medyunun
maundan yüz liralık bir §ey bulamayıb da iki yüz lira kıymetinde bir kılıcını
bulsa bunu alabilir. Bu halde bunu satıb fazla mikdarını sahibine iade etmeden kendi yanında taaddisi olmaksızın telef olsa bu fazla mikdarı zâmin
olmaz. Çünkü onu ahz etmekde mazurdur.
(5) : Bir hak sahibi, malını bizzat almaya istihkakı olan hususda o mah almak için başka çare bulunmayınca men' aleyhilhakkın kapısını kırabüir,
duvarını delebilir. Çünkü bir şeye müstahik olan kimse, ona vusule de müstahik olur, fevt olan şeyleri zâmin olmaz - Buna medyun, sebebiyyet
vermişdir. -
(6) : Bir müeccel deyn hakkında daha müddeti hülûl etmeden dâva ikâmesi, - esah olan kavle göre - dinlenilmez. Çünkü buna fil'hâl ilzam ve muta-
lebe taallûk etmez. Ancak deynin bir kısmı muaccel olursa bu kısmı mutale-be için tamamı hakkında ikâme edilecek bir dâva, dinlenir. Müeccel
olan kısım, bu muaccel kısma tâbi olur. Velev ki bu ikinci kısım, cüz'î bir şey olsun (Tunfetül' muhtaç.)
(Hanbelî'lere göre bir kimse, bir şahsdaki bir hakk~ı mâlîsini hâkim vası-tasiyle ahza kadir olamazsa bu hakkını o şahsın malından bizzat ahz
edemez, bu, batinen caiz değildir, yani: Hak saihbine bu hakkı mikdarını hodbehodahz etmesi helâl olmaz. Çünkü bu, bir nıuaveze mesabesindedir.
Muaveze ise malikin rizası olmadıkça caiz olmaz. Bir hadis-i şerîfde: «Sana hıyanet edene sen hıyanet etme» buyurulmuşdur.



Kezalik : iki kimseden her birinin zimmetinde diğerinin cinsleri başka başka alacakları bulunsa da bunlardan biri, kendi borcunu inkâr etse diğeri
için de kendi borcunu inkâr etmek caiz olmaz. Çünkü bu, borcu borca satmak-dır ki, caiz değildir. Şu kadar var ki, bu borçlar bir cinsden olursa
aralarında şeraiM dairesinde takas hâsıl olur.        , 
Bir de bir kadın, nafakasını kocasının malından bizzat ahz edebilir. Çünkü H'esûli Ekrem Efendimiz, Hind'e hitaben: «Sana ve çocuğuna maruf

veçhile kifayet edecek nafakayı kocan malından ahz et.» diye müsaade buyurmuşlardı (Kegşâfâfürkınâ,) 
[21]

 
Gıyabî Hükmlere Dair Meseleler :
 
70 - : Fukaha-i Hanet'îyyeden bir kısım zevata göre gâib aleyhine hükm sahih değildir. Bu mezhebce meşhur olan da budur. îmam Muhammed'e
göre
bu hükm, nafiz olmaz. Fakat müftabih olan, bunun nafiz olmasıdır.
71 - : Hâkim, müddeînin taleb ve istidası üzerine müddeaaleyhi mahkemeye davet eder. Müddeaaleyh, meşru bir mazereti olmadığı halde
mahkemeye geimekden, vekil de göndermekden kaçınırsa mahkemeye cebren ihzar edilir.
72 - : Müddeaaleyh mahkemeye geimekden ve vekil göndermekden imtina eder de celb ve ihzarı kabil bulunmazsa hâkim, müddeînin talebiyle
mahkemeye mahsus olan davetiye varakasını ayrı ayrı günlerde üç defa kendisine göndererek mahkemeye davet eder ve gelmediği suretde ona bir
vekil nasb ile müddeînin dâva ve beyyinesini dinleyeceğini kendisine tefhim eyler.
73 - : Yukarıdaki veçhile tefhime rağmen müddeaaleyh yine mahkemeye gelmez, vekil de gondermezse hâkim, onun hukukini muhafaza edecek bir
kimseyi onun namına vekil nasb eder. Bu vekil muvacehesinde müddeînin   dâva ve beyyinesini dinleyerek sıhhate rnukarin olduğu tebeyyün eder
ise mukte-zasiyle hükm eyler. Ve bu hükm-i gıyabî, müddeaaleyhe tebliğ edilir, onun namına nasb edilen bu vekile de «Vekil-i musahhar» adı
verilmişdir.
74 - : Müddeaaleyh, aleyhine gıyaben hükm olundukdan sonra mahkemeye hazır olub da müddeînin dâvasını defe salih bir dâvaya   teşebbüs
ederse dinlenir. İcabı veçhile dâva, fasl ve hâllolunur. Fakat müddeaaleyh,   dâvayı defe teşebbüs etmediği veya edib de def e salih olmadığı
takdirde   evvelce verilmiş olan hükm-i gıyabî, infaz ve icra kılınır (Mecelle, Tenkih-i Hâmîdî, Reddimuhtar.)
(Mâİikî'lere göre hükm-î gıyabî :
(1) Hâkim, gâib olan müddeaaleyh üzerine hükm edebilir. Şöyle ki: Bir hasmın gaybubeti, ya karib veya baid veya mütevassıt olur. Baid olan,
Medi-tıe-i Münevvere'ye nazaran akrikıyye gibi ki, bu halde gâib aleyhine her hu-susda hükm edilebilir. Müddeabîh, gerek deyn, gerek ayrı ve
gerek hayvan veya akar olsun. Şu kadar var ki, bu halde müddeîye bir yemin tevcih edilir. Müddeî, «Müddeaaleyhin kendisini ibra etmemiş
olduğuna ve başkası üzerine havale etmedizine ve bunu iktizaya başkasını tevkil eylemediğine» dair yemin eder. Buna «Yemin-i kaza», «Yemin-i
istibra» denir. Bunun bir vacibe veya bir yemü>i istizhar olduğu hususunda iki kavi vardır.
On günlük bir mesafede veya hatar-ı tarik bulunduğu takdirde iki günlük mesafede bulunmak da bir gaybûbet-i mutavassıtadır. Bu halde de akardan
mâada hususlarda müddeîye yemin tevcih etmek şartiyle gâib aleyhine hükm verilebilir.
Bir günlük mesafede bulunmak ise bir gaybet-i karibedir. Bu halde hâkim, gaibi davet eder, bu lâzımdır. Bu gâib, dâvanın, beyyinenin dinlenmesi,
ve tezkiyenin icrası ve üzerine hükm verilmesi hususlarında hazır mesabesindedir. Şayet bunun gıyabında aleyhine hükm olunursa hazır olunca
dâvayı yeni baş-dan rü'yet etdirebilir.
(2) : Hâkim, mâliki fukahasından îbn-i Kasım'ın mezhebine göre gâib olan müddeaaleyh hakkında kablel'husûme şahidleri istima edebilir.
Müddeaaleyh hazır olunca şahadet-i vakıayı ihtiva eden mahkeme yazısını okur, bunda şahidlerin isimleri, nesebleri, meskenleri yazııl bulunur..
Müddeaaîeyh, bu gahidler hakkında şahadetlerini defi' ve cerh edecek bir iddiada bulunursa bu-
nu isbât etmesi kendisine emr olunur. Isbat edemezse aleyhine huzuruna hükm edilmesi lâzımgelir, artık huzurunda yeniden şahadet edilmesini
taleb edemez.
(3) : Mâlikî'lerden îbn-i Macişûn'e göre gâib aleyhine asla hükm edilemez. Imam-ı Âzam da buna kaildir. Çünkü Resûl-i Ekrem Efendimiz, imam
Ali'yi kadı olarak Yemen'e göndereceği zaman ona hitaben: iki hasımdan birinin lehine hükm etme, diğerinin ifadesini dinlemedikçe.) diye
buyurmuşdur (Bidâyetül'müçtehid, Muhtasar-ı Ebizziyâ, Şerh-i kebîr.)
(Şafiî'lere görede hükmi giyabî hakkında şu gibi meseleler vardır:
(1) : Müddeaaleyh, dâva ikâme edilen beldeden veya   meclis-i hükmden gâib bulunsa şeraiti dairesinde aleyhine hükm caiz olur.
Meselâ : Meclis-i hükme celbi mümkün olmayan veya ihtifa eden bir hasım aleyhine beyyine mevcud olub müddeî de onun inkârını iddia edince
hükm olunabilir. Bu beyyine, dinlendikden sonra kendi namına iddiada bulunan müddeîye istizhâren yemin tevcih edilir. O da kendi hakkının o
gâib zimmetinde sabit bulunduğuna yemin eder. Fakat müddeî, vekil bulunursa ona yemin tevcih edilmez. Çünkü vekile yemin-i istizhâr, teveccüh
etmez, bir kimse başkasının yeminiyle bir hakka malik olamaz.
(2) : Gâib aleyhine hükm için gâib namına müddeabihi inkâr edecek   bir vekil-i müsehhar nasb etmek, esah olan kavle göre hâkime lâzımgelmez.
Çünkü muhtemeldir ki, gâib, müddeaabihi ikrar eder, bu halde vekil,   irıkâriylo
kizbi ihtiyar etmiş olur.
Maamafih bu hususdaki hilâfdan huruç için böyle bir vekil nasb edilme sinde bir beis yokdur denilmektedir. Vekilin inkârı bir maslahata mUstenid
olduğundan kizb sayılmaz.
(3) : Müddeî, gâib olan müddeaaleyhin müddeabihi ikrar etdiğini   iddia ederse buna beyyine istima olunmaz. Meğer ki «Evet.., o ikrar etmekle
beraber müddeabihi bana vermekden imtina etmektedir.» desin,
Hukûkullâhdan dolayı ukubeti rnüstelzim olan dâvalar da müstesna bir haldedir. Bunlarda da gâib aleyhine hükm olunamaz.
(4) : Müddeabih, hâkimin bulunduğu beldeden   başka bir yerde bulunsa bakılır: Eğer iştibahdan masun bir suretde bulunmuş ise, meselâ: Akar olub
da hududiyle teayyün edecek bir halde ise veya köle, at gibi bir şey olub hâkimce veya bişşöhre malûm bulunmakda ise bunun hakkında beyyine
dinlenir, bununla hükm olunur. Bu rnüddeabihin bulunduğu mahal hâkimine mektub yazılır ki, bu müddeabihi müddeîye teslim etsin (Muğnî,
TuhfetüTmuhtac.)



(Hanbeü'lere göre de bir kimse, bir hâkimin daire-i kazasından hariç, me-safe-i kasr mikdarı uzak bir mahalde gâib bulunan veya meclis-i hükme
gelmekden kaçınıb saklanan veya çocuk, veya mecnun veya müteveffa olan bir şahs aleyhine bilâ beyyine dâvada bulunsa dâvası mesmu olmaz.
Fakat bey yinesi bulunursa bunu hâkim dinler, ve dâva hukuk-ı beşeriyyeye aid ise bununla hükm eder. Fakat hadd-i zina, hâdd-i sirkat gibi
hakkûllâh olan bir hususa hükm edemez. Çünkü bu hakkın mebnası, müsamaha üzeredir. Ancak sirkat hususunda yalnız mai ile hükm olunur.
Müddeî, gâib aleyhine beyyine ikâme edince artık hakkının bakı olduğuna dair kendisine - istizhâren - yemin tevcih edilmez. Ve gâib namına inkâr
da bulunmak için vekil-i müsehhar tâyini de hâkime lâzımgeltnez. Şu kadar var ki, bilâhare gâib zuhur edince veya çocuk bâîiğ olunca veya mecnun
ifakat bulunca veya saklanan meydana çıkınca aleyhine olan hükme itiraz ile kondi hüccetini ikâme edebilir (Keşşât'üFkına.)
(Zâhirî'lere göre de hâkim, hazır olan hasım aleyhine hükm etdiği gibi gâib aleyhine de hükm edebilir. Ebû Süleyman'ın kavli de beyledir. îbıvi Şüb-

rüme'ye göre gâib aleyhine hükm olunmaz (Elmuhâllâ.) 
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Kitâbül'kazı İlel' Kazıya Dair Meseleler :
 
75 - : Kitâbül'kazı, ilel'kazıdan maksad; kendisi gâib olub vekili de hazır bulunamayan bir şahs aleyhine bir kimse tarafından bir belde
mahkemesinde açılan dâva ve ikâme edilen beyyineyi o belde hâkiminin dinleyib   bu beyyineyi tezkiye etdikden sonra bunu mübeyyin olmak
üzere o şahsın bulunduğu belde hâkimine gönderdiği mektubdur ki buna göre hükm etmesi mat-lûb bulunur.
Bu mektuba, «Kitab-ı hükmî» de denir. Bunu yazan hâkime «Hâkim-i kâ-tib, kendisine yazılan hâkime de «Hâkim-ü mektûbünileyh» denilir. Böyle
bir kitabe bazan lüzum görülür. Olabilir ki: Müddeînin asıl sahicileri, müddeaaley-hin bulunduğu beldeye gidib orada aleyhine şahadet edecek bir
durumda bulunmazlar, gıyabî hükm istihsâli de bazı sebebiere mebni mümkün olmayabilir. Bu halde o şahidlerin şahadetlerini bulundukları belde
mahkemesinde bâ-det'tezkiye zabt üe müddeaaleyhin bulunduğu belde hâkimine göndermeğe, onun vasıtasiyle icab eden hükmü istihsâl etmeğe
lüzum görülür. Bu usûlün kabulü, husûmetleri hâil ve izâlesi hususunda teshilata vesiledir.
Böyle bir dâva ve işhade birinci hâkimin huzurunda şahadet edenlere «Şu-hûd-ı asi», bu hâkimin bu babda yazacağı mektubun bu hâkime
aidiyyetine dair ikinci hâkim huzurunda şahadet edecek şahidlere de «Şuhûd-ı tarik» denilir.
76 - : Kitab-ı hükmîye müracaat için iki hâkimin bulunduğu beldeler ara suıda mesafe-i sefer, yani: On sekiz saatlik bir mesafe bulunması şartdır.
Bu, lmam-ı Âzam'a göredir, imam Muhammed'e   göre .bir beldenin iki canibinde bulunan iki hâkim arasında da bu kitab, teati edilebilir, imam Ebû
Yusuf'a göre ise iki hâkim arasındaki mesafe, birinden diğerine gidip şahadet edecek kimselerin akşama kadar hanelerine dönmeleri mümkün
olmayacak derecede bulunursa bunların arasında kitabı hükmîye tevessül olunabilir. îmam Mâlik de buna kaildir. Müftabîh olan da budur
(Fethül'kadir.)
77 - : Kitabı hükmî, hükümet tarafından mensub hâkim tarafından yazılmalıdır, bu kitab yazıldığı zaman da mektûbünileyh olan hâkim de velâdet-i
hâkimiyyeti haiz bulunmalıdır. Bilâhare hâkim olacak zevat, bu kitabı kabul edemez. Çünkü bunun tahrir ve hitabı vaktinde bu velayeti mevcud
bulunma-mışdır (Reddimuhtar,)
78 - : Kitab-ı hükmün kabul edilebilmesi için müddeînin, müddeaaleyhin, müddeabihin, şuhûd-ı aslın ve bu kitabı yazan hâkim' ile kendisine
gönderilen hâkimin malûm olmaları şartdır.
Şöyle ki; Müddeînin ve şahidlerin isimleri ve babalariyle dedelerinin adları yazılmalı, müddeabihin neden ibaret olduğu tasrih edilmelidir. Bu
müddeînin dâvâ-i sıhhasine şahidlerin bâdel'istişhad şahadet-i sıhha ile müttefi-kül-lâfz vel'mânâ şahadetde bulundukları ve bu şahidlerin evvelâ
sırren, sonra da alenen bıttezkiye âdil ve makbûlüşşahâde bulunduklarının tahakkuk eylediği de yazılmalıdır. Artık bu şahidleri mektûbünileyh
olan hâkimin tezkiyesine hacet kalmaz.
Mektûbünileyh olan hâkime gelince, eğer bulunduğu beldede de kendisinden başka hâkim yok ise ona gönderilecek kitabı hükmîde onun ismini ve
şöhretini yazmak şart değildir. Şu belde hâkimine diye yazılması kâfidir.
79 - : Kitab-ı hükmî, muayyen bir hâkime veya onun naibine hitaben yazılmış olursa bunu bizzat o hâkim veya o nâib kabul etmelidir. Başkalarının
kabulü caiz olmaz. Çünkü bir mektubu ancak   mektûbünileyh kabul edebilir (Reddimuhtar,)
80 - : Kitab-ı hükmînin unvanı, kimlere hitaben yazıldığı bu kitabın içinde muharer bulunmalıdır. Böyle olmazsa kendisiyle amel edilemez. Fakat
bazı fukahaya göre bu unvan, kitabın dışarısına da yazılabilir, içerisine yazılması, mütekaddirn fukahanın Örfü bulunmuşdur. Bu unvan, ya
muayyen bir hâkimin ismi ve şöhreti yazılmak suretiyle olur veya «Bu kitabım kendisine vâsıl olan her hâkime ~ Kadıya» diye yazılır ve yahud bir
muayyen  hâkim ile beraber kendisine vâsıl olacak «herhangi hâkime» diye tahrir olunur (Şiblî, Zeyleî, Reddimuhtar.)
81 - : Hâkim, kitabı hükmîyi şahidleri dinlemesi üzerine yazmalıdır, kendi malûmatına göre yazmamahdır. Bu caiz değildir.
Hâkim, kitab-ı hükmînin mazmununu §uhûd-ı tanka bildirmelidir. Bu da ya o kitabı gahidlere okumak veya mündericatını onlara bildirmek ile olur.
82 - : Kitab-ı hükmî, hasma husûmet teveccüh edecek bir mesele hakkında yazılmalıdır, aksi takdirde böyle bir kitab, tanzim ve itâ edilmez.
Kezalik : Kitab-ı hükmî, şüphe ile sâkit olmayan haklara dair olmalıdır. Binaenaleyh hududda, kısasda bu kitab câri değildir.
83 - : Kitab-ı hükmî, müverreh olmalıdır. Çünkü bunu itâ eden hâkimin o tarihde bil'ifiil hâkim bulunmuş olub olmaması bununla anlaşılır.
84 - : Kitab-ı hükmî. Imam-ı Azama göre hükm meclisinde şuhûd-ı tanka teslim edilmelidir, imam Ebû Yusuf'a göre bu kitab, yazılıb zarfa
konulduk-dan sonra şuhûd-ı tank muvacehesinde üzeri tahitim ve müddeîye teslim olunmalıdır. Müftabih olan da budur. Tâ ki, bu kitab, tağyirden
masun ve   buna şuhûd-ı tankın şahadetleri kabil olsun.
85 - : Kitabı hükmîyi müddeînin vekili gidib takib edecek ise hâkim-i kâ-tib, müddeîyi tahlif eder. Tâ ki mektûbünileyh olan hâkimin   tahlifine
lüzum kalmasın, bu yemin sebebiyle hâdise hakkındaki hükm uzamasın.
Müddeî, şu veçhile yemin eder: Vallahi gâib olan fülân hasmımdan istediğim fülân malı ondan tamamen veya kısmen kabz etmedim, ve onun
zimmeti ni o maldan veya dâvasından veya kâffe-i deâviden ibra eylemedim, o malı resûlimin veya vekilimin ondan tamamen veya kısmen kabz

etdiğini de bilmi yordum.» (Fethül'kadîr, Dürerül'hükkâm.) 
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Mektûbünileyh Olan Hâkimin Vezaîfi :



 
86  - : Kendisine kitab-ı hükmi gönderilen hâkim, bu kitabı alınca hemen açabilir. Bazı zevata göre ise açamaz, muhakeme esnasında açar. Fakat  
bir hâkim tarafından gönderildiği tahakkuk etmedikçe ve müddeaaleyhthazır bulunmadıkça bununla müddeaaleyhin aleyhine hükm edemez.
Çünkü, bu kitab, şahadet aleşşehade mesabesindedir. Hâkim ise bu şahadeti ancak hasım huzurunda kabul edebilir (Zeyleî, Sadi Çelebi.)
87 - : Mehkûbünüeyh olan hâkim, müddeînin talebiyle müddeaaleyhi mahkemeye ihzar eder. Müddeaaleyh, kitab-ı hükmîde ismi yazılan şans
olduğunu ikrar ederse veya inkârı halinde müddeî hasmın bu olduğunu isbât eylerse muhakeme başlar. Şöyle ki: Müddeaaieyh, müddeabîhi ikrar
ederse hâkim, kendisini bununla ilzam eder, kitab-ı hükmîye hacet kalmaz. Müddeaaleyh, müd-deabihi inkâr etdiği suretde kitab-ı hükmî yanında
açılarak kendisine gösterilir. Müddeaaleyh, bu kitabın hâkim-i kâtibin kitab-ı hükmîsi   olduğunu ikrar ederse bununla aleyhine hükm edilir,
§uhûd-ı tarike hacet kalmaz. Amma bu kitabın böyle bir kitab-ı hükmî olduğunu inkâr ederse hâkim, bu hususda şu-hûd-i tankı istişhad eder. Bu
halde şahidler, ya kitab-ı   hükmînin tamamen mündericatına şahadet ederler veya «Bu kitab, fülân belde kadısı fülân  ibn-i fülân ibn-i fülânin
kitabıdır, bizim huzurumuzda okudu, mühürledi ve hükm meclisinde bize - veya şu müddeîye - teslim eyledb diye şahadetde bulunur lar. Bu veçhile
şahadet, bilittifak makbuldür. Maahaza yalnız «Bu kitab fülân belde kadısının kitab-ı hükmîsidir, biz buna şahadet ederiz.» deseler bu da îmam Ebû
Yusuf'a göre kabul olunur, imam Serahsî, nâsa kolaylık gösterilmesi için imam Ebû Yusuf'un bu kavlini tercih etmişdir (Zeyleî, Fethül'kadîr.)
88 - : Yukarıda beyan olunduğu veçhile şuhûd-ı tank şahadet edince bakılır: Müddeaaleyh, bu şahidleriri sadık veya âdil olduklarını ikrar ederse ki-
tab-ı hükmîyi ikrar etmiş olur. Fakat bu şahidlerin yalancı şahid olduklarını söyler veya: «Bunlar âdil kimseler ise de bu kitab, bir kitab-ı hükmî
değildir.» derse hâkim, bu şuhûd-ı tankı sırren ve alenen tezkiye eder, âdil oldukları sabit olursa bu kitabın mündericatiyle müddeaaleyhi mahkûm
eyler. Bu şahid-îerin adaletleri sabit olmadığı takdirde ise müddeaaleyh tahlif olunur,
89 - : Mektûbünileyh olan hâkim, kendi re'y ve mezhebine   göre   hükm eder. Velev ki kitab-ı hükmîyi yazıb gönderen hâkimin mezhebine muhalif
olsun. Çünkü bu, bir ibtidaen hükmdür. Şayet kitab-ı hükmîde şuhud-ı tankın şahadetlerine aykırı bir şey bulunursa mektûbünileyh olan hakim, bu
kitabı reddeder. Müddeaaleyh de bu kitabın münderecatım hükmsüz bırakacak bir defi' dermeyan edebilir. Bunu usulen isbât ederse kitab-ı
hükmînin hükmü kalmaz (Zeyleî.)
90 - : Müddeaaleyh, mektûbünileyh olan hâkimin beldesinden savuşub olsa bu hâkim de Usulü dairesinde o beldenin hâkimine bir kitab-ı hükmî
yazıb gönderebilir,
91 - : Mektûbünileyh olan hâkim, kitab-ı hükmîyi daha okumadan hâkim-i hâkib, mektûbünileyhin beldesine gelseveya vefat etse veya azl edilse
veya âmâ olmak gibi bjr sebeble hâkimliğe ehîiyyetini gâib eylese kitab-ı   hükmi bâtıl olur. imam Ebû Yusuf'dan bir kavle göre bu hâkimin
vefatiyle kitabı bâtıl oimaz, onunla amel edilir, imam Şafiî'nin kavli de böyledir (Hindiyye.)
92 - : Mektûbünileyh olan hâkim, kitabı hükmî ile daha hükm   etmeden hâkimlikden çıksa bakılır: Eğer bu kitab, yalnız ona hitaben yazılmış ise
bâtıl olur. Fakat hem ona hem de tamim suretiyle sâirhükkâma yazılmış ise bâtıl olmaz.
93 - : Kitab-ı hükmî, müddeî ile müddeaaleyhdeii hangi birinin vefatiyle bâtıl olmaz. Müteveffanın vârisi veya vasisi onun yerine kâim olur.  
Şahid-i asim vefatiyle de bu kitab bâtıl olmaz.
94 - Bir hâkimin bir hususda diğer bir hâkime resul - Elçi   göndermesi veya o hususu bizzat şifahen beyan etmesi kitab-ı hükmî mesabesinde
değildir. Binaenaleyh ikinci hâkim bununla hükrn edemez (Velvâliciyye, Dürrimuhtar.)
 (Hanbelî'lere göre de kadının kadıya gönderdiği şahadeti havi mektub, şahadet aleşşahade hükmündedir. Çünkü hâkimin bu kitabı, şahadet üzerine
şahadet demekdir. Mükâtebenin meşrûiyyetinde ise icma vardır. ResÛl-i Ekrem Hazretleri etrafdaki hükümdarları mektub ile dini İslama davet
buyurmuş olduğu gibi memurlarına, tahsildarlarına da mektub ile emirlerini tebliğ buyururdu. Mektubun kabulü mukteza-ı hacetdir. Bir kimse
başka beldede bulunan bir şahsdaki hakkını bazarı ancak hâkimin kitabiyle isbât ve mutale-bede bulunabilir, bu hâl ise bu kitabın kabulünü icab
eder. Şu kadar var ki böyle bir kitab, ibâdet gibi, hâdd-i şürb, hâdd-i zina gibi hususlarda, kabul edilmez.Zira bu gibi hukuk-ı ilâhiyye, müsamaha ve
setr üzerine şübhe ile is-kât üzerine mübtenidir. Binaenaleyh böyle bir kitab, hakk-ı âdemîye aid olub kendisinden sırf mal veya mal kasd edilen
mua'melât hususunda makbuldür. Beyi, icare, gasb, rehn, hulû, vasiyyet gibi muamelât bu cümledendir.
Kendisine mektub gönderilen kadının hali, mevt ile veya azl veya fısk ile tegayyür etmiş olsa onun makamına kâim olan kadı bu mektubu alınca

muk-tezasma göre hareket eder (Keşşaf ül'kına,) 
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Davaların Hükmden Sonra Tekrar  Rü'yet Ediüb Edilme
 
95 - : Meşru usûlüne muvafık ve sebebleri, şartları mevcud olarak hükm edilen bir dâva, aynı mahiyyetde olarak ayni mahkemede tekrar rü'yet ve
is-tirnâ olunamaz, bu caiz değildir, bu hükm ilâma rabt edilmiş olsun olmasın müsavidir. Çünkü bu tekrarda faide yokdur. Bu tekrar caiz olsa tevali
edebilir.                                                                                        
Fakat mahkûmünaîeyh, bir def-i sahih derrneyan ederse dâva tekrar dinlenir.
96 - : Bir dâva hakkında lâhik olan hükmün usûl-i meşrûasına muvafık olmadığını mahkûmünaîeyh, iddia ve adem-i muvafakat cihetini de ayni
hâkime veya başka bir hâkime beyan edib de istinafı dâva talebinde bulunsa bakılır: Bu hükm, ledettahkik usûl-i meşrûasına muvafık görülürse
tasdik edilir, değil ise ibtâl edilerek dâva yeniden rü'yet olunur.
97 - : Bir dâva hakkında lâhik olan hükme mahkûmünaîeyh   kanâat et-meyib de o hükmü havi oîan ilâmın temyizi talebinde bulundukda bakılır:
Eğer o ilâm, ledettadkik meşru' usûlüne muvafık ise tasdik edilir, muvafık değilse nakz olunur.
98 - : Def-i dâva, hükmdenevvel sahih olduğu gibi hükmden ve hattâ bu hükmü icradan sonra da sahih olur. Binaenaleyh, bir dâvada
mahkûmünaîeyh olan kimse, o dâvayı defe salih bir sebeb dermeyan ederek defi' etmek iddiasında ve İade i muhakeme talebinde bulunsa
mahkûmünlehin   muvacehesinde bü iddiası dinlenerek bu husus hakkında muhakemeleri yapılır.
Meselâ : Bir kimse, bir şahsın yed-i tasarrufundaki hanenin babasından kendisine mevrus olduğunu dâva ve isbât ile1 bu hususda hükm istihsâl
etdik-den sonra o şahs, elde etdiği mamûlünbih bir senede istinaden kendi babasının o haneyi vaktiyle o kimsenin babasından satın almışolduğunu
dâva ve isbât eylese evvelki hükm bozulub o kimsenin dâvası bertaraf olur.
99 - : Kitâbûllâha, sünnet-i meşhûreye, icma-ı ümmete muhalif olan bir hükm fesh ve ibtâl edileceği gibi müctehedünfîhâ olan meselelerden biriyle



hükm edilmesi veliyyül'emr tarafından tensis ve tâyin edildiği takdirde bunun hilâfına olan meseleye göre hükm de nafiz olmaz. Çünkü bu takdirde
hâkimin hükmü, salâhiyyeti takyid edilmiş olur. Böyle olmayınca bir hâkimin kendi mezhebine muvafık olarak verdiği bir hükm, mezhebine
muvafık olmayan diğer bir hâkim tarafından ibtâl edilemez. Çünkü ictihad ile ictihad nakz edilemez. Ve bir ictihad hâkimin hükmiyle teekküd
edince diğer içtihada terec-cüh eder (Zeyleî, -Fethül'kadir.)
(Mâlikî'lere göre de dâvaların tekrar rü'yet edilib edilemiyeceği hususunda şu gibi meseleler vardır :
(1) : Hâkimin hükmü, hilafı reff eder. Binaenaleyh bir hâkim, bir mez-hebde savab olan bir kavle göre hükm etse artık bu hükm, o kavle kail
olmayan bir hâkim tarafından nakz edilemez.
Meselâ : Bir hâkim, müşaın sıhhat-i vakfiyyetine hükm etse bu hükm, müşaın sıhhati vakfiyyetine kail olmayan bir hâkim tarafından nakz
edilemez, belki imza ve tenfiz edilir.
(2) : Bir hâkim, bir şey ile hükm etdikden sonra başka türlü hükmü daha savab görecek olsa evvelki hükmü, sebebini, beyan etmek suretiyle yalnız
kendisi nakz edebilir.       
Kezalik : Müctehid olan bir hâkim, hükm etdikten sonra kendi içtihadına sehven muhalif olarak hükm etmiş olduğunu anlarsa bu hükmünü nakz
ederek içtihadına göre hükm eyler.
(3) : Mukallid olan bir hâkim, taklid etdiği müctehidin kavline göre hükm etdiğini zannedib de başkasının re'yme göre hataen hükm etmiş olduğunu
bilâhare anlasa bu hükmünü kendisi nakz eder, diğer   hâkimler nakz edemez. Meğer ki o başkasının re'yi daire-i ictihaddan hariç bulunsun.
(4) : Fâsid olan, nass-ı kat'iyye, icma-ı ümmeteveya kıyas-ı celiye muhalif bulunan bir hükm ise kimin tarafından verilmiş olursa olsun,
salâhiyyetdar olan makam tarafından nakz edilerek sebebi beyan olunur.
(5) : Âlim, âdil olan bir hâkimin hükmü nafiz olur. Bu   tetebbu olunmaz. Cair olan bir hâkimin hükmü ise ondan sonra hükme tevelli eden hâkim
tarafından cerh ve red olunur.
Bilir zevat ile müşaverede bulunmayıb mücerred hads ve tahmin ile hükm etmiş olan cahil bir hâkimin hükmü de red olunur. Müşaverede bulunmuş
olduğu takdirde bakılır: Eğer hükmü doğru ise ibka edilir. Ve illâ o da cerh ve ilga olunur.
(6) : Muayyen bir hâdise, bir cüz'î vak'a hakkındaki hükm, bu hâdiseyi tecavüz ederek mümasiline sirayet edemez. Yani; O hükm, bilâhare tehaddüs
edecek mümasil hâdise hakkında da hükm olamaz. Bunun için de ayrıca muhakeme lâzımdır. Çünkü hükm, cüz'îdir, külli değildir. Hâkim,
müctehid ise bu mümasil hâdise hakkında yeni bir ictihadda bulunabilir (Muhtasar-ı Kbiz-ziyâ, Şerh-i Mufaammed'ü Hırşî.)
(Şafiî'lere göre de bu hususda şu gibi meseleler vardır :
(1) : Kadı, kendi malûmatına ve müşahedeye veya tevatüre veya emsaline müstenid olan müekked zannına binaen hakkûllâh bulunan hadd-i zina
ve hadd-i sirkat gibi hudüd ve ta'ziratdan başka hususlarda   dilerse hükm edebilir.
Fakat müteahhirlerden bir camâate göre kadı, hakkûllâh olan hususlarda da hükm edebilir. Meselâ: Bir mükellefin evvelâ müslim olub badehu
izhar-ı riddetde bulunduğuna muttali olsa bunun mucebiyle hükm edebilir.
(2) : Kadı, kendi malûmatının hilâfına hükm edemez, bu caiz değildir. Meselâ: iki şahid zevciyete veya talâka veya bir malın bir şahsa aidiyyetine
şahadet etdiği halde kadı bunun hilâfına vâki! bulunsa bu şahadete binaen hükm edemez. Bunda icmâ vardır. Çünkü bu halde kadı, böyle bir
hükmün butlanına kanidir. Bâtıl ile hükm ise haramdır.
Fakat Maverdî'nin beyanına göre kadı, kendi vukufuna muhalif olan bir Şahadet ile de hükm eder.                                   
(3) : Kadı, kendi içtihadına göre hükm verdikden sonra bu hükmün  zahir olan nass-ı kur'ana, ve mütevatir veya ahad kabilinden olan sünnete veya
ic-ma-ı müslimine veya şerait-i vâkıfa veya kıyas-ı celiye muhalif olduğu tezahür etse bu hükm, sahih olmamış olur. Bu hükmü bu kadının veya  
başka kadının nakz etmesi, yani: Butlanını izhar eylemesi icab eder.                                   
(4) : Mukallid olan bir kadının kendi imamının nassına muhalif olarak verdiği hükm, nakz edilir. Çünkü mukallide nazaran imamının nassı,  
müctehide nazaran şari-i mübinin nassı mesabesindedir.
Mezahib-i erbaaya muhalif bir hükm de bâtıldır. Çünkü buna muhalefet de icmaâ muhalefet gibidir. Kaza ve iftâ hususlarında Eimme-i Erbaâdan
başkalarım taklıd caİ2 değildir, bunda icma vardır. Sair hususlarda taklid caiz olabilir. Ancak ehîiyyet-i tercihi haiz olan bir kadı, kendi mezhebine

aid olan velev mercuh bir kavli ciddî bir delile istinaden tercih ederek onunla hükm verse hükmü nafiz olur. (Tuhfetül Muhtaç, Kitabülülm.) 
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Bir Lahika: Şer'ı Mahkemelerden Verilen Hükmü Havi İlamların, Hüccetlerin Temyizi Hakkında.
 
Vaktiyle Türkiyede Mehakim-i Şer'îyyeden sâdir olan üâmat ve hükmü mühtevî hüccetler, iki kısma aynlmışdı. Bir kısmı herhalde temyize tâbi idi.
Bunlar, çocukların, mecnunların, matuhların, beytül'mâl ile evkafın aleyhine sâdir olan hükmleri havı ilâmlar ve sairedir. Diğer bir kısmı da şâir
mah-kûmünaleyhlerin talebleri takdirinde temyize tâbi olan bu kabil vesâikdir.
Temyiz edilmesi lâzımgelen veya istenilen ilâmlar, hüccetler birer lâyi-ha-i temyiziyye ile ve nesihat makamı vasıtasiyle Fetvâhane-i Âlî'ye havale
edilirdi. Bunlar, Fetvahane Ilâmat-ı Şer'îyye Müdürü ve mümeyyizleri tarafından tetkik edilirdi. Şöyle ki: bu üâmat ve hücec-i şer'îyyenin
mühürleri tatbik ve sâkk ve sebkleri, yani: Bunların metinlerine nazaran verilen şer'î hükümlerin mesele-i şer'îyyesine muvafık olubolmadığı tetkik
edilir, şer'î ahkâma ve müttehaz usûle muvafık görülürse tasdik olunur, altı fetva emîni ve ilâ-mat-i şer'îyye müdürü tarafından mühürlenerek
alâkadarlara iade edilirdi. Muvafık görülmediği takdirde ise rhuktezasına işaret edilerek dâvanın istina-fen rü'yet edilmesi iğin mahkemesine
iadesine karar verilirdi.
Maahaza Fetvâhane-i Âlî'ye havale edilen bir ilâm, ahkânvı şer'îyye bakımından usûlüne muvafık olduğuhalde bunu asıl mahkemedeki dâva
zabtına mutabık olmadığı veya bir defi sahih dermeyan edildiği halde bunun nazara alınmamış olduğunu temyiz lâyihasında iddia edilirse ve yahud
zabtın usul-i meşrûasma muvafık olmadığı görülürse bu ilâm, Meclis-i Tetkikat-ı Şer'îy-ye'ye tevdi olunurdu. Bu meclis de tetkikatda bulunur,
ilâmda iddia edilen kusur bulunmazsa tasdik edilirdi, Öyle bir kusur görülünce de istinafen mahkeme icrası için evrak yine mahkemesine iade
edilirdi.
Bir aralık Mehakim-i Şer'îyye, Adliyye Vekâletine rabt edilmiş, istanbul'da bir Temyiz-i Şer'î Mahkemesi tesis olunmuşdu. Uç sene kadar da
vesaik-i şer'îyye, bu mahkeme vasıtasiyle bittetkik ya tasdik veya nakz edilerek key-fiyyet mahkeme-i aidesine bildirilmiştiir.



Böyle bir ilâm, istanbul ile Bilâd ı Selâse Mehakim-i Şer'iyyesinden biri tarafından verilmiş olunca da nakz takdirinde dâvanın istisnafen rü'yeti
Kazaskerlik Mahkemesine aid bulunmuşdu.
14 Muharrem 1336 ve 31 Teşrinievvel 1333 tarihinde Takvim-i Vekayi ile neşredilen (Usûl-i Muhakeme-i Şer-îyye kararnamesi) bu hususda
tafsilâtı hâvîdi.
Vaktiyle Fetvâhane-i Âli'ce yapılan tasdik ve nakza dair bir kaç numune: 1303 tarihinde Sivas Mahkeme-i Şer'iyyesinden verilen bir ilâm hakkın da
:
«Mührü mutabık, meali tenbîh-i mezkûr hakkında usûlüne muvafık idiği.
319 - tarihinde Benî Sa'ab kazası Mahkeme-i Şer'îyyesinden verilen bir ilâm hakkında :
Ilâm-ı mezkûrun netice-i meali beyi mezkûr müteveffa-i mezburun hal-i sıhhatinde olduğu inde§şeril'enver mutahakkik ise usûlüne muvafık olub
lâyi-ha-i mezkûre münderecatına nazaran tetkikat icrası için Meclis-i Tetkikat-ı Şer'îyyeye tevdiine karar verildiği.
329 tarihinde Davutpaşa Mahkemesinden verilen bir Uâm hakkında: Mührü mutabık ise de tarafeyn mehr-i müsernmada ihtilâf etmiş oldukları
halde mesele-i mahsusasma tevfikan muamele icra edilmemiş olduğundan sebki noksan ve halelden gayrı hali olduğu cihetle istinafen muhakeme
icrası zımnında mahkemesine iadesine karar verildiği.
329 tarihinde Kassam Mahkemesinden sâdir olan bir ilâm hakkında: Mührü mutabık ise de müddeaaleyh vekil-i mezburun vekâleti müseccele veya
müsbete olduğuna ve müteveffa-i mezburun zevce-i mezbureden başka vârisi olub olmadığının beyanına ve kablel'vefat sarf olduğu   beyan   olunan
meblâğ, müteveffanın emriyle sarf olunduğuna tearruz olunmamış olduğu gi bi bâdel'vefat sarf olunduğu beyan olunan mebâliğ-i   mezkûreden bir
kısmı hakkında dahi bervechi muharrer mutalebeye salâhiyyet gayr-ı zahir edüğün-den şayanı kabul olmadığı.
338 tarihinde Evkaf Mahkeme-i Şer'îyyesinden verilen bir ilâm hakkında: îlâm ı mezkûrda mezbur Tevfik Efendinin batn-ı sabıkda ekber olduğuna
tearruz olunmadığı gibi taraf-ı şahadetde vâkıf-i mumaileyh zevcesi olduğu beyan edilen vakıfe-i mümaileyhanın babası ismi taraf-ı dâvada
Mehmed gösterilmiş ve vakıf-i mumaileyhin mehki vakfıyyesinde ise zevcesi Ayişe binti Mustafa olduğu muharer bulunmuş olmasına nazaran bu
cihetin tetkiki ve vakfiyye4 mezkûredeki Ayşe vakıfe-i mumaileyha olmadığı tahakkuk etdiği suretde anın dahi evlâdı bulunmadığının beyanı
muktezi bulunmuş ve taraf-ı şahadetde teamül ber nehc-i şer'î izah edilmemiş, olduğundan sebki muhtel olmağın bu suretde keyfiyyetin istinafen
muhakemesi zımnında Kazeskerlik Mahkemesine tevdi olunmak üzere mahkemesine iade kılındı.
1333 tarihinde Lice Mahkeme-i Şer'îyyesinden verilen bir ilâm hakkındaki esbabı nakziyye :
Evvelâ : Müddeînin yetmiş seneden beri taht-ı tasarrüfündedir diye dâvası fâsiddir. Tashihe muhtacdır. Zira, mürûr-ı zaman kimseye hiç bir hak
bahş etmez ve tasarruf âriyeten ve isticaren dahi olur.
izah : Bu gibi dâvayı faside hâkime arzolunduğu takdirde hâkim, dâvayı
tashih eylemesini müddeîye ihtar eder. Tashih eylerse ondan sonra müdde-îyi isticvâb eder. Etmezse dâvayı reddeyler. Bu red, emr-i makzi
mahiyyetin-de değildir. Tecdid-i dâva ederek dâvasını ıslah eylerse yine rü'yet olunur.
Saniyen : Müddeaaleyhin vekili muvacehesinde dinlenmiş ise de vekâlet-i mezkûrenin husus-ı müddeaya şâmil olduğu ilâmda gösterilmemiş ve
binaenaleyh tarafeynin ber vech-i şer'î teşekkülü tebeyyün etmemiştir.
Salisen : Müddeaaleyh mülkiyyetini tapuya istinad etdirmiş ve kadı,dahi tapu senedini esbab-ı hükmden biri olarak göstermiş ise de tapu kısmen
mülga bulunan arazi kanunu hükmünce arazi-i emiriyyenin tasarrufuna mahsus sened olub emlâkin tasarrufuna mahsus senedata Senedat-ı Hakânî
ıtlak olunur. Bu suretle mezkûr senedin tapu senedi bulunması vechinin izah edilmemesi hilaf-ı usûldür.
Rabian : Kadı zilyedliğin esbab-ı sübûtiyyesinden bîri tapu senedi olduğunu ilâmda göstermiş ise de Mecelie'de musarrah olduğu üzere zilyedlîk
ancak şuhûd ile sabit olabilir.
Hâmisen : Kadı şahadetden başka olarak icra kılınan tahkikatı esbab-ı hükmden olmak üzere ilâmda göstermiş ise de îlm-i Celîl-i Fıkhda tahkikat
namiyle esbab-ı sübûtiyye bulunmadığından bu gibi mübhem tâbirat ile tevki-i hükm edilmesi gayr-ı caizdir.
Sâdisen : Kadı «Kendisinin mülkü ve keyfe mâyeşâ üâhırih..» diye hükm etmiş ise de bu hükm, Mecelle'nin 1786 ncı maddesinde mezkûr olan iki
kısım kazadan hiç birine muvafık değildir.
Sâfjian : Makar-ı nisvân olan mahalle nezaretden meni' olunmuş ise de mezkûr nezaretin mevcud olduğuna dair hiç bir sebeb gösterilmemiş ve
zararın izâlesi ne suretle olacağı zikr edilmemişdir.
Sâminen : Talimat-ı Seniyye'nin dördüncü maddesinde muserrah olduğu üzere mahkemeye ibraz olunan senedatın ilâma derci lâbüd iken buna
riâyet edilmemişdir.
Tâsian : Şahadetin dâvayı sahiha üzerine ikâme ve istima edilmesi lâzım olduğu halde beyan olunduğu üzere fâsid olan dâva üzerine şuhûdistimâ
edil-mişdir. Binaenaleyh dâvanın istinafen rü'yeti için ilâm-ı mezkûrun mahkemesine iadesine karar verildiği.
Vaktiyle Meclis-i Tedkikat-ı Şer'îyyenin ittihaz etmiş olduğu mukarrerat-dan bir numune :
Ilâm-ı mebhûsünanhın ledettebliğ müddet-i muayyenehin küzeraniyle kesb-i kat'iyyet etdikden sonra Fetvâhane-i Âli'den nakz edildiği ahiren anla‐
şılmış ve şu halde nakz-ı vâki, keenlem yekûn hükmünde tutulması ve ancak bu babda bir mukteza ilâmı tanzimiyle alel'usûl icraya tevdii iktiza
etdiği ci hetle ol veçhile ifay-ı muktezası zımnında mazrûfen Çal Kadılığına iade bu-yurulması tezekkür edümişdir, olbabda.
Meclis-i Tadkikatın diğer bir kararı : (Galata Mahkeme-i Şer'îyyesinden Fi 8 Şaban 1338 tarihiyle itâ olunan işbu ilâm ile Süleyman imzalı lâyiha-i
temyiziyye mütalâa olundu :
Ilâm-i mezkûrun müfaddi Hamide Hanım meclisde Süleyman Efendi muvacehesinde kızı Fatma Hanımın zevci mutallikı müddeaaleyh mezburdan
hal-i zevciyyetlerinde hâsıl olub hizanesi ecnebi ile mütezevvice bulunan validesi mezbûreden sâkit ve babası müddeaaleyhi mezbûrun nezdinde
olan sağir bahrinin tarafına teslimini dâva eylemesi üzerine müddeaaleyhi merkumun cevaben dermeyan eylediği kelâmı mesmû olmadığı
bâdettefhim sağir-i mezbur ceddesi müddeîye-i mezbûreye teslime müddeaaleyh-i mezbûre tenbih olunduğunu nâtık ve netice-i meali tefhim ve
tenbih-i mezkûrları beyanından ibaret deyû Fetvâhane-i Ali'den bâlâya muharrer ise de mezbûrenin gayr-ı me'mu-ne ve sağirin ziyaı agleb
bulunduğuna mütedair olan selifüzzikr lâyiha^-i tem-yiziyyenin muhteveyati muhtac-ı tetkik olmakla bu cihetlerin istinafen tetkiki, zımnında

Kazaskerlik Mahkemesine tevdi olunmak üzere işbu ilâm merbutla-riyle me'an Galata Kadılığına iade kılındı. 
[26]

 



Hakimin Hükmiyle Mahkumünbihin Hill Ve Hürmet Bakimindan Mahiyyetinin Tebeddül Edib Etmlyeceğl  :
 
100 - : Bir hâkim, bir şahadet-i kâzibeye binaen bir şey hakkında bâdet-tezkiye hükm verirse bakılır: Eğer hâkim, o şahadetin kâziben vâki
olduğunu bilmezse, mahalli hükmde infâz-ı hükme kabiliyyetli olursa, yani: Beyi ve nikâh gibi ukûde veya ikâîe ve talâk gibi fusuhe aid bulunursa,
diğer bir tâbir ile hâkim tarafından fücümle inşası kabil hususlardan olursa o hükm, Imam-ı Azama göre hem zahiren, hem de batınen nafiz olur,
hürmet hılle veya hıll hürmete tebeddül eder. Imâmeyne, imam Züfer'e, Eimme-i Selâseye, Zâhirîyyeye göre ise yalnız zahiren nafiz olur. Batınen
nafiz olmaz, hıll ve hürmet, hali üzere kalır. Çünkü hâkim, bu şahidlerin yalancı olduğunu bilse idi öyle hükm etmezdi.
Meselâ : Bir kimse, başkasının nikâhı altında bulunmayan bir kız ile aralarında nikâh bulunduğunu iddia ve kızın inkârına mebni bu iddiasını iki
şahid ile hilâf-ı hakikat olarak isbât etse de hâkim, bâdettezkiye bu şahidlerin şahadetine binaen nikâhın vukuuna hükm etse bu, hâkim tarafından
bir akd-i nikâh inşası mesabesinde olub o kimse ile bu kız arasında meşru suretde bir nikâh vücude gelmiş olur. Şahidler, yalan yere
şahadetlerinden dolayı indi»' lâh mes'ul olurlar, hâkim ise bunların yalan yere şahadet etdiklerine muttali' olmadığı için mazurdur. Evet.. Hâkimler,
zevahire göre hükm verirler, se-râire ise ancak Allah Taâlâ tevelli eder.
Bu hususda rnütûn-i fıkhıyye bu vechieldir. Nitekim îmam Ali - Radıyal-lâhü anh - zamanında böyle bir hâdise zühûr etmiş,   nikâhına hükm edilen
kadın, hürmete mahal kalmamak için müddeî ile aralarında nikâh akd edil meşini istemiş, îmam Ali Hazretleri de
hidlerin tezvic etmiş oldular) diyerek ayrıca bir nikâh akdine lüzum olmadı ğmı göster rnişdir.
Hâkimin hükmiyle bir akdi nikâh vücude gelmiş gibi olması, kadını gayr-ı meşru suretinde mukarenete duçar olmakdan kurtarır, aslabın ziyaa
uğramak-dan siyaneti hikmetini de havi bulunur.
Imâmeyn ile sair zevata göre ise yalan yere şahadet, zahiren hüccetdir, batınen hüccet değildir. Binaenaleyh hükm de zahiren nafiz olur, batınen
nafiz olmaz. Bu halde hâkim, zevciyyete hükm ederek kadının kocasına itaat etmesine tenbihde bulunur. .Fakat bu hükm, batınen nafiz
olmayacağından o kadın ile müddeînin zevciyyet muamelesinde bulunmaları helâl olmaz. Aralarındaki hürmet devam eder. Müftabih olan da
budur.
Kezalik : Bir kadın kocasının kendisini meselâ üç talâk ile boşamış olduğunu iddia ve bu iddiasına iki yalancı şahid ikâme etmekle hâkim,
bâdettezkiye şahidlerin adaletim zan ederek talâka hükm etse talâk îmam-ı Azama göre zahiren ve batınen tahakkuk eder, artık bu kadına
kocasının takarrübü helâl olmaz. Bu kadın, iddetinden sonra başkasiyle evlenebilir (Bahrirâik, Red-dimuhtar.)
101 - : Yalan yere şaahdete mebni bir malın hibe veya   sadaka edilmiş olduğuna dair olan hükm hakkında iki rivayet vardır. Bir   rivayete göre bu
hükm, batınen nafiz olmaz. Çünkü hâkim, başkasının mülkünde teberruatı in-şaye salâhiyyetdar değildir.
Kıymetinden noksan bir bedel ile satıldığı anlaşılan bir malın bey'i hakkında yalan yere yapılan şahadet üzerine verilen hükm de bu kabildendir
(Bahrirâik.)
102 - : Emlâk-i mürselede, yani: Kendisi için muayyen bir sebeb zikre dilmeyen mutlak emlâk dâvasında ve böyle bir deyn hususunda şahadet-i kâ-
zibe üzerine verilen hükm, yalnız zahiren nafiz olur, batınen nafiz olmaz. Bunda icmâ vardır.
Meselâ : Bir kimse, beyi ve şira gibi, icare gibi, nikâh gibi inşası mümkün bir sebeb beyan etmeksizin bir şahsdan şöyle bir mal veya şu kadar
meblâğ iddia ve bunu yalancı şahidler ile isbât etmekle bu babda bir hükm istihsâl eylese bu hükm, yalnız zahiren nafiz olur, bu malın veya bu
meblâğın kendisine verilmesi için o şahsa emr olunur. Fakat bu hükm, batınen nafiz olmayacağından o kimsenin bu malı, bu meblâğı alması helâl
olmaz.
103 - : irs hakkındaki hakikate muhalif bir hükmde yalnız zahiren  nafiz olur. Çünkü bunun sebebini hâkimin inşa etmesi mümkün değildir.
Meselâ : Bir kimse, bir müteveffanın karibi olduğunu biliddia iki yajancı
şahid ile isbât etmekle verasetine hükm olunsa bu kimse için o müteveffanın terekesinden hisse almak helâl olmaz.
104 - : Mahall-i hükm, infaz ı hükme kabiliyetli bulunan herhangi bir hu-susda hakikate muhalif verilen bir hükm, zahiren nafiz olsa da batınen
nafiz olmaz.
Meselâ : Bir kimse, zatüzzevc olan veya zevci vefat edib henüz iddet içinde bulunan bir kadm hakkında; «Bu benim zevcenidir» diye iddia ve bunu
yalancı şahidler ile isbât ederek bu babda bir hükm istihsâl etse bu hükm, batınen nafiz olmayacağından o kadın kendisine helâl olmaz.
105 - : Bir hâkim, ikâme edilen şahidlerin, hâdisede yalancı olduklarını bildiği halde hükm verse bu, ne zahiren ve ne de batınennâfiz olmaz.
Nitekim bile bile gayr-ı meşru suretde verilen hükm de böyledir.
106 - : Yalan yere yapılan bir yemine binaen verilen bir hükm de   asla nafiz olmaz.
Meselâ : Bir kadın, kendisim kocasının üç talâk ile boşadığım bilib bunu bir mahkeme-i şer'îyyede dâva etdiği halde kocası, bu talâkı inkâr ile bu
hu-susda yalan yere yemin etmekle kadı, zevciyyetin bakasına hükm etse bununla aralarında yeniden zevciyyet sabit olmuş olmaz Binaenaleyh bu
kadının nefsini o kimseye temkin etmesi veya ölünce ondan miras alması caiz değildir.
107 - : Kadının kendi mezhebine mutabık olan hükmü, makziyyünaleyhin itikadınca haram olan şeyi helâl kılar.
Meselâ : Bir kimse, zevcesini bâdedduhûl: «Sen elbette taliksin» diye bo-şayıb da bu söz ile talâk-ı bâyin vâki olacağına mutekid bulunsa, fakat bu
hu-susda muhasama için kendisine müracaat etdikleri hâkim, bu söz ile talâk-ı ric'î vâki olacağına kail olarak o veçhile hükm etse o kimse, hâkimin
re'yine ittiba' eder, zevcesiyle idâme-i zevciyyetde bulunması helâl olur. Bu imam Muhammed'e göredir. Imam-ı Âzamm kavli de böyle olduğu
mervîdir. îmam Ebû Yusuf'a göre ise bu.helâl olmaz.
Bil'akis o kimse, bu söz ile talâk-ı ric'î vâki olacağına mu'tekid olduğu halde hâkim, bununla talâk-ı bâin veya üç talâk vukuuna kâiî olub o veçhile
hükm etse o kimsenin re'yi hâkime tebaîyyeti bü'icmâ lâzımgelir. O kimse, velev ki re'y ve içtihada malik bulunmuş olsun. - Çünkü hâkimin re'y ve

mezhebi, hükme iktiran etmekle tereccüh etmiş olur. - (Bahrirâik, Reddül'muh-tar, Fethül'kadir.)  
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Hâkimlerin Azl Ve İn'izâlini İcab Edib Etmeyen Hâller :
 
108  - : Hâkimler, kendilerini tâyin edenveliyyül'emr   tarafından azl   ve istibdâl edilebilirler. Bazen maslahat-ı amme bunu iktiza eder. Bu azl ve



is-tibdâl, esasen veliyyül'emr tarafından değil, belki onun temsil etdiği   amme
taralındandır. Çünkü bu azl ye istibdâl salâhiyyetini veliyyül'emre vermiş olan, ammedir. Bu cihetledir ki, veliyyül'emr vefat etse de tâyin etmiş
olduğu hâkimler, mün'azil olmazlar.
109 - : Bir hâkim, azl edildiğinden haberdar olmadıkça mün'azil olmaz. Azline ıttılaı azlinin sıhhati hususunda şartdır. Binaenaleyh azlinden
haberdar oluncaya kadar vâki olacak hükmleri sahih olur. Fakat azlinden haberdar ol-dukdan sonra hükmü sahih olmaz.
imam Ebû Yusuf'dan bir rivayete göre hâkim, azlinden haberdar olsa da yerine başkası tâyin edilmedikçe - nâsın hukukini siyanet için - mün'azil
olmaz (Tatarhâniyye.)
110 - : Veiiyyüremrin izn ve müsaadesine mebni hâkimlerin istihlâf etmiş oldukları nâibler, ne kendilerini tâyin eden hâkimlerin, ne de
veliyyüi'emrin vefatiyle veya azl edilmesiyle mün'azil olmazlar. Çünkü bunlar da esasen amme tarafından tâyin edilmiş demekdirler. Meğer ki
hâkimin vefatiyle veya azl edilmesiyle naibin dahi mün'azil olacağı veliyyül'emr tarafından evvelce tasrih edilmiş bulunsun.
Bazı fukahaya göre hâkim, azl edilince naibi de mün'azil olur. Fakat bu kavi, Mecelle'de ihtiyar edilmemişdir.
111 - : Hâkimler, istihlâf etmiş oldukları nâiblerini azl edemezler. Çünkü bunlar da esasen veliyyül'emrin naibidirler. Meğer ki veliyyül'emr,
bunların azl ve istibdâli için hâkimlere izin vermiş olsun, o takdirde azl   edilebilirler. Bu azl ve istibdâl ise haddizatında hâkimler tarafından değil,
belki amme na-nuna olarak veliyyül'emr tarafından olmuş olur.
112 - : Bir hâkim, rüşvet alsa azle ve ta'zire müstahik olur. Azl edilmedikçe mün'azil olmaz, Fakat Irak'daki Hanefî fukahasına göre böyle bir
hâkim, hâkimlikden çıkar, mün'azil olur. imam Şafiî'ye göre de mün'azil olur. Nitekim fıska mübtelâ olan bir hâkim de Hanefî'ierce azle müstahik
olub veliyyüi' enir tarafından azl edilir. îmam   Şafiî'ye göre ise azle tevakkuf   etmeksizin mün'azil olur. Çünkü imam Şafiî'ye göre adalet, şahadete
ehliyyet için   şart olduğu gibi kazaya ehliyyet için de şartdır. Fısk ise bu adaleti izâle eder. Artık kazaya ehliyyet de bâtıl olur (Bedâyî.)
113 - : Bir hâkim, bir hata eseri olarak haksız bir hükm  verse bakılır: Eğer bu hata, bir kul hakkına aid olub bu hakkın telâfisi   kabil bulunmuş ise
telâfisi cihetine gidilir. Meselâ: Bir malın müddeîye aidiyyetine veya bir kadının mutallâka olduğuna hükm verilmiş bilâhare şahidlerin köle veya
gayr-ı müslim veya bazfdan dolayı   mehdud oldukları   anlaşılmış olsa hükm, ibtâl olunarak o mal müddeaaleyhe, o kadın da kocasına reddedilir.
Ve eğer bu hatanın telâfisi kabil bulunmazsa, meselâ: Kısas ile hükm verilib kısas icra edil miş, ise makziyyünleh, kati olunmaz. Verilen hükm, bir
şübhe-i mania teşkil eder. Bu halde makziyyünleyin malından diyet verilmesi lâzımgelir.
Maamafih hâkimin bu bâbdaki hatası, ya beyyine ile veya makziyyünlehin ikrariyle sabit olmak lâzımdır. Mücerred hâkimin ikrariyle sabit olsa bu,
makziyyünlehin hakkında muteber ve onun hakkında hükmün butlanını mucib olmaz.
Ve eğer böyle bir hata, hakkûllâha aid ise, meselâ: Hadd-i zina, hadd-i sirkat, hadd-i şürbe dair olub bu hadd, istifa edilmiş, bilâhare şahidlerin
şahadete ehl olmadıkları zahir bulunmuş ise zaman, beytül'mâle teveccüh eder.
Fakat hâkim, böyle haksız yere amden hükm vermiş, bunu da ikrar eylemiş olursa bu vecihlerin hepsinde de haksızlığı kendi malından tazmin eder
ve ta'zir olunarak hâkimlikden azl olunur. Bu haksızlık ister cinayete ve ister itlafa dâir olsun müsavidir (Hindiyye, Bezzâziyye, Vâkıatül'müftîn,
Reddimuh-tar.)
(Mâliki fukahası da diyorlar ki: «VeliyyüTemr, hâkimleri bir maslahat için, meselâ: Başkalarım kazaya daha lâyık gördüğü için azî edebilir.
Adalet le meşhur bir hâkimi mücerred hakkındaki bir şikâyetden dolayı azl etmek lâyik değildir, halini tetkik ve teftiş lâzımdır. Görülen maslahata
mebni azl edilen bir hâkimin hakkında nâs su'i zanda bulunmamak için onun töhmetden beraetini halka beyan da lâzımdır.
Hazret-i Ömer, radıyallâhü anh, kadı Şürahbîî'i azl etmişdi. Şürahbîl, «Yâ âmirel'müminîn!. Beni bir kusurumdan dolayı mı azl etdin?» diye sordu,
Hazret-i Ömer de: «Hayır, fakat salah hususunda senin mislini, benim işlerimi görmekde ise daha kuvvetlisini buldum da bana ondan daha ziyade
yardımda bulunacak kimse göremediğimden dolayı seni azl etdim.» dedi. Şürahbîl, öyle ise yâ emirel'müminin!. Benim mazur olduğumu nâsa haber
ver, senin beni azl edişin, benim için bir ayıbdır, beni bu töhmetden kurtar.» diye rica etdi, Cenab-ı Faruk da onu öyle bir maslahata mebni azl
etdiğini halka haber verdi. Bir hâkim, bir cünhesinden dolayı azl edilse artık onun kazaya tevellisi caiz olmaz. Velev ki bilâhare zamanın en âdili
olacak olsun (Şerh-i Muhamme-dil'hırşî.)
(Zâhirî'lere göre de emirül'müminin, hâkimleri bir kusura rnüstenid ok maksızın da dilediği zaman azl edebilir. Resûli Ekrem, Sallallâhü Aleyhi Ve-
sellem, imam Ali'yi Yemen'e kadı tâyin etmişdi. Sonra haccetül'veda sıralarında onu Yemen'den almış, o da bir daha-Yemen'e rücu' etmemişdi

(Elmu-hallâ.) 
[28]

 
Bir Lahika : İslâmda Millî Hakimi Yet Hakkında :
 
Hâkimlerin ve onların nâiblerinin azl edilib edilmemesi, hattâ bir veüy-yül'emrin   vefatiyle   de   vaktiyle   nasb   etmiş   olduğu   hâkimlerin,  
memurfarın mün'azil olmamaları, müslümanlıkdaki millî velayet ve hâkimiyyetin bir neticesidir. Şöyle ki: Müslümanlıkda bir riyaset-i amme
makamı vardır. Bu makam, bazı ulema tarafından:           
Din ve dîna işlerinde umûmî riyaset) diye tarif edümişdir. Bu makamı haiz olan zata, veliyyül'emr, emirül'müminin gibi unvanlar verile gelraişdir.
Bu zatlar, ammenin vekili mesabesindedirler. Bunlar amme üzerindeki velayeti yine ammeden almışlardır. Adeta onların birer vekili, veya birer
elçisi demektirler. Bu cihetledir ki, kendilerinin vefatiyle veya ha'lı* edilmesiyle tâyin etmiş oldukları hâkimler ve sair memurlar mün'azil
olmazlar.
Fıkıh kitablarımızda ve bilhassa: «Elbedaiussanab de deniliyor ki: Kadı ~ Hâkim, vekil mesabesindedir. Bir vekil ne gibi sebeblerden dolayı»
vekâlet-den çıkarsa hâkim de o sebeblerden dolayı hâkim olmakdan çıkar, hükme hakkı kalmaz. Bundan bir mesele müstesnadır1. Şöyle ki:
Müvekkilin vefatiyle veya azl edilmesiyle vekili vekâletden mahrum kalır. Hâkimler ise kendilerini tâyin eden veliyyüremrin vefatiyle veya hal'
edilmesiyle hâkimlikden mahrum kalmaz, diğer memurlar da böyle. Çünkü bir vekil, müvekkilinin velayet ve salâhiyyetiyle onun hakkında iş görür.
Müvekkil ölünce veya tevkil salâhiyye-tinden mahrum kalınca velayete ehîiyyeti kalmaz, artık vekili de bizzarure mün'azil olur. Hâkim ise
veliyyüremrin velâyetiyle ve onun hakkında iş görmez, belki bütün müslümanların velâyetiyle ve onların haklarında iş görür, hükm verir.
Veliyyül'emr ise -müslümanlar tarafından bir elçi, bir mümessil mesabesindedir. Bunun içindir ki, hâkimlerin hükm etdikleri hususlardan dolayı
veliyyüremrin uhdesine bir şey terettüb etmez. Nitekim sair elçilerin uhdelerinde de elçilik yoliyle yapdıkları akdlerden dolayı bir şey terettüb



etmez.
Artık veliyyüremr, elçi mesabesinde olunca onun fi'üi, azl ve nasbi, am-me-i müslimînin fi'ili, azl ve nasbi menzilesinde olmuş olur. Bütün
müslümanların velayetleri ise veliyyüremrin vefatı halinde de bakidir. Binaenaleyh hâkimlerde velayetleri, memuriyetleri üzere baki kalmış
olurlar.
Vakıa bir vliyyül'emr, bir hâkimi azl edebilir. Fakat bu azl de yine haki-katde vehyyüremrin kendi namına değildir, belki amme nammadır. Zira ve~
liyyüFemrin bu azl salâhiyyetini veren ammedir. Amme kendi maslahatları için bu azl salâhiyyetini ona biddelâle müstakillen tevdi etmişdir.
Veliyyül'emr, bu hususdaki salâhiyyet ve velayeti bu veçhile ammeden müstefid bulunmug-dur.
Kezalik : Hâkim de veliyyüremrin izniyle birisini yerine nâib tâyin etse artık onu azl edemez. Meğer ki azle mezun olsun ve kendisi vefat edince de
naibi mün'azil olmaz. Çünkü hâkim, bu tâyin salâhiyyetini veliyyüremr vası-tasiyle ammeden almışdır. Amme ise berdevamdır. Velhâsıl: Bütün bu

meseleler, bu hükmler, müslümanlıkda halk hâkimiyyetinin megrû bir suretde mev-cudiyyetinden ileri gelmiş bulunmaktadır. 
[29]

 
Tahkime Dair Meseleler
 
114 - : Müddeî ile müddeaaleyh makamında bulunan kimseler, aralarındaki bazı dâvaların hâli ve fasliyle bir hükme rabt edilmesi için hakem tâyin
edilirler. Ve bu hakemin hükmünü hâkime veya ikinci bir hakeme arz ile tetkik de etdirebüirler. Böyle hakem tâyin edenlerden her birine
muhakkim, hakem tâyin edilenlerden her birine de hakem ve muhakkem denilir.
115 - : Bir husus hakkında müteaddid kimseleri hakem tâyin etmek caiz olduğu gibi ijsi taraf namına bir kimseyi hakem tâyin etmek de caizdir.
Kezalik : Müddeî tarafından bir kimsenin, müddeaaleyh tarafından da diğer bir kimsenin hakem tâyin edilmesi de caizdir. Elverir ki iki taraf,
bunların hakemliğini kabul etsin.
116 - : Muhakkimlerin, âkil olmaları, hakemlerin de şahadete, kazaya sa-lâhİyyetli bulunmaları şartdır. Bir de mahkûmünleh, muhakkemin usûl ve
fü- * rûundan biri veya zevcesi olmamak şartdır. Muhakkem,   bunların   aleyhine hükm edebilirse de lehine hükm edemez. Nitekim hâkim de
böyledir.
Binaenaleyh çocukların, kölelerin, âmâların kazfdan dolayı mehdud olanların muhakkem olmaları caiz değildir. Amma kadınların hakem tâyin
edilme-   . si caizdir (Velvâliciyye.)
117 - : Hakemlerin muayyen olmaları, şart olduğu gibi tahkimin şarta muallâk veya bir vakte muzaf olmaması da îmam Ebû Yusuf'un müftabih
olan kavline göre şartdır.
Binaenaleyh her kim yanımıza ilk evvel gelirse bu hususa hakem olsun denilse veya fülân zat, bu iş için yarın beynimizde bitarikit' tahkim hükm
etsin denilse bu tahkim, sahih olmaz (Hâniyye.)
118 - : Nikâh, talâk, nafaka, beyi ve şirâ, kefalet, müdayene gibi   nâsın hukukma müteallik dâvalarda hakem tâyini   caizdir. Bu hususdaki   ihtilâfın
hâili için hasımlar, münasib görecekleri bir veya müteaddid kimseyi hakem nasb edebilirler. Fakat hadd-ı zina, haddi sirkat gibi hukûkullâha aid
dâvalarda tahkim caiz olmaz. Kısasda da sahih olan kavle göre tahkirri caiz değildir,                                                                       :
Tahkim, bir nevi musaleha menzilesindedir. Hukûkullâhda ise bu musa-leha tasavvur olunamaz (Zeyleî, Dürrimuhtar.)
119 - : Muhakkemin hükmü, şer-i şerife muvafık olduğu takdirde kendisini hakem tâyin eden müddeî ile müddeaaleyh hakkında ve tahkim edildiği
hususda caiz ve nafiz olur. Fakat bunlardan başkasına tecavüz etmez ve sair hususlara şâmil olmaz. Çünkü hakemlerin kendilerini tahkim eden
hasımlardan başkası üzerinde velayeti yokdur. Bundan bir mesele müstesnadır. Şöyle ki: îki şerikden biri, bir alacaklı ile muhasamaları için birini
hakem nasb etse bu hakemin hükmü, diğer şerike tecavüz eder. Zira şeriklerden her biri bu hususda sulhe salâhiyyetlidir. Muhakkemin bu hükmü de
sulh gibidir (Bah-rirâik.)
120 - : Muhakkemlerin hükmleri, kendilerini tahkim edenler hakkında ve hakem tâyin edildikleri hususda lâzimürriâyedir. Bu hükmler, usûi-i
meşrûa-sına muvafık olunca bu hükmleri iki tarafdan hiç biri kabulden imtina edemez. Çünkü bu hükmler, iki taraf arasında birriza   yapılan bir
musalehadan aşağı değildir. Nasıl ki iki tarafdan biri, yapdıklan bir sulhden rücû edemezse tahkim etdikleri bir kimsenin vâki olan hükmünden de
rücû edemez (Mül-teka şerhi: Mürûcî.)
121 - : îki taraf, usûlüne tevfikan hakem tâyin etdikleri zatları aralarındaki münazeünfîh olan hususu sulhen tesviyeye mezun kılabilirler.
Binaenaleyh bu hakemler, o hususu - kitâbüssulhde münderic meselelere tevfikan - sulh yoliyle tesviye etseler bu tesviyeleri muteber olur. Artık iki
tarafdan biri bu sulh ve tesviyeyi kabulden imtina edemez. Çünkü muhakkemin hükmü zaten sulh gibidir. (Dürrimuhtar.)
122 - : Hakemler, müteaddid olunca mahkûmünbihde ittifakları lâzımge-lir. Yalnız birisi hükm edemez. Çünkü iki taraf, bunlardan yalnız birisinin
hükmüne değil, hepsinin müttefikan vâki olacak hükmüne razi olmuşlardır. Hükm İse re'y ve müşavereye muhtaç bir şeydir (Velvâliciyye,
Dürrimuhtar.)
123 - : Hakemler, kendi yerlerine başkasını tahkim edemezler. Meğer ki, muhakkimler tarafından bu tahkime mezun bulunmuş   olsunlar veya
onların bu tahkimine sonradan icazet verilsin. Çünkü İcazet-i lahika, vekâlet-i sabıka mesabesindedir. (Hindiyye.)
124 - : Tahkim, bir vakt ile, bir meclis ile takyid olunabilir.   O halde o vaktin geçmesiyle veya o meclisin değişmesiyle hakemlerin hükme
salâhiyye-ti kalmaz,
Meselâ': Bir kimse, fülân müddet içinde veya fülân meclisde hükm etmek üzere hakem nasb edilse ancak o müddet içinde veya o meclisde hükm
edebilir, onun mürurundan veya tebeddülünden sonra hakemliği kalmaz. Binaenaleyh hükm etse nafiz olmaz (Hinddİye.)
125 - : Hakemlerin hükmü veliyyül'emr tarafından   mensup bir hâkime veya ikinci derecede tetkik etmek üzere hakem tâyin edilen başka bir
muhakeme arz olundukda bakılır: Eğer bu hükm, usûlüne muvafık ise bunu hâkim veya ikinci muhakkem kabul ve tasdik eder. Muvafık değilse
nakz eyler.   Bu usûlüne muvafık olmamak ise vâki olan hükmün hiç bir müctehidin mezhebine uygun olmaması veya kendisine müracaat edilen
hâkimin taklid etdiği müctehidin mezhebine tevafuk etmemesi suretiyle olur (Bahr., Reddimuhtar.)
126 - : Bir kimse, hakem tâyin edilmiş olmadığı halde iki şahs arasındaki bir dâvayı meşru usûle muvafık bir suretde hâil ve fasl etdikden sonra o
şanslar, bu kimsenin bu hususdaki hükmüne razi olub icazet verseler bu hükm, nafiz olur. Çünkü icazet-i lahika, vekâlet-i sabıka mesabesindedir
(Hindiyye.)



127 - : îki tarafdan her biri, tâyin etmiş oldukları hakemi kablel'hükm azl edebilir. Fakat bâdel'hükm azilleri o hükme tesir etmez. Çünkühakem,
kendilerinin vekili demekdir. Müvekkil ise vekilini vekâleti iyfadan evvel azl edebilir, bâdel'iyfâ azli ise iyfâ edilen şeyi ibtâl edemez.
Kezalik : iki tarafın tahkim etmiş olduğu kimsenin bu hakemliğine nâib nasbına veliyyül'emr tarafından mezun olan bir hâkim, icazet verse hâkim, o
kimseyi istihlâf etmiş sayılır. Bu hakem, o hâkimin naibi menzilesinde bulunur. Artık bu hakemi iki taraf azi edemez. Nasıl ki hâkimin naibini de
azl edemezler (Mecelle, Dürerül'hükkâm, Fethürkadir.)
(Mâlikî'Iere göre de iki kimse, bir hususa dair bir şahsı hakem tâyin edebilirler. Bu hakemin bunlardan birine hasım olmaması, yani: Aralarında hu-
sûmet-i dünyevîyye bulunmaması şarfchr. Hakemin cahil, gayr-ı müslim, gayr-ı mümeyyiz olmaması da şartdır. Bunların hükmü merdûddür.
Fakat hâdd, kati, li'an, velâ, neseb, talâk, ıtk hususunda tahkim caiz değildir. Çünkü bunlara iki tarafın hakkından başka hakkûllâh veya hakk-ı
ademî de taallûk eder. Meselâ: Li'anda çocuğun hakkı teallûk eder.
Maamafih hakem, kendisi için tahkim caiz olmayan böyle bir hususda se-vab veçhile hükm etse bu hükmü nafiz olur. Bunu ne kendileri ve ne de
hâkim nakz edemez. Çünkü muhakkemin hükmü de hilafı refi' eder. Nitekim hâkimin hükmü de böyledir. Şu kadar var ki, hakemin bu hükmü, istifa
edilmiş olursa kendisi te'dib olunur, istifa edilmemiş olursa yalnız zecr ve tâ'ziriyle iktifa olunur.
Mümeyyiz çocuğun veya kölenin veya kadının veya fâsıkın hakem tâyin edilmesi hususunda dört kavi vardır. Birincisi: Bu tâyinin sıhhatidir,
ikincisi bunun adem-i sıhhatidir. Üçüncüsü, bunlardan yalnız çocuğu tâyinin adem-i sıhhatidir. Dördüncüsü de bunlardan çocuk iîe fâsıkı hakem

tâyin etmenin adem-i sıhhatidir (Muhtasar-ı Ebizziyâ, Şerh-i Kebîr.) 
[30]

 
(ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)

 
İFTA VE İSTİFTAYA DAİRDİR.

 
İÇİNDEKLİER : Fetvanın mahiyyeti ve ehemmiyet-i şer'îyyesi. Müf t Merde aranılan evsaf. Müftilerin başlıca vazifeleri ve riâyet edecekleri usûl

ve merasim. Kaza ile iftânın bir zatda ce'mi olunub otunamiyacağı. 
[31]

 
Fetvanın Mahiyyeti Ve Ehemmiyeti Şeriyyesi :
 
128 - : Fetva - ıstılah kısmında da beyân olunduğu üzere - bir hâdise, bir muamele hakkındaki hükm-i şer'îyi haber vermekden, o hükme dair veri
len malûmatdan ibaretdir. Bu halde müfti, hükm-i şer'îyi beyan ve ihbar eden zatdır, bunun bu ihbarına «Iftâ» denir. Müstefti de böyle bir hükm
hakkında fetva isteyen, malûmat almak talebinde bulunan kimsedir. Bunun bu talebine de «Istiftâ» denilir.
129 - : Fetvalar, pek büyük bir ehemmiyeti haizdir, insanlar, ferdî ve içtimâi hayatlarında binlerce yüzbinlerce hâdiseler ile karşılaşırlar. Bunların
bir çoğu dinî husûsata aid bulunur. Bu halde bunların   hakkındaki   ahkâm-ı şer'îyyeyi bilmek mühim bir vecibe teşkil eder. Her kimse ise bu
ahkâma muttali olamaz. Bu hususda bizzarûre ehl-i ilme, fukaha-i İslama müracaata dînen mecbur kalır. Binaenaleyh islâm âlemindedinî ilimler ile
iştigâl ederek bu gibi ahkâm-ı âliyyeye vâkıf zatların yetişmesine kat'î suretde ihtiyaç vardır.
130 - : Iftâ vazifesi de pek mühimdir. Herhangi bir hâdise hakkında fevt-tâ vermek, öyle kolay bir şey değildir. Bunun mânevi mükâfatı ne kadar
ziyade ise uhrevî mes'uliyyeti de o kadar fazladır. Sorulan bir mesele hakkında lâzımgelen malûmatı haiz olmayan bir kimsenin hemen fetva
vermeğe kıyam etmesi din bakımından pek büyük bir cür'et sayılmaktadır.
Bir hadis-i şerîfde:  buyuru! muştur.
Yani : Bir kimseye cahilane bir suretde fetva verilse bunun günahı, bu fetvayı verene aid olur.
Binaenaleyh fetva hususunda çok itina göstermek lâzımdır.
131 - : Keşşafül'kına'da mezkûr olduğu üzeıç eslâf-ı kiram, fetva vermekden tevekki ederlerdi. Abdürrahman îbnü Ebî Leylâ'dan şöyle mervîdır.
«Resûli Ekremin ashabından yüz yirmi zata yetişdim ki, bunlardan hangi birine bir mesele sorulunca diğerine gönderir, her biri cevab vermekden
çekinir, bu suretle o mesele yine evvelki zata gelirdi. imam Ahmet ve saire de sorulan meselelere heman cevab vermeğe atılmayı muvafık
görmezlerdi. Bahusus herkesin iftâya cür'et etmesi asla doğru olamaz.
Deniliyor kf, veliyyüTemre lâyık olan şudur ki: Müftilerin hâllerini tetkik ve te'emmül etsin, fetvaya salâhiyyetli olanı ibkâ, olmayanı meni' ve
tekrar fetvaya mübaşereden nehy ve kendisini ukubetle tehdid etsin.
VeliyyuTemr, kimin fetvaya salâhiyyeti olduğunu bilmek için zamanının ulemasından sorar, bu bâbda mevsuk zatların haberlerine itimad eder.
imam Mâük'den mervîdir ki, Şöyle demişdir: «Yetmiş zat, fetvaya ehl olduğuma şahadet etmedikçe ben fetva vermedim.» Bir rivayete göre de
goyle demişdir: «Ben kendimden daha âlim olan zata ehil olub olmadığımı sormadıkça fetva vermedim, kişiye lâyik değildir ki: Kendisinden daha

bilgili olan bir zata sormadıkça nefsini bir şeye ehil görsün. 
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Müftilerde Aranılan Evsaf :
 
132 - : Müfti, usûliyyûne göre müctehid olmalıdır. Bazı zevata göre müe-tehidden maksad, kendi kavlinin sıhhati için kitâbûllâhdan veya sünnetden
veya kıyasdan kuvvetli bir hüccet ityânına kadir olan bir düı âlimidir. (Ku-hüstânî.)
Maamafih, müftinin veya kadının müctehid olması, bir şart-ı evleviyyet-dir. Yoksa bir şart-ı cevaz ve nefâz değildir. Sahih olan da budur. Çünkü
bunda kolaylık ve.suhulet vardır. Her zaman, her yerde kâfi mikdar müctehid bulunmaz. Eğer herhalde ictihad şart olsa nâsın işleri muattal kalmak
lâzım gelir (Mecmaül'enhür.)
Müctehid olmayan bir âlime müfti denilmesi» müctehidin-i izamın kavillerini bulub ihbar etmesi itibariyledir. Bunun içindir ki, vaktiyle resmen
tâyin edilen müftiler, bir meselenin cevabını yazdıkları istifta varakasının ilk satırında «Bu mesele hakkında Eimme-i Hanefîyyenin kavli ne



veçhiledir, beyan buyurula» ibaresini yazdırır, varakanın nihayetinde de cevabım verirlerdi.
133  - : Müfti, ilm-i fıkhı haiz-i salâhiyyet olan zatlardan ahz  etmiş, fVkh-da meleke-i nefsiyye sahibi bulunmuş olmalıdır. Mücerred fıkıh  
kitablarıru mütalâa etmek kâfi değildir. Böyle bir mütalâaya itimaden fetva vermek caiz görülmemektedir. Böyle bir kimse, bu ilmin cahili sayılır.
Çünkü mütalâa edeceği kitabların derece-i kıymetini de takdir edemez. Hatalara maruz kalabilir (Bahrirâik.)
134 - : Müfti, kariha sahibi olub bununla nâsın âdetlerine muttali olmalıdır. Çünkü bir çok ahkâm, bu âdet üzerine ibtina eder (Bedrül'münteka.)
135 - : Müfti, salih bir zat olmalıdır.
Binaenaleyh muhtar olan kavle göre fâsık bir şahsın müfti olması caiz ve onun fetvası ma'mûlünbih olmaz. Çünkü fetva, umûr-ı dindendir. Fâsıkın
sözü ise diyanet hususlarında kabul edilmez (Fethül'kadir.)
136  - : Müfti, müteyakkız, nâsın hiylelerine, desiselerine vâkıf olmalıdır. Bir bâtılı terviç, bir hakkı ibtâle çalışan kimselerin kendilerine bir girizgâh
bulmak için bazen istiftada bulundukları görülür. îşte bu kimselere karşı uyanık bulunmalıdır. Bazı müsteftileri de kabil ise hasımlariyle beraber  
ce'mi ederek bunları isticvabdan sonra tezahür edecek vaziyyete göre fetva vermelidir. Müsteftîye karşı: «Hâdise böyle ise hak senindir, şöyle ise
hak hasmındır.» diye cevab vermemelidir. Olabilir ki müsteftî, nefsi için faideli olan sureti ihtiyar eder de bunu yalancı şahid ile isbâta çalışır
ÇReddimuhtar.)
137 - : Müftî olan zat, salimüz'zehn, hüsn-i tasarrufa malik, mürüvvete münafi hâllerden beri olmalıdır. Sağır da olmamalıdır. Çünkü bazen istiftalar
şifahen vuku bulur. Bunu güzelce işitmeden fetva verilirse bir yanlışlık vücu-de gelir de bunun neticesinde bir tarafın hakkı zayi olur.   Böyle bir
fetvanın mahkemece veya iki tarafça medar-ı hükm ittihaz edilmesi melhuzdur.
138 - : Müfti, kavliyle fetva vereceği müctehidin, fakikîn rivâyetdeki bilgisini, dirayetdeki derecesini, ve tabakat-ı fukaha arasındaki tabakasını
bilmelidir. Tâ ki, muhtelif akval sahihlerinin aralarım temyiz hususunda   kâfi mertebede bir basiret üzere bulunabilsin.
139 - : Müfti, fakİhünnefs bulunmalıdır, icabında ehli ilm ile   müşavere yapmalıdır. Ve müracaat edeceği kitablarda iltizam edilmiş olan tercih
usûlüne muttali' olmalıdır.
Meselâ : Hâniyye'de, yani, îmam Kadıhan'm fetva kitabında bir mesele hakkındaki muhtelif akvalden hangisi ezhar ve eşher ise o takdimen yazıl-
rnışjdır.
Kezalik : Mülteka l'ebhürde de mutemed olan kavi, Önce yazılı buiunmuş-dur. Fıkıh meslelerini delilleriyle zikr eden sair bir çok kitabîarda ise
muhte lif akval zikr edilince imamı Âzam'ın kavli en sonra zikr edilir ve her kavlin delili zikr edilmekle beraber îmatn-ı Azamın kavline aid delil,
en sonra yazı-lıb diğer zevatın delillerine cevabı mutazammin bulunur. Bu ise îmam-ı Azamın kavlini tercihdir. Meğer ki başka bir kavlin tercih
edildiği sarahaten beyan edilsin. Hihâye, Kenz, bunların şerhleri, ve Kâfi, Bedâyî gibi kütüb-i fık-hıyyede bu usûl iltizam edîlmişdir.
Kezalik : iki kavi zikredilib de yalnız biri tâlil edilse, bunun tercih edildi-ğî anlaşılmış olur. Çünkü bir hükmün illetini beyan, ona ihtimam
edildiğine delildir.
140 - : Müfti, bir mesele hakkındaki muhtelif akvalden hangisinin müreccah olduğuna delâlet eden tâbirleri de güzelce nazara almalıdır.
Meselâ : Bir mesele hakkında iki veya daha ziyade kavi zikr edilib de bunlardan biri tercihe delâlet eden bir tâbire mukarin bulunsa bu tercih edilir.
Bir meslenin müreccah, fetvaya elyak olduğuna delâlet eden sözler, şu gibi tâbirlerdir: Bununla fetva verilir. Fetva bunun üzerinedir. Bunu ahz
ederiz. Itimad bunun üzerinedir. Elyevm amel bunun üzerinedir, ümmetin ameli bunun üzerinedir. Sahih olan budur. Esah olan budur. Ezhar olan
budur. Zamanımızda muhtar olan budur.
141 - : Yukarıda yazılan tâbirlerden bazıları, diğerlerinden daha kuvvetli, daha müekkeddir.
Meselâ : Bununla fetva verilir sözü, fetva bunun üzerinedir sözünden daha kuvvetlidir. Esah tâbiri de sahih tâbirinden daha müekkeddir.
Maamafih sahih ve esah tâbirleri hakkında tafsilât vardır. Şöyle ki: Bunlar bir kitabda bir imam tarafından ifade edilirse esah tâbiri daha kuvvetli
sayılır. Çünkü bu sahih tâbiri fâsid mukabilinde kullanılmış olur. Meğer ki meselede üçüncü bir kavi de bulunsun.
Fakat iki imamdan biri esah, diğeri sahih derse sahih denilen kavi ile amel, esah denilen kavi ile amelden evlâdır. Çünkü sahih tâbiri, fâsid
mukabi lidir, esah tâbiri ise sahihin mukabilidir. Bu halde esah deyen, sahih deyenin kavline iştirak etmiş olur. O kavlin sahih olduğunu esasen ikisi
de kabul etmiş bulunur. Böyle hakkında ittifak bulunan bir kavli ahz etmek ise evlâdır.
Maamafih bir hükm hakkında «Bununla fetva verilir» veya «Fetva bunun üzerinedir» denilmiş olsa bunun muhalifiyle fetva verilemez. Amma bir
rivayet, mutemed bir kitabda «Esahdır», «Evlâdır» veya «Erfakdır» tâbirlerinden biriyle mukayyed bulunursa bununla da bunun, muhalifiyle de
fetva verilebilir.
Bir de bir mesele hakkında iki kitabdan birinde sahih denildiği haîde dizer bir kitabda bunun muhalifi hakkında sahih denilmiş olsa o kitabların ma-
hiyyetine göre bunlardan biri tercih olunur. Meselâ: Hâniyye'deki bîr kavi, Bezzâziyyedeki muhalif kavle tercih edilir. Çünki Kadıhan'm tashihi

ekvadır (ResmuTmüftî - Ibn-i Abidin.) 
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Hanbeli Fukahas1nın Kitablarına Da Müftillerin E Vs Ar Ve Muamelatı Hakk1nd Şu Gibi Beyanat Muharrerdir :
 
(1) : imam Ahmed Ibn-i Hanbel (Rahmetûllâhİ aleyh) şöyle demişdir: Bir kişiye lâyik değildir ki, kendisinde şu beş haslet bulunmadıkça nefsini
fetyâ vermeğe maruz bıraksın.
Birincisi : Kendisinde niyyet-i hâlise bulunmalıdır, riyaset ve emsali bil şey kasd etmemelidir, böyle bir niyyeti bulunmazsa sözünde nur bulunmaz,
çünkü ameller niyyetlere göredir.
İkincisi : Kendisinde hiîm, vekar, sekinet bulunmalıdır. Ve illâ tasaddi et diği şer'î hükmleri beyana muktadir olamaz.
Üçüncüsü : Sorulan meselenin künhünü ve cevabını kuvvetlice bilmelidir.
Dördüncüsü : Kâfi derecede maişeti bulunmalıdır, Çünkü aksi takdirde nâsa muhtaç olacağından onların buğzunu celb eder.
Beşincisi : Nâsın ahvâline muttali olmalıdır. Müfti için lâik olan şudur ki, nâsın mekirlerini, hud'alannı görebilsin, müfti için lâyik değildir ki, nâsa
hüsn-i zan edib dursun. Belki hazer üzere bulunmalıdır. Tasvir ve beyan etdı-ği meselelere infâz-ı nazar eylesin. Tâ ki kendisini kerih bir hâle
düşürmesin. hadis-i şerifi de bunumüeyyiddir.
(2) : Lâzımgelen evsafı haiz kölenin, kadının, işareti veya kitabeti anlaşılan ahresin fetvaları şahindir, haberleri sahih olduğu gibi.



(3) : Fâsık bir kimsenin müctehid derecesinde malûmatlı olsa da başkalarına fetva vermesi sahih olmaz. Çünkü onun ifadesine   emniyet edilemez.
Fakat kendi nefsi hakkında fetva verebilir. Zira kendi nefsine nisbetle itham olunmaz.
Alâmül'muvakkîn'de ise şöyle deniliyor: «Ben derim ki, savab olan, fâsık-dan istif tanın cevazıdır. Meğer ki fışkını ilân eder olsun, veya nâsı
bid'atına davet eder bulunsun.
Mestûrül'hâl olan kimsenin de fetvası sahih gürülmemektedir. Fakat esah görülen bir kavle nazaran bunun fetvası şahindir.
(4) : Müftinin fetva hususunda tesahül göstermesi haramdır. Fetvada te-sahül ile maruf kimseyi taklid de haramdır.
(5) : Müfti, kendi şeriki veya düşmanı veya usûl ve fürûundan biri veya zevcesi gibi lehlerine şahadeti kabul edilmeyen kimseler   hakkında da fetva
verebilir. Çünkü fetvadan maksad, hükm-i şer'îyi   beyandır, bu ise muhtelif olmaz, bunda ilzam yokdur. Hâkim ise bunun hilâfınadır.
(6) : Hükm edilmesi caiz olmayan bir halde fetva verilmesi de caiz olmaz. Belki haram olur. Fikri bozacak olan gazeb, melal, şiddetli sıcak veya
soğuk hâlleri gibi. Maamafih böyle bir halde verilen fetva, hakka isabet etmiş olursa sahih olur.
(7) : Avamdan olan bir kimse, fetva hususunda âlim, âdil olan veya tedrise, iftâya nasb edilib muazzam bulunan zatı taklid eder, ondan alacağı ce-
vab üzere amelde bulunur. Ulema nezdinde cehaletle tamlmış kimseyi taklid
etmez. Bir kimsenin adaleti me§bul olursa kendisini takiid caiz olmaz. Çünkü bu halde cevaz-ı taklidin şartı tahakkuk etmesr; olur.
(8) : Büfti, hediye kabul edebilir. Fakp& bir müsteftî, başkasının veremi-yeceği bir fetvayı kendi arzusuna görg almak için hediye verirse bunu
kabul haramdır.
Kezalik : Beytül'malden nafakasını alan bir müfti, müsteniden fetvası veya fetvasını yazması için bir ücret alamaz (Keşşafarkına, Münteherirâdât.)
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Muftilerin Başlıca Vazifeler! Ve Riayet Edecekleri Usul Ve Merasim :
 
142 - : Müctehid olan bir müfti için muhtelefün'fiha olanbir hâdisede de-lâile bakmak, kendi indinde râcih olanı ahz etmek efdaldır, muhtardır.
Müctehid olmayan bir müfti ise tâbiolduğu mezheb eimmesince müreccah bulunan kavlile fetva verir. Bu fetva ise haddizatında o müreccah olan
kavli hikâyeden ibaretdir. Bu kavlin rüchamna o mezheb uleması kail bulunduğundan bunlara itimaden bunu hikâye caiz bulunmuşlar. Velev ki
bunların istinad etmiş oldukları delillere muttali olmasın. Ve zaten müftiden delil istemeye müsteftinin hakkı yokdur.
Meselâ : Hanefiyyül'mezheb olan bir müfti, Sİyer-i Kebir'deki kavli ahz eder. Meğer ki müteehhir fukaha-i kiram, bunun hilafını ihtiyar etmiş
olsunlar. O halde bununla amel icab eder. Nitekim baz: meselelerde îmam Züfer'in kavli ihtiyar edilmişdir (Bahrirâik, Tatarhâniyye.)
143 - : Müfti, tâbi olduğu müctehidin bir hâdise hakkında iki kavli bulunduğunu görünce bakar: Bunlardan hangisi müehher ise onunla fetva
vermesi teayyün eder. Hangisinin müehher olduğunu   bilmezse,   kendisi de içtihada muktedir bulunursa bu iki kaviden hangisine kalbi şahadet
ederse onunla amel eder. Ve eğer kendisi bu tercih iktidarını haiz   değilse bu babda en âlim, en mutteki olan müftinin fetvasına tâbi olur.
Bir müctehidin bir mesele hakkında ve aynı zamanda iki mütenakız kavli olamaz. Eğer bir müctehidden böyle iki kavi rivayet olunuyorsa mutlaka
bunların biri tarihen mukaddemdir, bilâhare bundan rücu etrnişdir.
144 - : Müfti, bir mesele hakkında kendi mezhebindeki dirayet sahibi olan vezatdan bir rivayete dest'res olamazsa, müteehhir fukaha arasında da ihti
lâf mevcud olursa bullardan ekseriyyeti teşkil eden mutemed ulemânın kavlini tercih eder. Ebû Hafs, Sbû Cafer, Ebül Leys, Tahtâvî bu
cümledendir. Bun-Jardan da nassen bir cevab bulamazsa o mesele hakkında nazar-ı teemmül ile nabar eder, bunun uhdesinden çıkabileceği bir
suretde tedebbür ve taharride bulunur. Manevî mes'uliyyetden korkarak hemen aklına   geldiği veçhile cevaba tesaddi etmez. «Lâedri =
Bilmiyorum.» demekden çekinmez.
Böyle müctehid olmayan bir müfti, bir meselenin hükmünü nazirine kıya' sen tâyine kalkışamaz. Mücerred kavaid-i külliyyeye istinaden hükm
edemez. Çünkü mezahib-i erbaa fukahasınca mukarrerdir ki kavâidi fıkhıyye ekseriyedir; külliye değildir. Bazı meseleler ayni kaide tahtına dahil
zannedilirse de bunların arasında ince bir fark bulunabilir ki, buna herkes infâz-ı nazar edemez (Fevâid-i Zeyniyye.)
145 - : Müfti, mensub olduğu mezhebde bir hususa dair müteaddid akvâl mevcud olsa o mezheb ulemasının bunlardan tercih etdiği kavi ile fetva
verir, mercuh olan kavi ile amelde ve iftâde bulunması caiz olmaz.
146 - : Müfti, islâm uleması tarafından her veçhile itimad ve tercih edilen kitablara müracâat etmeli, muhtasar, gayr-ı münakkah   sahibi meçhul,
mehazları gayr-ı mezkûr olan kitablardaki mesâüe hemen itimad ediverme-melidir. Ve fetvasında istinad etdiği kavlin başka mezheb fukahasına aid
olub olmadığını tefrik edebilmelidir.
147 - : Müfti, mezhebindeki zâhirürrivâye denilen akvâl var iken rivâyât-ı şazzeye göre fetva veremez. Meğer ki böyle bir rivayetin müftabîh
olduğu fukaha-i kiram tarafından tasrih edilmiş olsun. Hanefî'lerce zâhirürrivâyeye aid kitablar: El'camiüssağır,    El'amiürkebîr,   Essiyerül'kebîr,  
Essiyerüs'sağîr, Ezziyadât, El'mebsût denilen eserlerdir. Bunlara «Kütüb-i Usûl», bunlardaki mesaİle de «Rivâyetül'usûl» denilir. Usûl-i Fıkh
kısmına da müracaat!.
148 - : Hanefî mezhebindeki bir müfti, Eimme-i Hanefiyyenin ittifak et-dikleri bir hususda kendi re'yine tâbi olarak bunlardan ayrılmaz, velev ki
içtihada iktidarı bulunsun. Çünkü onların re'yleri esahdır. Bu eimme arasında ihtilâf olunca îmam-ı Âzamin kavlini ihtiyar eder. Bunun kavli  
bulunmazsa îmam Ebû Yusuf'un kavlince fetva verir. Bu da bulunmazsa îmam Muham-med'in kavlini ihtiyar eder, bundan sonra da imam Züfer'in
veya imam Hasan Ibn-i Ziyad'ın kavlini ahz eder.
Imam-ı Âzam bir tarafda, imâmeyn de bir tarafda bulunsa müfti, îmam-ı Âzamin kavlini ahz eder. Meğer ki müfti, müctehid olsun, o zaman bu iki
ta-rafdan birini tercih edebilir. Nitekim imâmeynin kavli delilinin kuvvetine veya tegayyür-i zamana mebni sair fukaha tarafından tercih edilmiş
olduğu takdirde de müfti, bu tercihe göre fetva verir. Nitekim imam Züfer'in on yedi meselede kavli tercih edilmiştir.
Maahaza Hanefî mezhebindeki bir müftinin akvâl-i fıkhıyyeden hangisini tercih edeceği hususunda bir kısım kavaid-i umûmîyye vardır. Bunların
hülâsası aşağıdaki veçhiledir :
149 - : ibâdetlere aid hususlarda Imam-ı Âzamin kavli, sair   fukahanın kavline tercih olunur. Meğer ki Imam-ı Âzam'dan muhalifin kavli veçhile di‐
ğer bir rivayet de mevcud olsun (Şerhül'mümye.)
150 - : Kazaya ve şahadete müteallik hususlarda imam Ebû   Yusuf'un kavli ile fetva verilir. Çünkü onun bu hususda tecrübesi ziyadedir.



Meselâ : Müddeaaleyh, sükût edib cevab vermese îmam-ı Âzam ile imam Muhammed'e göre münkir sayılır, imam Ebû Yusuf'a göre ise cevab
verinceye kadar haps olunur. Fetva da bu veçhiledir (Bahr.)
151- : Zevil'erhamın vâris olmaları hususunda imam Muhammed'in kav-liyle fetva verilir, onun kavline göre tereke bunlara taksim   edilir.   îmam-ı
Azamdan rivayet edilen iki kavlin esneri de budur (Elkâfi.)
152 - : Bir meselede hem kıyas hem de istihsan bulunsa istihsan kıyasa tercih olunur. Râcih ile amel teayyün eder ve yahud râcih ile amel evleviy
yetde bulunur. Bu kaideden yirmi iki mesele müstesna bulunmuşdur ki, onlarda kıyas ciheti râcihdir (Ukûd-ı Resmil'müfti.)
153 - : Zâhir-i rivâyetden hariç kalan kavi,   mercûunanhdır.   Artık bu, müetehidin kavli olmak üzere kalmış olamaz. Ancak bir mesele, zâhirürrivâ-
yede mezkûr olmayıb başka bir rivâyetde sâbit bulunsa buna gidilmesi teayyün etmiş olur.
154 - : Bir mesele hakkındaki dirayete, delile rivayet muvafık bulununca bundan udûl edilmez. Binaenaleyh Imam-ı Azamdan bir mesele hakkında
muhtelif rivayetler bulunsa bunların hüccetçe, delilce en kuvvetlisi alınır.
155 - : Bir müslümanın sözünü bir güzel mehmile hami mümkün oldukça veya küfründe velev zaif bir rivayetle ihtilâf bulunsa küfrüne fetva
verilemez. Çünkü küfr, pek ugır bir şeydir, bu hususda ihtiyat lâzımdır.
156 - : Mercûünanh olan kavi, yani: Bir müetehidin rücû   etmiş olduğu kavli onun mezhebi olmakdan çıkmış olur. Bu halde o müetehidin bilâhare
iltizam etmiş olduğu kavli arayıb onunla amel etmek icab eder. Çünkü birinci kavli, mensuh menzilesinde kalmış olur. Fakat bu iki kaviden
hangisinin, mü-teehhir olduğu bilinmezse o müetehidin bu iki kavli de rivayet olunur, birinden rücûuna hükm edilemez.
157 - : Mutun-i fıkhıyyedeki akvâl, fetva   kitablarındaki ve şerhlerdeki akvâle tercih edilir. Meğer ki fetvâlardaki veya şerhlerdeki   akvâl, fukaha
tarafından tashih edilmiş, yani: Onların tercih edilmiş olduğu tasrih olunmuş olsun. O takdirde bunlar ile fetva verilir. Çünkü metinlerdeki akvâl,
iltizamen tashih edilmişdir. Böyle sarihen tashih edilenler ise iltizamen tashih edilenlerden mukaddemdir.
Hanefî'lerce muteber metinler, Bidâye, Nikâye, Vikaye, Muhtar, Kenz. Mültekâ, Muhtasar-ı Kudûrî gibi kitablardır. Gurer, Tenvir gibi metinler
ikinci derecededir. Çünkü bunlarda bir çok fetva mesaili de bulunmaktadır.
158 - : Bir mesele hakkında iki sahih kavi bulunmakla beraber bunlardan biri, vakf için veya amme için daha nâfi' veya halkın örflerine daha
muvafık olsa bu tercih olunur. Nitekim şahidlerin zahir olan adaletlerüe   İktifa edilebileceği hakkındaki Imam-ı Azamın kavlile fetva verümeyüp
tezkiye edilmeleri hususunda imâmeynin kavliyle fetva verilmişdir. Çünkü Imam-ı Azamın asrı, birinci asr-ı hicrîye mukarin olmakla   hayrül'âsâr
idi, ikinci asırda ise ahvâl-i nâs, tegayyür etmiş Yalan söyleyenler çoğalmış olduğundan şahıd-lerin tezkiyelerine ihtiyaç hâsıl olmuşdur.
159 - : Bir kısım hâdiseler hakkında Örf ve âdete göre hükm carîdir. Müf-ti olan zatın bunları da nazara alması icab eder.
Meselâ : Bir mal, bir beldede şu kadar liraya satılsa, bu lira o beldede âdet veçhile ziyade tedavül eden liraya hami olunur. Binaenaleyh mücerred
Örf ve âdete müstenid olduğu müctehidler tarafından tasrih edilmiş olan bir çok ahkâm, o örf ve âdetin tebeddüliyle, zamanın tegayyüriyle tebeddül
eder.
Meselâ : Imam-ı Azamın kavline göre ihrak, yalnız saltanat sahibi olan bir kimse tarafından vücude gelebilir, imam Muhammed'e göre ise
zemanede fesâd çoğaldığından başkaları tarafından da cebir ve ikrah, vücude gelebilir. Binaenaleyh müteehhirler, bu bâbda imam Muhammed'in
kavliyle fetva vermişlerdir.
Velhâsıl : Örf ve âdete binaentensis edilmiş olan bir kavi, Örf ve âdetin tebeddülü takdirinde hükmden, mamûlünbih olmakdan çıkar, müfti, yeni
teessüs eden örf ve âdete göre fetva verir, bunun hilâfına fetva veremez. Şu şart ile ki: Yeni teessüs eden örf ve âdet de esasat-ı şer'îyyeye muhalif
olmasın ve şu şart ile"ki: Müfti, sahih bir re'y ve nazar sahibi olsun, şer'î kaidelere vâkıf, zamanın örfüne âşinâ, üzerine bina-i ahkâm edilecek örf
ile edile meyecek Örflerin, âdetlerin aralarım temyize muktedir bulunsun.
160 - : Müfti, bir kısım mesâil hakkındaki rivayetlerin mefhum-ı muvafakatini de nazara alır. Çünkü bu mefhum ile de amel olunur. Bunda ittifak
vardır.
Meselâ : «Anaya ve babaya of deme» emri, onları düğmenin memnuiyye-tine de delâlet eder. Bu delâleti bilmek için re'y ve içtihada ihtiyaç yokdur.
Mefhûm-ı muhalefetle amele gelince bunda ihtilâf vardır. Bu, esasen Hanefî'lerce muteber değildir. Bazı zevata göre ise §âri-i Mübinin kelâmına
aid mefhum-ı muhalefet muteber değildir, insanların sözlerindeki mefhûm-ı muhalefet muteberdir. Müteehhiriyn, buna kaildirler.
Meselâ : Bir kimse, müddeîsine hitaben: «Senin bende yüz liradan faz la alacağın yokdur.» dese bununla yüz lirayı ikrar etmiş sayılır. Çünkü müd-
deînin yüz Ura alacağı olduğu bu sözün mefhum-ı muhalifidir.
Maamafih bir sözün mefhumu hüccet olabilirse de sariha muhalif olmaması şartdır. Zira sarih, mefhumdan mukaddemdir (Bahrirâik, Ukûd-ü
mil'müfti Şerhi.)
Resmül'müfti ve mefhum-ı muvafakat ve muhalefet için Birinci Cilddekı Usûl-i Fıkıh mebhasine de müracaat!..
(Hanbeli fukahasımn beyanına göre de müftilerin ve müsteftilerin başlıca vazifeleri şu veçhiledir :
(1) : Müfti, istiftalara ya şifahen veya tahriren cevab verir. Başkasının yazmış olduğu istifta varakasını okur, bunun imlâsında fahiş bir yanlışlık
veya ifadesinde mânayı başka tarafa sevk edecek bir hata   görürse onu ıslah eder. Lâyikolan şudur ki: Sorulan mesele, vâzm bir hat ile orta halde,
satır lan da sık olarak yazılsın, Tâ ki kimse bunda tezvire kalkışmasın. Müfti   dü bundan sonra galatdan ve sehvden korkarak cevabı teammül
etmelidir.
Fetvanın evvelinde «Elhamdülillah» âhırında da «Allâhü âlem» gibi bir şey yazmak müstehabdır. «Ketebehû fülânül'hanbelî» gibi bir suretle imza
atmak da selefin mesleğine iktidaen muvafıkdır.
(2) : Müfti için lâyikdir ki, cevabını istifta   varakasının son satırına bitişik yazsın, Sâilin kendi arzusuna muvafık bir şey ilâve etmesinden korkarak
aralarında açıklık bırakmasın.
(3) : Müfti, kendisinden talâk, itâk, eyman gibi hususlar?, aid tabirlere teallûk eden bir şey sorulunca bu tâbirlerden heman   kendisinin   bermûdâd
anlıyışına göre fetva veremez. Belki bunları telâffuz edenleri ve bunların ehlinin örflerini bilmelidir. Fetvayı ona göre vermelidir. Velev ki onların
bu bâb-daki örfleri, mûdâdları bu tâbirlerin hakâyık-ı aslıyyesine, meâni-ı luğaviyyesine muhalif olsun. Çünkü örf, hakikat-i rnıihcûreyc takdim
olunur.
(4) : Fetva için sorulan şey, müftinin kendi hâtt-ı destiyle   olmamalıdır. Bu, mekrûhdur. Ancak müfti, bunun imlâsını, teh2ibini temin edebilir. Bir
varakada müteaddid mesâilden istifta vâki olmuş olunca da cevablarını bu meselelerin tertibi üzere tertib ve tahrir etmek güzeldir. Tâ ki aralarında



tenasüh husule gelsin.
(5) : Müfti, bir hâdise nasıl tasvir edilmiş ise ona göre cevab yazar. Yoksa kendisinin bu hustısdaki ıttılaına göre yazmaz, Bu1 kadar var ki, bu
tasvirin hilâfına göre cevab vermek isterse der ki: Eğer hâdise şöyle ise   cevabı' da şöyledir. Evlâ olan, suâl edene emr edib istifta varakasını
değiştirerek   tam hâdiseye göre yazdırmakdır.
(6) : Müftilere mahsus adâbdandır ki: Ilm-i kelâm mesailine dair mufas-salan fetva vermesinler. Belki suâl sahibini ve sair ammeyi bu gibi
meselelere dalmakdan meni' etmelidir. - Çünkü herkes, bunların   bakâikine   infaz; nazar edemez, kendisinde yanlış bir fikir husule gelebilir, -
(7) : Müfti, istifta eder: kimseyi kendi verdiği fetva ile kendisine muhalif zevatın fetvasını kabul beyninde muhayyer bırakabilir. Zatne mustefti
bunlardan dilediğini ihtiyar edebilir. Velev ki müfti muhayyer kılmasın.
(8) : Henüz vücude g'dîr-t'miş bir hâdise hakkında müftinin cevab vermesi lâzım gelmez. İbn-i O>er Hazretleri demişdir ki: Henüz tehaddüs
etmemiş bîr şeyden suâl etmeyiniz. Çünkü Ömer Radıyaîlâhü anlı bundan nehy etmişdi. şu kadar var ki. böyle bir suâie icabet etmek müstehabdır.
Tâ ki müfti ilmini ketin etmiş sayılmasın.
(9) : Müftü için sâilin kp.vnyaınıy&cağı bir şeye dair cevab vermek lâzım gelmez. îbn-i Mes'ut Hazretlerinden mervîdir ki: Bir cemaate akıllarının
erişemeyeceği şeyler söylenecek oiursa bu, onlardan bazıları hakkında Lir fitne olmuş olur.
KezaUk : Müftinîn faide bahş olmayacak bir şey hakkında cevab vermesi lâzım gelmez. Ibn-i Abbas Hazretleri demişdir ki: Sahabe-i kiram
kendilerine nâfi' olan şeyleri sorar, faidesiz şeyleri sormazlardı,
(10) : Müfti, bir hususa dair vereceği fetvanın gailesinden korkarsa veya beldede onun yerine fetvaca kâim olacak ehliyyetli başka bir zat daha
bulunursa fetva vermeyebilir. Fakat böyle olmazsa fetva vermemesi caiz olma?/ kendisi fetva için teayyün etmiş olur.
(11) :  Müfti, yerine göre sorulan şeyi meskûtünanh   bırakarak sâil için daha nâfi' oları şey ile cevaba udûl edebilir.   Nitekim ehilleden suâî  
edenler cevab verilmesi   Kur'an-ı   Mübinde için emr olunmuşdur.
(12) : Müftinin kendisinden suâl edüen hususda maaziyadeün cevab vermesi de caizdir. Nitekim: «Deniz suyunun temiz olub olmadığı   suâline
karşı Nebiyyi Ziyan Efendimiz diye cevab vermişdir. Yani: Denizin suyu temiz, öliı&ü helâldir, içinde ölen balık gibi hayvanları yemek caizdir.
(13) : Müfti, müsteftiyi lüzumsuz suâlden meni, bunun yerine faictii söyleri surmasını tevsiye ve ihtiraz edilmesi icub eden şeylerden onu nehy
edebilir. Çünkü bu, zararı defi' için bir rehberlik demekdir.
(14) : Sorulan şey hakkındaki hükm, müstağreb olursa müfti, bundan evvel bir mukaddime besi ederek bazı izahat verebilir. Tâ ki bu istiğrabı izale
etsin.
(15) : Müfti, bazı kerre sübut-ı hükm hakkında, yani: Verdiği cevabın hakikate tevafuku   hususunda yemin edeb.lir. , Nitekim bir âyet-ı kerîmede:
U'.k'mithr, diye senden nübüvvete veya kıyamet duir haber isteyeceklerdir. De ki: Evet.. Rabbim   hakkıçun o
hakdır, şüphe yok ki sâbitdir, doğrudur) diye yemin buyurulmuşdur. Yeminde ifrat- ise mezmumdur.
(16) : Müfti, müsteftinin lisanına vâkıf bulunmazsa bir sika tercümanın vücudu kifayet eder. Hâkimin huzurundaki tercüme ise şahadet   gibidir, bir
tercüman kifayet etmez.
(17) : Müfti için caiz değildir ki, sâili hayrete düşürsün. Meselâ: Mirasa dair olan bir mesele hakkında «Bu, t'ern.-i ilâhiyyo üzere taksim olunur.»
desin. Veya «Bu meselede iki kavi vardır» deyib bununla iktifa etsin.Belki   sâile karşı işkâli izâle edecek veçhile beyanatda bulunur. Çünkü  
fetva, bir hükmü teb'yin demekdir.
(18) : Müftinin indinde sorulan bir mesele   hakkında   başka bir imâmın mezhebi, kendi müntesib olduğu imamın   mezhebinden daha kuvvetli
bulunsa o başka imamın mezhebine göre fetva verir ve bunu müsteftiye de bildirir. Tâ ki taklidinde basiret üzere bulunsun.
(19) : Âdil olan bir müctehid vefat etdikden sonra da taklid olunur, onun kavliyle fetva verilebilir. Bu hususda icmâ vardır. Hâkimin hükmü,  
şahidin şahadeti   vefatlariyle bâtü olmayacağı gibi müctehidin   kavli de vefatından sonra bâtıl olmayıb muteber bulunur, imam Şafiî demişdir ki:
Mezhebler, sa-hiblerinin ölmesiyle ölmez.
Binaenaleyh müctehid olmayanlar, beyne!'müslimin ictihad ile tanılmış ve ictihadları zabt edilerek herkesçe malûm bir hâle getirilmiş olan
müctehid-lerden birinin mezhebine tâbi olurlar.
Nevevî merhum, Mühezzeb Şerhinde demişdir ki: Ammî için caiz değildir ki, sahabe-i kiramdan ve sair ilk ulemadan birinin mezhebiyle
temezhübde bulunsun. Her ne kadar bu zatlar, kendilerinden sonraki zevatdan daha âlim, daha âlî iseler de. Çünkü bu zatlar, tedvin-i ilm ile, ilmin
usûl ve fürûunu zabt ileiştiğâl etmemişlerdir ve bunlardan hiç biri için muharrer ve mukarrer bir . mezhep yokdur.
(20) : Bir muayyen imamın mezhebine müntesib olan oir müfti İçin caiz değildir ki, hakkında iki kavi veya iki vech bulunan bir hâdise hakkında
istif-da vâki olunca bunlardan herhangi biriyle dilerse amel etsin, bu hususda muhayyer bulunsun. Belki bu'bâbda müteehhir ulemanın kavillerine
bakar, kitab ve sünnete en karib olanını ihtiyar eder.
(21) : Müfti için lâzımdır ki: Bir vak'a tekerrür edince   nazar ve tetkiki de tekerrür etsin. Nitekim kıble hakkında ictihad eden kimse, her namaz için
yeniden ictihad ederek kıble cihetini taharride bulunur.
(22) : Müfti, kendisine bir vâkıfın dermeyan etmiş olduğu bir şart sorulunca o şartın şer-i şerîfce helâl, mamûlünbih olub'olmadığını bilmedikçe
neman fetva vermez. Ve müfti, ulemâ tarafından hükmi be>an   olunmamış bir hâdise karşısında kalınca bunu asi kavâid-i fıkhıyyeye reddeder.
(23) : Müfti için ve saire için caiz değildir ki, muharrem ve mekruh olan hiylelere ve kendi menfaatini arayan kimseler için ruhsat   tariklerine ittİba'
etsin. Böyle bir ittiba', onun fışkını müstelzim olur, onda nistifta edilmesi haram bulunur.
Fakat müfti, haddizatında caiz, şübheden ve mefsedetden hâli bir hiyleye, yani: Bir mahles-i şer'îye bir güzel maksadla ittiba' etmek isterse bu caiz
olur. Nitekim Resûl-i Ekrem, Sallâllâhü Aleyhi vesellem Efendimiz, Bilâl-ı Habeşî'yi ribâdan kurtarmak için «Hurmayı dirhem ile sat, sonra da o
kabz edeceğin dirhem ile başka hurma satın ab diye irşad buyurmuşlardı.
(24) : Müfti için lâyikdir ki, yanında bulunub ilmine itimad etdiği kimseler ile müşavere etsin. Meğer ki bu halde müsteftinin sırrım ifşa etmiş olsun
veya onu ezaya maruz bıraksın veya bunda hazır bulunanlardan   bazıları için bir mefsedet bulunsun. Artık bunu İzâle için suâl ve cevabı ihfa eder.
Bütün bun-lar müftilerin adâb ve merasimi cümlesindendir.
(25) : Müsteftilerin de müftilere karşı riâyet edecekleri bir takım   âdâb vardır. Ezcümle: Müstci'ü, müt'tiye ta'zim gösterir, çünkü ulema, verese-i
eb-niyadir. Müftinin yüzüne karşı eliyle iymâda bulunmaz. «Senin imamın   mez hebi bu hususda nedir» diye sormaz. «Şu hususda senin



mahfûzatın nelerdir» diyemez. «Bana senden başkası şöyle fetva    verdi.» diye söylenmez.  «Eğer cevabın muvafık ise yaz.» diye emr etmez ve bu
gibi edebe münafi' tefevvü-hatda bulunmaz.
Müstefti, müftiden cevabı hakkında delil de istemez. Çünkü bunda müfti-yi itham vardır. Ve müftiden fikren meşgul olduğu bir sırada, meselâ:
Onun hüzn ve kederi halinde veya bir yere kalkıb gideceği esnada istiftada bulunmaz.                                                                                    
(26) : Avamdan olanlar, müctehidin-i kiram arasından birini taklid ederler. Velev ki bu taklid etdikleri müctehid, diğer müctehidlere nazaran
mefzûl, diğerleri efdâl bulunmuş olsun. Çünkü sahabe-i   kiramdan ve selet'den   bazı zatlar, kendilerinden daha fâzıl zatlar mevcud olduğu halde
fetva vermişlerdir. Bu tekerrür ve iztihar etmişdir, bunu bir kimse inkâr etmemişdir. Artık bunda icma husule gelmişdir. Avamdan bir kimse ise  
müctehidlerden birini diğerini tercih edecek iktidara malik değildir. O, bunlardan   dilediğine   tâbi olabilir.
(27) : Bir mukalüd, bir müftiden muayyen bir hâdise hakkında  istiftada bulunub aldığı cevab ile amel etse bu kendisine lâzım olmuş olur. Artık
bundan dönüb başkasının fetvâsiyle amel edemez. Hattâ bu cevab ile amel etmeyib de bunu kabul ve iltizam etmiş bulunsa sahih olan kavle göre
yine kendisine lâzım olur.
(28) : Avamdan bir kimse, bir hâdise hakkında iki veya daha ziyade müf-tiye müracaat edib muhtelif   cevablar alsa muhayyer olur. Bunlardan
birinin
cevabiyle amel eder. Bîr kavle göre bu müftülerden hangisi ilmen, diyaneten efdâl ise onun kavlini ahz eder. Diğer ercah görülen bir kavle göre de
taharride bulunur, bu cevablardan hangisi râcih ise onunla amelde bulunur.
(29) : Müstefti, yalnız bir müfti bulsa onun fetvasını kabul etmesi kendisine lâzımgelir. Bu lüzum, bunu iltizam etmesine veya bunun sıhhati
hususunda nefsinin sükûnetine tevakkuf etmez.
(30) : Bir kimse, müftinin yazısına göre amel edebilir. Her ne kadar fetvayı onun lisanından işitmese de. Elverir ki, o yazının o müftiye   aidiyyetini
bilsin. Resüii Ekrem. SalîâHâhü Taâlâ Aleyhi Vesellem Hazretleri, kendi valilerine, memurlarına name-i risâletpenuhîlerini   gönderir, onlar da

bununla amel ederlerdi. Hacet de buna dâîdir (KeşşafüTkınâ, ŞerhLU'münteha.) 
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Kaza İle İftanın Bir Zatda Cemi' Olunubolunamıyacaği:
 
161 - : Fetva, esasen bir hükm-i   şer'îyi haber   vermektedir.   Ahkâm-ı ser'îyyeye vâkıf olan bir zatf resmî bir suretde fetva makamına tâyin
edilmese de bu ahkâma dair suâl edenlere malûmat verebilir.
Binaenaleyh bir kad? da mesâil-i şer'îyye hakkında kendisinden malûmat isteyenlere bu hususda beyanatda bulunabilir,. Bu beyanatı bir hükme
muka-rin olmadığı cihetle kaza değil, fetva mahiyyetinde bulunmuş olur. Kaza ile fetva arasındaki fark için Birinci Cilddeki Usûl-i Fıkh mebhasme
müracaat!.
162 - : Resûli Ekrem, Sallâilâhü Taâlâ Aleyhi Vesellem   Efendimiz, as-hab-ı kiramın hem suâllerine cevab vermek suretiyle   iftâda, hem de onların
aralarında tahaddüs "eden dâvaları hâil ve fasl ile bir hükme iktiran etdirmek suretiyle kazada bulunurdu. Bu cihetle Zat-ı Risâletpenahîlerinde kaza
ile iftâ içtima etmisdi. Hulefâ-i Râşidîn ,ile sair bir kısım zevat-ı aleyh de hem kazaya tevelli etmiş, hem de kendilerine sorulan mesâil-i dinîyye
hakkında cevab vermek vazifesini iltizam buyurmuşlardı. Zeyd Ibn-i Sabit, Ömer İbn-i Abdüaziz, Ibn-i Ebî Leylâ, îmanı Ebû Yusuf bu
cümledendir.
163 - : Hulefa-i Râşidîn Hazretleri bazı zatları hem kadı, hem de   emîr »asb etmiş, bunların fetva vermeleri de memnu buhmmamışdı Zaten   Sadr-î
tslâmda müftilik, resmî bir memuriyyet halinde değildi. Bu cihetle, bir zatın bir beldeye hem resmen kadı, hem de resmen müfti tâyin edilmiş
olduğu vâki değildir. Fakat ilk asırlardan sonra görülen lüzuma mebni beldelere, kazalara fukahadan münasib zatlar resmen müfti intihab ve tâyin
edilmişlerdir. Hattâ veliyyüTemr tarafından bir zat, bir beldeye müfti tâyin edilerek orada başkalarının fetva vermesi meni edilebilir. Nitekim
Abdürrahim Efendi Fetavâsm-da; (Müftisi olan beldede ahar müfti iftâ etmekden meni' olunur.) diye mezkûrdur (Hülâsatül'ecvibe.)    .
164 - : Bazı zevata göre kadının meclis-i kazada fetva vermesi mekruh-dur. Bazı zevat da husûmet mevzuu oîian hâdise hakkında hasımlardan
birine kadının fetva vermesini gerin görmüşlerdir. Zira olabilir ki: Hasımlardan biri bu fetvaya muttali olunca bundan kurtulmak için bazı teibisâta
baş vurur. Veya bilâhare kadının içtihadı tebeddül eder de vermiş olduğu fetvadan dolayı müşkil bir vaziyyetde kalır, kendisini ievm ve teşnîa
maruz bırakır.
Nitekim, Maliki'lerden bazı zevata göre de muhasamata muhalolacak malûmat hakkında kadının fetva vermemesi evlâdır. Tâ ki., müstefti olan
hasım kadının mezhebim anlayarak ona muvafakat için hiyle ittihazına kalkışmasın.
Fakat Mâliki fukahasmdar, ibnü Abdilhakem; Huîefa-i Erbaamn nasa hâ-disat hakkında fetva vermiş olmalariyle ihticac ederek kadıların da
kendilerinden sorulan herhangi bir mesele hakkında fetva vermelerinde bir beis yokdur, demekdedir (Minahül'celil.)

Alİâhü âlem bissavab ve ileyhü'merciü vst'meâb Otuzuncu Kitabın ve Kamusun Sonu
[36]

 
Işbü Sekizinci Cılddekı Mesailin Başlıca Mehazları :
 
Elkâfî, - Elmebsûtüsserahsî - Elhidâye - Elinâye - Fethülkadir - El-kenz - Ezzeyleî - Elbahrürrâik - Elbedâyiüssanâyî - Gurer - Dürer. -
TenvirüTebsâr - Eddürrülmuhtar ~- Reddülmuhtar ve Tekmilesi - Tenkih-i Hâmidî - CâmiüTfüsûleyn - Tercih-i Beyyinat = Ganîm-i Bağdadî - Etta-
rikatüTvazıha ilerbeyyinetirraciha - Hindiyye - Bezzâziyye – Velvâliciyye - Kadıhan - Tatarhâniyye - Ankaravî - Behce - Netice - Feyziyye -
Mecmua-i Cedide - Ali ve Abdürrahim Fetvaları-- Mecelle - Mirât-ı Mecelle - Dürerülhükkâm - Ukûd-ı Resmil'müfti Manzumesi Şerhi.
Elmüdevvenetül'kübrâ - Muhtasar-ı Ebizziyâ - Şerh-i Kebîr - §erh-i Muhammed-i Hır§î - Hâ§iye-i Adevî - Minehül'celil.
ErKitâbül'üm - TuhfetüTmuhtac - Müntehal'irâdât - Hâşiye-i Şirvânî - Muhtasar-ı Müzenî.
KeşşâfüTkma - NeylüTmeârib - Şerhhül'münteha - Elmuğnî - Kitâ-bül'muhallâ - Bidâyetül'müctehid - Kitâbül'mizân, Ömer Nasuhî Bilmen ,  İslâm

hukukunda , manevî zararların tazmini
[37]
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İSLAM HUKUKUNDA MANEVİ ZARARLARIN TAZMİNİ

 
Zarar mefhumu ve aksamı. - Manevî zararların lüzumu tazmini, - Zararların tazmin şekilleri. - Manevî zararların maddî ivazlarla karşılanması. -
mutazarrırın tatmini. - tecavüzün takbih edilmesi. - Haksızlığın teşhiri ve mahvü ıslahı. - Mutazarrırın mütecavize cevap vermesi. - Manevî
tazminatın ferağ ve intikali. - Manevî tazminatın kabili haciz olup olmaması. - Manevî tazminatın miktarını tayin salâhiyeti. - Manevî tazminatın

cezadan madut olup olmadığı. 
[38]

 
Zararı manevî ve aksamı :
 
Malûmdur ki bugün erbabı hukuk arasında zarar mefhumu maddî ve manevî namile iki kısma ayrılmaktadır:
Maddî mülke, cismanî bir varlığa, iktisadî kıymet ve mahiyeti haiz her hangi bir şeye taallûk eden bir ziyan, bir kusur, maddî bir zarar olduğu gibi
maddî mülke, cismanî ve iktisadî bir varlığa müteallik olmayan, ruhu müte-ezzi eden, şeref ve haysiyeti muhil, sıhhat ve hürriyete rnünafi bulunan
herhangi bir hâdise de manevî bir zarar addedilmektedir.
Zarar mefhumu, lügat itibariîe nefse, mala, mansıp ve caha arız olan noksan ve herhangi bir fena hale maruziyet manasınadır. Bu kelime, durr
lâfzından isim olup nefi1 mukabilidir. Durr mefhumu ise üç kısma ayrılır:
1  - Bedene müteallik suihal: Bazı uzuvların muattal bulunması gibi.
2 - Nefse ait suihal: ilmin, fazilet ve iffetin noksanlığı gibi.

3 - Haleti zahireye ait fenalık, mal ve cahm azalması gibi 
[39]

Bu taksime nazaran da zarar mefhumunun cismanî, ruhanî veya maddî, manevî kısımlarına ayrılması lâzımgelir.
Bu halde bir kimsenin bir malını telef etmek veya bir uzvunu bir arızaya uğratmak onun hakkında maddî bir zarar olacağı gibi bir kimse hakkında
haysiyetini kıracak veçhile fena bir söz söylemek veya ruhunu muztarip edecek bir tarzda eza ve cefada bulunmak da manevî bir zarar teşkil etmiş
olur.

(Len yedurruküm illâ eza) nazmı celilindeki eza lâfzı «ta'n ve tehdit gibi az bir zarar» diye tefsir olunmuştur.
[40]

Demek ki zemm-ü kadeh suretile, tehdit ve ihafe tarikile yapılan eza ve cefa da zarardan madut imiş. Bu kabil zararlar ise ruhu müteeUim edecek
halattan olduğundan bunların birer manevî zarar teşkil edeceği şüphesizdir.
îşte bundan da anlaşılıyor ki mücerret ruhu müteessir edecek olan herhangi bir hâdise, islâm Hukuku nazarında bir zarar sayılmaktadır.
Bu halde islâm Hukukunca da zararların maddî ve manevî kısımlarına ayrılabilmesi kendiliğinden tahakkuk etmiş oluyor.
Manevi zararların lüzumu tatmini :
islâm Hukukunda her zararın kendine mahsus, âdilâne bir tarzda tazmin ve tamir edilmesi mühim' bir esastır. «Zararlar izale olunur», «zarar ve
mukabele bizzarar yoktur», «bir zarar kendi mislile izale olunmaz», «zararı âmı defi için zararı hâs iltizam olunur», «zararı eşed, zararı ehaf ile
izale olunur» düsturları malûmdur.

Şüf'a, hacr, kısas, hudut, zamanı mütlefat gibi hukukî meselelerin bir çoğu da bu düsturlara müpteni bulunmaktadır.
[41]

Haksız yere vukubulan herhangi bir zararın usulü dairesinde izalesine çalışmak halk arasında intizamı muhafazaya, adaleti tevzie memur olan
müesseselerin birinci vazifelerini teşkil eder. Binaenaleyh maddi zararların lüzumu tazmini Şark ve Garbın bütün hukukî müesseselerince kabul
edilmiş olduğu gibi manevî zararların kendilerine hâs, hikmet ve maslahata uygun bir tarzda tazmin ve tamir edilmesi de hem bir çok garp hukuk
müesseselerince, hem de islâm hukukunca kabul edilmiş bulunmaktadır.
Ancak bu hususta garp hukukçularile garp medenî kanunları arasında muhtelif nazariyeler, mütenevvi hükümler mevcut olduğu ve manevî
tazminin mahdut hâdiselere tahsisi iltizam edildiği gibi islâm Hukukunda da bu cihet pek derin bir tarzda nazara alınmış ve bu tazminin müteaddit
şekilleri tayin, âit olduğu hâdiseler tahdit edilmiştir.
Filhakika islâm hukukçuları esasen zarar mahiyeti umumiyesini nazara alarak her zararın kendine uygun bir veçhile tazminine ait mesaili uzun
uzadı-ya nazariyatı fıkhiyesile beraber dermeyan etmişlerdir.
Şu kadar var ki zararları maddî, manevî kısımlarına ayırmak suretile tasnife tâbi tutmamışlar, bu zararlara ait tazmintı da maddî tazminat, manevî
tazminat namile zikretmeğe lüzum görmemişlerdir.
Daha doğrusu alelekser herhangi bir zararın az çok hem maddî, hem de manevî tesirleri mevcut olduğu ve hâdisat sahasında her manâsile yalnız
maddî, yalnız manevî bir zararın mevcudiyeti de pek o kadar kabul edilemiyeceğı cihetle islâm fükahası zararları ve onların tazminlerini umumî bir
surette nazara alarak bunları ayrı ayrı mahiyette telâkki ettiklerini göstermemişlerdir.
Netekim Fransa Kanunu Medenîsi de maddî ve manevî zararları bir tutuyor, bunları bir esas dahilinde tazmine tâbi tutmuş bulunuyor.
Meselâ : Bir zatın sırf maddî, afakî olan bir varlığına, meselâ rükûbuna mahsus olan otomobiline bir ziyan iras edildiği farz olunsun, o zat bundan
maddeten mutazarrır olduğu gibi mutlaka ruhan da az çok müteellım olacaktır. Bu teellüm İse maddî zararın zımnında tahakkuk etmiş manevî bir
zarar değil midir?
Bilâkis bir zatın mücerret .şahsına karşı hakaret âmiz bazı sözler söylendiği, kendisine gayrı ahlâkî bazı haller isnat edildiği düşünülsün, bu zat
bundan şüphesiz pek müteellim olacak, şerefinin nakisedar olduğunu düşünerek günlerce acı duyacaktır. Bu hal ise manevi bir zarardır. Fakat iş
bununla bitmiş olmıyacak, belki o zatın bu veçhile haysiyetinin haleldar olması kendisinin maddî zararlara uğramasına da sebebiyet verecektir.
Farz edelim ki bir doktora insafsızlık gibi, hastalara karşı merhamet ve şefkat duygusundan mahrumiyet gibi bir nakise isnat edilsin, bu doktor   bu
yüzden bir kısım hastaların müracaatlarından mahrum kalarak maddî zararlara uğramış olmaz mı?



Keza bir avukata deruhte ettiği dâvaları güzel bir neticeye iktiran ettirmek hissinden mahrumiyet gibi, lâubalilik gibi bir kusur isnat olunsun, artık
bu avukat bir takım kimselerin kendisine dâvalarını tevdi etmelerinden mahrum kalarak maddeten de mutazarrır olmuş olmayacak mıdır?
Bir memura, bîr müstahdeme, bir tacire isnat edilecek suihaller de hep böyle maddî zararlara sebebiyet veremez mi?
Demek oluyor ki çok kere manevî zararlar, maddî zararlarla müterafık bulunuyor. Bu takdirde herhangi bir zarar, sırf maddî ve sırf manevî
sayılamaz, bu zararlarda her iki cihet te az çok mevcuttur. Şu kadar var ki hangi cihet galip ise ona göre zarara isim verilmiş oluyor.
işte bu hakikati nazara almış olduklarından dolayı olmalıdır ki islâm hukukçuları, zararları böyle iki kısma ayırmak külfetinde bulunmamışlardır.
Yoksa böyle iki kısma ayrılabileceği kabul edilen zararlardan hiç birisini az çok tazmin ve tamirden vareste addetmemişlerdir.
Zararların tazmin şekilleri :
Bilûmum zararların tazminatına dair İslâm Hukukunu ihtiva eden fıkıh kitaplarında pek mufassal malûmat vardır. Hattâ mücerret tazminat
hakkında yazılmış müstakil eserler de mevcuttur. Ebu Muhammed bin Ganimi Bağdadînin 460 sahifeden müteşekkil, matbu, «Kitabı
mecmaızzamanat» unvanlı meşhur eseri bu cümledendir.
Binaenaleyh biz bu makalemizde maddî zararlara ait tazminattan bahsedecek değiliz.
Biz burada manevi zarar diye telâkki edilebilecek olan bazı zararların taz minatına dair biraz malûmat vermek istemekteyiz.
Şöyle ki: Manevî zararların tazminindeki hikmet; bu kabil hâdiselerin vukuunu azaltmak, rahnedar olan bir şeref ve haysiyeti tamir etmek,
tahaddüs eden ruhî acıları tadil eylemek, cemiyetin nezaheti ahlâkiyesini temine çalışmak gibi gayelerden ibaret olduğundan bu gayelere göre
tazminat şekilleri muhtelif tarzda tebarüz eder.
Bunların başlıca eşkâli şunlardır:
1 - Manevî zararların maddî ivazlarla karşılanması.
2  - Mütecavizi tedip ile mutazarrırın tatminine çalışılması.
3  - Tecavüzün tazir suretile takbih edilmesi.
4  - Haksızlığın teşhiri ve mahiv ve ıslahı.
5  - Mutazarrırın mütecavize bilmukbeîa cevap vermesi.
Manevî zararların maddî ivazlarla karşılanması :
Malûmdur ki manevî zararların maddî bir ivazla, bir para ile telâfisine çalışılması meselesi hukukçular arasında muhtelif mütalâaların tecellisine
sebep olmuştur.
Manevî zararlara maddî ivazların tekabül edemiyeceğini nazara alan bir kısım erbabı hukuk, bu kabil zararların maddî ivazlarla karşılanmasına
cevaz vermemektedirler. Bu cihetle bazı milletlerin medenî kanunları manevî zararların tazminine ait hükümleri ihtiva etmemektedir.
Diğer bir kısım hukuk mütehassısları ise manevî zararların da maddî tazminat ile tazmin ve tehvini cihetini iltizam etmektedirler. Bunun içindir ki'
garp kanunlarının ekserisinde manevî zararların maddî bir mal ile telâfisi esasen kabul edilmiştir.
Şu kadar var ki bu tazminat şekli mahdut hâdiselere hasredilmiş, bunun sahası pek o kadar tevsi edilmemiştir.
îşte islâm Hukuku da manevî zarar addedilebilecek her hâdisenin maddî bir ivazla karşılanmasını vâsi bir mikyasta kabul etmemiş olmakla beraber
bazı mühim hâdiselerde bu esası kabul etmiş, hele cismanî zararlarla müterafık olan manevî zararlarda bu usulü daha ziyade iltizam eylemiştir.
Aşağıdaki mukayeseli hususatı, bu esasa teferrü eden nıesailden addedebiliriz :
1 - Bazı garpmedenî kanunlarına nazaran kasden veya hata tarikiie öldürülmüş olan bir şahsın efradı ailesi veya muayyen bir derecei karabette
bulunan akrabası katilden manevî tazminat namile bir miktarmeblâğ istemek hakkına maliktirler. Bu meblâğ; o kimselerin katil sebebiie maruz
kaldıkları muinsizİikten mütehassıl ihtiyacı tadile, veya sevgili bir fertlerinin ziyamdan mütevellit elemlerini teskine medar addedilmektedir.
Netekim Türk Borçlar Kanununun 47 inci maddesinde de: «Hâkim hususî halleri nazara alarak cismanî zarara duçar olan kimseye yahut öldüğü
takdirde ölünün ailesine manevî zarar namile adalete muvafık tazminat verilmesine karar verebilir.» denilmektedir.
I§te bu esas islâm Hukukunda da ötedenberi mevcuttur. Şöyle ki; Kısası müstelzim katillerden maada bigayri hakkın vukubulan herhangi bir katil
hâdisesinden dolayı maktulün veresesine verilmek üzere katilden diyet namile muayyen miktar nakdî tazminat istifa olunur. Velev ki bu veresenin
maktule derecei karabetleri uzak bulunsun. Hattâ maktulün veresesi bulunmadığı tak dirde bu tazminat, efradından birini kaybetmiş ve bu yüzden
bir nevi sarsılmış olan içtimaî heyete ait olmak üzere hazinei Devlet namına istifa olunur da masum bir şahsın bigayri hakkın hedrolup gitmesine

meydan verilmiş olmaz .
[42]

islâm Hukukunda bazı ölüm hâdiseleri daha vardır ki bunlardan dolayı da tazminat itası icabetmektedir.
Ezcümle Fıkhı Hambelîde deniliyor ki: Mekûlât veya meşrubattan bir şeye muztar kalan bir kimse, muztar bulunmayan bir şahsa müracaat ettiği
halde zarureti is'af edilmediğinden dolayı ölecek olsa o şahıs tazminat itasına mahkûm olur.
Kezaük her kim bir kimseyi bir mehlekeden kurtarmaya muktedir olduğu halde kurtarmayarak lâkayit bulunsa üzerine tazminat itası lâzımgelir.
Kezalik bir şahıs bir kimsenin muhtaç olduğu mekûlât veya meşrubatı, yahut nefsini sail hayvanlara karşı müdafaa edeceği silâhını alıp ta bu
yüzden o kimsenin telefine sebebiyet vermiş olsa diyetini tazmine mecbur olur.
Keza bir kimseyi bir veçhile korkutarak bir arızaya uğratmış olan şahıs, bu hareketinden dolayı o kimseye tazminat itasile mükellef bulunur.
Kezalik yüklü bir kadım rayihasından müteezzi olacağı malîftn bulunan bir taamın veya kibrit kütlesi gibi bir maddenin yanında tevkif eden şahıs, o

kadının veya hamlinin bu yüzden telef olması takdirinde tezminat itasına tâbi tutulur.
[43]

2 - Bazı garp kanunları manevî tazminatı sıhhatle alâkadar olan hâdiselere de teşmil etmiştir.
î§te islâm Hukukunda bu cihet de nazarı içtihada alınmış, sıhhati velev muvakkaten -ihlâl- eden hâdiselerden dolayı nakdî tazminat itasına kail olan
müçtebitler bulunmuştur.
Ezcümle Fikhi Malikîde deniliyor ki: Bir şahsın amd veya   hata tarikile ika ettiği münakkile, âmme, darnıga ve caife denilen yaralardan dolayı
mecruha diyet namile bir miktar tazminat vermesi icabeder. Velevki yara bir ayıp, bir çirkinlik eseri bırakmaksızın tamamen iltiyam kesbetmiş

olsun.
[44]



Demek ki mecruh, sıhhatinin bir müddet muhtel olduğundan veya bir miktar elem çektiğinden dolayı bu tazmine müstahık oluyor.
3 - Bazı garp kanunlarında hüsn-ü cemalin ihlâl edilmesinden meselâ çehrenin güzelliğini giderecek olan bir arızanın ika edilmiş bulunmasından
dolayı da mütecavizden manevî   tazminat namile bir miktar akçe alınması   tecvîz% edilmiştir.
işte islâm Hukukunda bu kabil tazminat dahi kabul edilmiş bulunmaktadır. Şöyle ki: Bir şahıs bir kimsenin meselâ bir tırnağını çıkarıp ta onun

yerine ayıplı bir tırnak gelecek olsa o şahıs üzerine hükümeti adil tarikile zaman lâzım gelir.
[45]

Kezalik bir şahısbir erkeğin veya bir kadının saçlarını kısmen veya tamamen yolup ta bir sene içinde yerlerine saç gelmiyerek bu yüzden hüsn-ü

cemalini ihlâl eden bir arıza husule gelmiş bulunsa mütecavizden diyet namile tazminat olarak miktarı muayyen bir meblâğ istifa olunur.
[46]

4 - Garp kanunlarının bazılarında bir kısım nişanların bozulmasından veya boşama hâdiselerinden dolayı mutazarrır olan taraf için diğer taraftan bir
miktar tazminat istifası esası da kabul edilmiştir.
işte islâm Hukukunda bu esas da kısmen mevcut bulunmaktadır. Şöyle ki: Bir kadınla evlenen bir erkek o kadım gerek zifaftan evvel ve gerek sonra
boşayacak olsa kendisine müt'a veya mihir namile tazminat olarak bir miktar mal vermeğe mecbur olur. Velevki mihir namile evvelce bir şey

tesmiye edilmiş olmasın.
[47]

Demek ki kadının boşanma yüzünden uğrayacağı maddî, manevî zararlar bu veçhile tamir edilmiş oluyor.
5 - Bütün erbabı hukukça müsellem olduğu üzere cebren   veya iğfal ile veya sair gayri muhik bir sebeple vukua gelen izalei bikir hâdiselerinde hem
de manevî zararlar mevcuttur.
Binaenaleyh garp kanunlarının bazıları bu kabil zararların telâfisi, tamiri lüzumunu gösterir maddeleri ihtiva etmektedir.
işte islâm Hukuku bu kabil hâdiseleri de etrafile nazarı itinaya almış, bu hususta bir çok ahkâmı muhtevi bulunmuştur.
Ezcümle fıkıh kitaplarında deniliyor ki: Bir akid veya mülk şüphesine mebni kendisine gayrı meşru mukarenet vukubulan bir kız veya dul bir kadın
için ukr veya mihri misil namile tazminat olarak bir miktar mal verilmesi ica-bedur.
Kezalik taş ile ve bu gibi bir şey ile bikri izale edilen kıza mihri misil namile tazminat olarak bir miktar meblâğ itası lâzım gelir.

Keza bir kimse menkûhesi olmayan bir kızı itip düşürmekle bekâretinin zail Olmasına sebebiyet verse onun mihri mislini zamin olur.
[48]

Bütün bunlar maddî zararlar ile müterafık olan manevî zararların telâfisi gayesini istihdaf etmekte bulunmuştur.
6 - Garp hukukçularınca manevî zararlara sebebiyet veren kimselerden hükümet namına bir miktar meblâğ alınması ve mahkeme   masraflarının da
kendilerine yükletiimesi bu nevi tazminattan addedilmiştir.
islâm Hukukuna gelince esasen müçtehitler başkasının hukukuna tecavüz eden ve bu sebeple tedip ve takbihe müstahık olan eşhastan tazir
maksadile bir miktar meblâğ alınmasını savap görmemişlerdir.
Bu zevata göre bu usulün kabul edilmesi bir çok suiistimallere sebep olacak, ve nâsm mallarına bir takım insafsız kimselerin musallat olmasına
imkân verecektir.
Ancak Hanefî müçtehitlerinden olup kadlkuzat bulunan ve bu cihetle adliye icabatını daha yakından takdir ve tatbika salâhiyettar olan imam Yusuf,
bu gibi bazı eşhastan tazir ve tedip maksadile bir miktar meblâğ alınabilmesini tecviz etmiştir.
Bazı fükahamn beyanına nazaran bu gibi mücrimlerden alınacak bu kabil akçalar hükümetçe tevkif edilir, mücrim ıslahı hal ettiği takdirde kendisine

iade olunur, etmediği takdirde hâkimin münasip göreceği cihete sarf edilir .
[49]

Hâsılı, nâsı mutazarrır eden bazı mütecavizlerden alınacak bu gibi akçeler, mutazarrırın teşfiyei sadrına, teskini teessürüne hadim olabileceği
cihetle bir nevi manevî tazminat mahiyetinde görülebilir.
7 - Garp hukukçularının bir kısmı, bir kimsenin bigayri hakkın uğrayacağı bir elem ve kederden dolayı mütecavizden tazminat   olarak bir miktar
meblâğ istiyebüeceğini dermeyan etmişlerdir. Hattâ bu hususa dair bir kısım medenî kanunlarda bazıhükümler de mevcuttur.
islâm Hukukunca bu cihet te nazara alınmıştır. Şöyle ki: Meselâ bir tecavüze uğrayarak başı veya sair bir uzvu yaralanmış olan bir kimsenin bu
yarası tamamen kapanıp hiç bir eseri kalmamış olsa dahi bu hâdiseden dolayı carihten tazminat olarak bir miktar meblâğ istiyebilmesi Hanefîlerİn
büyük müçtehitlerinden olan imam Yusufun içtihadına tevafuk etmektedir.
Müşarünileyhin bu içtihadına göre mademki o kimse haksız yere uğradığı bir tecavüz sebebile bir müddet elem ve kedere maruz kalmıştır. Artık
bundan dolayı ehli vukufun tayin edeceği bir miktar meblâğa müstahık olmalıdır, buna «hükümeti elem» denir ki acı parası veya ivaz olarak ehli

hıbrenin usulü dairesinde tayin edecekleri bir tazminat demektir.
[50]

imam Yusufun bu içtihadı. Maliki müçtehitlerinin yukarıda yazdığımız reylerine de tevafuk etmektedir.
Sair Hanefî müçtehitlerine göre mecruhun yarası iltiyam bulun ta cerah-haten eser kalmazsa carihe diyet veya hükümeti adil lâzım gelmez. Fakat
mecruh o cerhten naşi bir müddet sahibi firaş ve kesipten âciz olarak tabibe müracaat etmiş, ilâç almış bulunursa o müddete ait nafakası ve doktor

ile ilâ cin ecri mislini carihten alabilir 
[51]

 
Mütecavizi tedib suretile mütezarrtnn tazminine çalışılması :
 
Manevî zararlardan dolayı icabeden tazminatın bir şekli de zecr ve tedip tariki olarak kabul edilebilir. Çünkü bu nevi tazminatın her vakit para ile
istifası muvafık olamaz. Yukarıda da arzedildiği gibi bazı garp hukukçuları da bu kabil tazminatın para ile yapılmasını esasen muvafık
görmemişlerdir. Bunlar, ihlâl edilen bir şeref ve haysiyetin para gibi maddî bir ivaz ile tazmin edilmesinin izzeti nefse münafi, şerefi şahsîyi tenzile
badi, ve çok kere gayri ahlâkî hareketlere saik olabileceğini dermeyan etmişlerdir.
Filhakika ihlâl edilen bir şeref ve haysiyet hiç bir zaman bir miktar para istifasile telâfi edilmiş olamaz. Manevî zararlardan dolayı daima para ile
tazminat tarikine gidilmesi çok kere suiistimallere kapı açabilir, bir takım mü-temevvil mütecavizlere cüretbahş olabilir.
Binaenaleyh para ile olan tazminatın mahdut hâdiselere inhisarı hikmeti hukuk bakımından pek muvafık görülmektedir. Bu cihetledir ki islâm



Hukukunda da para ile tazminat tarikine pek o kadar vüsat verilmemiş, şahsî ve içtimaî mühim tesirleri mutazammın olan bir kısım manevî
zararlardan dola yi zecr ve tedip tarikile bir nevi tazminat şekli iltizam edilmiştir. Netekim kazf hâdiselerinde bu tarika tevessül olunmaktadır.
Şöyle ki: Afif, matlup evsafı haiz bir zata gayri meşru bir mukareneti cinsiye isnadı onun şerefini pek ziyade sarsacak, içtimaî hayatına büyük bir
suikasd teşkil edecek bir cürümdür, bir tecavüzdür.
Şüphe yok ki bir kimseyi gayrı meşru mukarenetlerle şaibedar göstermek, o kimseyi içinde yaşadığı cemiyetin nezaheti hayatına tecavüz etmiş,
cemiyet arasında gayri meşru uzuvların türeyebilmesine sebebiyet vermiş, insaniyetin en kudsî haklarını ayaklar altına almış bir cani gibi halka
teşhir etmek demektir.
Artık bu kadar ağır bir töhmet altında kalmış olan bir bigünah kimsenin teessüratmı tadil, manevî zararlarını tamir için para kâfi değildir.
Binaenaleyh böyle bir isnada mücasir olan eşhas hakkında miktarı ve keyfiyeti muayyen bir darp usulü caridir ki buna «haddi kazf» denilmektedir.
Bu suretle mütecavizin kizbi meydana çıkarılmış, mağdurun pek ziyade rencide olan hissiyatı kâfi derecede tamir ve tatmin edilmiş olur.
Hattâ bu isnat o kadar ağırdır ki afif, evsafı lâzimeyi haiz bir müteveffa hakkında vaki olacak olan böyle bir isnattan dolayı onun usul ye füruunun
mahkemeye müracaatla mütecaviz aleyhinde zecr ve tedip muamelesinin yapılmasını talebe hakları vardır.
Filvaki bunlar kendi baba veya evlâtlarına isnat edilen bu faziha yüzün den müteellim olmuş, neseplerine sürülmek istenilen lekeden arlanmış
olacakları cihetle kendilerini hissettikleri elemden, hicaptan kurtarmak için böyle bir talebe müstahaktırlar.
Şu kadar var ki böyle bir isnada uğrayan kimselerin hakimane, afivkâra-ne bir vaziyet alarak lüzumu kat'î görülmedikçe hâdiseyi mahkemelere
düşürmemeleri islâm Hukukunca mültezem ve şayanı tavsiye görülmektedir. Çünkü bir şeyin şüyuu vukuundan daha şenidir. Binaenaleyh
mümkün olduğu kadar bu gibi hâdiselerin şuyuuna meydan vermemelidir.
Şunu da ilâve edelim ki usul ve füruun bu tazminatı talebe istihkakları, veraset ve intikal tarikile olmayıp bizzat kendilerine İâhık olacak olan bir arı
defi için resen ve bidayeten sabit bulunmaktadır. Bunun içindir ki bir gayri müslim, müslim olan usul ve füruuna varis olamadığı halde bunlardan

birinin nhakkında vefatlarından sonra vukubulacak olan kaziften dolayı   arzolunduğu veçhile kazifin tedibini istemek hakkına malik bulunur .
[52]

islâm Hukukunda yalnız böyle kazif suretile olan isnatlar değil, nisbeten pek hafif isnatlar, hakaret âmiz tefevvühler, hattâ müstehziyane bakışlar
bile, bunlardan hissiyatı rencide olan kimselerin müracaatı takdirinde mücasir-leri hakkında zecr ve tedibi müstelzim olabilir. Bu tedip ise eşhasa,

ahvale göre haps ile, darp ile, tekdir ve tevbih ile yapılabilir.
[53]

Vakıa hapis ve darp şekilleri tazminden ziyade bir ceza mahiyetinde görülebilir. Fakat bu hadiselerde mahkemelerin işe vaziyet edebilmesi
mutazarrırların müracaatına bağlı olduğu ve mutazarrırların bu gibi hâdiseleri afiv ile karşılayabilecekleri cihetle şahsî hukuka taallûk eden bu
hâdiselerin müstelzim olduğu hapis ve darbın cezadan ziyade, mutazarrırları tatmin edici birer manevî tazmin mahiyetinde telâkki edilmesi daha

muvafık olsa gerektir.
[54]

 
Tecavüzün tazir suretile takbih edilmesi :
 
Manevî zararların tamir ve teskini hususunda mahkeme tarafından mütecaviz hakkında verilecek bir takbih kararı da bir nevi tazminattan madut
görülmektedir.
işte islâm Hukukunda bu nevi tazmin şekli de mevcuttur. Şöyle ki: Bir-zat hakkında hakaretâmiz yazı yazmış, veya lâkırdı söylemiş olan şahsı,
mutazarrırın müracaati üzerine haline münasip bir veçhile hâkim tekdir eder, yazdığı şeyin, veya söylediği sözlerin meselâ ahlâka, umumî adaba
muvafık olmadığını kendisine ihtar ile hareketini takbih edebilir. Böyle bir muamele ise şüphe yok ki mutazarrırın teessürünü teskine, manevî
zararım tamire hizmetten halî değildir.

Fıkıh kitaplarının tazirata müteallik mesaili, bu kısım ahkâmı ihtiva etmektedir. 
[55]

 
Haksızlığın teşhiri ve mahv-ü ıslahı :
 
Manevî zararların tazmini şekillerinden biri de vukubulan haksızlığın teşhiri, mahiv ve ıslah edilmesi usulüdür.
Meselâ : Bir kimse aleyhine kullanılan muzir, müzevver yazıların, mahkeme kararile mahiv veya tashihi, mücasirinin teşhir edilmesi bu kabilden
dir.
îşte İslâm Hukukunda bu nevi tazminat şekli de mevcuttur, Ezcümle tez vir yoluyla vücude getirilmiş olan hüccetler, vesikalar, yazılar

mahvedilerek bunların mücasirleri hakkında tazir muamelesi yapılır.
[56]

 Bu mahiv ve ta zir ise mutazarrırı maddî ve manevî zararlardan vikaye
edeceği cihetle şüphe yok ki bir nevi tazmin sayılabilir.

Bir kimse aleyhine yalan yere ihbar ve şehadette bulunmuş olanların mahkeme kararile teşhir edilmesi bu cümledendir. 
[57]

 
Mutazarrırın mütecavize bilmukabele cevap vermesi :
 
Manevî zararlara ait tazminat şekillerinden biri de mutazarrırın mütecavize bilmukabele cevap vermek hakkına malikiy etidir.
Filhakika bir kimsenin aleyhine söylenilen sözlere veya yazılan yazılara cevap vermeğe salâhiyettar olması, hukukunu siyanet ve müdafaaya hadim
olacağı cihetle tazminattan madut olabilir.
islâm Hukukuna gelince onda da bu usulün esasen kabul edilmiş olduğunu görmekteyiz.
Ezcümle hakkında fena lâkırdılar söylenilen kimse mütecavize karşı ayni veçhile mukabelede bulunabilir.
«Hakaret reddolunur muhayyerdir.
Meselâ : Kendisine fasik, facir, hain veya habis denilen kimse bu hakareti: «Belki sensin» diye mütecavize reddedebilir.



Maahaza islâm Hukuku, mücasirleri hakkında tedip ve takbihi müstelzira olan bu gibi lâkırdılara maruz kalan kimsenin bu veçhile mukabelede
bulunmasını savap görmemektedir.

Bu gibi seb ve şetimden madut sözlerden dolayı tazir suretile tazminat istihsali için mahkemeye müracaat edilebilir.
[58]

 
Manevî tazminatın ferağ ve İntikali kabil olup olmaması :
 
Garp hukukçularına göre manevî zararlara ait tazminat şahsî olup kabili ferağ ve intikal değildir. Bunlarda ferağ, veraset cari olmaz, islâm
Hukukund aise bu mesele muhtacı izahtır.
Şöyle ki manevî tazminat kabilinden sayılacak şeyler İslâm Hukukunca da alelekser şahsî olup kabili intikal değildir.
Meselâ almış olduğu carihadan dolayı tazminat dâvası açmamış olan bir kimse müteakiben başka bir arıza İle vefat edecek olsa artık veresesi o
cerihadan dolayı carihten tazminat talep edemez.

Kezalik bir şahıs kendi hakkında vukubulan kazaftan dolayı henüz dâva ikâme etmeden ölecek olsa artık veresesi kazif aleyhine dâva açamaz.
[59]

Bu meselelerde manevî tazminatın kabili intikal olmadığı görüldüğü gibi bunun kabili devr-ü ferağ olmadığı da anlaşılmış oluyor.
Fakat bu neviden sayılacak bazı tazminat da vardır ki onlar vereseye intikal etmektedir.
Meselâ : Maktulün veresesine verilecek olan diyetler bu cümledendir. Çünkü bu diyet, maktulün sair emvali gibi terekesinden sayılır, bundan evvelâ

borçları verilir, vasiyeti varsa tenfiz edilir, sonra mütebaki kısmı veresesine ait olur.
[60]

Kezalik şüphe ile bikri izale edilen bir kıza mihri mislî miktarı verilecek olan tazminat ta veresesine intikal eder.
Boşanılan kadına verilecek olan tazminat ta böyle.
Bu hâdiselerdeki manevî zararlar, maddî zararlar ile daha ziyade müte-rafık bir halde bulunduğundan bunlardan dolayı icabeden tazminatın

vereseye intikali hikmeti hukuk bakımından şüphe yok ki pek muvafıktır.
[61]

 
Manevi tazminatın kabili haciz olup olmadığı :
 
Garp hukukuna nazaran manevî zararlardan münbais tazminat, kabili haciz de değildir. islâm Hukukuna gelince bu kabil tazminatın haczedilip
edilemiyeceği ca-yi izahtır.
Şöyle ki: Bir kısım tazminat vardır ki bunlar mutazarrır tarafından af ve terk edilebileceği cihetle kablettahsil haczedilemez. Hükümeti adil tarikile
ah nacak olan bir kısım tazminat gibi.
Fakat diğer bir takım tazminat ta vardır ki bunlar mutazarrırın tahakkuk etmiş emvali mesabesinde bulunduğundan haczedilebüir. Maktulün
veresesine verilecek diyet gibi. Bunun evvelâ maktule ait olduğu, sonra temsil ve halefi-yet tarikile veresesine intikal eylediği kabul edildiğinden

bunun alacaklılar tarafından feczedilebümesi İktiza eder. Netekim bu meseleye yukarıda da işaret etmiş bulunuyoruz. 
[62]

 
Manevî tazminatın miktarını tayin etmek salâhiyeti :
 
Garp hukukçularına ve kanunlarına göre manevî tazminatın miktarını tayin salâhiyeti hâkime aittir. Bu tazminatın azamî ve asgarî hadleri
kanunlarda tayin edilmeyip bunların takdir ve tayini hâkimlerin reylerine bırakılmıştır;
islâm hukukuna gelince bu kabilden sayılacak olan tazminat iki kısma ay-rılir. Şöyle ki: Eğer ika edilen manevî zararların mahiyeti esasen herkes
hak kında müttehit ise bunlardan dolayı icabeden tazminat miktarı, hâkimin reyine muhavvel olmayıp resen muayyen bulunmaktadır. Katilden
dolayı icabetten diyet, kazıftan naşi lâzım gelen darp miktarı gibi.
Cemiyet efrat ve sınıfları arasında hikmet ve maslahat, adalet ve müsavat umdelerine bihakkın riayet edilmesi bu tazminatın muayyen olmasını
istilzam etmektedir.
Fakat tazminat, eşhasa, şerait ve evsafa göre tebeddül edecek mahiyette ise bu halde bunun miktarını tayin, hâkimin reyine, ehli vukufun takdirine
muhavvel bulunmuştur. Mihir suretile veya hükümeti adil tarikile verilmesi icabeden bir kısım tazminat gibi.

Fıkıh kitaplarında diyet manâsında olan erj mefhumumın ersi mukadder, ergi gayrı mukadder diye iki kısma ayrıldığı da malûmdur. 
[63]

 
Manevî tazminatın cezadan madud olup olmaması :
 
Garp hukukçularının beyanına nazaran manevî   zararlara ait tazminatın mahiyeti hakkında üç noktai nazar vardır.
1  - (Bu tazminat, cezadan maduttur.
2  - Bu tazminat, mütecasirin haksızlığının bir remzidir.
3 - Bu tazminat, husule gelen zararların bir dereceye kadar telâfi ve tamiri demektir.
islâm Hukukuna gelince bu nevi tazminatın bir kısmı yalnız vücuda gelen zararları telâfi maksadına matuftur. Boşanmadan dolayı verilmesi lâzım
gelen mihir namındaki tazminat gibi.
Diğer bir kısmı da min veçhin cezadan madut, mütecavizin haksızlığına işareti mutazamm, min veçhin de zararların- telâfi ve tamiri gayesini
muhte vidir. Netekim kaziften dolayı istifa edilen manevî tazminat bu cihetleri ihtiva etmektedir. Çünkü böyle bir tazmin ile hem mütecavize ceza
verilmiş, kendisinin haksızlığı Cemiyet arasında teşhir edilmiş, hem de mutazarrırın şeref ve haysiyeti himaye edilerek bu veçhile zararı tamire,
teessürü tadile çalışılmış oluyor.
Keza verilecek diyetlerde de bu iki noktai nazar mevcuttur. Büyük fuka-hadan Şemsüddin Serehsi'nin beyanına göre bir kere kısas, diyet gibi



şeylerin meşruiyeti zecir ve men'i hikmetim mutazammındır. İnsanların ekserisi yalnız uhrevî bir ukubet düşüncesile değil, belki âcil bir ukubet
korkusu ile memnu şeylerden münzecir olurlar. Sonra diyet, nefsin bir misli değil, bir bedeli, bir zamanıdır. Vakıa cürüm ile ceza arasında bir
mümaselet aranır. Bu cihetledir ki amden vuku bulan katilden dolayı kısas Iâzımgelir. Fakat hata tariki ile olan katilde'bu mümaseleti tatbika imkân
yoktur. Çünkü bu mümaselet ukubetin son mertebesidir, hatî, ise mazurdur, iâkin beri taraftan maktulün nefsi de muhteremdir. Bu hürmeti hangi
bir şahsın hatası iskat edemez. Binaena leyh masum bir nefsin büsbütün heder olup gitmekten sıyaneti, katilin de ihtiyatsız hareketinden dolayı
cezalandırılması için bir diyet itası icap etmektedir.
işte bu ifadelerden de anlaşılıyor ki, islâm hukukçuları böyle diyet ve saire namı ile verilen şeyleri minveçhin tazminat, minveçhin de bir ceza
telâkki etmişlerdir.
Maamafih bu nevi tazminatın mahiyeti, hikmeti hukukiyesi hakkındaki bu muhtelif mkatı nazar,, telâkkiye göre birer emri itibarî sayılabilir. Ve bu
nazar noktalarının herhangi bir tazmin şeklinde içtimai da kabil görülebilir. Bununla beraber bütün bu nazariyat ve mütalâatın kabili tenkit ye
müdafaa olduğunda da şüphe edilemez.    '
Ömer Nasuhl Bilmen
«Hukuki  İslâmiyye ve Istılahat

Fıkhiyye»  Kamusu için  neler yazmışlardı
[64]

 
«HUKUKİ İSLAM! YY E VE ISTILAH ATİ FIKHİYYE KAMUSU» NUN TEMİN EDECEĞİ BÜYÜK FAYDALAR

 
Hak ve adaletin en büyük ve feyizli kaynaklarından olan îslâm hukuki asırlarca en medenî milletlerin ihtiyaçlarına cevap verdiği halde bugün
mukayeseli hukuk sahasında lâyık olduğu yeri alamamış bulunmaktadır. Roma hu kuku, kaidelerinin zaman ve devlet şekilleri içinde geçirdiği
istihale ve haya-tın zaruretlerine intibak bakımından, ilim âleminde büyük bir kıymet arzettiği halde İslâm hukukunun; aynı istihaleleri geçirmiş,
hayat şartları birbirinden farklı ve ayrı yarı medeniyetlere sahip olan Türk, Arap, Iran, Hint gibi müteaddit islâm milletlerinin içtimaî bünyelerine
uymuş ve ihtiyaçlarına cevap vermiş olmasına ve bugün de içinde adalet ve faziletin en esaslı hükümleri saklı bulunmasına rağmen mukayeseli
hukuk sahasında ve hukukun tekâmülünde bugün bir rolü bulunmaması hukuk ilmi namına esefle karşılanmak ica-beder.
Bugün îslâm hukuku esaslarının meydana konması, bunların ehemmiyet ve kıymetlerinin dünya hukuk âlemi ve ilmi içinde belirtilmesi bu ilmin
inki safı bakımından büyük bir hizmet olacaktır; çünkü islâm hukuku üzerinde mukayeseli hukuk kaide ve usulleri dahilinde yapılacak tetkikler bir
taraftan bu hukukun ehemmiyetini meydana koyacak bir taraftan da birçok meselelerde cemiyetin en âdil hareket kaidelerini bulmağa yardım
edecektir.
Mazide islâm hukukunun gelişmesinde ve hâdiselere tatbikinde büyük hizmetleri dokunmuş olan Türk hukukçularına bugün de bu hukukun zaman
kıymet hükümleri dahilinde tetkik ve izahı vazifesi düşmektedir. Fakat bu mühim işe başlamak için seleflerimizin bir bahr-i bîpâyan diye tavsif
ettikleri fıkıh ilmini, îslâm hukukunu bütün incelikleriyle ortaya koymak lâzımdır.
Asırlar ve kıtalar içinde, milletler ve medeniyetler arasında yayılmış muazzam bir hukuk manzumesini bugünkü nesillerin anlayabileceği bir
şekilde ve toplu olarak ortaya koymak her ilim ve hukuk adamının yapabileceği bir İŞ değildir. Değerli âlimimiz ve Müftümüz Ömer Nasuhi
Bilmen büyük bir bilgi ve ihatanın, yorulmak bilmez bir mesainin mahsulü olan bu kıymetli eserleriyle bu çok güç İşi başarmış bulunuyorlar.
Bugünün ve yarının hukukçuları orijinal mukayeseli hukuk tetkiklerine, kanun vazıları hazırhyacakları kanunlara esas olacak bilgileribu değerli
eserde bulacaklardır. Bu kitapla Türk Hu kuk edebiyatı kıymetli bir eser kazanmış bulunuyor. Üniversite böyle bir eseri neşriyatı arasında görmekle
büyük bir haz ve memnuniyet duymaktadır. Eserin fazıl müellifini bu büyük başarısından dolayı tebrik ederken bu eserleriyle biz hukukçulara

yapmış oldukları kıymetli yardımlarından dolayı şükranla rımı sunmağı da bir borç sayıyorum. 
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«HUKUKİ ISLAMİYYE VE IST1LAHATI FIKHİYYE KAMUSU» YAYINLANIRKEN

 
Millî medeniyet, bir bakıma, millî olanla yabancı olan her nevi kıymetlerin ve müesseselerin devamlı ve şuurlu bir surette millî icaplara göre telif
ve terkip edilmesi yolu ile bir milletin hayatında teessüs eyliyen tarihî devamlılıktan ibarettir. Milletlere, insanlık camiası içinde, hususî
hüviyetlerini kazandıran bu tarihî devamlılık vakıası, kaynağını millî mazinin derinliklerinden alarak istikbale yönelen millî hayat hamlesinin
ifadesidir. Milletlerin medeni yet seviyeleri ve yaşama kabiliyetleri bu hayat hamlesinin kuvvet ve istimrarı ile mütenasiptir.
Bu zaviyeden bakıldığı zaman, millî tarihimizin başka milletlerin tarihinde rastlanmıyan çok dikkate değer bir vasıf taşıdığı görülür. Bilhassa
Atatürk inkılâbı ile tarihimizin seyrinde vukua gelen bariz değişiklik ve tarihi devamlılığımızda hâsıl olan sarsıntı düşündürücü bir keyfiyettir.
Millî hayat hamlemizin Şarktan Garba sert ve kat'î bir hareketle yönelmesinden ileri gelen bu sarsıntı bir tarihî ânın doğurduğu bir arıza olmaktan
ziyade Tanzimattanberi başlamış olan önüne geçilmez tekâmülün bir neticesi sayılmak icab eder.
Filhakika, memleketimizin yüz şu kadar senedenberi Garpla Sarkın bir mücadele sahnesi oldu. Bu mücadele Şarkın eski medeniyet kuvvetlerinden
yıpranmış olanların Garbın zinde kültür ve teknik kuvvetleri önünde ergeç hezimete uğraması tabiî idi ve, esas itibariyle, matlûp olan da bu idi.
Fakat itiraf etmek lâzımdır ki, bu çarpışmayı uzun yıllardanberi sevk ve idare eden bir avuç münevver zümresi de, çarpışmaya ekseriya
mütevekkilâne seyirci kalan büyük halk kitlelerimiz de çok. kere hatalı bir düşünüşe kapıldılar. Umumiyetle zannedildi ki, Türk milleti Şarkla Garp
arasında mutlaka kat'î bir tercih yapmak, birbirine zıd ve hattâ düşman sanılan bu medeniyetlerden birini bütünü ile kayıtsız, şartsız kabul etmek,
diğerini ise toptan ve kayıtsız, şartsız red ve inkâr etmek mecburiyetindedir. Bu düşünüş, eski bir medeniyet patri-muvanına sahip olan Türk
cemiyetinde her iki istikametten gelen tesirlerin birbirini toptan ve tamamen ifna etmesinin imkânsızlığına binaen, telâkkilerimizde ve
müesseselerimizde hâlâ devam eden Şark-Garp ikiliğine sebep ol du.
Halbuki karşılıklı nüfuz ve tesirlere her devirden fazla tâbi bulunan bir medeniyet dünyasında böyle bir düşünüşün sakatlığı aşikârdı; doğru olan



Garbın iyisini almak, Şarkın iyisini yaşatmak ve bunları, millî zaruretlere göre, telif ve terkip etmekti. Aksi kanaatte bulunanlar böyle bir
ayıklamanın ve ter kibin zorluğunu, hattâ imkânsızlığını her vesile ile ileri sürerek bir çeşit fatalizme düştüler. Maahaza iddialarında hakikat payı
yok değildi. Garba kapılarımızı alabildiğine açtıktan sonra oradan gelecek iyi, kötü muhtelif tesirler ve müesseseler bir nevi gümrük muayenesine
tâbi tutulmazdı. Lâkin asıl mesele başka idi. Asıl mesele, kanaatimizce, Garp-Şark probleminin ötedenberi vazedilip tarzında, Garpla Şarkın gerek
beşerî, gerekse millî zemin üzerinde, birbirini tamamliyabileceklerine, birbiri ile, hiç değilse bazı noktalarda, kayna-şabileceklerine inanmamakta
idi. Bu inanmamazlık memleketimizin ve milletimizin tarihî ve coğrafî realitelerine nazaran, büyük bir hata idi ve çok uzun yıUardanberi için
çırpınıp durduğumuz intikal devresinin ve onun doğurduğu maddî ve manevî buhranların devam edip gitmesine meydan verecek mahiyette idi.
Atatürk inkılâbı ile kapalı ve eskimiş bir Şark camiası olmaktan kurtulan ve Garptan gelen her şeye bilâtefrik, bol boî yer veren Türk milleti, ciddî
bir ayarlama ve müvazelendirme devrine girmiş bulunmaktadır. Bundan sonra, Şark-Garp problemini Şark veya Garp İehine mutaassıp
taraftarlıktan sıyrılarak vazetmemiz lâzımdır. Artık başarılan inkılâpların sağlam temelleri üzerinde muhtelif medeniyet ve kültür çevrelerinden
gelen tesirlere şuurlu bir şekilde açık, onları şekilden ziyade ruh ve esasa yönelterek millî şartlarımızla en makul tarzda telif ve terkibe muktedir,
kendisi ve insanlık camiası hakkındaki vazifelerini daha fazla müdrik, olgun, köklü bir millet haysiyetiyle hareket etmek mükellefi ye tindeyiz.
Varlığımızın temeli ve dinamizm mânâsını ifade eden inkılâpçılığımızın rehberi olmak gereken liberal ve uyanık bir tarihi devamlılık şuurunun İîk
şartı her iyi, doğru ve güzel olan yeniye de, eskiye de aynı derecede saygı göstermektir.
Son zamanlarda müşahede etmekte bulunduğumuz bazı fikir hareketleri ve teşebbüsler bize bu karakterde bir tarihî devamlılık şuurunun
canlanmağa başladığını ifade eder gibi görünüyor. Milli benligimiza mal olmuş bulunan islâmî terbiyenin, lâyık umdeler titizlikle korunmak
şartiyle, ailede ve mek tepde kuvvetlendirilmesi ceryanı, Ankara Üniversitesinde bir ilahiyat Fakültesinin açılması kararı, istanbul Hukuk
Fakültesinde bir Mukayeseli Hukuk Enstitüsünün kurulması, yine istanbul Hukuk Fakültesinde bir Türk ve islâm Hukuk Tarihi Enstitüsünün
yakında tesisi tasavvurları bu hareket ve teşebbüsler cümlesindendir. Bu suretle geniş ve müsbet bir ilim zihniyetine dayanan, milletimizi yersiz
aşağılık duygusundan olduğu kadar mânâsız gurur hissinden de uzaklaştıracak ve onu şerefli mazisinden aldığı kuvvet ve imanla istikbalin ileri
hedeflerine ulaştıracak olan olgun bir fikir hareketinin başlamış bulunduğunu sanıyoruz. Son senelerin demokratik inkişaflarına bağlı olan bu fikir
hareketinin her gerilik devrine veya, ekseriyetle, inkılâp zamanlarına hâs ifrat ve tefritlerden azade salim bir istikamette inkişafı temenniye
şayandır.
istanbul Müftisi muhterem Ömer Nasuhi Bilmen tarafından telif edilen bu Kamus boyla bir fikir havası içinde intişar ediyor, intişarı, bu sebeple,
çok mes'ut bir tesadüf eseri olduğu kadar çok değerli bir mânâ da taşımaktadır. Çünkü bu güzide telif, değer ve mânâsını daha iyi belirtmek
maksadiyle, geniş hatlariyle hatırlattığımız tarihî tekâmülümüzün mühim bir merhalesini tesbit etmekte, müşahede eylediğimiz fikir hareketinin
yüksek bir ifadesini vücude getirmektedir.
Hukuk Fakültesi, muhterem selefim Ord. Prof. Hıfzı Veldet Velidedeoğ-lu'nun Dekanlığı zamanında bu eserin neşri hakkındaki isabetli kararı
vermekle duyulan büyük bir ihtiyacı karşılamak istemiştir. Zira, islâmî esaslara dayanan eski hukukumuzun çoğu hukuk tarihimize intikal eden ve
bu itibarla millî bir kıymet taşıyan müesseselerinin izahına yarayacak böyle bir Kamusa giddetle ihtiyaç vardı. Muhterem hocam Ord. Prof. EbüTulâ
Mardin, Yargıtay Reislerinden muhterem Ali Himmet Berki ve emsali gibi birkaç hukuk üstadı müstesna olmak üzere, eski hukukî
müesseselerimizi bihakkin izaha muktedir zevat nâdir denecek derecede azalmıştır. Bu müessif vaziyet gözönünde tutulursa bu vasıfta bir
Kamusun hukuk tarihimizi tetkik edecek olan bugünün ve yarının genç hukukçuları için ne değerli bir yardımcı olacağı anlaşılır.
Eser çok uzun ve geniş bir tetebbüün mahsulü olan derin bir vukufla hazırlanmıştır. En muğlâk meseleler senli mümteni denecek bir vuzuhla şerh
ve izah edilmiş, en ince teferruat dahi gözden kaçınlmamıştır. Muhterem müellifinin Önyazısından da anlaşıldığı veçhile birinci cildi teşkil eden bu
eseri islâm Hukukunun muhtelif kısımlarına taallûk eden daha beş cilt takip edecektir. Fakültemiz onların da yakın zamanda intişar sahasına
çıkmasını çok arzu eder ve bu hususta hizmette bulunmağı bir vazife bilir.
Neşri evvelce kararlaştırılmış olan bu kıymetli eser için bu nâçiz satırları yazmak fırsatına kavuşmuş bulunmakla şahsan ayrıca şeref ve bahtiyarlık
duymaktayım. Eserin fazıl müellifine istanbul Hukuk Fakültesi namına teşekkürlerimi sunar, ilim hazinemize kazandırdıkları bu güzide Kamusun

hazırlanmasında masruf büyük himmetlerinden dolayı hayranlıklarımı ifade eylemeği derin bir zevk telâkki ederim. 
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HUKUKI İSLAMİYYE KAMUSU» NİÇİN VE NASIL NEŞREDİLDİ?

 
Uzun asırlardanberi milletimizin hukuk nizamını temin etmiş ve 1926 yılında Türk Medenî Kanununun kabulüne kadar memleketimizde tatbik
edilmiş bulunan îslâm Hukukuna ait tam ve müdevven bir Kamusun yapılmamış olması hukukî hayatımızda çok büyük bir eksiklik teşkil ediyordu.
istanbul Müftüsü, Fatih Müderrislerinden çok muhterem Ömer Nasuhi Bilmen'in uzun yılların mesaisi neticesinde böyle bir eser meydana
getirdiğini, Hukuk Fakültesi Dekanı bulunduğum sırada haber alınca, bunu Fakültemiz hesabına neşretmeyi düşündüm. O sırada eserin
Fakültemizce tabettiril-meşine mütedair muhterem müellifinden de yazılı bir telif aldım.
Ancak herhangi bir hukukî eserin Fakülte hesabına bastırılabilmesi için, Üniversitemizde müesses usule göre, o eserin salahiyetli Fakülte öğretim
üyeleri tarafından incelenmesi ve bu hususta bir rapor verilmesi iktiza ettiğinden, İslâm Hukuku Kamusunun müsveddelerinin tetkiki işi, bu
sahadaki geniş salâhiyeti/vukufu malûm ve müsellem olan Medenî Hukuk ve Toprak Hukuku Ordinaryüs Profesörü çok muhterem üstad EbüTulâ
Mardin'den rica olundu. Eseri ba§tan başa inceleyen muhterem Profesör, Dekanlığa, bu Kamusun Fakültemizce bastırümasımn fayda ve lüzumuna
dair müdellel bir rapor verdi ve bu suretle hukuk edebiyatımıza büyük bir kıymet ilâve edecek olan eserin basılması imkân dahiline girdi.
Bu defa Kamusun birinci cildinin tamamlanması müyesser olmakla, eserin takdimi zımnında bir mukaddime yazılması, gerek muhterem müellif ve
gerek muhterem üstadım Ord. Prof. Ebül'ulâ Mardin tarafından istendiğinden, şu birkaç satırı yazdım.
Böyle muhalled bir eseri Türk hukuk âlemine ihda etmeğe muvaffak oldukları için, onun değerli ve muhterem müellifini bütün samimiyetimle

tebrik ve kendilerine teşekkür etmeği bir vazife bilirim. 
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